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Actualitat

Tu vida en 65 minutos de la Compañía Pelones ofereix la seva
darrera actuació el dissabte a Castellar

Dimecres 3 de desembre de 2003
Dins del X Cicle de Teatre de l'Ateneu, la sala de Petit Format de Castellar del
Vallès acollirà el proper dissabte, 6 de desembre, a les 22h, el muntatge Tu vida en
65 minutos de la Compañia Pelones. El muntatge, amb la direcció, text i
interpretació d'Albert Espinosa, entre d'altres actors, ha obtingut el premi al millor
text teatral en la darrera edició del premis Butaca de Teatre i Cinema de Catalunya.
"L'obra ha agradat molt. Fa més d'un any que la rodem pels escenaris
catalans. La de Castellar serà la darrera ocasió per veure el muntatge",
explicat, Espinosa. A partir d'aquesta cita l'obra es podrà veure a València de la mà
de la companyia de Carles Alberola. Tu vida en 65 minutos explica la història de
tres amics que veuen el nom d'un antic company de l'escola a l'apartat de
necrològiques d'un diari. A partir d'aquí tota una sèrie d'embolics i casuals
circumstàncies es donaran entrada i sortida en aquest muntatge que dura exactament
65 minuts. El muntatge aborda temes com la mort, el suïcidi i l'atzar. "Tenia ganes
de parlar de temes que em vaig deixar en el tinter a Pelones que és l'anterior
espectacle de la Companyia. I volia fer-ho desdramatitzant-los. També es pot
riure quan es parla de la mort", ha afirmat Espinosa. La comèdia es podrà veure a
la gran pantalla a partir del mes de juny. "Encara no puc dir qui serà el director,
però l'adaptació l'he feta jo. És una manera de no desvincular-se del tot amb
aquesta obra que tants èxits ens ha donat", ha matisat Espinosa. El que sí tenen
clar és el fet que hauran d'allargar els 65 minuts. "Ningú pagaria per veure una
pel·lícula que durés només aquest temps", ha subratllat Espinosa. L'anterior
muntatge Pelones, ja va brindar la possibilitat a la companyia de poder veure'l
adaptat al cinema gràcies a Planta 4ª pel·lícula dirigida per Antonio Mercero.
L'espectacle està interpretat per Andre Rifé, Gloria Tamayo, Albert Espinosa, Laura
Pugés, Àlex Costeleiro i Patricia Segarra. La companyia es va iniciar l'any 1992
amb el nom de Grup de Teatre Escola d'Enginyers, obtenint un bon èxit tant a
Espanya com a l'estranger. L'any 1999 es va professionalitzar amb el nom de
companyia Nossomnous. Al cap de tres anys, es van canviar el nom pel de
Compañia Pelones.
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