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ESPECTACLES______________________________

Teatre, dansa, circ i dos «concerts 
multimèdia» a L’Estruch aquesta tardor
Marc Vives substitueix Òscar Abril Ascaso com a «curador» de NauEstruch
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Representants municipals i de L’Estroch, junt amb alguns dels artistes programats, dijous passat

Marc Vives Presentació de l’espectacle «Et toi?», dissabte passat

Potenciar la pedrera 
de comanyies locals 
i fomentar la relació 
amb l’exterior, obrint-se 
a l’àmbit internacional, 
són dues línies de 
treball de la Fàbrica 
de Creació de les Arts 
en Viu, L’Estruch, per 
aquesta temporada, 
segons el seu director, 
Manel Rodríguez.

CARLES CASCÓN

Dijous passat es va pre
sentar la nova temporada de 
L'Estruch (Sant Isidre, 140), 
espai municipal que acollirà 
22 espectacles (vuit de teatre, 
cinc de dansa, dos concerts 
multimèdia, s is  de circ i una 
sessió de curtmetratges) i que 
estrena responsable de la part 
especialitzada en les a rts  per- 
form àtiques i a rtis tes visuals, 
NauEstruch.

El nou «curador» és Marc 
Vives, que pren el relleu d'Òs- 
car Abril Ascaso després que 
aquest últim  com issari hagi 
acceptat el càrrec de director 
artístic de la LABoral de Gijón.

NauEstruch
Marc Vives (Barcelona, 1978) 
és un nom conegut de l'a r t con
temporani, especialment amb 
el duet artís tic  amb David Bes- 
tué (sèrie d'«Accions», Biennal 
de Venècia, Times Square de 
Nova York, galeria Estrany de 
la Mota, etc.) i es defineix com 
a «més d ’acció que de parau
les». Així, més enllà de «conti
nuar amb la feina de l ’Òscar», 
diu que la seva tasca consis
tirà sobretot en «treballar amb 
les a rtis tes residents i fe r la 
seva estada el més agradable 
i fructífera possible». Aquesta 
és la seva «passió», l ’a rt i els 
a rtistes, i com a pista explica 
la seva visió de la performance: 
«M’agrada entendre-ho com 
qualsevol activ itat relacionada 
amb el cos».

Per la seva banda, el director 
de L'Estruch, Manel Rodríguez, 
va dibuixar les línies de la filo
sofia de l'espai dedicat a la 
creació: potenciar la pedrera 
de les companyies locals (10 
en tota l aquest any, 38  en els 
dos últim s anys, ocupant un

60 per cent de l'activ itat); més 
relació amb l'exterior (con
vocatòries professionals per 
fe r residències aquí, que els 
festivals coneguin de primera 
mà les companyies, xarxa amb 
altres països, col·laboració 
amb el Certamen Burgos-NY 
de dansa...); i un model de 
fàbrica que «trenca espais» 
entre les disciplines.

Com a exemple concret 
d 'a ixò cita la col·laboració 
de l'Orquestra Simfònica del 
Vallès amb MediaEstruch per 
uns prototips lumínics que 
facin els concerts de l’OSV 
«més atractius i espectacu
lars».

Formació de públics
El capítol de la formació, enca
rada a crear «nous públics» 
entre els joves (projectes amb 
instituts) és ampli, tal com

Després de la 
generació feliç
La música, la imatge I el 
moviment s’uneixen en 
dues propostes 
singulars. Una és «Llve 
cinema, després de la 
generació feliç» (9 
d'octubre), amb projecció 
d’un film i música en 
directe amb els 
polivalents Joan Colomo. 
Spazzafrica Ehd, Sara 
Fontán i Internet 2. El 7 
de novembre el músic 
David Pradas, l'artlsta 
Fausto i la dansa de Bots 
presenten l’espectacle 
interactiu Insectum, 
inspirat en el disc dei 
pianista i compositor.

va detallar Ada Cruz: assajos 
oberts, videoreportatges amb 
smartphones, la conferència 
ballada sobre la història de la 
dansa de Toni Jódar, hip hop i 
cultures urbanes, ta lle r de tea
tre i literatura... o, com a nove
ta t, La Iaia. peça de La Valenta 
sobre la memòria històrica 
que es treballa amb el Museu 
d ’Història.

Teatre
Pel que fa a la programació 
pròpiament oberta al públic, la 
sala del carrer Sant Isidre va 
obrir d issabte passat amb Et 
toi?, de la fancesa Théàtre le 
Vent des Signes. El teatre con
tinuarà el 10  d 'octubre amb 
la citada La Iaia. Aquí, Alba 
Valldaura es posa a la pell 
de la seva pròpia àvia -que  
va morir l’any passa t- en un 
intens treball interpretatiu.

El seu cas és to t un exem
ple del que es cou a L’Estruch. 
Recent sortida de l'Ins titu t 
del Teatre, i en ple dubte de 
si presentar-se a càstings o 
seguir a ltres camins, Valldaura 
comença aquest projecte a 
Sabadell i els dos últim s anys 
s ’ha passat interpretant-lo 
arreu de l 'Estat. «Ens hem aca
bat convertint en companyia, 
ara som un equip», constata, 
to t agraint a l'Estruch aquest 
«inici de professionalització» 
que ha representat.

Jaume Garcia Arija
El 18 d 'octubre arriba el saba- 
dellenc Jaume Garcia Arija 
amb Ara que ho tenim tot, 
duel interpretatiu de parella 
que signa Lee Blessing i que 
comparteix amb Núria Casas, 
estrenat al Teatre Regina de 
Barcelona. Monstres, de la 
companyia Playground, Tots 
s'enamoren, de Tips Teatre, o 
un altre Monstres, aquest de 
la companyia Aflel amb Jaume 
Madaula, seran més cites tea
tra ls . sense oblidar les dues

 m----
En dansa, Brodas 
Bros, Jordi Cortés 

i el Certamen 
Coreogràfic

del Festival El més Petit de 
to ts  de LaSala Miguel Hernán
dez: Edredón, de la companyia 
Les Incompletes, i Kleur. de la 
companyia Dansmaker.

En dansa no faltarà una altra 
edició del Certamen Coreogrà
fic de Sabadell (5  d ’octubre). 
Laia Vila, de Petit Món, con
vida a ass is tir a aquesta gala 
«amena i entranyable» per des
cobrir peces «molt fresques i 
professionals» seleccionades 
entre una trentena. Morder la 
lengua, Yes, we fuck (de Jordi 
Cortés, Alta Realitat) i Brodas 
Bros (Solo2, 23  de desembre) 
completen la graella jun t amb 
diverses propostes de circ.

En la presentació, el regidor 
de Cultura, Quim Carné, va 
elogiar L’Estruch pel seu tre
ball per potenciar la pedrera, 
la seva «singularitat» com a 
espai de creació i assaig i la 
«qualitat humana» de l’equip 
que el fa possible. «H¡ ha bona 
fusta», va resum ir ■


