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Joana Mollà, en una imatge de la seva web

Els artistes visuals 
residents a UEstruch 
presenten els projectes
Aquest dijous, en format teatral

REDACCIÓ

Tal com es va fer l'any 
passat, el treball realitzat 
els últims quatre mesos 
per quatre artistes visuals 
a L’Estruch puja a l ’escenari 
per mostrar-lo al públic en un 
format teatral.

La cita és aquest dijous, a 
les 20h, a l’equipament mu
nicipal del carrer Sant Isidre, 
amb entrada gratuïta. Es ti
tula «Es bien- en serio», tin
drà lloc al teatre i a la Nau B 
i hi intervindran Joana Mollà 
(Underconstruction), Somos 
Nosotros (Mantén la calma, 
todo esto pasará pronto), 
Cuesta-sastre (Re-Re-Re) 
amb Tactor Daniel Blanqué, 
i Clàudia Pagès (Networking 
monologue (or the song I 
wrote trying to find you).

Joana Mollà presentarà 
dues accions encadenades, 
on a la segona farà construir 
una estructura, un esquema, 
una muntanya, un instru
ment. «On les obsessions 
diogenístiques direcciona- 
des cap al mobiliari, les ca
dires, barrejades amb l'atzar 
i la improvisació generaran 
la peça de forma autònoma. 
Tothom està convidat a apor
tar una cadira, de fusta, en 
anuncia.

Somos Nosotros ha prepa
rat una performance desen
volupada a partir del materi
al generat Tarxiu AAER: arxiu 
d'agents emergent resistint.

«Què entenem per acte- 
precarietat. com ens relaci
onem amb aquesta, sabem

posar límits?. Qui resisteix 
i per quant de temps aques
ta situació?», es pregunta el 
col·lectiu, que ha acumulat 
molt material a partir d’en
trevistes.

Clàudia Pagès convida una 
xerrada sobre networking, 
post-amor, superorganismos 
i freelancers solitaris que ne
cessiten de tu. En finalitzar 
analitzarem col·lectivament 
els espais entre els nostres 
cossos per observar les de
limitacions entre el nostre 
temps d’oci i temps de tre
ball, com en un esdeveni
ment d'una performance en 
un teatre de Sabadell.

Taller «Bestuari »
D'altra banda, la setmana 
que ve comença el Taller 
Bestuari a L'Estruch, a Fàbri
ca de Creació de les Arts e 
viu.

En aquest cas MediaEs- 
truch Bestuari presenta un 
laboratori d’ interactivitat per 
a les arts en viu. Durant una 
setmana i sota el tema vesti
dors interactius, presentaran 
el laboratori (10 desembre) i 
seguiran tres tallers on s’ in
troduiran e-tèxtil (11 desem
bre), interfícies digitals per 
vestuaris (12 desembre) i 
tecnologies interactives (13 
desembre).

Al final es podrà posar en 
pràctica allò après (14 de
sembre) durant un Tall and 
Art Day: 1 hackday artístic, 
on poder experimentar i co- 
crear junts amb altres artis
tes i ments curioses ■

Luthea Salom, una premiada 
cantautora a Nova York, al Griffin
Presenta un nou treball d ’ indle-folk amb pinzellades naïfs

Luthea Salom va créixer al Canadà i compon en anglès

C. CASCÓN

El Griffin obre aquest dijous 
(22.30h) el cicle de concerts 
de desembre amb el que pot 
ser una de les grans sensaci
ons de la temporada: la can
tautora Luthea Salom.

Arriba amb el nou disc The 
líttle things we do (2013), que 
li ha produït el sabadellenc 
Valentí Adell, igual que va fer 
amb Tanterior {Kick in the 
head).

Sovint actua sola amb la 
guitarra o Tukelele però dijous 
vestirà el seu «indie-pop de 
pinzellades naïf» amb el citat 
Adell a la guitarra i els teclats 
i Jordi Fils al baix.

Premis als EUA
Crescuda al Canadà i actual
ment entre Barcelona i Nova 
York. Luthea Salom ha tin
gut un ampli reconeixement 
als Estats Units. A més de 
les seves pre-nominacions 
als Grammy en 11 catego
ries entre 2008 i 2012 pels 
àlbums Sunbeam Sorrounded 
by winter i Kick in the head, va 
guanyar diversos premis nord- 
americans amb el vídeoclip 
Blank piece of paper (Interna
tional Motion Art Award, ISC i 
Cranck your Cred).

També va ser finalista dels 
premis Termómetro RS del 
Rolling Stone Magazine amb el 
tema Tomorrow (2012) i fina
lista i semifinalista de Musiclip 
i el Festival de Cine de Zara
goza amb el videoclip Be me.

Com a símptoma de les pas
sions que desperta entre els 
seus seguidors, un grup de

fans alemanys li va organitzar 
una gira amb concerts que van 
aconseguir negociant directa
ment amb les sales. La raó és 
que estaven cansats d'espe
rar que una promotora portés 
Luthea Salom al seu país. A 
Catalunya va aconseguir ser 
finalista als premis Frontera 
d'Altaveu el 2004.

Es diu que a Tartista li 
agrada molt el contacte amb 
el públic i que troba «la pau 
en la composició i Tenergia a 
Tescenari». Parla també català

i castellà però només compon 
en anglès, el seu idioma de 
petita.

La seva actuació s'emmarca 
en el cicle de jazz en viu que 
coordina Blue Train els dijous 
a aquest pub del carrer La 
Segarra. El desembre s’aca
barà amb Vermouth Time (dia 
12) i Judit Nedderman & ítalo 
Boggio Trio (19). D'altra banda, 
aquest divendres hi actua el 
monologuista Cario Tomás i 
dissabte el grup One for the 
road ■

E S T E V f BARNOLA

Salvador Fvté omple d’aficionats al teatre l’Espai Foc

Més d'un centenar d’assistents, perquè a 
l'Espai Foc de la botiga Ventura no n ’hi caben 
més. La presentació del llibre De comediants 
i comèdies, les memòries teatrals de Sal
vador Fité (Biblioteca Quadern) no tan sols 
va ser un èxit de convocatòria. Tractant-se

de comediants, hi van abundar la simpatia, 
l'eloqüència i el gust pel teatre «que aquí a 
Sabadell aplega tantes persones tan dife
rents entre sí, per fer-lo o per veure’l», que va 
observar Salvador Fité en un cert moment. 
També serviria per descriure aquest acte.


