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Mollet, capital del Teatre a Cegues de l’ONCE
La ciutat de Mollet i una desena de poblacions catalanes acolliran durant
cinc dies la XIV Biennal de Teatre a Cegues de l’ONCE que se celebra del
16 al 20 d’abril. Hi participen 125 actors i actrius cegues i deficients
visuals de 10 companyies teatrals.
El proper divendres 19 d’abril, el Teatre Can Gomà acollirà una de les 16
representacions de la Biennal de Teatre a Cegues que organitza l’ONCE. A la
Biennal participen una desena de grups de teatre recolzats per l’ONCE,
integrats per 125 actors i actrius, més de la meitat dels quals tenen discapacitat
visual: Sa Boira de Palma de Mallorca; Valacar de A Coruña; Antígona de
Las Palmas de Gran Canaria; La Luciérnaga de Madrid; Orozú de Cádiz;
Muxicas d’Ourense; La Balandra de Cartagena; La Ruina de Albacete;
Amanida de Tarragona i Egar Show de Terrassa. Acompanya als grups com a
director artístic de la Biennal l’actor i director teatral Esteve Ferrer.
La Biennal oferirà una programació molt àmplia, amb representacions que
abasten des de la comèdia nacional espanyola, fins a obres contemporànies i
adaptacions de grans clàssics. La Biennal representa una oportunitat única per
gaudir d'una excel·lent manifestació artística col·lectiva, de grups que integren
persones cegues o amb discapacitat visual greu. Les representacions
d'inauguració i cloenda tindran lloc al Teatre Principal de Terrassa. La Biennal
compta amb la col·laboració de l'Obra Social "La Caixa". En totes les funcions
l'entrada a les sales és gratuïta fins a completar aforament.
A Mollet, el 19 d’abril, a les 7 de la tarda, es representarà l’obra La soga,
de Patrick Hamilton, de la cia. Grup La Balandra de Cartagena.
'La Balandra'. El grup més jove és de Cartagena, que s'estrena el 2010 a la
seu de l'ONCE a Cartagena. Entre altres espais escènics, ha realitzat
representacions en els auditoris culturals pertanyents a les centrals de la CAM
a Múrcia, Cartagena i Oriola, així com diversos espais pertanyents a
associacions culturals i centres de la gent gran de la regió murciana.
Sinopsi de l’obra La soga.
Brandon i Philip, dos joves elegants i novaiorquesos, decideixen dur a la
pràctica les seves teories sobre el crim perfecte. David Kentley, un amic comú
dels dos, es converteix en la víctima adequada i, posteriorment, en el tràgic i
silenciós convidat a la festa que celebraran per l’èxit del seu experiment. El
conflicte sorgeix quan apareix a la festa Rupert Cadell, antic professor i amic
dels dos assassins, un personatge molt analític i ambigu. Una macabra

història d’intriga i del millor suspens, escrita per Patrick Hamilton i portada al
cinema per Alfred Hitchcock.
NOTA: Si esteu interessats a entrevistar el director de la mostra, Esteve Ferrer,
així com els directors dels grups teatrals, actors i actrius, podeu contactar amb
l’oficina de comunicació de l’ONCE a Catalunya (tel. 93 238 10 07 / 08).
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