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Concerts
peratots
Els alumnes de
l’Escola de Música
de Sabadell faran
vuit concerts oberts

Bàrbara Padilla
SABADELL

L’Escola Municipal de Mú-
sica i el Conservatori d’Es-
tudis Professionals de Sa-
badell porten una llarga
vida treballant a i per a la
ciutat, però la seva tasca
sempre ha estat portes en-
dins. Per tal d’obrir-se als
ciutadans i donar a conèi-
xer el talent que s’hi ama-
ga, el centre ha posat en
marxa una cadena de con-
certs adreçats a tots els pú-
blics que arrencaran el pro-
per 19 de novembre. Per
Santa Cecília, patrona de la
Música, els alumnes de l’es-
cola actuaran a l’auditori
de Caixa Sabadell.

El regidor d’Educació de
l’Ajuntament de Sabadell,
Ramon Burgués, i el direc-
tor del Conservatori, Josep
Lluís Puig, han presentat el
cicle de concerts. “La idea
és compartir l’aprenentat-

ge dels alumnes amb el pú-
blic. Fins ara, els concerts
anaven adreçats als pares i
per això volem obrir el Con-
servatori a la ciutat”, ha dit
el regidor. Els escenaris de
les actuacions seran l’audi-
tori de Caixa Sabadell, el
Teatre Principal i l’Acadè-
mia Belles Arts.

Participaran als con-
certs alumnes de l’escola,
“tant els que s’estan inici-
ant com els que tenen un
nivell molt alt”, apunta
Burgués. Al desembre tin-
dran lloc els concerts de
Nadal: un el 17 de desem-
bre i l’altre el 21. “És d’una
importància vital que els
músics tinguin l’opció d’ac-
tuar en públic. Hem de do-
nar la possibilitat als alum-
nes d’actuar en concerts
fora de l’àmbit acadèmic i
amb un valor artístic”, ha
ressaltat el director.

En total, seran vuit els
concerts, que acabaran al
mes de gener. El primer
tindrà lloc el dia 19 de no-
vembre a les 19.30 hores a
Caixa Sabadell i l’últim el
28 de gener a les 19.30 ho-
res a Belles Arts. ■

Ramon Burgués (a l’esquerra) al costat del director del
Conservatori dimecres passat ■ B. PADILLA

ElCONCAcreu
enl’Estruch

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts aporta
100.000 euros a companyies vinculades a l’Estruch

J.G.
SABADELL

De les moltes companyies
residents a Ca l’Estruch
que van presentar una
sol·licitud als ajuts de resi-
dència a finals de juliol, el
Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts (CONCA)
ha atorgat ajuts a la resi-
dència a les següents com-
panyies: 7.200 euros al per-
former sabadellenc Jaume
Papera per al projecte Si-
amteam, del qual es va
poder veure una presenta-
ció el passat febrer a l’Es-
truch i que, després de
mesos de treball sobre la
peça, amb l’assessorament
de Marta Galan, és previst
que faci una representació
oberta a Ca l’Estruch el 22
de gener de 2010. Tot ple-
gat forma part del projecte
d’investigació 3 seqüènci-
es, de l’associació La Porta
de Barcelona.

La companyia l’Arcàngel
Teatre, com a resident en
creació a Ca l’Estruch,
rebrà 10.000 euros. L’obra
en preparació es titula ‘Cos
en coma’ de Tays Sanpablo
i es podrà veure a partir de
gener a Ca l’Estruch i al Te-
atre Versus de Barcelona.

Lanòmina Imperial
També ha atorgat una
ajuda de 19.300 euros a la
companyia de dansa Lanò-
nima Imperial, companyia
resident al llarg del 2009 a
Ca l’Estruch. L’ajuda l’ha

rebut com a companyia
que a més de fer la seva re-
sidència artística ofereix
projectes de formació i
compta amb un programa
d’activitats amb implica-
ció al municipi. Aquesta
companyia, a més, està
fent un projecte amb TEB
Vallès d’inserció de minus-
vàlids psíquics en el món
de la dansa.

Pel que fa al suports
concedits a la producció,
han aprovat una ajuda a la
companyia Indigest de
10.000 euros per a la pro-
ducció de Prometeu no

res que va fer residència a
Ca l’Estruch, amb un as-
saig obert al públic el mes
de setembre passat i van
estrenar al Festival de tar-
dor de Catalunya, Tempo-
rada Alta de Girona.

Xavier Ristol, artista
vinculat al Taller de Crea-
ció de L’Estruch (TA-
CRES), organitzat, amb
col·laboració de l’Escola
Illa de Sabadell i tutoritzat
per l’artista Francesc
Ruiz, ha rebut 3.000 euros
en suport a la producció
artística Georgia i altres
qüestions. Es podrà veure

el seu treball en l’exposició
col·lectiva en dos movi-
ments de la sala d’exposi-
cions de Ca l’Estruch.

Finalment, la compa-
nyia Marta Carrasco, que
va preestrenar el darrer es-
pectacle, ‘Dies Irae’, en ex-
clusiva a Ca l’Estruch, ha
rebut un ajut de 50.000
euros com a companyia re-
sident al Teatre de Vilano-
va del Vallès per la seva vin-
culació al teatre i a la dina-
mització que fa de la seva
activitat pedagògica amb
els col·lectius locals
d’aquest poble. ■

L’espectacle ‘Dies Irae’, un dels que compta amb suport del CONCA, s’ha cuinat a l’Estruch ■ J.P.

‘Quèboigelmón’
Canal Català ha
gravat el vídeo de
Nadal amb l’ajuda
dels Lax’n’Busto

Redacció
SABADELL

Aquest cap de setmana Ca-
nal Català ha gravat l’espot
de Nadal. Per a l’ocasió, la
cadena ha comptat amb la
col·laboració del grup cata-
là Lax’n’Busto. La cançó

Què boig el món és el fil
conductor del video, que
s’emetrà a Canal Català du-
rant el Nadal.

Ahir a la tarda, el grup
passava per les instal·laci-
ons de Sabadell per gravar
la peça. Els escenaris que
pareixeran a l’espot són:
l’Eix Macià, la Torre Milen-
nium i el centre de Saba-
dell. Han participat al ro-
datge cares conegudes com
la presentadora de Tu de-
nuncies, Marta Polo, José

García (L’arlequinat), Elba
(Gran Hermano), Carlos
Fuentes o Aída Nízar, úl-
tim fitxatge del Catalunya
Opina, que emet la casa.

L’any passat, Manu Guix
‘Tu ets el millor d’entre els
possibles’. Amb aquest le-
ma, els protagonistes de
Canal Català ens desitjaran
Bon Nadal aquest any, com
ja ho van fer el passat Na-
dal amb la participació i la
música de Manu Guix. ■ El grup Lax’n’Busto va passar ahir per les instal·lacions de Canal Català a Sabadell ■ B. PADILLA


