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Cineclub i l’Alliance 
projecten «Weekend», 
d’Andrew Haigh
Dins «Off the record: sexualitats»

La història d'amor homosexual s’allunya de la frivolitat d’altres films similars

REDACCIÓ

Un divendres per la nit. Rus- 
sell, després de passar una 
estona amb els seus amics 
homosexuals, es dirigeix cap a 
una discoteca, sol i amb ganes 
de divertir-se. S'enrotlla amb 
el Glen, amb el qual passarà 
un intens cap de setmana 
explicant-se anècdotes, prac
ticant sexe, emborratxant-se i 
consumint drogues.

És la trama de Weekend 
(2011), d ’Andrew Haigh, film 
que arriba avui (20 i 22.30h) a 
les pantalles de l ’ Imperial dins 
el cicle setmanal de Cineclub 
Sabadell en versió original. 
La sessió es fa conjuntament 
amb l ’Alliance Française i s ’ in
clou en l'apartat Off the record: 
sexualitats-.

Segons apunta l'entitat orga
nitzadora sobre el film, «la 
realització de Haigh és molt 
sòbria, amb un estil realista 
i senzill, una barreja entre el 
cinema social de Ken Loach i 
l'independent americà.

S'aposta per la naturalitat 
d'uns diàlegs i situacions total
ment creïbles, força allunyats 
de la frivolitat d ’altres films 
similars.

Història d’amor
L'espectador aconsegueix con
nectar immediatament amb 
aquests dos personatges 
magistralment caracteritzats i 
radicalment diferents, fent-se 
partfcep dels seus constants 
canvis d’estat d'ànim, les 
seves il·lusions i pors.

El director porta inexorable

ment fins a un dels finals més 
commovedors que el gènere 
romàntic ha ofert en les últi
mes temporades.

I ho fa sense caure en el

sentimentalisme fàcil. «Un 
gran film -conclou el Cine
club- que hauria de trencar 
definitivament les encotillades 
etiquetes sobre aquest tipus

de cinema per obrir mentali
tats. Weekend és una petita 
gran història d'amor, indepen
dentment del sexe dels seus 
protagonistes- ■

Un taller de performativitat, un nou 
cicle de circ i teatre a L’Estruch
El bar obre divendres un cicle amb l’Ateneu Popular 9barris

Dissabte Encert presentarà «Crim contra rellotge:

REDACCIÓ

La Fàbrica de Creació de les 
Arts en Viu municipal, L'Es- 
truch (Sant Isidre. 140), arren
ca aquest divendres un cap de 
setmana d'activitats amb una 
intensa jornada que comen
çarà a les 17h. al taller 1 de 
NauEstruch amb la cinquena 
sessió del taller «Performati- 
vity Matters».

És un seminari dirigit per 
Pau Alsina (UOC/Artnodes) a 
l'entorn del tema de la matè
ria i de la performativitat.

El mateix divendres, a les 
20.30h -a l pati de l'Estruch, 
gratuït-, la companyia resident 
a NauEstruch Be AnotherLab 
proposen «La máquina de ser 
otro«, un projecte d'investiga
ció artística que utilitza ‘per
formance’ , tecnologia i meto
dologia de neurociència per 
generar la percepció de veure 
fora del propi cos i des del cos 
d ’un altra persona amb ulleres 
de realitat virtual.

A més, L’EstruchBar obre 
aquest divendres una nova 
programació de circ fruit de la

col·laboració entre l'Estruch i 
l’Ateneu Popular Qbarris. L'ob
jectiu és recolzar artistes de 
circ novells que han fet la seva 
primera formació en l'Escola 
Infantil i Juvenil de Circ Juvenil 
de l'Ateneu i estan en procés 
de professionalització.

La primera artista progra
mada és la trapezista Arianna 
Martí, que realitzarà tres pas
sis d'uns 10 minuts a les 
21.30, les 22.30 i les 23.30h. 
Les seves acrobàcies aèries 
seran acompanyades per la 
música del grup Petita Festa.

Dissabte, 1 de juny, la com
panyia de teatre sabadellen- 
ca Encert recupera la seva 
comèdia Crim contra rellotge, 
de Frank Launder i Sidney 
Guilliat, amb algun canvi en

el repartiment.
Es veurà al teatre de L'Es

truch (21h.) dirigida per M. 
Mercè Fisa i Josep Salomó, 
responsable també de l’adap
tació ■

El guitarrista Albert Vila 
presenta disc al Griffin
Jazz en viu, dijous, en format de trio

REDACCIÓ

Albert Vila. un dels guitar
ristes més destacats de la 
seva generació, desembarca 
aquest dijous al cicle de jazz 
en viu setmanal del Griffin (La 
Segarra, 25) amb el material 
del seu últim treball discogrà
fic en format de trio.

L'acompanyaran, a partir de 
les 22.30h. Marko Lohikari al 
contrabaix i David Xirgu a la 
bateria amb una selecció d ’es

tàndards i alguns dels temes 
originals dels seus discos 
anteriors.

Vila es va formar al Taller de 
Músics, al Conservatori d’Am- 
sterdam (on va rebre un premi 
de composició al Dutch JAzz 
Competition), i al Manhattan 
School of Music de Nova York, 
on va rebre classes de Rodney 
Jones, Dave Liebman I Phil 
Markowitz. Amb el seu quin
te t ha gravat tres treballs i ha 
tocar arreu d’Europa ■
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Albert Vila és un dels guitarristes més destacats de la seva generació


