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Es tracta d"Ultramarins', escrita per Paco ZarzosO/ que dirigird Yvette Vigatd

El Centre DramMc coprodueix
una de les nou estrenes de Sitges

Un festival que

compleix 30

anys amb menys

presencia

d'autors foranis

TERRASSA

T.R.

El Cenlre DramSlic del Vall6s

(CDV) torna a repclir I'expe-
riencia de I'any passat i scr^
present al festival Sitges Teatre
IiUernacional amb'una produc-
cid compartida, Es tracia d'W-
ireimarins. obra de Paco Zarzo-

so que dirigira Yvetle Vigath.
Aquesia es una de Ics nou estre
nes que cs podran veure al festi
val de Sitges, que en aquesta
edicid aposta pels nous crea-
dors. El festival arriba a la 30a

edicid i es celebrar^ enire el 4 i

cl 13 dc juny.
Els interprets d'Uliramarins
scran Ramon Vila, Aurea M5r-
qucz -popular per la seva apart-
ci6 a la leleserie de TV3 Labe-

rint d'ombres- i Jordi Scrrat. La

produccid de I'obra la compar-
tcixen cl CDV, el maleix festi

val Sitges Teatre Intcrnacional,
el Grec de Barcelona, J'Oficina

dc Difusid Artistica de la Dipu-
tacid, la Sala Beckett i la Fira
de TArrcga.
Aixd vol dir que Ullramarins
OS podrit veure en tots aqucsts
festivals i lambd al Teatre Alc-

gria de Terrassa, la tcmporada
que ve. L'any passat el CDV ja
va anar a Sitges amb una expc-
ri^ncia semblant. En aquell cas
cs va coproduir I'obra del jove
autor mallorquf Josep Fere Pey-
rd Malel'ls. Aquestes coproduc-
cions scrvcixcn per realitzar les
obres en unes condicions pro

fessionals normals.

Malgrat que Maleils no ha aca-
bat de funcionar, i'obra es va

asscgurar una llarga gira per
festivals i teatres, que ds el que
es prcldn fer amb Ultramarins.
D'aquesta nianera, es promocio-
na nous autors, directors i

actors, que ds I'objectiu del

Mes de ZOO espectaddrs
riuen amb els Pocaconyo Un
total de 735 persones han vist aquesl cap de set-
mana cl nou espectacle del grup de teatre cdmic
terrassenc Pocaconya. El trio ha representat du-
rant quatre dies -de dijous a diumenge- Poca
conya i punt al Teatre Alegria. Amb aquesta obra
s'ha acabat la temporada al Teatre Alegria, tot 1
que cncara faita trcs tailors dc I'lnstitut del Teatre.

Per aquest motiu, cl Centre Dramatic del Vallds
encara no pot facilitar les dadcs d'espcciadors a la
segona part dc la temporada -a mds, falta condi-
xer les dades del teatre infantil-. A la primera part
de la temporada—d'octubre a gener-, al Teatre
Alegria hi van anar un total dc 4.915 espectadors,
amb una mitjana de 111 persones a les 44 repre-
sentacions que es van fer -el teatre td capacitat
per a 294 espectadors.

CDV. Si b6f l'any passat ja es va
optar per la coproduccid -que
tambd ajuda que les obres tin-
guin molt mds pressupost-, fa
dos anys el Centre Dramatic hi
va portar tres obres: Guillermo
Gallardo en Gimendo a lo Undo

-amb el terrassenc Xavier Ber-

tran-, Absolutament lluny -del
sabadellenc Josep J. Julien,
coproduida amb Sitges- t
Histdries muiimes -de Javier

Tomeo, tambd coproduida amb
Sitges.
Perb aquests festivals servei-

xen, a mds, per trobar noves
propostes per portar al Teatre
Alegria. Sense anar mds lluny,
el director del CDV, Joan

Angucra, es va enamorar l'any
passat de I'obra Blanc d'ombra,
de la ballarina Marta Carrasco,

que es va poder veure a Ter
rassa els dies 16, 17 i 18 d'a-

bril.

UNA OBRA AL GREC

D'altra banda, el CDV portarlt
al Festival Grec de Barcelona

un espectacle de gest que diri-
giri Franco di Francescoanto-
nio. L'obra, que td cl tftol pro
visional d'/ despris va ploure
dins de I'alla fantasia, es
comen^a a assajar aquest diven-
dres i hi intcrvindran actors que
s'acabcn de llicenciar en I'espe-
ciaiitat de Gcst del Tilol Supe
rior d'Art Dramatic per I'lnstitut
del Teatre. Desprds de realitzar
un c&sting es va triar Marta
Barcelb, Pep Anton Benftez,
Emili Giner, Sandra Mdrquez,
Gldria Rania i Ingrid Rubio.
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Ullramarins, del valencih

Paco Zarzoso, es un exem-

pie de la tendcncia del Sit
ges Teatre Intcrnacional
d'aqucst anyen I'aposta per
autors Catalans en la 30a

cdicio del certamen, en

contraposicid a la menor
prcsdncia intcrnacional i dc
companyies dc la resta d'Es-
panya.

La sctmana passada els
organitzadors van fer un
avan^ dc la programacid del
festival, on hi haurli teatre,

miisica i dansa, com es habi

tual, a mds del cicic Endan-
sa -dedicat a joves coreb-
grafs Catalans- i la seccib
Paraula d'aulor. En aquest
ultim apartal llegiran les
seves obres Javier Tomeo

-Napoledn VII-, Rodolf
Sirera —Punt de ftiga-. Car
ies Albcrola i Roberto Gar

cia -L'any que ve-, Manuel
VSzquez MontalbSn -Antes
de que el mifenio nos
separe- i Paco Zarzoso
-Mirador.

A banda d'Ultramarins, les

altres vuit estrenes de Sitges
seran Tango, de Slawomir
Mrozek; Joventut caialanp:

una conferincia, de Roger
Bemat-; Dies de festa (dies
i dies), de Carlota Subirds;
Unlretal'aire, de Jordi Baso-
ra; La mdqiiina d'aigua, de
David Mamet; La nit mdgi-
ca, a partir de Beckett, Mro
zek i lonesco; Besos, dc

Carles Alberola i Roberto

Garcia, i L'abric, dc Gbgol.
En I'apartal Miisica i cafk
teatre hi ha Pau Riba, Marc

Martinez -El bolero del

Raval- o Miguel Gila.


