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Alba Valldaura porta a escena 
«IAIA» a L’Estruch, on la va crear
Aquest divendres, després dos anys d ’èxit arreu de l’Estat

CIA. LA VALENTA

L’actriu Alba Valldaura, caracteritzada com la seva àvia

C. GASCÓN

A l'espectcle IAIA: memòria 
històrica, l’actriu Alba Valldaura 
es transforma en una dona de 
95 anys i proposa un recorre
gut per la seva vida des de la 
infantesa a la joventut i de la 
maduresa a la vellesa.

La proposta, que arriba 
aquest divendres (21h.) a L'Es
truch (Sant Isidre, 140), és fruit 
d’un acurat treball de «cons
trucció del personatge a través 
del gest», ha explicat l’actriu, 
que viu a Sabadell. Però també 
s ’ha servit de documentació 
escrita i audiovisual, poemes 
textos, cançons i objectes.

Ella convida a posar-se a la 
pell d ’una dona que ha viscut

durant un període històric tan 
divers - la  República, la Guerra 
Civil, la Dictadura i la Transició- 
i que és... la seva àvia real, 
que va morir l'any passat.

Alba Valldaura va iniciar el

 m----
L’actriu treballa 
«de forma molt 

artesanal» la figura 
de la seva àvia

procés de creació de l'espec
tacle a L’Estruch poc després 
de llicenciar-se a l'Institut del 
Teatre i es plantejava si pre- 
sentar-se a càstings o muntava

una companyia pròpia. Amb el 
temps, IAIA: memòria històrica 
ha tingut tan bona acollida 
que ha estat rodant per l'Estat 
espanyols els darrers dos anys 
amb un promig d’una actuació 
mensual.

Artesanal
«Al final ens hem convertit en 
companyia, ara som un equip», 
destacava recentment la prò
pia Alba Valldaura en la presen
tació de la temporada de L'Es
truch, la Fàbrica de Creació de 
les Arts en Viu municipal. En 
aquest sentit, valorava que el 
seu pas per l'espai havia fet 
possible un «inici de professi- 
onalització».

Valldaura explica que a IAIA

treballa «de forma molt artesa- 
nal» i que té més importància 
el gest que els recursos esce
nogràfics. El procés de crea

ció li ha fet reflexionar sobre 
la «relació que tenim amb els 
avis», les residències i «com 
fem la connexió» ■

Romain Duris i Audrey 
Tautou es troben amb tocs 
surrealistes al Cineclub
«L’écume des jours», als cines Imperial

c. c.

El Mes del Cine Francès, de 
Cineclub Sabadell i l ’Alliance 
Française, continua aquest 
dijous a l'Imperial amb la pro
jecció en versió original subti
tulada de L'écume des jours (La 
espuma de los días, 2013), de 
Michel Gondry.

Una història adaptada de 
la novel·la homònima de 
Boris Vian, protagonitzada 
per Romain Duris (De latir mi 
corazón se ha parado) i Audrey 
Tautou (Amélie, La delicadeza, 
El código Da Vinci). Una pare
lla amb una química especial 
que ja havia coincidit a aquell 
film dels Erasums a Barcelona

(Una casa de locos, 2002) i 
també a Las muñecas rusas i 
la més recent Nueva vida en 
Nueva York (2013).

A La espuma de los días són 
una enamorada parella d'un 
creatiu que pateix un daltabaix 
quan a ella li troben una greu 
malatia al pulmó. Això obligarà 
a ell a treball en condicions 
cada cop més absurdes per a 
poder pagar el cost del tracta
ment.

El film, que va guanyar el 
Premi a la Millor Direcció Artís
tica als César de 2013, és pie 
d'imatges metafòriques i un 
punt surrealista. A l'Imperial 
es projectarà a les 20h i les 
22.30 hores.

I

Una escena de la pel·lícula amb Romain Duris i Audrey Tautou

El Mes del Cine Francés con
tinuará dilluns vinent a l'Alli- 
ance amb Violette, de Martin

Provost, i dijous 13 d ’octubre 
altre cop a l ’Imperial amb L'in- 
connu du lac (El desconocido

del lago. 2013), d'Alain Girau- 
die. El cicle s ’allargarà fins el 
27 d'octubre ■

FLAIXOS

►  Nova funció de 
l’obra «Un jardí de 
sorra» a Tespai FOC

El Ventura (Via Massagué, 
5 i 7 acull aquest dijous 
una nova funció d'Un 
jardí de sorra, de Didier 
van Cauwelaert, al seu 
espai FOC dels forns.
Sota la direcció de Jeroni 
Ollé, responsable de la 
traducció i adaptació, 
el passi començarà 
a les 20.30h. Cal fer 
reserves prèvies al telf.
93 7251739 i al correu 
venturabotiga@gmail.com.

^  Monólogos en el Griffin 
con David Barragán

Autodenominado «un 
sinvergüenza de la comedia», 
David Barragán es el invitado 
al ciclo de monólogos de 
este viernes en el pub Griffin 
de Ca n ’Oriac (La Segarra,
25). Empezará a las 23.30h 
(entrada libre con consumición 
mínima).

^  «Cómica vida» segueix 
a La Báscula
Com cada dijous, aquesta 
setmana continua en cartell 
l'obra Cómica vida, de Joan

Lluís Bozzo, al teatre La 
Bàscula, on aquest cap de 
setmana s’estrena la versió 
de Deu negrets, d'Agatha 
Christie, que es veurà fins el 
26 d'aquest mes.

^  Jam Session i música 
en viu al The Wild Geese
El pub The Wild Geese ha 
programat per aquest dijous 
(22.30h) la seva clàssica Jam 
Session, oberta a tots els 
músics de la ciutat i comarca, 
que coordina Sergi Coch. I 
demà, a partir de les 23.30 
hores, música en viu amb 
els Downtown Beggars, la

banda que es va imposar al 
darrer Concurs de Músics que 
organitza aquest pub de la 
plaça de l'Àngel. Val a dir que 
tot quedarà emmarcat en la 
celebració de la Oktoberfest, 
on la cervesa serà la gran 
protagonista.

►  Monòleg de Toni García 
al Green House
Aquest divendres, a partir 
de les 11 de la nit, el pub 
irlandés The Green House de 
l ’Eix Macià serà l'escenari del 
monòleg del popular còmic 
Toni García. L’entrada será 
gratuita.

►- Últimes representacions 
del glop de teatre 'Papeles’ 
a la Bodega Coca

Després de l'espectacular 
estrena del passat cap de 
setmana, aquest divendres 
és l'última oportunitat per 
veure la peça «Papeles», que 
ha obert els nous ‘glops de 
teatre’ de la Bodega Coca. 
Virgínia és la directora del 
muntatge, amb un repartiment 
de luxe encapçalat per 
la pròpia autora, i Jordi 
Cadellans i Sergi Cervera. Hi 
haurà tres sessions: a les 
20'15, 21 i 21 ’45 hores.


