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L’Estruch
comença
amb
força

Les exposicions
de l’Estruch
seran més
innovadores
que mai

Mostres
digitals a
la Nau
Sud

Quimi Portet
obre la nova
temporada, que
ve farcida de
propostes

El cantant Quimi Portet inaugurarà la temporada de tardor de l’Estruch el
proper 1 d‘octubre. Enguany, el programa es presenta “interessant i innovador”

Bàrbara Padilla
SABADELL

L’Estruch és sinònim de
“factoria de les arts” i això
és el que vol demostrar
aquesta temporada. Per
aconseguir-ho, s’ajudarà de
tres conceptes: innovació,
tecnologia i creació; en
torn d’aquests gira, preci-
sament, la nova tempora-
da. El cantant Quimi Por-
tet serà el primer en donar
la benviguda a aquesta
etapa, que des de la regido-
ria de Cultura defineixen

com “interessant, amb
ganes d’innovar i de quali-
tat”.

La directora de L’Es-
truch, Txell Roda, i l’asses-
sor d’arts escèniques de
l’Ajuntament, Emili del
Bas, van presentar dilluns
la programació de la fàbri-
ca d’artistes. Una mostra
de dansa de la companyia
Lanonima, resident a l’Es-
truch, va acompanyar la
presentació, que va comp-
tar amb tots els artistes
participants a la programa-
ció d’enguany.

En total, una trentena
de propostes, entre espec-
tacles, exposicions i tallers
s’inclouen al programa (16
espectacles de teatre, mú-
sica i dansa, 3 assajos o-
berts, 2 exposicions i 5 ta-
llers formatius). L’oferta
cultural de l’Estruch se su-
ma a la de La Faràndula i el
Teatre Principal, que es va
presentar als a mitjans la
setmana passada.

Assajos oberts
Una de les novetats de la
programació són els assa-

jos oberts, com va explicar
la directora del centre:
“Aquest any volem donar
més protagonisme als
joves. Per això convidarem
els alumnes de l’IES Ferran
Casablancas que ve-gin en
directe els assajos de La
tanca, una obra de teatre
de la companyia La Inven-
ción que aborda el tema de
la immigració”.

Exposicions digitals
La nova programació fa
una aposta important per
les exposions de la Nau

Marta Carrasco preestrena ‘Dies Irae’, una proposta on la creadora parla de l’ira a través del ‘Rèquiem’ de Mozart ■ AVUI SABADELL

L’Estruch:unbullido
Acollir iniciatives culturals
que abracin un marc més
ampli que el de la ciutat de
Sabadell és un dels objectius
d’un centre de creació com
l’Estruch. L’encontre interna-
cional Ebent n’és un exem-
ple, ja que presenta una mos-
tra de l’art d’acció que es fa
arreu del món.

Des de la primera edició,
l’any 2001, Ebent s’ha cele-
brat en diferents espais, tant

Ebent, un festival “d’acció”
de Barcelona com de Saba-
dell o Madrid, i ha ampliat el
concepte de performance
més enllà de la concepció
“tradicional” d’art d’acció
per aprofundir en el que es
coneix com a “fets performà-
tics”. L’artista, en directe i en
temps real, s’obre a múlti-
ples llenguatges, utilitza re-
cursos tecnològics, concep-
tuals i escènics i es manté
vinculat a les arts plàstiques.
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1.Quimi Portet
inaugurarà la temporada
de l’Estruch ■ ASBD
2.Tort/Chaos Quartet
actuarà el proper 7 de
novembre ■ ASBD
3.Molls i bemolls i el
teatre musical ‘El Somni
de Copèrnic’ ■ ASBD

Sud, que, segons el comis-
sari de l’espai, Òscar Abril,
seran més audiovisuals que
mai: “Innovarem molt, re-
orientarem la sala i l’any vi-
nent crearem un centre de
documentació i un arxiu
“on-line””.

A banda de Quimi Por-
tet, que l’1 d’octubre, a dos
quarts de deu de la nit, pre-
sentarà el seu setè treball
(Viatge a Montserrat), que
inclou una cançó sobre Sa-
badell, altres propostes
destacades són la produc-
ció Molls i bemolls, d’El

Somni de Copèrnic, i el
cicle dedicat a la figura de
William Shakespeare, amb
Ricard II.

La dansa també estarà
present a través del Certa-
men Coreogràfic, que ja va
per la quarta edició. Els
curts del Mecal, d’altra
banda, tornen amb més
força que els darrers anys
(estaran dedicats a Sha-
kespeare). Així mateix, la
música no deixarà de sonar
a l’Estruch amb Esteve Sa-
bater, que al desembre ofe-
rirà un concert amb temes

del seu darrer disc Dolça
companyia.

Una altra proposta és la
que presentarà Marta Car-
rasco. A Dies Irae la presti-
giosa creadora parlarà de
l’ira el proper 17 d’octubre
a través del Rèquiem de
Mozart. Tort/Chaos quar-
tet, de Thomas Noone Dan-
ce, sortirà a escena el 7 de
novembre i l’Estruch acolli-
rà el festival Ebent, amb
vuit anys de trajectòria
professional: una mostra
de l’art d’acció que es fa
arreu del món. ■
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Formats
audivisuals

L’Estruch també incorpora nous
treballs sobre creació i art audiovisual

Redacció
SABADELL

La Diputació, en col·labora-
ció amb el Fons Social Eu-
ropeu, ha atorgat a l’Ajun-
tament de Sabadell una
subvenció de 30.000 euros
per a donar suport a les po-
lítiques de producció, pro-
moció i difusió de les arts
visuals i la creació audiovi-
sual dels ajuntaments de la
província. Es tracta d’un
projecte que dóna suport
als ajuntaments per el des-
envolupament d’estratègi-
es innovadores relaciona-
des amb la creació artísti-
ca. A partir d’aquest
conveni de col·laboració,
l’Ajuntament portarà a
terme els projectes Con-
ceptualització, accions i
programes de les arts visu-

als a l’Estruch i Nous pro-
ductes audiovisuals, com
Interferències, en el marc
del programa ArtWork 09
de suport a les polítiques de
producció, promoció i difu-
sió de les arts visuals i la
creació audiovisual.

Pel que fa al a la Concep-
tualització: accions i pro-
grames de les arts visuals a
l’Estruch és un programa
que té relació directa amb
els espais de la Nau Sud.
Espais que estan dedicats a
la producció, la promoció i
la formació de creadors re-
lacionats amb les arts visu-
als.

Aquesta subvenció ha
permès portar a terme la
contractació d’un gestor
cultural, Oscar Abril, que
treballarà en el període se-
tembre-desembre de 2009.

D’aquest encàrrec en sorgi-
rà el programa d’actuació
dels espais per als propers
anys, la programació gener
—juny de la sala d’exposici-
ons i la selecció de residèn-
cies d’artistes en el mateix
període.

Pel que fa a Nous pro-
ductes audiovisuals: Inter-
ferències, es tracta de la fil-
mació de 4 curtmetratges
sobre els treballs de Marta
Carrasco (dansa), Jordi
Cortés (dansa), Boni (circ)
i Xavier Ristol (arts visu-
als). Tots ells seran resi-
dents a l’Estruch durant la
tardor de 2009. El projecte
compta amb la col·labora-
ció de l’Escola de Cinema-
tografia de Catalunya
(ESCAC) que triarà 4 rea-
litzadors per dirigir
aquests treballs. ■

Sabadelltindrà
bandajuvenil
Redacció
SABADELL

Animats per l’entusiasme
dels joves participants a les
estades musicals “Estiu a
Banda” que va organitzar
el juliol la Banda de Saba-
dell i per la gran resposta
de públic de la cloenda que
van organitzar al jardinets
de la Caixa de Sabadell, la

Banda de Sabadell inaugu-
rarà a l’octubre la secció
“Banda Juvenil de Saba-
dell”. Aquesta secció estarà
oberta a joves de 12 a 17
anys que estiguin en for-
mació musical. La Banda
els oferirà la possibilitat de
formar part d’una Banda
de grans dimensions amb
la qual realitzaran con-
certs, espectacles musicals

o intercanvis amb altres
formacions.

La Banda Juvenil, a més,
neix com a servei a la ciutat
ja que no caldrà pagar abso-
lutament res per formar-ne
part, i la Banda de Sabadell
cedeix el seu material de
forma gratuïta. Els assaigs
començaran a l’octubre,
dilluns 19 d’octubre, i espe-
ren poder presentar el seu
primer espectacle el proper
Nadal. Una gran notícia
per la cultura de Sabadell,
ja que des de la Banda sem-
pre s’ha afirmat que cal
acostar als nens i joves des
de ben petits la música,
perquè quan siguin grans
siguin capaços de gaudir-
ne en plenitud. ■

Marta Carrasco serà una de les protagonistes dels nous productes audiovisuals ■ AVUISABADELL
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