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La temporada de tardor de l'Ateneu es tanca amb un balanç positiu

Dimarts 9 de desembre de 2003
Dissabte es va tancar la temporada de tardor del 10è Cicle de Teatre de l'Ateneu
amb l'espectacle Tu vida en 65 minutos, de la companyia Teatro Pelones. Una
seixantena de persones van assistir a la Sala de Petit Format per veure aquest
espectacle, dirigit per Albert Espinosa. Un públic semblant a la mitjana d'assistència
en el conjunt de la temporada, que ha comptat amb 3 espectacles: Gertrude Stein i
una senyoreta de companyia, Scherzo i Tu vida en 65 minutos. "La temporada de
tardor ha anat bé. S'ha consolidat el públic que tenim, amb un 50-60%
d'ocupació, unes 40 o 50 persones de mitjana", ha explicat el tècnic de lleure,
Vicenç Altimira. La valoració és doncs, positiva, tant per la participació com per la
qualitat dels espectacles. "El nivell de qualitat és prou alt. La gent en surt
generalment satisfeta", ha afegit Altimira. La propera temporada del 10è Cicle de
Teatre de l'Ateneu, la d'Hivern, s'engegarà el 17 de gener i comptarà amb 6
espectacles. La intenció de cara aquesta nova temporada és seguir apostant per la
varietat i la qualitat dels espectacles teatrals. "La sala té unes dimensions
determinades i unes condicions tècniques concretes, i els espectacles que
portem s'hi ha de poder encabir. A més, han de ser espectacles variats i amb un
mínim de qualitat", ha especificat Altimira. La temporada d'Hivern s'estrenarà el
17 de gener amb l'espectacle Traïció, de Harel Pinter. Un muntatge d'èxit a la Sala
de Muntaner de Barcelona.
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