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Estrenar a Sitges

Llegint la cronica de Merc^
Boladeras, en el Diari de
Terrassa del dia 14 de juny
d'enguany, encap^alada per
una reflexio d'en Joan Angue-
ra, director del CDV, que diu:
«Es molt bo estrenar obres a

Sitges, peib es molt duD>. I tant
que es dur!

Llegint-ho he evocat I'any
1977, en que vam guanyar el
Premi de Teatre de Sitges, al
millor muntatge. amb Tobra
«Gumyol i quimera de la ciuta-
dania neur6tica», d'en Pep
Albanell i dirigida per Pere
Deusk La protagonista era
I'actriu Pepa Palau i coprota-
gonista, la terrassenca Rosa
Morata. Estava insuperable.
Tambe hi treballava en Josep
M. Sainz. Molt bon actor. I sis

personatges m6s que formaven
aquest «Guinyol» ballant i
cantant i amb mol-

ta mimica interpretkvem les
neures i quimeres de la ciu-
tadania.

S^ quh suposa el repte, pot-
ser 6s per aquest motiu, o per-
qu6 en un dels tres muntatges
hi ha dues actrius que estimo i
admiro. La Marissa Josa, fra
ternal condeixebla, professora
de veu mes tard i companya de
repartiment en algun que altre
muntatge.

La Cris Sirvent, a qui estimo
i admiro professionalraent i
vaig tenir per fiUa en el mun

tatge «Ivon princesa de Bor-
gonya». Per a mi foren inobli-
•dables assajos que vaig haver
d'interrompre per incorpo-
rar-me al muntatge «Marat-Sa-
de», dirigit per Pere Planella.

Estrenar a Sitges es duf. La
vida del mon del teatre es dura.

Bogeria fascinadora que et
pren i dona vida.

Senyor Joan Anguera, direc
tor del CDV (i molt bon actor
per cert), s'enten aquesta
recanga vostra, pero no patiu,
en aquest centre hi ha molt
bona lusta i no sempre un jurat
posseeix la rao absoluta. Enda-
vant i molts exits!

M. Dolors Duocastella

(Una actriu que estima
molt el teatre)


