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L’Estruch «bull» en fer la majoria d edat
L’equipament municipal del carrer Sant Isidre presenta una quinzena de propostes

DAVID RUANO

Un assaig de la nova coreografía de Marta Carrasco, creada en residència a Sabadell

Marta Carrasco fa un passi a L’Estruch abans 
de l’estrena de «B. Flowers» al Temporada Alta

Amb l’estrena 
de 8. Flowers, la 
nova creació de la 
ballarina i coreògrafa 
Marta Carrasco 
(avui dijous, 21h), 
L’Estruch arrenca una 
temporada de tardor 
amb 15 propostes on 
predomina la dansa 
però inclou també 
teatre, circ, música, 
performance i cinema.

CARLES CASCÓN

La música de DJ Amenizando, 
un fragment de l'espectacle de 
dansa i màquines que estrena 
aquest cap de setmana Mucab 
Dans al TNT de Terrassa i una 
àmplia presència dels artistes 
programats va convertir en 
una petita festa la presenta
ció, dimarts passat, de la nova 
temporada a L'Estruch.

Sembla que aquest equipa
ment municipal, la «Fàbrica 
de Creació de les Arts en 
Viu», realment «bull» d ’activi
tat, segons deixava anar amb 
entusiasme Emili del Bas, 
assessor de l ’Ajuntament. Pot
ser són apostes «no sempre 
per públics majoritaris, però de 
qualitat», manifestava el regi
dor de Cultura, Quim Carné, tot 
reafirmant el seu «gran orgull» 
per aquest espai que compleix 
ara 18 anys.

Dansa preferent
Una majoria d'edat en què 
les companyies de dansa que 
treballen en residència aquí 
continuen tenint el paper prin
cipal. Aquest mateix diumenge 
l'equipament del carrer Sant 
Isidre acull, amb set peces 
seleccionades dels 35 projec
tes presentats, el VIII Certa
men Coreogràfic de Sabadell, 
de l'Associació Petit Món.

El 2 de novembre Pere Faura, 
que treballa sobre fragments 
coreogràfics emblemàtics, 
aportarà autocrítica humorís
tica a Sin baile no hay paraíso. 
Intentarà «desentendre» la 
dansa amb els solos La mort

Just abans de Testrena 
oficial de dissabte al 
Festival Temporada Alta, 
avui dijous Marta Carrasco 
fa una «exhibició per final 
de residència tècnica- del 
seu nou espectacle a 
LEstruch, una cita ja 
habitual. La creadora deis 
recordats muntatges de

dansa-teatre Aiguardent i 
Pesombra comptarà a 
l’escenari am b Anna Coll i 
Majo Cordonet per aquest B. 
Flowers que co-produeix el 
CAET de Terrassa i el Centre 
Cultural de Vilanova del Vallès. 
Més enllà del pretext 
m etafòric de les flors, que 
tanta plasticitat ha donat a la

ím atge promocional. 
Carrasco torna a busca 
imatges que quedln a la 
retina, ja sigui amb teles o 
plàstics que embolcallen o 
am b elements xocants. Un 
llenguatge que ha deixat 
em prem ta i que, hi entris o 
no, «no deixa indiferent-, 
com diu Emili del Bas.

el cigne, el de Gene Kelly a Sin- 
ging in the rain o John Travolta 
a Saturday night fever.

Tot seguit (16 de novembre) 
Jordi Cortés, d'Alta Realitat, 
arriba amb Fòssil, amb intèr
prets de diferents àmbits i, 
com és habitual en ell, amb
0 sense discapacitat. Serà 
també a L'Estruch Portes Sud, 
companyia occitana que estre
narà (23 de novembre) Moving 
amb dos ballarins, un pianista
1 un 'slameur' (barreja de raper, 
rapsode i cantant).

El circ mereix especial aten-

Crtrics actuen el 17 d’octubre

ció a l'equipament (dins la 
xarxa de ciutats que dónen 
suport al gènere) i, fruit d'una 
residència, la Cia. Daraomai 
presentarà Vals blessé(e) el 30 
de novembre amb Martí Soler i 
Fèlix Cucurull.

Cítrics I Coral Belles Arts
De concerts n'hi ha només 
dos. El primer és el projecte 
Cítrics, el tercer del veterà 
cantautor sabadellenc Esteve 
Sabater. Aquí amb un quar
tet més rocker que, segons 
explicava ell mateix dimarts a 
la roda de premsa, «busca la 
part més emocional». El disc, 
que beu també dels anys 70, 
ha estat gravat en directe i 
comptarà amb convidats per 
presentar-lo el 17 d’octubre.

La Coral Belles Arts sumarà 
més de 80 veus amb la Coral 
Regina i el Cor Ciutat de Mataró 
per materialitzar un curiós «dià
leg entre el cant coral i el movi
ment» amb la ballarina Arantza 
López. Es titula Terpsícore (19 
d ’octubre) i la coreografia és 

(continua a la pàgina següent)
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□  bar de L’Estruch acull unes «càpsules de trapezi», amb l’Ateneu Popular 9 Barris
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Pentateatre Atòmic trenca motiles 
amb les cinc peces de «Volum 3»

(Ve de la pàgina anterior) 
de Constanza Brncic i ho diri
geix Jordi Lluch. Els cantaires 
estan -‘entusiasmats» amb 
aquest nou experiment.

Pel que fa al teatre, la com
panyia sabadellenca Al Galli
ner compleix 10  anys amb 
to t un salt escènic: Els justos. 
d 'A lbert Camus. Albert Gon
zález, que s ’hi estrena com 
a director, comenta que és 
«el primer muntatge de grans 
dimensions» de la companyia 
i que, atrets pel gran text de 
l'escrip to r en el centenari del 
seu naixement -e l terrorism e 
enfront la tirania del poder-, 
l'han «actualitzat» to t ampliant 
el repartim ent amb els saba- 
dellencs Santi Ricart i Mireia 
Llunell (25 i 26  d'octubre).

La gran sensació teatral, 
sobreto t pel seu anti-convenci- 
onalism e. serà segurament el 
Volum 3  dels Pentateatre Atò
mic en la seva primera incur
sió fora de Barcelona.

P e n ta tea tre  A tòm ic

Nascuda en un petit local de 
l'E ixample amb la idea de 
trencar esquemes, la seva pro
posta consiste ix en cinc obres 
de teatre de quinze m inuts que 
es representen en cinc espais 
pròxims i amb pocs recursos.

Actualment triom fen des de 
fa cinc setmanes a l’Aquitània,

Monòleg de Sandra Rossi

on esgoten les entrades i es 
plantegen fins i to t «limitar-ho» 
per no morir d 'èx it i tra ir l'es 
perit inicial. Descrit com una 
mena de «gimcana teatral», 
Josep M. Riera es desmarca, 
però, del -microteatro» que es 
fa a Madrid. Aquí, cada espai 
es separa per gèneres. Com a 
novetat, han introduït la figura 
del guionista o director convi
dat, que és Ivan Morales. Han 
provat, amb bons resultats, 
la «taquilla inversa» (e! públic 
decideix què vol pagar al final) 
perquè, assegura Riera, el valor 
del teatre que fan és «incal
culable». A Sabadell però, es 
pagaran entrades «normals».

El 9  de novembre l’actriu 
argentino-catalana Sandra

Rossi oferirà el monòleg teatral 
Sí. però no exactament, basat 
en el trànsit de l’emigració, en 
clau d'humor, però «més enllà 
de l’autobiografia», diu.

Sense deixar el teatre, però 
entrant en un registre molt 
diferent, torna Lava, aquest 
fantàstic experiment per nens 
i adults que co-produeix el 
Lliure amb Studio Orka i que té 
lloc en una petita carpa al pati, 
on es fan unes «excavacions». 
Els «arqueòlegs», situant-se 
en la profitosa frontera entre 
realita t i ficció, asseguren que 
han fe t un gran descobriment 
sota terra i es disposen a 
mostrar-lo amb micro-càmeres 
en directe... (20 d ’octubre).

Tallers I perform ances

Com sempre, NauEstruch és 
la porta oberta a ta lle rs, labo
ratoris i performances més 
avantguardistes, que m illor 
estudiar amb detenim ent des 
de la web (www.lestruch.cat). 
Des de convertir una bate
ria en una unitat d ’edició de 
vídeo (Videodrum) o l'h o rt de 
L'Estruch en «un marc d ’ex
perimentació artística», Òscar 
Abril Ascaso va repassar una 
programació que inclou ‘resi
dents’ com Ariadna Albareda, 
Ona Marcet, Somos Nosotros, 
Cuesta-Sastre o Enop Zeta.

Continua «Fertilització ere-

Óscar Abril Ascaso, el regidor Quim Carné i Emili del Bas
D. S.

«Volum 3», de Pentateatre Atòmic, cinc peces de 15 minuts

uada» del Laboratori Social 
Metropolita i es fan ta llers 
d ’ investigació com «Open 
Think Tank», cada divendres 
d'octubre, a partir de les 17h, 
(entrada lliure prèvia inscripció) 
que comença aquesta mateixa 
setmana. És una consultoria 
oberta dirigida per la plata
forma Zzzinc de Barcelona.

L’extensa activ itat formativa,

sobretot a alumnes de secun
dària -assa jos oberts amb 
col·loqui, v isites, el cicle Tea
tre i Literatura, e tc -, s 'am plia  
enguany amb tres novetats: 
un ta lle r de hip hop i cultures 
urbanes de Brodas Bros, dos 
ta llers de circ i un de vídeo- 
reportatge amb smart-phones, 
on prima la part «reflexiva» 
sobre la tècnica ■

Ralph Zurmühle toca la seva música 
contemplativa divendres a la Puríssima
El pianista suís ofereix un concert a benefici de Càritas

CARLES CASCÓN

Entre un George Winston i 
un Keith Jarrett es podria si
tuar, com a senzilla pista, la 
captivadora música de Ralph 
Zurmühle. Ideal per a àudio- 
visuals i bandes sonores de 
pel·lícules o sim plem ent com 
a «invitació a la contemplació», 
les seves com posicions pròpi
es treballen «amb el silenci», 
com explica el propi m úsic su
ís en una aparent paradoxa.

Ralph Zurmühle, que compta 
amb quatre discos edita ts i di
versos i interessants projectes 
en d iferents col·laboracions, 
està de gira per aquí i un dels 
concerts que ofereix és aquest 
divendres, dia 4, a l ’Església 
de la Puríssima (Via Massa- 
gué, 21) a les 21  hores. Amb 
entrades a 10 euros, el recital 
forma part d 'una col·laboració 
amb Càritas per al banc d ’a li
ments.

En una recent entrevista 
amb D.S., Zurmühle comenta
va que li agrada tan t treballar 
a l'estud i per encàrrecs àudio- 
visuals -p e r exemple L'horitzó, 
amb l’escultor Manuel Solà, la 
música en viu per a clàssics

Amb quatres CDs i 
molts projectes, el 
músic està de gira 

per Catalunya

del cinema mut a València o 
el llargmetratge All secrets del 
polonès Tomas S usk i- com fer 
concerts.

A Sabadell interpretarà una 
selecció de la seva música 
«més contemplativa», amb pe
ces de 7 o 8  m inuts que «con
viden el públic a fer un viatge», 
assenyala.

Un dels elogis que ha rebut 
és que a la seva música «s'hi 
pot sentir el silenci», i a ell li 
va agradar. El silenci, que tant 
sembla incomodar a la socie
ta t actual, serveix «per apro
fundir en l'experiència». El seu 
últim  treball, Prayer in the night 
(2013), es va gravar a una es
glésia d ’UIm (Alemanya).

D'Arlzona a  Cadis

Establert a Vejer de la Fronte
ra (Cadis) després d ’uns anys 
al desert de Sonora, a Arizona 
(EUA), Ralph Zurmühle mostra 
una gran sensib ilita t to t i ser 
conscient que la seva música 
no serà mai per a un públic 
m olt ampli. «Tinc clar que no 
faré mai música comercial», 
assegura.

El CD eQuinox, el quart, va 
ser editat i d istribu ït per Valley 
Entertainment, de Nova York, i 
com e ls anteriors ha rebut una 
bona crítica internacional ■ El pianista Ralph Zurmühle convida a «viatjar» amb la música


