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FLAIXOS

Paula Arbós i Montse Caminal, en un moment del rodatge el juny passat

Sergi Rubió dóna els últims retocs 
al seu curt «Més enllà del riu»
El sabadellenc Miquel Tejada signa la banda sonora

c. c.

El 2008 el director sabade
llenc Sergi Rubió va guanyar 
amb Silenci el Golden Coconut 
al Millor Curtmetratge al Miami 
Underground Film Festival i 
poc després li van projectar 
Madison Class of '64 al Silent 
Movie Theater de Los Ángeles 
dins un altre festival.

Cinc anys més tard, Rubió 
està acabant d ’enllestir Més 
enllà del riu, curtmetratge per 
al qual ha recuperat la mateixa 
protagonista i director de foto
grafia de Silenci, Montse Cami
nal i Cristóbal Franco.

El va rodar el juny passat 
i ara només li falta la banda

□  director Sergi Rubió

sonora (del 
Miquel Tejada) i 
de tot el so.

El melodrama

sabadellenc 
les mescles

podria ser
- to t i que no era la intenció ini

c ia l- la continuació del perso
natge de Caminal. Aquí és la 
Marga, que als seus 53 anys 
ja sap el que és una feina per 
tota la vida. Es trobarà amb la 
jove Laura (Paula Arbós), que 
ha deixat la carrera de Perio
disme. no té feina i sent que 
no ha trobat encara el seu lloc 
al món. Desorientada, inicia un 
viatge sense rumb que la porta 
fins al bosc de la Marga.

Abordant sovint temes com 
els amors impossibles, els 
comiats, els finals oberts.., 
Sergi Rubió busca sempre 
retratar estats d'ànim en el 
terreny del melodrama. Ha 
estudiat a Micro Obert i l'ES
CAC i també a Nova York ■

► - Jordi González, nou president de TEsbart Dansaire

Josep Egea i Borrell, que ha estat president de l'Esbart 
Sabadell Dansaire els darrers 17 anys, no s'ha presentat a 
la reelecció i en l'assemblea de socis celebrada el passat 
16 de març, en finalitzar-se la legislatura ordinària, es va 
triar per unanimitat Jordi González i Carbó per a presidir 
l’entitat els propers quatre anys. Josep Egea i la junta que 
presidia han estat planificant des de fa uns mesos un relleu 
generacional ordenat. Aquesta ha donat els fruits previstos, 
ja que es va presentar una candidatura amb experiència, 
profundament coneixedora de l’esbart i la seva història, i 
formada per gent més jove. al cap davant de la qual si ha 
posat el citat Jordi González.

^  Lluís Coloma amb 
el guitarrista Balta Bordoy 
al Jam Session

Aquest dimecres el Jam 
Session del Raval de Dins 
torna a obrir l ’escenari per 
la ’jam-’ de Lluís Coloma, 
amb Manolo Germán al 
contrabaix, Marc Ruiz a la 
bateria i una llarga llista de 
convidats per improvisar 
sobre blues, swing o boogie- 
woogie (22h). Aquest 
divendres, a més, hi haurà 
concert amb el mateix trio 
de Coloma i l’excel·lent 
guitarrista mallorquí Balta 
Bordoy de convidat.

^  Concert i ball country 
a l'Espai Àgora, aquest 
dissabte amb l’HCCB

L’eclèctica programació a 
l’Espai Àgora del centre cívic 
de Sant Oleguer continua 
aquest dissabte. 6 d ’abril 
(18h.; 10 euros) amb un 
concert-ball country amb la 
High Cross Country Band.
És una banda formada 
per músics de Sabadell 
que fa les delícies dels 
balladors de ‘ line dance’ , 
amb Xevi Jimenez, Vicenç 
Mayor, Montse Vidal, Ramon 
Marlés. Pep Vidal, Francesc 
Borrell i Jordi Roig.

Tallers de guitarra i 
percussió a EstruchMusic
També es fa cine, vídeo, 3D i wordpress

REDACCIÓ

En el marc del programa 
d ’activitats de pedagogia, for
mació i investigació al voltant 
de la cultura i la seva relació 
amb els nous contexts tecnolò
gics que acull L’Estruch (Sant 
Isidre, 140), l ’equipament 
municipal ofereix el maig i el 
juny un taller de «Percusió fla
menca i afrocubana» i un altre 
de -Guitarra elèctrica. Coneix el 
teu ampli i la teva pedalera».

El primer, impartit per Pol 
Sabata, està destinat a fer 
un «tastet de diferents instru
ments de percussió» (congas, 
bongó, cajón, clave, palmes) 
en 10 hores lectives els dies 
4, 11, 18, 25 de maig i 1 de 
juny (de 17 a 19h).

El segon Fofereix Miguel 
Angel Marchal en 20 hores 
el 18 i 25 de maig, 1, 8, 15,

22, 29 de juny i 6, 13, 20 de 
juliol (de 17 a 19h). Es pot 
demanar més informació a 
estruchmusic@gmail.com o al 
telf. 937 171 026).

Vídeo i 3D a MediaEstruch
D’altra banda, MediaEstruch 
ofereix tallers de Wordpress 
(dissabte 6 d ’abril). Muntatge 
Cinematogràfic amb Blender (el 
15 al 19 d ’abril), Introducció a 
la creació 3D amb Blender (del 
8 al 12 d ’abril) i Taller Bàsic de 
Cámera de Vídeo (dissabte 13 
i dissabte 20 d’abril).

El curs de Muntatge Cine
matogràfic està orientat per 
proporcionar a muntadors pro
fessionals i aficionats de vídeo 
i cinema digital amb coneixe
ments i eines necessaris per 
editar obres àudio-visuals amb 
Blender i altres eines de pro
gramari lliure ■

L L  FRANCO

«Zoomwattsü» salta aquesta setmana a Barcelona
Plataforma i+d Teatre, l’espai teatral de 
l’escola Eòlia de Barcelona (Bailén, 23), 
acollirà aquesta setmana noves funcions 
de Zoomwattsü, l’original «conte musical per 
emocionautes» que signen els sabadellencs 
Anna Fité (text) i Saki Guillem (música) amb 
els populars intèrprets Txell Sust, Jofre Bar

dagí, Salva Racero i Georgina Llauradó. A 
més, s ’hi ha afegit com «CantActor» Albert 
Mora (EGOS Teatre, La casa sota la sorra). 
Les funcions són dimecres 3 i dijous 4 d ’abril 
a les 21h i dissabte 6 i diumenge 7 d ’abril a 
les 18h. Pensat per a un públic familiar a par
tir de 7 anys, està dirigit per Anna Llopart.


