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● Si fins herois com en Flanag-
han es fan grans, és normal
pensar que un dia la company-
ia Farrés Brothers vulgui sortir
del seu àmbit estimadíssim del
públic familiar. De la mà de la

companyia musical veïna,
Amants de Lulú, fa la seva pri-
mera incursió en la programa-
ció d’adults. És un accident for-
tuït. De fet, Equilibris arrenca
d’un petit accident lleu –rellis-

car en un pas de vianants–, que
provoca un gir en la vida d’un
home gris. Ens ho explica de vi-
va veu, acompanyat d’uns
amics músics que no han sabut
dir que no a la seva dèria.  | J.B.

Un accident fortuït

IGUALADA (Anoia). ‘Equilibristes’
21, 22 i 23 d’octubre. Teatre de l’Aurora. www.teatreaurora.cat 

● La Plataforma CRIM (Crea-
dors Independents en Movi-
ment) presenta a partir de di-
lluns vinent un festival d’arts
escèniques a La Caldera. El
col·lectiu va néixer ara fa tot
just un any i aplega més de 50
artistes de les arts escèniques
que treballen professional-
ment en la creació i el desenvo-

lupament de pràctiques i pen-
sament contemporanis, al vol-
tant de la dansa i del cos com a
mitjà d’expressió.

Cada dia es programent tres
espectacles, a partir de les set
de la tarda. Tots són d’entrada
gratuïta. Dimarts hi ha presèn-
cia de companyies internacio-
nals i diumenge es concentra el

programa de videodansa amb
una desena de treballs.

Aquesta plataforma pretén
fer visible el seu treball, farts de
comprovar que no tenen el res-
sò mediàtic ni l’escalf de les
institucions. Fa cosa de cinc
anys, ja es va fer una acció simi-
lar arran d’un col·lectiu de no-
va escena. | J.B.

Del 24 al 30 d’octubre. A la sala de La Caldera (Torrent d’en Vidalet, 43). www.lacaldera.info

Un ‘crim’ qualsevol

BARCELONA (Barcelonès). «Setmana Escena Criminal»

Un detall del treball ‘I tots els altres’, de Mireia de Querol Duran./ PLATAFORMA CRIM


