
TEATRE

Teatr(?valenti complex
ambelgrupEntreCametes
PERCARLES CODONYER

Realitatificció és el qlJ.ecQmbina,
amb molt encert, elvalencia CariesAl-
berola, autor de lélcomedia de Ciencia

. ficciP"Perque inoren elspares".Els
actors s'enfronten <:1.un.a obra que es
desenvolupa en un territoriincert on
es planteja la vidaeomunamort COllS-
tant feta de renúnCies,i eltémps, l'es-
pai; la ficciói la reéllitatet fanretlexi-
onar sobre el tema essenciafque és les
relacions de parella.

He fetuna síntesi de l'argument de
1'obra perquees pugui entendre i va-
lorar la dificultatd'interpretació a que.

els tí-espersonatges que actuen s'han
d'afrontar. Clara Sellés, tant eneLpa-

. per d'Irene i de Matilde; Pep Lasala,
en el d'Andreu, iJoanAltarriba, en el

-de "lamort".
És lbgic que, en qualsevulga repre-

sentació jeatral, siguin els actors i o
actrius efs'que, per dir-ho d'alguna
manera, donen la cara éllpúblic i tam-
béels seul?aplaudimentsCo xiulets
.quan és el cas). El cert és,perb, que
no tot s'acaba amb la seva actuació,
sinó que tant o més important és la di-
recCÍó,en aquest cas a mans de Rosa
Grané, com tainbé l' encert en la co-
reografia,música,-en aquest cas en di" Clara Sellés,Joan Altarriba i Pep Lasala, interprets de l'obra. RAMONNAVARRO
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. recte, llum i so, que van saber mante-
...nir a gran niveli.
. Realment la companyiade Castellar
, delVallesEntre Cametes ens va oferir

i recrear un teatre valent i complex
amb el q~al, qUan ja s'ha acabat l'es-

. pectacle, continués pensant i retlexi-
, onant. Aquesta obra va ser presenta-

da el proppassat diumenge a la Sala
Crespi, dins el concurs Premi Ciutat
de Terrassa en la seva XXXIVedició.

Elproper diumenge es cloura aquest
concurs amb 1'obra"Elsopar deIs idi-
otes", que presentara l'agrupació tea-
tral Casal de Calaf.D'aquesta manera
finalitzara una nova edició d' aquest
certamen que organitzara 1'acte de
cloerida el dissabte dia 29de mar~. En
el decurs d'aquest acte es procedira a
coneixer elveredicte del jurat itot se-
guit tindra efecte el repartiment de
trofeus. ¡¡;acte se celebrara a la seu del
Casal de Sant Pere.
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