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El Festival de Cinema de Terror s’amplia 
cap a la infància i el públic juvenil
La sisena edició tindrà com a convidat d’honor el cineasta Gary Shermann

JOSEP MERCADÉ

El Festival de Cinema de 
Terror de Sabadell que aquest 
any arriba a la sisena edició 
ha començat aquest dilluns 
a l'Alliance Française i s'allar
garà diumenge. El director 
Gary Shermann serà el con
vidat d’honor i formarà part 
del jurat del concurs de micro- 
metratges. A la Marató Clàs
sica de divendres a l'Estruch 
es projectarà el film «Dead & 
buried* (Muertos i enterrados), 
de Gary Shermann. El director 
nord-americà també és prota
gonista del cartell que ha dis
senyat Abel Carrasco.

Segons va explicar a la pre
sentació Antonio Cuadrado, 
subdirector del Festival, l'edi
ció d'aquest any té un pro
grama més ampli que mai 
amb una quinzena de projec
cions i activitats per a tots els 
públics, també l'infantil.

Una altra por és possible
Aquesta ampliació vol cobrir 
la franja infantil i la juvenil. 
Dissabte es faran dues projec
cions als Cinemes Imperial. A 
les 11 «Dentro del Laberinto»

pel públic infantil i «El libro 
de Garathok», de Taller de El 
Bombeto pel públic juvenil. Per 
Cuadrado volem «apropar una 
por d’oci» i «no pas crear-los 
cap trauma».

La programació incorpora 
nous col·laboradors, com Cine 
Domingo, a més de les enti
tats que hi són des del prin
cipi, com la Plataforma per la 
Llengua, l'Aliance Française, el

Cineclub, el Mecal I el Librerfo 
de la Plata.

Dues maratons
Els acteg centrals del Festi
val són les dues maratons. 
La Clàssica de divendres a 
l'Estruch i la del dissabte al 
Cinema Imperial. Per aquestes 
sessions s’han programat la 
més variada i àmplia oferta de 
títols.

La Marató Clàssica, que 
arrencarà a les 5 de la tarda 
i s’allargarà fins a la mitja 
nit, començarà arnb «Infec
ción Zombie», òpera prima del 
director català Jacint Espuny. 
També s’hi podrà veure una 
selecció de curtmetratges de 
terror, així com els finalistes 
del concurs de micrometrat- 
ges del festival.

A la Marató del dissabte es

projectaran les millors pel·lícu
les del gènere estrenades l’úl
tim any i una selecció de cinc 
curtmetratges. Entre els títols 
més destacats d’aquesta pro
posta hi ha Green Room, Har- 
dcore Henry o Proie, així com 
el curtmetratge del director 
sabadellenc Xavi Miralles Void 
Chair, protagonitzat per Maca
rena Gómez. Aquesta marató, 
que té un preu de 13 euros, 
comqnçarà a 2/4 de 5 de la 
tarda! i s'allargarà fins a la 
matinada.

Entitats col·laboradores
A la presentació totes les 
entitats col·laboradores van 
mostrar la seva satisfació per 
ser-h). Pep Sunyer de Cineclub 
va dir que a vegades el cinema 
de terròr està Infravalora! Iván 
Fernández de Cine Domingo va 
convidar tothom a la sessió de 
dijous al carrer Caresmar si es 
volerj tenir emocions fortes.

Cecilia Picún del Librerfo va 
parlar de la sessió dels Cuen
tos Perturbadores de dijous 
(20hí). Entre els patrocinadors 
cal destacar a l'Associació 
de Comerciants de la Via Ma- 
sagué ■

Els Addams sabadellencs
Nou muntatge musical al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta
The famlly Addams

Xasqui Ten. direcció musical. Cristina 
Allande, direcció coreográfica

Teatre Sant Vicenç, diumenge, 
26/2/2017.

ALBERT F. FLAMARICH

En més d'una ocasió he 
escrit que Sabadell és la 
segona ciutat musical de 
Catalunya. Hi ha de tot gràcies 

a l’empeny disciplinat i volun- 
tariós de nombroses entitats. 
Aquestes mantenen viu un tei
xit envejable pel compromís i 
per la productiva relació entre 
els limitats pressupostos de 
què disposen i els resultats 
oferts. Una d’aquestes enti
tats sense afany de lucre és 
la companyia de teatre Sant 
Vicenç que durant els caps 
de setmana de març i princi
pis d’abril presentarà un mun
tatge sobre la Família Addams. 

Es tracta d'una adaptació

del musical nord-americà d'An- 
drew Lippa i del llibret de Mars 
hal Brickmann, estrenada a 
Broadway el 2010, que la com
panyia està portant a escen<i 
en una producció cuidada, 
imaginativa i divertida. La 
proposta extreu el talent d'un 
planter de més d'una seixan
tena de participants (damunt 
I darrera l’escenari) que amb 
ofici, perspicàcia i ganes cana
litzen les directrius musicals 
de Xasqui Ten i Montse Saurl, 
les coreogràfiques de Cris
tina Allande i les actorals de 
Marina Julià.

Mèrits
Diversos són els mèrits en un 
muntatge farcit de ritme escè
nic i musical. Per exemple, la 
traducció i adaptació de David 
Benedicto i Montse Pallarès 
trobant claus d'humor negre i 
referències locals, assolint un 
equilibri del text adequat amb

la música. 0 bé la conjugació 
d'idees bàsiques i estereotips 
diàfanarrient identificables 
que dinamitzen els números 
cantats àmb coreografies de 
music-hall, ocupant tot l’esce
nari.

Igualment el vestuari de 
Jordi Bnlinet i l’escenografia 
de Josep Maria Oliver són molt 
elaborats en la combinació de 
diversos fons per a emmarcar 
els espais generals de l'acció 
i els números musicals de 
conjunt. S'aprofita cada racó 
de l'escenari amb atrezzo col- 
locat als extrems del prosceni 
per a escenes curtes i accions 
que impliquin pocs personat
ges.

Finalment, el darrer punt 
àlgid és l'equip de canta-ac- 
tors i cantants que gratis ed 
amore pujaran a escena cada 
cap de setmana fins a meitats 
d’abril. Tots mereixen elogi per 
l'esforç. Perdonables són les

desigualtats vocals, tot i que 
la parella principal ha de refor
çar el feeling com a personat
ges, assolint més naturalitat i 
espontaneïtat en els rampells 
d'apassionament entre Gómez 
i Mortícia. Com la resta, madu
raran el rol funció a funció.

Per tornar-hi
En una sala petita, de connexió 
fàcil amb el públic, presenta a 
l'espectador quasi dues hores 
amb escenes divertides or no

hi falta un punt de surrealisme 
ni lliçons morals com el res
pecte a la diferència, la impor
tància de la veritat i l'amor en 
totes les seves formes. Mun
tatges com aquest generen 
amor pel teatre.

Só[i llavors de futur i per això 
és gratificant trobar-hi públic 
infantil. Amb entitats ccm la 
de $ant Vicenç, el terme com
panyia amateur’ esdevé un pal 
de paller del circuit cultural de 
la ciutat ■


