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LA FÀBRICA MÀGICA 
D ACTORS I DE 
TÈCNICS DE TEATRE

a Irene, l'Anna i el Sedrak te
nen una cosa en comú: els 
apassiona el món de les arts 
escèniques. Són tres estudi
ants de luminotècnia, ma 

i  quinaria escènica i interpre- 
J— i J  tació, respectivament, als 

qui un dia se’Is va despertar el cuc de fer car
rera al món del teatre. No aprenen la matei
xa especialitat però fan una tasca en comú, 
molt necessària per fer realitat tot m untat
ge, i es compenetren als tallers i assajos. Són 
alumnes de rinstitut del Teatre, un centre de 
nous talents, que situaTerrassa a primera lí
nia en l'oferta acadèmica d'estudis superi
ors del sector. Llnstitut ha obert les seves au
les a GENT DT per mostrar com és el dia a 
dia d'aquests futurs professionals que volen 
complir el somni de ser actors o especialis
tes tècnics del sector.

Fa poc més de quatres dècades que 
aquesta institució centenària, amb la cen
tral a Barcelona, va obrir una seu a Terras-

Fa poc m és de q u a tre  dècades 
que r in s ti tu t  del Teatre va  obrir 
una  seu  a  T errassa i ha  e s ta t 
b resso l de g ran s  acto rs 
com À ngels Poch o Pep Pla

sa i des de llavors ha estat làbrica i bressol 
de grans actors com l'Àngels Poch, que ens 
va deixar recentment, o Pep Pla. director del 
Centre d'Ans Escèniques de Terrassa.

GENT DT visita les instal·lacions, situa
des a la plaça de Didó, just la setmana que 
es commemora a Catalunya el Dia Mundi
al del Teatre. Una jornada festiva i reivindi
cativa on actors, directors i tècnics defen
sen poder viure del seu ofici i, de pas, apla
nar el camí per a noves generacions.

Sigui com sigui, abans hauran de supe
rar moltes proves. Per ser actor cal energia, 
temperament, tècnica i Thabilitat de saber 
mudar-se de pell. Tots fem un paper en les 
nostres vides. Els actors tenen el privilegi de 
poder fer-ne molts. ^

Continguts
- H

3/ ' 6/
REPORTATGE ■  COMERÇ

Teatre Les mones de Pasqua
Ahir va ser el Dia Xocolata, xocolata amb pa 
Mundial del Teatre, de pessic o dolça mantega,
un bon moment Les mones de Pasqua són les
per conèixer postres i el dolç més característic
per dins l'Institut de la Setmana Santa, 
de Terrassa.

9/
ELCARRER

Canetera 
de Matadepera
Un vial molt 
marcat per I 
a circulació, 
amb comerç 
tradicional.

13/
SALUT&BELLESA

La síndrome 
de Pull sec
Lincrement de 
l ús de pantalles 
ha portat que 
la síndrome de 
Tull s ’hagi estès.

18/
GASTRONOMIA

Els O U S

Són un aliment 
imprescindible a 
les nostres cuines i 
un dels plats amb 
mes varietats: 
férreas, durs, en 
truita o remenats 
formen part 
de la dieta de 
totes les cultures 
gastronòmiques 
del món.

12/
SAU. T A  BEU .ESA

Elxumet
Ixi majoria dels bebès l ’adoren, 
però. com totes les coses, d  xumet 
té els seus defensors i els seus 
defraefors. Calma i qfavoreix 
l ’aprenentatge de la suedó, però 
també pot prmxtcar problemes 
en la pronúnda de les paraules 
i a la distribució de les dents.

14/
TECNOLOGIA

Autofoto
Els addictes 
als series han 
popularitzat Tus 
d d  selfie stick.
Un pal que faàtita 
les autofotos.

15/
MOTOR

FiatSOOX
tactual model de 
cmssover urbà té 
com a antecedent 
d  famós Topolino 
deis anys trenta 
d d  segle passat.
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Agenda

Bestiar en viu i productes de 
pagès al Mercat del Ram de Vic

A l’entorn del Diumenge de Rams, arriba 
puntualment el tradicional Mercat del Ram 
a Vic. Concursos de canals porcines, de gua
rá català (dins Equinàlia) i la mostra de bes
tiar en viu (vaques, porcs...) són algunes de 
les propostes programades durant la fira 
aquest cap de setmana.
A/ C7 Historiador Ramon d'Abadal ije VInyals, S______
T / 938 833100/(2/ w v n v v ic fiíev ca t/______________

Demà. celebració dd  Diumenge 
de Rams a Terrassa

Demà és diumenge de Rams, festivitat que 
marca l'inici de la Setmana Santa i que in
dica que si som padrins hem de comprar 
avui la palma o el palmó per tal que els nos
tres fillols puguin anar a beneir-los a l'es
glésia. A la rambla d'Egara. hi trobareu les 
típiques parades de palmes i palmons. Tam
bé podeu adquirir branques de llorer o d’oli
vera per participar en la celebració.

“Menús de guerra. Cuina 
d ’avantguarda i supen ivència "

Una mostra històrica de la cuina catalana 
que es pot visitar fins al 12 d’abril a la sala 2 
del Centre Cultural. Una visió de com la Se
gona República va despertar una gran cre
ativitat a la cuina. Els restaurants l'Art de 
Gaudir i la Trobada ofereixen plats inspirats 
en receptes d’aquella època.
A/ Rambla d'Égara. 540 __  ___
T / 93 780 4122/Q/ www.fundadoct.cat________

PER SANT JORDI Aconsegueix els llibres editats
per Diai de Terrassa a un preu 
especial, si ets subscriptor per 
7 euros cada volum i, si no 
n'ets, 8 euros cada volum.

DJaii de Terrassa

* * * . * — •*

Si n’e ts  subscriptor 
7 euros 

cada volum

Si encara no n’ets 
subscriptor 

8 euros


