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El museu
tèxtil
pren
forma

Per tercer any
consecutiu,
torna a l’Alliance
Française ‘El mes
del documental’

L’altre
cinema té
un lloc a
l’Alliance

Ajuntament,
Gremi i la Bosch i
Cardellach faran
el projecte
aquest any

Espaiperformàtic
L’Estruch obre temporada d’espectacles amb un nou repte, reflexionar sobre
l’evolució de les arts i la comunió de diversos estils en el projecte Nauestruch

Cristina Farrés
SABADELL

L’art està viu, i explorar els
nous camins que està pre-
nent és l’objectiu principal
del projecte Nauestruch. El
nou repte d’aquesta tempo-
rada transformarà l’espai
de desenvolupament de les
arts en el centre performà-
tic estatal per excel·lència.

El tret de sortida el van
donar fa una setmana
Jaume Parera, Laia Es-
truch i Joan Casellas amb
una exposició i accions que

pràcticament es poden em-
marcar en la continuació
de l’aposta feta l’estiu pas-
sat: obrir assajos.

D’aquesta manera, fins a
l’estiu es podrà prendre el
pols al procés de creació,
entre d’altres, de Tu estàs
aquí de Cristina Núñez o 3
personas, todos los cuer-
pos de Las Santes.

Una anàlisi de la parella
A part d’aquest laboratori
experimental -tal com ex-
pliquen des de l’Estruch,
ells són l’I+D+i de les arts-,

la temporada acull propos-
tes com un cicle teatral que
analitza les relacions de pa-
rella en 4 muntatges.

Així, es parlarà de la
cerca del motor d’una rela-
ció (Más allá del puente de
David Botello, els dies 16 i
27 de febrer), el maltracta-
ment emocional i les seves
derives físiques (Cos en
coma d’Arcàngel teatre, el
7 de març), el perquè d’una
ruptura sentimental (In-
consciència de Luca Bona-
dei, Rodo Gener i Salvador
Oliva, el 12 de març) i una

visió de l’amor molt parti-
cular (l’Amèrica d’Edward
Hopper de la companyia
Teatre de Ponent, el 21 de
maig). A més, es podrà
veure el treball dels resi-
dents i d’altres creadors
fora d’aquest cicle.

Lluny de les masses
D’altra banda, l’Estruch
continua programant ar-
tistes fora dels circuits més
comercials, des de la dansa
contemporània més expe-
rimental fins a músics com
Le Petit Ramon, exlíder de

Azucarillo Kings.
D’entre tots ells destaca

la la visita de la prestigiosa
companyia alemanya
Moving Theatre, que inter-
pretarà Daedalus/Dreams
el març, a més de la col·la-
boració d’alguns dels seus
ballarins a l’abril, amb
Claudi Bombardó en el
muntatge Still Hour. La
temporada musical la tan-
carà el 31 de maig l’exlíder
d’Umpah-pah, l’Adrià
Puntí reconvertit en Josep
Puntí en el grup Desobedi-
entes. ■

Un dels pioners de l’art performàtic és el barceloní Jaume Parera, que actualment exposa a la Nauestruch l’Arxiu Aire. Els documents fotogràfics dels seus projectes ■ ZELMA GUTIÉRREZ

La programació
teatral inclou
un cicle dedicat
a l’anàlisi de
les relacions
de parella


