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Traïció de Harold Pinter a l'Ateneu de Castellar del Vallès

Dimecres 14 de gener de 2004
La nova temporada de Teatre de l'Ateneu arrenca aquest proper dissabte, 17 de
gener, a les 22.00h, amb Traïció una producció de la Companyia Cae la Sombra i la
Sala Muntaner. El muntatge dirigit per Xavier Albertí i interpretat per Pep Tossar,
Lina Lambert, Jordi Collet i Jordi Ballester, fa una revisió del clàssic text del
dramaturg anglès Harold Pinter. "Interpretar un text de Pinter sempre és un
plaer per un actor. Sens dubte, Traïció és una de les obres més conegudes del
dramaturg i molt agraïda de fer per la seva qualitat", ha explicat l'actor
mallorquí Pep Tossar, un dels intèrprets de l'espectacle. Traïció explica la història
de dos vells amics. Un d'ells està casat amb la que va ser l'amant de l'altre. La
semblança entre els dos antics companys és tan gran que la dona acaba perdent la
perspectiva de la seva pròpia realitat. La cosa es complica quan sorgeix el
retrobament entre els dos antics amants. "És un drama explicat amb intensa
ironia. Els personatges se'n riuen de les seves pròpies misèries", ha detallat
Tossar. "Cae La Sombra" és una companyia que a banda de treballar per encàrrecs
també porta a terme les seves pròpies produccions. Al capdavant d'aquest projecte
teatral es troben noms com Xavier Albertí i Lina Lambert. "Treballar amb ells ha
estat un autèntic plaer. Les seves propostes són molt afins amb les meves", ha
manifestat Tossar. El muntatge d'Albertí es va estrenar a Barcelona a les acaballes
del 2002 i va fer temporada a la mateixa Sala Muntaner. Actualment Cae La Sombra
està portant als diversos escenaris de Catalunya aquest clàssic del teatre. El proper
espectacle del X Cicle de l'Ateneu es podrà veure el proper 31 de gener. La
companyia malaguenya “El Espejo Negro” aterrarà a Castellar amb Aparirciones,
un espectacle de titelles i actors per a adults, estructurat en esquetxos units per
l'humor, la sorpresa i la provocació.
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