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El Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil  (CDMT)  de Ter-
rassa ha organtizat per aquest diu-
menge, 2 de maig, una xerrada  que 
porta per nom “Modernisme i roba 
d’esport”. L’acte està  pensat de cara 
a la Fira Modernista que se cele-
brarà els dies 8 i 9 de maig i que 
estarà dedicada al tema de l’es-
port modern. és per això que el 
museu ofereix aquesta xerrada a 
càrrec de la conservadora del cen-
tre, Mercè López. 

Durant l ’època modernis-
ta, l’esport es va veure fomen-
tat entre la burguesia gràcies als 
corrents higienistes i també per 
se considerat una activitat “mo-
derna”. El Museu Tèxtil convida a 
conèixer com vestien les perso-
nes que practicaven esport en un 
moment que coindcií amb el sor-
giment de molts clubs masculins i 
entitats esportives catalanes. 

L’Associació Elixir Poètic en 
col·laboració  amb l’Ajuntament de 
Terrassa han llançat el II Premi de 
Poesia Marta Pesarrodona. Aquest 
certamen es va posar en marxar 
el 2020 per a joves en honor a la 
poeta, traductora i narradora ter-
rassenca, guardonada amb la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat, la 
Medalla d’Honor de la Ciutat de 
Terrassa, el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes i el Nacional de 
Cultura, entre altres. Amb aquest 
premi es vol difondre i donar visi-

MUSEU TÈXTIL

II edició Marta Pessarrodona

EL MODERNISME A 
LA ROBA D’ESPORT

CONCURS                            
DE POESIA 

bilitat a la poesia escrita i audiovi-
sual, donant veu als joves i les joves 
que ja conviuen amb la poesia i 
colen compartir-la, o potser, que 
volen descobrir-la i endinsar-se 
en aquest món. El premi és obert i 
accessible a totes les persones fins 
a 30 anys. Es pot presentar en qual-
sevol idioma i la temàtica és lliure. 
El termini de presentació d’obres 
és el 28 de maig de 2021 (inclòs) i 
el veredicte se sabrà durant La Ràt-
zia del Festival Elixir, que se cele-
brarà el mes de juny. 

MUSEU DE LA CIÈNCIA 
Renovació de la visita virtual 

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) ha renovat la seva visita virtual pels espais i les 
exposicions del museu, amb una nova plataforma que ofereix més 
possibilitats i funcionalitats al visitant. 

El Museu Tèxtil explicarà, 
aquest diumenge, com era  la 
roba d’esport modernista 

FLAI
XOS

CONCURS DE 
TEATRE 

El Premi Ciutat 
de Terrassa de 
Teatre presenta 
aquest diumenge 
l’obra “Les regles 
de joc”, a càrrec 
de la companyia 
Pam Teatre de 
Terrassa. Serà a 
les 18 hores a la 
Sala Crespi .

FESTA DE                  
ROMERIA 

L’entitat San José 
de Abrucena de 
Terrassa ha orga-
nitzat per aquest 
cap de setmana 
la 47a Romería de 
l os Abruceros a 
Terrassa. Aquesta 
és una festa molt 
arrelada de l’en-
titat .

PROPOSTA 
FAMILIAR

“Hai, la pescadora 
de somnis”, de 
la companyia 
Giramàgic, és 
l’espectacle fa-
miliar que es farà 
aquest diumen-
ge,a les 18 hores,  
al  Teatre Alegria. 
És un conte amb 
música original.

L’actor José Sacristán, en una escena de l’obra. 

#Teatre#Sacristán

M. B.   /  @diarideterrassa

JOSÉ SACRISTÁN 
ARRIBA A TERRASSA
TEATRE  L’actor interpertarà una obra 
de Delibes amb les localitats exhaurides

T
orna el teatre al Principal 
i ho fa amb un gran actor 
de l’escena espanyola: José 
Sacristán. El seu nom i el seu 

treball consolidat, en diversitat de 
registres, no necessita presentació. 
Sacristán ve a Terrassa per repre-
sentar “Señora de rojo sobre fondo 
gris”, un monòleg de Miguel Delibes 
que parla de la pèrdua d’un ésser 
estimat. L’anunci que venia Sacris-
tán ha aixecat molta expectació i 
totes les localitats estan exhaurides. 

L’obra de Delibes té com a pro-
tagonista a un pintor amb molts 
anys en l’ofici que porta sumit 
en una crisi creativa. D’ençà que 
va morir de manera imprevista la 
seva dona, que ho era tot per ell, 
pràcticament no ha pogut tornar 
a pinta. L’obra és el relat d’una his-
tòria d’amor en un camí desenfre-

nat cap a la mort, en aquella Espa-
nya amb trets equívocs dels anys 
70,que fa referència a la felicitat i 
a la seva pèrdua, i que arriba a la 
intimitat i emoció de cada un de 
nosaltres pel camí recte i simple 
de la veritat. D’aquí que aques-
ta senyora es presenti en vermell 
(lluminositat) i en gris (la tristesa 
del final que li va toca viure). Cent 
anys després del naixement de 
Miguel Delibes, Sacristán ens re-
gla una interpretació commove-
dora d’aquesta obra on l’escriptor 
va retrata la dona de la seva vida. 
A través de Sacristán, reviurem 
un amor que s’omple de drama-
tisme, i segurament de major ple-
nitud, quan apareix la malaltia. En 
paraules de l’actor, “Tornar a Mi-
guel Delibes és no deixar d’apren-
dre a mirar”. 
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