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«MàquinaBrecht», un taller teòric i 
pràctic de teatre social a L’Estruch
Els divendres, amb entrada lliure però inscripció prèvia

REDACCIÓ

La sala NauEstruch de L'Es
truch, la Fàbrica de Creació 
de les Arts en viu, comença 
aquest divendres, dia 8 (17h.) 
un taller que continuarà cada 
divendres d'aquest mes amb 
el títol -'MàquinaBrecht». L'en
trada és lliure percal inscriure’s 
prèviament al correu estruch@ 
ajsabadell.cat.

Segons s’explica a la web 
municipal (www.lestruch.cat), 
el taller parteix dels exem
ples de Brecht (el fundador de 
l'anomenat teatre dialèctic, 
un teatre preocupat pel seu 
temps ) i de Muller (autor de 
MaquinaHamlet) per «obrir un 
marc teòrico-pràctic d ’anàlisi

dels marges de possibilitat 
per a la conceptualització d’un 
nou teatre que reflexioni - i 
faci reflexionar- a l ’entorn de 
la situació social i econòmica

Hi participen Feliu 
Formosa, César de 

Vicente i Juan Pedro 
García, entre altres

actual, un terratrèmol que està 
sacsejant Europa i que troba 
el seu epicentre, novament, a 
Alemanya».

En total hi haurà quatre ses
sions tèoriques les tardes dels

divendres del mes de novem
bre. Al llarg d’aquestes sessi
ons, teòrics de la Història de 
les Arts Escèniques, drama
turgs del teatre social contem
porani i promotors de la cultura 
teatral al nostre país parlaran 
dels antecedents del teatre 
social al segle XX i es proposa
ran debats a l'entorn de quina 
podria ser la forma d ’un nou 
teatre social al segle XXI.

Pujar a l'escenari
Després del mes de reflexió, 
«MàquinaBrecht» obre la possi
bilitat de portar a un escenari 
alguna de les idees teatrals 
que s ’hagin pogut formulat 
durant les jornades.

La primera sessió, aquesta

L'ESTRUCH

Imatge que il·lustra el programa del taller de NauEstruch

setmana, serà una ponència 
de Cesar de Vicente i el debat 
«El teatre polític del segle XX i 
un teatre antagonista pel segle 
XXI», Cesar de Vicente és doc
tor en Filologia Hispànica i pro
fessor de l’Aula de Estudios 
Teatrales de la Universidad de 
Alcala de Henares, i coordina
dor del Centro de Documenta
ción Critica i de la Sala Youkali 
de Madrid. Ha publicat llibres 
sobre teatre contemporani 
com La Escena Constituyente

(Editorial CDC, Madrid, 2013).
La segona sessió, el 15 

de novembre, serà la ponèn
cia de Juan Pedro García del 
Campo i el debat «Teatre polí
tic contemporani i moviments 
socials. Una lectura materia
lista».

A la tercera sessió participa
ran TransFormas (teatre social 
d'impacte comunitari), Feliu 
Formosa i altres ponents. Es 
passarà el documental Les 
Diggers de San Francisco m

Dimecres es projecta una 
selecció de curtmetratges 
del festival MECAL
Amb produccions de diversos països

REDACCIÓ

Aquest dimecres (21h; 5 
euros) L’Estruch acull una 
nova projecció de curtmetrat
ges provinents pel festival 
barceloní MECAL, en aquesta 
ocasió films de ficció (alguns 
d ’animació) i documentals 
procedents de països com el 
Canadà. Espanya, els Estats 
Units. França, Noruega, Argen
tina i el Regne Unit.

A Prematur, per exemple, el 
noruec Enger Gunhild explica la 
història del Martin, un noruec, 
i la Lucia, la seva xicota espa
nyola. embarassada. Segueix 
la parella els seus primers 15 
minuts a Noruega, tot obser

vant les primeres impressi
ons de la Lucia pel que fa a 
aquesta nova cultura i la seva 
família política.

A L'altre. Jorge Dorado filma 
l'Andrés, que viu en una cara
vana al bosc, apartat de la 
civil tzació. Un matí, mentre 
s ’acosta al poble per buscar-hi 
menjar, coneix la Daniela i la 
seva vida canvia.

El britànic Gabriel Gauchet 
mostra a La massa dels homes 
en Richard, un home de 55 
anys a l ’atur, que arriba 3 
minuts tard a la cita a l’oficina 
de treball. Una assessora, 
reprimida pels límits dels sis
tema en què treballa, no té cap 
altra opció que penalitzar-lo pel

Alguns dels films programats són d'animació

retard. Per evitar caure encara 
més en la pobresa, en Richard 
pren mesures desesperades.

En l’apartat d ’animació figu 
ren Pernil, d ’Iria López, i Pro

blema doble, de Simon Tofield, 
ambdues del Regne Unit. A la 
primera, de 2012, José és un 
adolescent d'una ciutat espa
nyola. És un porc. l'únic porc

de la seva familia humana. 
Un dia, un nou veí es muda 
a la porta del costat i el José 
comença a entendre qui és ell 
realment ■

El coreògraf Pere Faura 
es revela amb una potent 
vis còmica a LEstruch
A l’assaig de ‘Sin danza no hay paraíso’

JOAN VALLÈS

Es tractava d’un assaig obert 
al públic de Sin danza no hay 
paraíso, obra coproduída per 
Fundació Catalunya La Pedre
ra, El Graner i el Festival Am- 
bivelènce de Valènce, França, 
que el coreògraf barceloní Pere 
Faura està creant a L'Estruch,

havent guanyat el correspo
nent concurs per artistes resi
dents.

De seguida, però, es va aca
bar revelant com un espectacle 
en ell mateix. A mesura que 
anava explicant, més que inter
pretant, el que faria a Sin dan
za no hay paraíso, Pere Faura 
es va posar literalment el pú-

LLUIS FRANCO

El ballarí i coreògraf Pere Faura, dissabte passat a L’Estruch

blic a la butxaca amb una elo
qüència i un seguit d ’acudits 
verbals absolutament espon
tanis dignes de causar l’enveja 
de qualsevol actor posat a de
clamar monòlegs.

A Sin danza no hay paraíso, 
Pere Faura s'aproparà al Travol- 
ta de Saturday Night Fever o al 
Gene Kelly de Singing in the ra
in, exponents de com les cultu
res populars i més en concret 
el cinema han tractat la dansa. 
A l’assaig, el públic se’n va fer 
més que una idea, i va fer ga
na per veure l ’espectacle aca
bat. Però entremig també va 
veure l'essència del creador, 
literalment en calçotets men
tre s ’anava canviant de vestits 
i de personatges ■


