
AVUISabadell
DILLUNS, 6 D’ABRIL DEL 2009 | Cultura i espectacles | 15

Centre Cívic Sant Oleguer: ‘Un ianqui a la cort del Rei Artur’

Ballant i
saltant amb
Mark Twain

Un ciutadà de Connecticut del
segle XIX es desperta un bon
dia a l’Anglaterra de la baixa
edat mitjana. Aquesta és la his-
tòria de què que Mark Twain es
servia per criticar la seva soci-
etat. A mesura que el viatger
en el temps es proposava ins-
truir en els seus coneixements
moderns com el telèfon, els di-
aris o la bicicleta i topava amb
els poders fàctics de l’època,

l’escriptor anglès desfeia mites
de la seva societat. Aquesta és
la història -o més aviat, una
adaptació de la pel·lícila que
porta el mateix nom- que el
dissabte va ballar la companyia
Bots, encarregada del muntat-
ge, al Centre Cívic de Sant Ole-
guer. La funció es va dur a
terme sota la direcció de
Gemma de la Rosa, responsa-
ble també de l’apartat musical,
juntament amb Oriol Canalias i
Montse Argemí. L’espectacle es
mantindrà en cartell el cap de
setmana que ve i, si tot i així no
el podem anar a veure, també
es farà un lloc a la fira Medievà-
lia que arribarà aviat als nos-
tres carrers. ■ À. SOTO

‘Effekten’Manils
Dissabte l’Estruch va acollir el pintor viu més important en actiu a
la ciutat de la mà de la seva filla i amb una altra disciplina: la dansa
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Isidre Manils és un artista
consagrat. Dels seus bocins
onírics n’han brollat rius
de tinta i han inspirat a
d’altres creadors per inici-
ar nous projectes, d’entre
tots ells una molt especial
per a ell: la seva filla, Àfrica
Manils. Divendres a la nit
els espectadors de l’Es-
truch van poder gaudir
d’aquesta convergència ar-
tística familiar que va for-
mar part de la inauguració
de l’exposició de pintura
Isidre Manils. Cine Ateneo
al museu d’Art local el se-
tembre de 2008.

De l’espectacle de llavors
al d’ara pràcticament en
resten el punt de partida
inicial, i és que Effekten ha
madurat a la vegada que
Àfrica Manils i Blanca No-
guerol anaven passant
hores dins l’espai del des-
envolupament de les arts
locals, que ha apostat
aquesta vegada per les cre-
acions d’artistes emer-
gents sabadellencs, un dels
objectius que apareixen a
DNI de l’antiga fàbrica tèx-
til de la Creu Alta.

Si Manils pare agafa pin-
zells, pintura i fotogrames
per fer volar la seva imagi-
nació i transportar l’espec-
tador al seu propi univers,
la seva pupil·la es mou
entre la dansa a cavall de
dos temps (clàssic i mo-
dern) per tal de reflexar tot
el que està darrere d’aquest
Cine Ateneo en un duet que
no es mereixia un cop més
una grada on sobraven ca-
dires. Menció especial a Pol
Penas, encarregat d’il·lumi-
nació, i Lluís Rueda, Albert

les noves tendències de la
dansa que té Sabadell.
Només cal passejar qualse-
vol dia pel primer pis de
l’Estruch, precisament les
sales que han acollit el des-
envolupament de les dues
coreògrafes i ballarines,
Manils i Noguerol.

I és que així com en el te-
atre semiprofessional, les
companyies que hi ha s’han
fet un lloc respectable al
municipi, pels coreògrafs i
ballarins és més difícil fer
nom de ciutat. I això que
pel que fa a escoles de
dansa local tenen un pes
important amb centres
com Bots o Ritme. ■Susana Noguero i Àfrica Manils en un moment de la coreografia ■ ÀLEX SOTO

Les companyies
que hi ha s’han
fet un lloc més
que respectable
al municipi

Dijousarriba
laruïnaaCa
l’Estruch

Alfaro i David Paco, o el que
és el mateix, Murnau, per
posar música a aquesta
dansa peculiar.

Àfrica Manils i Blanca
Noguerol van aconseguir
captar el públic i incorpo-
rar-lo a les projeccions de
les creacions del pintor
contemporani amb un llen-
guatge modern però alhora
xocant pel diàleg entre dis-
ciplines. És a dir, un espec-
tacle que convertia en mo-
viment les imatges pictòri-
ques en una dansa no per a
tots els públics.

La dansa i Sabadell
Effekten també va brillar
amb llum pròpia per tornar
a reclamar la capitalitat de
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Jordi Casanovas porta la
crisi i la manca de perspec-
tives dels joves amb les his-
tòries de set mileuristes
que lluiten per les seves
vides. Flyhart compta per a
aquesta ocasió amb Roser
Blanc i Borja Espinosa com
a actors principals que di-
jous (21.30) portaran a Sa-
badell la recepta anticrisi:
l’humor. ■

Sabadell
modernistade
lamàdeChus
Fernández
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Les activitats dominicals
als museus de la ciutat van
acollir ahir una proposta
dirigida al públic familiar:
conèixer de prop les peces
artístiques que es troben
als carrers de la ciutat a
través d’una visita amb la
conducció de la historiado-
ra Chus Fernández. L’acti-
vitat va començar a les 11
del matí i va mostrar als sa-
badellencs que hi van assis-
tir el patrimoni modernis-
ta de la ciutat.

L’itinerari va recórrer
els carrers en busca dels
edificis més agosarats,
plens de colors i de símbols,
i va permetre conèixer qui
els va construir i amb
quina finalitat es van edifi-
car. Cal tenir present que el
modernisme va arrelar
amb molta força a Catalu-
nya i Sabadell, que alesho-
res ja havia experimentat
una gran expansió com a
conseqüència del creixe-
ment industrial.

Amb el recorregut, es
van mostrar els principals
edificis d’aquesta època
que hi ha al municipi i es
va parar especial atenció al
desenvolupament de les di-
verses arts aplicades, les
rajoles, els estucs, la cerà-
mica vidriada i els treballs
de forja que es van fer.

El recorregut va trans-
córrer pel centre de la ciu-
tat. El despatx Lluch,
l’hotel Suís, l’escola de la
Sagrada Família i la seu de
la companyia CASSA,
entre d’altres, per acabar
visitant l’interior del edifi-
ci de la Caixa d’Estalvis de
Sabadell, del carrer de Grà-
cia, obra de l’arquitecte Je-
roni Martorell. Inaugurat el
1916, d’aquest edifici en
destaca la façana, el pati
d’operacions, el pati Turull,
el saló actes i especialment
els vitralls. ■


