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On ballar és somiar amb els peus 
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La força i la simpatia que s’han anat guanyant  des de 
que van començar el seu treball a la nostra ciutat, ha fet 
que  “Locura”  siga el protagonista d’aquest llibret, que 
amb molt de gust us oferim a tots vosaltres.

La vivacitat, la força, l’entusiasme, la intensitat del 
seu treball ha aconseguit que quasi tot Vinaròs -si no 
tot-, valore aquest grup, que a la vegada es acadèmia i 
escola de ball. No només perquè sempre estan presents 
a les gales del Carnaval de Vinaròs, ni tampoc perquè es 
multiplica en festivals benèfics per ajudar -dins les seues 
possibilitats-, a aquells que ho necessiten; sinó també 
perque els seus espectacles musicals (on es combina 
ball, disseny y efectes especials) atrau a una bona quan-
titat d’espectadors.

Hem intentant fer una mica d’història de la seua 
activitat, però també hem aconseguit entrar en el seu 
món, mostrar-vos la seua personalitat per mitjà dels co-
mentaris, de les anècdotes, i també amb l’ajut del treball 
fotogràfic d’una bona quantitat de persones que han es-
tat presents com a espectadors de les seues actuacions, 
gales i espectacles.

Benvinguts, doncs... al món de “Locura” 

Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
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Presentació
Aquestes pàgines estan escrites per a tots vosaltres, que 

cada dia esteu animant-nos en cada una de les actuacions 
que us oferim, i a la vegada participeu de tot el que es el 
nostre esperit: el ball, l’amistat sempre plena del ritme con-
tagiador que es l’anima de “Locura”.

Som al voltant de dues-centes persones de totes les 
mides, de totes les talles, opinions, gustos..., però que ens 
uneix un dels arts més antics de la història de la humanitat, i 
que tots sabeu i coneixeu: el ball.

Tenim l’oportunitat de presentar-vos aquest llibret, que 
és una finestra plena de colors oberta a tot el món, i que us 
ensenyarà el que som i el que és “Locura”.

Tots us heu preguntat per què aquest nom, i ara us ho 
podem explicar: una inspiradora nit d’estiu, els primers 
membres del nostre grup, -ja passada la mitja nit-, al voltant 
d’una taula a la terrassa d’un xiringuito i discutint sobre els 
possibles noms, vam decidir que el nostre nom seria per a 
sempre “Locura”.

Aquest és el nom que casualment tenia la beguda isotò-
nica que va demanar un dels balladors que s’anava a estre-
nar-se al día següent per primera vegada davant del públic. 
Això era la Gala de les Reines del Carnaval d’Estiu.

El nostre nom va nàixer el 8 d’agost de 2003.

Per Toño Forner Sanz
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Corre l’any 2003 quan Toño Forner Sanz torna de Disneyland París, 
on ha passat quatre anys de la seua vida treballant al conegut parc 
temàtic com a ballarí en les desfilades i diversos espectacles i en ani-
mació de personatges de Disney. Toño sempre havia mostrat la seua 
passió pel ball i tot el referent al món de l’espectacle. De fet, prèvia-
ment, a Vinaròs, ja havia format part de diferents grups, entre els quals 
podríem destacar el Grup Folklòric les Camaraes, del qual havia sigut 
integrant des de ben menut. 

Una vegada de tornada a Vinaròs, aquell estiu de 2003, Toño té la 
ferma intenció de traslladar al seu poble les inquietuds per este món 
i l’aprenentatge dels darrers anys, i no tarda en reunir al juliol un grup 
de joves, amics i gent interessada pel ball per tal de posar en escena 
una de les coreografies que havia treballat al parc. Es tractava de “Li-
vin’ la vida Loca”, de Ricky Martin. “El Ricky Martin”, -com l’anomenen 
els components de “Locura”-, és un ball que el grup de l’acadèmia que 
balla als hotels a l’estiu encara porta en el seu repertori i que manté 
la força d’aquella primera actuació que es va estrenar per al Carna-
val d’Estiu a l’agost d’aquell mateix any. L’actuació va ser tot un èxit 
i aquella nit que els membres del grup van passar junts encara avui 
es recorda per la diversió i la unió que va nàixer entre ells, gent que es 
coneixia i gent que va començar una gran amistat, com la de Toño amb 
la seua col·laboradora Lucía Alarcón Rejano. I, d’esta manera, quasi en 
aquell mateix moment, el grup es va consolidar. 

“Locura” com a grup era una realitat, amb un nom que curiosament 
va sorgir una nit d’estiu rient i debatent possibilitats davant d’una llau-
na de refresc, que al final va resultar inspiradora. D’esta manera, el grup 
ja va començar a sonar a la zona i aquell hivern començava les seues 

Història de “Locura”
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primeres actuacions, com la de la nit de Halloween en una 
coneguda discoteca de la Sènia. El febrer de 2004, el grup 
“Locura” va portar a terme la seua primera actuació per a 
una presentació de reines. Va ser a la plaça de bous de Vi-
naròs, amb un popurri de cançons de moda que van ano-
menar “Fama”, perquè duia com a introducció el tema prin-
cipal d’esta famosa sèrie musical dels 80. Aquella actuació i 
el seu vestuari a base de quadres escocesos blancs, rojos i 
negres van esdevenir tot un clàssic i una marca distintiva de 
“Locura”, i no van fer més que afermar el grup, despertant 
en Toño la idea de consolidar el ball com a projecte de vida.

Així doncs, després d’un primer festival d’estiu 
a l’envelat, on es va fer un recull de tots els balls pre-
parats al curs de l’any, i acabats de tornar d’un inobli-
dable viatge a Disney, invitats per l’organització del 

reservas@hotelcrystalpark.com
www.hotelcrystalpark.com
GPS L:044961 Lat:4044762

Ctra. N-340 km. 1048,2
Tels. 964 401 122 · 964 402 224
Fax 964 402 378 · Vinaròs (Castellón)

Hotel 
Crystal ParkC P
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Pasaje Doctor Santos, 1 
12500 Vinaròs (Castellón)

Tel. 964 454 360
www.juguettos.com

C./San Francisco - Pasaje Local 5 · Vinaròs
Tels. 964 459 106 · 655 567 871

Uñas de gel 
y también pintura permanente
Seguimos con el mismo precio: 25 €
incluido uñas decoradas
Tampoco olvides tus pies
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parc, l’Acadèmia “Locura” va obrir les seues portes el 18 
d’octubre de 2004.

Ja en marxa amb l’acadèmia, Toño i la gent del grup acu-
deixen en gener a Fitur 2005 en representació de Vinaròs. 
Aquell mateix any, continuen amb la ja tradicional actuació 
per a la presentació de reines i, per primera vegada, partici-
pen en el muntatge que els comerços de Vinaròs organitzen al 
maig per a promocionar les botigues i la moda vinarossenca i 
que rep el nom de “Moda i comerç al carrer”. 

A Festes i Fira d’aquell any es porta a terme el primer fes-
tival fi de curs de l’acadèmia, dedicat als musicals. En juliol, 
convidats per l’organització del parc, el grup “Locura” torna a 
viatjar a Disneyland París per a ballar en un dels seus teatres, 
un viatge que s’ha consolidat com una tradició que es manté 
encara avui i que té lloc aproximadament cada dos anys. 

En agost, “Locura” participa per primer cop en un acte que 
també es convertirà en un fix de l’estiu any darrere any, junt amb 
l’actuació que es fa per al torneig de volei platja, i l’entrega de 
premis del concurs de figures d’arena a la Platja del Fortí. 

Aquell 2005 es rematava per primera i única vegada men-
jant el raïm de Cap d’Any un mes de novembre: va ser en oca-
sió del programa que la televisió local de Torreblanca oferiria la 
nit del 31 de desembre per tal de acomiadar l’any. 

En 2006, podríem dir que iniciant una vessant benèfica 
que ha acompanyat l’acadèmia fins al present, les pro-
tectores d’animals de Vinaròs PRODA i EL CAU demanen 
la participació de “Locura” en tots dos festivals benèfics 
que fan per tal de recollir fons. 

9



1010

Un espectacle ben construït porta la màgia de la llum i els 
colors que envolten i acompanyen  el ball de “Locura”

10
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AULA 3
C./ San Pascual, 16  · 12500 VINARÒS

Tel. 626 199 387 
www.autoescuelaaula3.com  · aula3autoescuelas@hotmail.es 

En pocos días se 
puede obtener 
el carnet de 
conducir, la 
atención será 
personalizada y 
se contará con 
todos los medios 
necesarios para 
lograrlo, sistemas 
audiovisuales, 
informáticos, 
etc...

Calidad de 
enseñanza a 
precio justo

Nos avalan más 
de 30 años de 
profesionalidad
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 Pel que fa als festivals de fi de curs, va 
ser l’any on es van dividir per primera volta 
el festival de grans i el de menuts, el nom-
bre de components havia augmentat con-
siderablement i Toño va haver de canviar 
de plantejament. El festival dels grans es 
va dedicar als contes i s’anomenà “Zradlos”. 

Aquell any la Comissió Organitzadora 
del Carnaval (COC) també va encomanar 
a “Locura” que amenitzés el Carnaval que 

a l’estiu es porta a terme de forma promo-
cional, per tal que els visitants coneguen 
almenys una representació de la festa que 
té lloc a l’hivern. A més dels balls presen-
tats, com a tals, es feien xicotetes introduc-
cions als temes que les reines ballaven a la 
passarel·la. Els darrers dos anys, “Locura” ha 
participat també com a comparsa i com a 
grup de ball en la nova iniciativa de la COC 
per al Carnaval d’estiu, el Sambòdrom, des-
filant pel passeig Fora Forat.

La nostra encara curta història fa 
la mirada cap endavant per a pro-
gressar en el món del ball, en el 
món de l’espectacle i en el món de 
l’ensenyament vers als més joves. El 
nostre objectiu és ara seguir endavant, 
assolint nous projectes de futur amb la 
il·lusió posada en que tot Vinaròs puga 
veure i aplaudir el nostre treball.

Aquesta és la nostra il·usió.

12
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Moble Auxiliar · Decoració 
Regals · Bijuteria

Sant Jaume, 5 · VINARÒS - Tel. 964 459 458 · eljardindemapi@orangemail.es

LLISTES DE BODA · COMPLEMENTS

Tel. 964 452 484
Sant Tomàs, 12 · VINARÒS
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“Locura” té ànima. I això és normal 
com a tota entitat, associació, grup... La 
nostra ànima, de la que va nàixer tot el 
que som ara és compartida amb dues 
persones: Lucia i Toño

Lucia va nàixer el 14 de novembre de 
1983. Sempre ha sentit una gran passió 
pel ball, i per això està aquí i nosaltres 
hem de parlar d’ella.

En el moment d’obrir l’acadèmia, 

Toño no va dubtar en cridar-la per a ser 
professora. I la veritat es que Lucia és 
l’ànima dels menuts de “Locura”, a part 
de ser una ballarina excepcional del 
grup dels més grans.

Toño va nàixer un 16 d’agost de 1974. 
Sempre li ha agradat el ball. Des de me-
nut, per casa sempre es muntava els seus 
concerts i espectacles personals. Va estar 
en Les Camaraes des de ben menut, i a la 

Coral Juvenil “Sant Sebastià”. Va formar 
part del grup “La Dècada de Vinaròs”, junt 
al seu inseparable amic Toni, i amb les xi-
ques Susana, Sami, Cristina i Ani.

Toño va fer estudis universitaris de 
Turisme, i a l’any 1999 va fer un casting 
per anar a treballar a Disneyland Paris, 
on va estar durant 4 anys.

I al tornar de Disney, ...va començar 
“Locura”

L’ànima de “Locura”

14
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Travesía Safón, 1 y 3
Apdo. de Correos 572
Tel. y Fax 964 450 175

12500 VINARÒS

Travesía Safón, 1 y 3
Apdo. de Correos 572
Tel. y Fax 964 450 175

12500 VINARÒS

Travesía Safón, 1 y 3
Apdo. de Correos 572
Tel. y Fax 964 450 175

12500 VINARÒS

Ctra.Valencia-Barcelona, km. 141, 7 · VINARÒS
Tel. 964 400 864 · Fax 964 402 836

jovanitol@hotmail.com

TOLDOS JOVANITOLDOS JOVANI
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Però, aquestes 
dues persones no 
podrien haver es-
tat mai l’anima de 
la “Locura” que tots 
vosaltres coneixeu, 
sense la inestimable 
aportació de tots i cadas-
cun dels que formen part de la 
nostra família: els nostres amics 
que des de dissenyar i muntar els 
decorats, ajudar amb els vestuaris, 
donar-te consells sobre la core-
ografia, crear els llibrets i els 
diàlegs, organitzar els as-
saigs, controlar als més 

menuts per a que tot surti be, -o encara millor 
que bé-, les mares, els pares, els amics, els 

staff, les companyes i companys, les avies 
que es posen pel mig per ajudar en el 

que poden... I tots, tots, tots aquells, 
i aquelles persones que feu de 

públic a cada actuació, i ompliu 
envelats, places de bous, audi-

toris i cadascuna de les sales 
i llocs en els que fem les 

nostres actuacions.
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C./San Francisco, 85 bajo izq. · 12500 Vinaròs · Tel./Fax 964 45 69 00 · www.tancorins.com

Existe un lugar donde los lobitos son buenos, los 
corderos algo traviesos, los príncipes malos, las brujas 

hermosas y los piratas honrados…

Existe un lugar donde todo, todo, todo… es posible

Tancorins, 
el lugar donde 

todo, todo, todo es posible
C./San Francisco, 85 bajo izq. · 12500 Vinaròs · Tel./Fax 964 45 69 00 · www.tancorins.com
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Academia “Locura”
L’acadèmia es va obrir el 18 d’octubre de 2004.

Les classes que es donen estan destinades a edats 
que van des dels 3 anyets fins a l’infinit... Això vol dir que 
no hi ha cap límit d’edat per a la gent de “Locura”.

Els més menuts aprenen a perdre la vergonya, a ex-
pressar-se, a interpretar -i per suposat a tenir sentit del 
ritme-, amb els balls que proposa i els ensenya Lucia.

Lucia és la professora de l’acadèmia, això vol dir que 
tots tindran com a mestra i companya a una persona que 
sent i viu el ritme i que transmet  tota aquesta força i il-
lusió als seus alumnes.

Més que una “acadèmia” en el nom estricte de la pa-
raula, “Locura” és la segona casa (i algunes vegades la pri-
mera...) d’un grapat de joves, i no tant joves, que cada dia 
venen a moure el cos amb els ritmes que ens fan sentir 
ser  més Locura que mai... 

Algunes mares ja només han llevat el biberó a les 
xiquetes -i xiquets-, ens els porten a l’acadèmia perquè 
saben que els seus fills tenen el ritme en el cos i volen 
que aquesta inspiració natural es desenvolupe i creixe en 
elles i en ells.  I així, Lucia amb els cds. a la ma i amb una 
simpatia que contagia, els fa moure i moure i moure a 
ritme els seus elàstics i inesgotables  cossos fins aconse-
guir coordinar els passos d’una coreografia. I sempre el 
resultat serà bo si els petits alumnes gaudeixen del ball 

18
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VAQUEROS COLOMBIANOS Y BRASILEROS
BLUSAS, VESTIDOS DE FIESTA,

LENCERÍA, BISUTERÍA, COSMÉTICOS, BODYS,
FAJAS REDUCTORAS, BOLSOS Y CALZADO

C./ Purísima, 15 · 12500 VINARÒS
Tels. 964 459 665 · 619 125 014

Variedad y Calidad
Completo Surtido
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LA PELU

Purísima, 27
964 453 781
VINARÒS

PILI

Lencería y Corsetería

Pasaje Doctor Santos, 5
Tel. 964 455 248
12500 VINARÒS

DaniMormoneo@hotmail.com
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seguint les bones indicacions de la seua 
professora.

I hem de dir que en aquestes clas-
ses de ball, l’abstenció és mínima, per-
què tots volen vindre i tornar a vindre a 
aprendre a ballar a l’acadèmia “Locura”.

Així com la tarda es converteix en nit: 
a partir de 7 o 8 tarda, aquells que van 
començar a la nostra acadèmia ja fa anys, 
segueixen enganxats amb la Locura i ara 
ja treballen més seriosament en el  que 
és el nostre món del ball.

Les classes són més elaborades que 
als grups de menuts- ja que porten anys 

amb la pràctica i l’experiència i això es 
nota-. Treballen amb l’aprenentatge de 
nous i més complexos “passos”, aprenent 
de la interpretació dedicada al ball com 
a espectacle, i assagen coreografies més 
complexes, destinades a les pròximes ac-
tuacions que és on adquiriran en directe 
i davant del públic, d’aquella experiència  
i “taules” com a complement de l’apre-
nentatge de l’acadèmia

Molts dels joves (xiques i xics), que es-
tan en aquest grup d’edat, ja formen part 
del que és la Locura gran de l’espectacle, i 
són els que ocuparan el lloc que els pertoca 

C./ Arcipreste Bono, 16 · Vinaròs · Tel. 964 456 042
Plaça de Catalunya, 1· Ulldecona · Tel. 977 720 555
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quan creixen artísticament en els especta-
cles més importants de la nostra Locura.

Quan es fan les nou de la nit l’acadè-
mia s’omple de xics i xiques que -després 
del seu dia de treball- venen a respirar 
ball i oblidar-se de les seues preocupaci-
ons de cada dia, impregnant-se alesho-
res del món de la nostra Locura.

No tots els que acudeixen a aquestes 
hores tenen la obligació d’actuar en públic. 
D’altres contagiant-se  de l’entusiasme que 
es genera en aquestes  classes i animats 
per aquells que ja són experts en el món 
de l’escenari, s’animen a formar part de les 
coreografies que seran el punt de partida 
dels nostres futurs projectes i cauen amb 
molt de gust en el món de l’espectacle, 

d’on serà ja molt difícil escapar. 

I això ho fan amb la satisfacció de di-
vertir-se, aprendre. moure el cos amb sa-
lut,  fer amistat, crear un vincle entre una 
bona colla d’amigues i amics i introduir-
se en el  fantàstic món de la coreografia.

I això és el que us podem explicar-vos 
del que és  la nostra Acadèmia “Locura”.

22
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òptica
maestrat

òptica maestrat

la calidad es
      nuestra convicción

Plaça del Mercat
Tel. 964 460 325

12580 BENICARLÓ

C./ Socors, 51
Tel. 964 455 357
12500 VINARÒS
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Paseo Juan Ribera, 25 (Junto Mercadona) · VINARÒS
Tel. 639 366 223 · E-mail tatyvel@hotmail.com
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Uñas de Gel
Manicuras y Pedicuras

Esmalte Semi-Permanente
Tratamientos Parafina

Cursos Uñas de Gel
Maquillaje 

Labios y Cejas
Tinte Cejas y Pestañas

Depilaciones
Masajes Corporales

Reiki
Terapias Naturales

Quiromasajes
Relax

Tratamientos Anticelulíticos
Dietas Naturales
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Els Festivals

Anualment, l’acadèmia ha anat ins-
taurant una sèrie d’actes, que s’han 
succeït al llarg dels anys. Destaquem 
el seu festival de fi de curs a festes de 
Sant Joan i Sant Pere o principis de 
juliol, que després del primer festi-

val dedicat als musicals i de “Zradlos”, 
continuaria l’any següent amb un mu-
sical dedicat al cinema (2007), seguit 
de “Locuralia” (2008), sobre el món del 
circ, “Lucarlo” (2009), ambientat en un 
casino, Exposició d’Art i Locura... “Més 

enllà del museu” (2010), sobre el món 
de l’art, “Locura en el Orient Express” 
(2011) inspirat en el famós tren i en-
guany, “Festes i Fira de Locura”, un ho-
menatge al nostre poble, a les seues 
festes, cultura i tradicions. 
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Màgia i fantasia  a Halloween
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Els festivals infantils, per al-
tra banda, també han tingut una 
temàtica pròpia. En 2007, per 
exemple, es va tindre la original 
idea que els menuts recopilessen 
i recreessen tots els balls que, fins 
aleshores, havien fet els grans. 
Seguidament arribarien “Locura 
School Musical” (2008), el festival 
dedicat al concurs “Un, dos, tres” 
(2009), “Locozoo” (2010), am-
bientat en un zoològic, “Las lo-
curas de Peter Pan” (2011) sobre 
el món d’este personatge infantil 
o enguany mateix, “Locoolímpi-
cos”, festival dedicat als esports i 
en concret, a les Olimpíades.
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ARNAU PINTURAS – VINARÒS
Avenida Libertad,   47
12500 VINARÒS
Tel. 964 45 19 58   

ARNAU PINTURAS - BENICARLÓ
Calle Pío XII, 5
12580 BENICARLÓ
Tel. 964 82 70 54   

 

ARNAU PINTURAS - REUS  
C/ Antonio Rubió I Lluch, 40 
(Pol. Agro-Reus) 43206 REUS
Tel. 977 331 331

http://www.pinturasarnau.com

Tel. 964 456 688 · C./ Doctor Fleming Local 3· 12500 VINARÒS

 Venta de productos de Peluquería y Estética
 Descuentos a Profesionales y Familia numerosa
 Servicio de Estética
 Servicio de Peluquería: Recogidos desde 15€, Corte niño 5€
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A més, Locura, en el seu afany de proposar-se nous reptes i oferir 
cada cop més espectacles al públic, va posar en marxa el que podríem 
anomenar un “musical d’hivern” a partir de 2009. El primer d’aquests 
musicals va tindre lloc al mes d’octubre i duia per nom “Locura, tu nue-
vo musical”. 

Els musicals benèfics

Estos festivals d’hivern començaren com una manera d’aprofitar el treball dut 
a terme i recopilar antics números musicals de “Locura” que potser es feien un cop i no 
es tornaven a repetir, convertint-se actualment amb veritables festivals d’hivern amb un 
repertori quasi nou. 
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Paseo San Pedro, 17
12500 Vinaròs

Tels. 964 452 961
699 261 661

HIRALDOHIRALDO PELUQUEROS
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El plantejament d’estos musicals també era innovador en el sen-
tit que es recorria a la idea del playback per part dels components 
de l’acadèmia que protagonitzaven els números musicals i eren els 
propis ballarins qui feien d’actors entre les cançons i les lligaven 
mitjançant introduccions actuades amb un nexe o guió comú. Així 
doncs, en octubre de 2010 arribaria el “Club Nocturno”. 

En novembre del mateix any l’acadèmia va ser escollida 
per a participar en el programa “Tu sí que vales” de Tele5. L’any 
següent, arribaria un musical dels més menuts de l’acadèmia, 
inspirat en el musical Grease i finalment, en 2012, els musicals 
“Kitsch”, un homenatge a la música dels 60 als 80, des dels 
“Guateques a la Movida”, passant per temes de Mecano o Ra-

ffaella Carrá i en novembre, el musical “PrincESAS”, una visió 
modernitzada del món de les princeses, els contes i Disney. 

Exemples de la col·laboració de Locura amb les diferents regi-
dories dels Ajuntaments de Vinaròs i altres localitats properes han 
sigut també l’animació per a la Cavalcada de Reis de Vinaròs en ge-
ner de 2010, on les carrosses reials es van alternar amb grups de 
ballarins de Locura interpretant coreografies de temes nadalencs. 
Locura ha estat també imatge del comerç de Vinaròs, a banda de la 
citada Moda i Comerç al carrer per mig de la campanya comercial 
“El ritme del comerç”, un multitudinari flashmob al casc antic i cen-
tre comercial del nostre poble, i del turisme de la veïna Peníscola, 
amb un flashmob promocional a la platja davant del castell. 
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Llibreria Llapis i paper
Premsa
Llibres
Enquadernacions
Fax
Plastificacions

Tels. 664 655 576 · 964 454 004
Av. Leopoldo Querol, nº 49, baix · VINARÒS

libreriallapisipape@hotmail.com

Carrer del Pont, 36 · Tel. 964 454 638 · VINARÒS
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CAFETERIA · BAR

Bar, cafeteria, 
Bocadillos
Almuerzos
Cumpleños y fiestas infantiles

Ven y disfruta de nuestro buen ambiente

Plaça Constitució 4 · Tel. 637 112 247 · 12500 VINARÒS

“Locura” també participa anualment 
a la Nit de la Cultura, tot un seguit d’actes 
que conformen part de la programació 
cultural de l’Ajuntament a l’estiu. Les in-
quietuds culturals i l’interés pel nostre 
poble que té l’acadèmia també es posen 
de manifest en la col·laboració estreta de 
Locura amb associacions d’altres sectors, 
mostra dels quals n’és el projecte dut a 
terme amb la Confraria de Jesús Natzaré 
i el Sant Sepulcre, amb qui es va posar en 
marxa durant dos anys consecutius, 2011 
i 2012, prop de Setmana Santa, una adap-
tació del musical “Jesucristo Superstar”. 

A Benicarló, hem col·laborat tam-
bé en algunes presentacions de falla. 
Per acabar, “Locura” també es dedica 
a l’animació d’hotels a Peníscola du-
rant els mesos d’estiu i ha treballat 
en animació per a discoteques, el cas 
de la Sènia o de les discoteques lo-
cals Hangar amb motiu de Halloween 
o el Red amb qui és va establir una 
col·laboració fixa els caps de setmana 
per tal de fer animació en el seu privé, 
en són exemples, així com diversos ne-
gocis d’hostaleria i terrasses d’estiu del 
nostre poble.
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Estiu de 2012 
“Locura” viatja per ja cinquena vegada 
a Disneyland Paris.

Foto de grup de tots els nostres participants, 
després de l’actuació. Aquí podeu veure que 
grans i menuts, menuts i grans estan tots 

satisfets i feliços de l’èxit aconseguit en les en-
tranyes del món de Disney.
Una foto “Locurafamiliar “ per al record.
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Qui ha arribat a considerar les dificultats que pot 
haver en l’organització d’un festival dels més menuts 
per als més menuts (i les seues mares, i els seus pares, 
i els seus avis)...?

“Locura” s’organitza per grups dirigits per la gent 
gran de l’acadèmia. Cada grup tindrà els seus proto-
cols, els seus treballs i objectius, i per suposat: els seus 
nervis davant la imminent actuació. “Locura” es co-
neix molt per seus espectacles i festivals dedicats al 
món jove i adult, però l’organització d’un festival per 
a menuts implica tanta o més feina, però a la vegada 
el resultat és sempre bo perquè els nostres locuritos 
demostren un entusiasme, una energia i una “professi-
onalitat” que voldrien tenir els que ja fa anys que xafen 
els escenaris.

Els vestuaris són tan ben cuitats com en qualsevol 
altra actuació de “Locura”, i són mares, avies, tietes, ve-
ïnes, amigues -i amics-, els que s’encarreguen de con-
feccionar els vestuaris més adients per a cadascuna i 
cadascú dels alumnes participants.

Quan arriba el moment de l’actuació, tot es fa si-
lenci, i al ritme de la música els nervis desapareixen i 
tots, tots ofereixen al seu públic tot allò que saben i 
han après en l’acadèmia “Locura”.

I el públic, agraït i entusiasmat aplaudeix com ho faria 
en qualsevol espectacle, i més encara quan son mares i fa-
miliars que ovacionen i encoratgen als seus petits artistes.

Els menuts de “Locura”
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C./ Mayor, 36 · Tel. 964 453 498

12500 VINARÒS

Tot pel Carnaval
Especialitat en:

Teixits, licres, lamés, damascs, 
xarxes, tuls, velluts...

Lluentóns, escarxes, plomes, 
pedres, perles...

C./ Mayor, 36 · Tel. 964 453 498

12500 VINARÒS

C./ Mayor, 36 · Tel. 964 453 498

12500 VINARÒS

Tot pel Carnaval
Especialitat en:

Teixits, licres, lamés, damascs, 
xarxes, tuls, velluts...

Lluentóns, escarxes, plomes, 
pedres, perles...

Tot pel Carnaval
Especialitat en:

Teixits, licres, lamés, damascs, 
xarxes, tuls, velluts...

Lluentóns, escarxes, plomes, 
pedres, perles...
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Els menuts també tenen l’oportuni-
tat de participar en una “escola d’estiu” o 
“Verano infantil”, que té lloc al llarg de ju-
liol, on es preparen coreografies que des-
prés es duen a escena com a festival fi de 
curs habitualment al CMC (Círculo Mercan-

til y Cultural – Casino) a l’aire lliure. 
El resultat d’este mes especial de classes a 

l’estiu són “Mini Kitsch” (2012), que adaptava 
a menuts temes del musical previ dels adults 
o “Mamma Mia” (2010), on s’interpretaven les 
cançons del conegut musical d’Abba. 

Els grups més joves també duen 
alguns anys mantenint aquesta con-
tinuïtat que començaren fa temps els 
grans mitjançant la seua participació 
en els festivals benèfics per a les pro-
tectores d’animals.
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Santo Tomàs, 4 · Vinaròs · Tel 667 717 620

Paula Zaera
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Unes poques entre un munt d’anècdotes...
L’acadèmia realment no és a la vegada acadèmia i infermeria, però...
Més d’una vegada -i de dues...- algú dels nostres alumnes li ha 

caigut una de les seues primeres dentetes, i això ha suposat una 
mica de rebombori entre els altres alumnes, a la vegada que Lucia 
s’ha vist obligada a cridar telefònicament al Ratoncito Pérez per a 
complimentar el cerimonial específic del transcendental moment.

Els nervis de les actuacions juguen peculiars contratemps als 
més menuts de la casa. En mig d’una actuació una xiqueta pot po-
sar se a plorar sense cap raó ni motiu, i seguint el ball a bon ritme 
encara que plorant i plorant...

I quan una de les ballarines no vol sortir a l’escenari perquè 
li fa temor que les seues amiguetes la miren mentre ella balla, o 
simplement perquè els nervis són els nervis i no hi ha forma de 
dominar-los...

Però les anècdotes als festivals infantils no són només dels actu-
ants, sinó també dels espectadors, dels acompanyants, de les fans (avi-
es i tietes...). Les avies sempre estan desesperades per trobar els millors 
llocs, les millors perspectives i les millors cadires, i de vegades les veus 
corre per l’envelat a lo recerca i captura d’una cadira lliure. 

Però aquestes anècdotes fan més entranyables els festivals 
infantils, i al final com sempre és tot un èxit. I els pares, les mares, 
les avies, les tietes, els novios de les xiquetes, les novies dels xi-
quets, els professors de l’acadèmia, els grans de l’acadèmia que 
sempre ajuden en l’organització -i tot el públic que acudeix-, 
aplaudeix i aplaudeix l’actuació dels més menuts i menudes dels 
nostres balladors.

I al pròxim festival infantil us esperem a tots.
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Café-Bar

Av. Llibertat, 24 · Vinaròs
Tel. 636 682 567

Precios especiales 
para grupos, empresas, 

cumpleaños, etc...  
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Carnaval de
 “Locura”

42

A Carnaval de 2005, a més d’amenitzar 
la tradicional presentació de reines, a Toño, 
sempre amb noves idees al cap i amb ga-
nes d’ampliar el seu horitzó professional, se 
li ocorre posar en marxa una comparsa de 
Carnaval, partint de l’acadèmia, però ober-

ta a tot el públic. La idea inicial és portar la 
pròpia escola al carrer com a grup de ball, 
fent una desfilada totalment coreografiada, 
però per requeriments organitzatius, es farà 
necessari que este grup es constituïsca com 
a associació i, per extensió, com a comparsa. 

Este és el primer any que la Comparsa “Locu-
ra” desfila al Carnaval de Vinaròs, i la seua pri-
mera reina va ser Lucía Alarcón. La disfressa, 
d’inspiració marinera i jugant amb el nom 
d’una cançó tradicional vinarossenca, es va 
anomenar “Varem lo glamour”. 
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Arcipreste Bono, 52 · VINARÒS · Tel. y Fax 964 40 77 93
M 659 90 63 24 · E-mail: innovaflor@yahoo.es
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Vinaròs
C/ Major, 19
964 455 544

Benicarló
C/ Major, 17
964 828 888

E-mail
info@jaques.es

43



4444

De manera anecdòtica direm que una de les coreo-
grafies que la comparsa duu en el seu repertori des dels 
inicis, la coneguda com “Batukada” va ser el ball amb que 
l’acadèmia es va presentar a l’acte de proclamació de les 
reines. El ball comptava amb una xicoteta introducció in-
terpretada per l’antic grup Locura amb la cançó “La isla 
bonita”, seguida d’un popurri de cançons molt carnavale-
res on se sumava una gran quantitat de gent a l’escenari, 
fent que este número, per la seua adequació al moment, 
elecció musical, vestuari i vistositat, siga encara recordat 
pels membres de “Locura”.

I quí no ha vist una comparsa on la reina va a peu com 
tots els seus membres -cort d’honor balladora- demos-
trant que tots els socis de la comparsa “Locura” saben se-
guir el arrossegador ritme que mou al públic i l’incita a 
ballar amb nosaltres.

I el ritme s’allarga per tots els carrers i tota la gent sap 
que arriba la nostra comparsa. Seguint les mateixes core-
ografies amb el dinàmic ritme que és el nostre carnaval.

Quasi un centenar de balladores -i també balladors- 
es mouen amb ritmes tropicals, salsa, samba, batucades, i 
sons sempre relacionats amb la temàtica de les disfresses, 
que a la vegada son roba de ball. 

Des de l’octubre fins al moment del Carnaval la com-
parsa assaja setmanalment cada dissabte entre les 3.30 i 
les 5 de la tarda. I aquest és el requisit fonamental per a 
formar par de la Comparsa “Locura”. Així tots sempre a bon 
ritme per demostrar que la nostra comparsa és Locura.
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Disseny de webs: creatives, ràpides, 
clares i d’acord a les teues necessitats
Vanguardistes, de qualitat, i sobre tot eficients
Ben posicionades, concises i creíbles

El nostre disseny base
5 pàgines:
• Inici o portada
• Productes o serveis
• Galeria de productes
• Informació d’empresa
• Contacte
Inclou domini, hosting, centenars de correus
i posicionament als cercadors

• Disposem d’estudi per 
fotografiar al detall els vostres 
productes i presentar-los de la forma més óptima a la web
• Som especialistes en la creació i optimització de galeries web

www.digitalfotogrames.com/webs

Des  de
350€ + IVA

699 970 697
609 764 670

VINARÒS

699 970 697
609 764 670

VINARÒS

digitalfotogrames
Tot un món de serveis al teu abast

edició de catàlegs, llibres i revistes · disseny i maquetació · fotografia de reportatge i fotografia d’objecte
foto estudi · impressió digital · creació i manteniment web ·  cursos de disseny · creació d’àlbums fotogràfics

cartelleria · plastificació i laminació

Dissenys i dominis web a: www.digitalftogrames.com/webs  · Tel. 645 939 108
www.digitalfotogrames.com · Sant Tomàs 15, 2on · 12500 VINARÒS

600 415 058 · 964 453 694
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Locura...
On ballar és somiar amb els peus

Edita:  
Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
Digitalfotogrames 
www.digitalfotogrames.com
Sant Tomàs, 15, 2on.  
12500 Vinaròs
Tel. 964 453 694 
Dipòsit legal: 
CS  417-2012
Disseny: 
www.digitalfotogrames.com
Coordinació publicitària: 
Fotogrames
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12500 Vinaròs
Textos:  
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Vols conèixer-nos millor?
ACADÈMIA DE BALL “LOCURA” 
Carrer Ramón Llull, 1 - baixos 
12500 Vinaròs (Castelló) 
Telèfon: 964 453 975 
www.academialocura.com
http://www.facebook.com/groups/academialocura/
http://www.facebook.com/groups/243550695696847/

HORARIS: 
De dilluns a dijous: 
De 17:00 h a 22:20 h 

Divendres de 17:00 h a 21:20 h 

Dissabtes de 10:00 h a 14:00 h
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Safón, 5 · Tel. 964 452 015 · VINARÒS Safón, 5 · Tel. 964 452 015 · VINARÒS Safón, 5 · Tel. 964 452 015 · VINARÒS 
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Si lo que estás buscando son regalos originales, diferentes, e incluso picantes..., nosotros los tenemos

Carnaval:
Mallas, Maquillajes, Disfraces, 

Telas, Pasamanerías, 
Lentejuelas, Escarcha...

Y además tenemos todo lo 
que puedas imaginar para las 

Comparsas

Mercería:
Hilos, Agujas, Cremalleras

Se forran zapatos, botas, 
sujetadores

Angel, 27
Tel. 964 451 720
VINARÒS


