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Es tracta d"Histdries mmimes', de Javier Tomeo, 1 'Absolutament iluny', de Josep J. Julian Ros

El Centre DramMic del Valles
estrenara dues coproduccions
al Festival de Sitges

Montse Costa

TERRASSA

El Centre Dramatic
del Valles estrena
ra dues coproduc
cions al Festival de
Teatre de Sitges.
Es tracta d"Hi$td-
ries mmimes'r de
Javier Tomeor i
'Absolutament
lluny'r de Josep J.
Julien Ros.Segons explicava el

director del cen
tre. Joan Anguera,
"aquestes no seran
coMaboracions ai-

llades, sino que pretenem
que tinguin continuitat no
nomes amb Sitges sino tam-
be amb el festival de Tarrega
i amb el Grec".

Joan Anguera afegia: "Tots
plegats patim les mateixes
penuries economiques i, per
tant, ens interessa fer copro
duccions." Pel director del
Centre Dramatic del Valles la
clau d'aquesta coHaboracio
"es la bona sintonia, potser
per raons generacionals. en-
tre els directors dels tres fes
tivals i jo mateix".

La primera copro-
duccio entre el Centre
Dramatic del Valles i
Sitges Teatre Interna-
cional, Histories mini-
mes, parteix d'una serie
de 44 dialegs o coMo-
quis concebuts per te-
levisio que Javier To
meo va escriure des de
I'any 1987 fins al 96.
Per poder teatralitzar
aquest material s'han
inventat un personat-
ge central que articula
totes les histories i que
portara I'espectador
per un mon irreal i de
fantasia.

La posada en escena
la fan Marta Altimira,
Carol Ferrer. Sole Ve
lazquez i Pepo Blasco,
tots ells provinents de
ITnstitut del Teatre,
sota la direccio del
base Alberto Bocos.

Per la seva banda, Absoluta
ment Iluny es T opera prima de
Josep j. Julien Ros i, dirigida
per Xicu Masso. explica la vi-
da de tres dones professio
nals del sexe que treballen
sota un pont de la via del
tren i esperen que alguna

Javier Tomeo

cosa, sense saber ben be qui-
na. canvii les seves vides.

A mes, el centre portara
per primera vegada a la seva
historia una produccio pro-
pia -Gimiendo a lo Undo - a
tres festivals de teatre de Ca-
talunya, responent. segons

precisa Anguera, "a una clara
vocacio d'obrir-nos al maxim
de llocs i, en el cas concret
d'alguna produccio particu
lar, a la resta de I'Estat".

Gimiendo a lo Undo es va es-
trenar a la Sala Maria Plans
de Terrassa el 14 de febrer.

L'espectacle el prota-
gonitza en solitari
Factor i cantant Xavier
Bertran, que parodia
un mite de la can^d
melodica.

Aquest espectacle
suma practicament

El Centre
DramMic del ^

Valles vol iniciar;
una etapa de j

;  coMaboracio j
amb els festivals
> de Sitges i de

una hora i mitja d'iro-
nia que desperta la hi-
laritat entre el public, i
va guanyar el premi
Ignasi Iglesias de I'lns-

titut del Teatre de Barcelona.
En el context del Festival de
Sitges es presentara dins de
les anomenades Nits Golfes
en un cafe-teatre que, segons
afirma Anguera, ds "I'esce-
nari ideal per a aquest tipus
d'espectacles".


