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La ciutat de Terrassa s’enfosquirà 
a partir d’avui una mica més del 
que és normal a les portes del mes 
de maig. El Centre d’Arts Escèni·
ques de Terrassa ha programat el 
primer Festival de Teatre de Ter·
ror que se celebra a Europa, combi·
nant espectacles de sala amb actu·
acions al carrer que faran partícip 
la població d’una iniciativa inno·
vadora en l’àmbit teatral.
 Germans bessons zombis passe·
jant agafats de la mà al mig del car·
rer, fum sortint de l’interior d’un 
taüt o llums parpellejant per un 

deficient subministrament elèctric. 
Aquestes són algunes de les estra·
nyes situacions que a partir d’avui 
podrem trobar pels racons del cen·
tre de Terrassa, amb l’inici d’un fes·
tival que pretén atraure sobretot el 
públic adolescent amb un gènere 
que tant èxit ha tingut a la gran pan·
talla. «Aquesta és la primera vegada 
que s’organitza un festival que gira 
al voltant del terror», destaca el seu 
director, Gastón Core. 
 El festival compta amb tres espec·
tacles de sala, entre els quals desta·
ca la proposta principal, Ruddigore o 
la nissaga maleïda. Es tracta d’un mu·
sical molt reconegut en l’àmbit del 

El terror escènic 
envaeix Terrassa
La ciutat celebra el primer festival de teatre 
d’Europa dedicat a un gènere que triomfa al cine

bre una família de barons, obligats 
a cometre un crim al dia per poder 
subsistir.
 La mateixa sala acull aquesta nit 
Les bruixes de Salem, en què s’explica 
el terratrèmol social que hi ha en 
aquest municipi situat al nord de 
Massachusetts a l’estendre’s el ru·

mor que una de les seves veïnes 
ha estat maleïda. El rumor s’aca·
ba convertint en una cacera con·
tra unes suposades bruixes que va 
marcar per sempre l’imaginari col·
lectiu americà.

Por als carrers 

«L’objectiu principal del festival ha 
estat apostar per tots els públics, 
entesos i no entesos», recalca Co·
re. Per això s’han tret al carrer al·
gunes representacions, que s’este·
nen per tot el centre de la localitat. 
En una barraca instal·lada al Raval 
de Montserrat, sota el títol de High 
Strike Theatre, un firaire invita a en·
trar en la vida de dues germanes 
assassines que han fugit d’un ma·
nicomi. Faquirs, llegendes japone·
ses i tallers de maquillatge de ter·
ror completen aquesta proposta, 
en què també es presentarà un ins·
trument gairebé màgic que inter·
preta els moviments corporals, el 
theremin. H

33 Crims a la sala 8 ‘Ruddigore...’, exitós musical d’Egos Teatre.

terror escènic que presenta la com·
panyia Egos Teatre, i que va ser un 
gran èxit de crítica i públic quan 
va passar pel Teatre Nacional de 
Catalunya. L’obra, que es represen·
ta demà al Teatre Alegria, recupe·
ra un espectacle anglès del segle XIX 
que narra la maledicció que cau so·

UNA INICIATIVA NOVEDOSA

Festival de Teatre de Terror de Terrassa
3 Divendres i dissabte • Teatre Alegria, Sala 
Maria Plans i places i carrers de Terrassa

DANSA 3 COMMEMORACIÓ

El Dia Internacional de la Dansa 
més integrador ocupa la Rambla

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
ls ballarins catalans van re·
ivindicar ahir la dansa com 
a element integrador a tra·
vés d’una singular coreo·

grafia en plena Rambla, davant de 
l’Arts Santa Mònica. Unes 200 perso·
nes de tota mena i condició, des de 

Unes 200 persones, 
algunes de disminuïdes, 
es van unir en un ball 
reivindicatiu i festiu

nens d’una escola pròxima, profes·
sionals de la dansa i persones en ca·
dira de rodes o amb un altre tipus de 
discapacitat, van executar una sen·
zilla i tendra coreografia amb mú·
sica de piano en directe servida per 
Carles Santos. «Més que un especta·
cle això és una moguda. No impor·
ta si hi ha equivocacions sinó parti·
cipar·hi», va destacar Toni Mira. El 
recent Premi Nacional de Dansa va 
capitanejar aquesta curiosa perfor-
mance que va donar el tret de sorti·
da al Dia Internacional de la Dansa 
a Barcelona. La moguda va seguir a 
la nit amb l’espectacle V.I.T.R.I.O.L al 

Mercat de les Flors, que també es re·
presenta avui. El muntatge, creat 
per Jordi Cortés, integra un ballarí 
cec i una noia amb hemiplegia i afà·
sia. «M’agradaria que es veiés en al·
tres circuits normals de dansa per·
què no és una proposta pedagògi·
ca i didàctica. Els moviments de la 
gent amb discapacitat són tan po·
tents com els de qualsevol persona», 
va destacar Cortés.
 L’acció al capdavall de la Rambla, 
oberta a tothom, ho va demostrar. 
La performance va sorprendre els tu·
ristes i vianants que poblaven la zo·
na ahir al migdia. En una escena, 
les persones aparentment normals  
–«tots tenim una discapacitat», va 
recordar Cortés– van quedar immò·
bils i només es movia gent en cadi·
ra de rodes.

RECONEIXEMENT OFICIAL / «La dansa per 
fi arriba oficialment i amb el reconei·
xement merescut a tothom», va dir 
Jannick Niort, directora de la Fun·
dació Psico·Art, a l’acabar l’acte. Va 
ser l’elegida per l’Associació de Pro·
fessionals de la Dansa de Catalunya 
(Apdc) per fer el manifest del dia in·
ternacional amb què va acabar l’ac·
te entre calorosos aplaudiments. «La 
dansa allibera el cos i la ment», va lle·
gir Niort, ballarina professional en·
tre el 1970 i el 1990 que els últims 20 
anys ha treballat amb gent amb al·
guna disfuncionalitat. «La dansa és 
com l’aigua de la terra, penetra i s’in·
filtra dins del cos de tots i cada un de 
nosaltres per treure un gest nou, un 
moviment o una expressió que en·
cara no havíem descobert», va afe·
gir Niort, per a qui la discapacitat és 
només un element més de la condi·
ció humana. 
 «L’expressió corporal ha d’es·
tar a l’abast de tothom i no només 
d’aquells que tenen una condició fí·
sica total», va reivindicar ahir  Xavier 
Duacastilla, un home que va ballar 
damunt el seu travelscoot, una màqui·
na de rodes amb manillar. La dansa, 
va explicar, ensenya a conèixer els 
límits, la tolerància i molt més. Pe·
rò el més important, va dir, és que 
«si t’atreveixes amb ella, t’atreviràs 
amb més coses». H

33 El piano de Carles Santos va animar l’acte d’ahir al final de la Rambla, on també van ballar persones amb alguna discapacitat.

JOAN PUIG

J A l’hora de fer balanç del 
sector, Jordi Cortés, director de 
l’Associació de Professionals de 
la Dansa, va valorar l’aprovació 
del Pla Integral de la Dansa, 
l’aplicació del qual segueix 
de prop la seva associació. Va 
reconèixer que el nou Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts 
(Conca) ha de millorar. «El Conca 
ha de rectificar algunes coses. 

«EL CONCA HA DE RECTIFICAR»

LA PETICIÓ DEL SECTOR

Sense subvenció et castren i som 
mestres de la improvisació, però 
no tant», va dir Cortés, per a qui la 
nova fórmula per sol·licitar ajudes 
«no és més fàcil i ha de canviar». 
Va advocar per assegurar la 
continuïtat i estabilitat de les 
companyies, sense referir-se 
directament a la difícil situació 
que travessen algunes, com la de 
la veterana Maria Rovira.
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