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La britànica «In the flesh» obre 
el cicle «Nits de sèries» a L’Estruch
Inèdita a Espanya, la sèrie ofereix un nou enfoc de la temàtica zombi

C .GASCÓN

Des d'aquest divendres, els 
amants de les sèries de tele
visió tenen un nou punt de 
trobada a Sabadell que ve a 
ser una continuació del recent 
Festival de Sèries.

Amb la mateixa proposta de 
projectar capítols en pantalla 
gran i versió original, però amb 
la diferència que se serviran un 
divendres al mes, les «Nits de 
sèries" (www.festivaldeseries. 
cat) s'obren demà (20h) a 
L'Estruch (Sant Isidre, 140) 
amb la producció de la BBC 
Three, In the flesh.

Inèdita a Espanya (però vista 
ja a Amèrica Llatina), resulta 
oportuna per a la festa de Tots 
Sants i els amants de les sen
sacions fortes del Halloween 
anglosaxó. Elogiada per la 
crítica i amb una iconografia 
distintiva. In the flesh fa un 
acostament original al feno
men dels zombis, barrejant 
hàbilment diversos gèneres.

En un poble d'Anglaterra

«In the flesh» es projecta aquest divendres a les 20h a l'equipament del carrer Sant Isidre

els morts emergeixen de sota menada «Ressurrecció», els a les vacunes que controlen
terra i provoquen el pànic, no-morts capturats poden rein- l ’anomenada «Síndrome del
Quatre anys després de l’ano- tegrar-se a la societat gràcies Parcialment Mort», i semblen

humans gràcies éil maquillatge 
i unes lents de contacte.

La trama serveix per a trac
tar el tema de la marginalitat i 
com es viu la condició d"outs¡- 
der’ a la societat, ja que Kieren 
Walker, el person 3tge interpre
tat per Luke Nev/berry, es va 
suïcidar quan va morir el seu 
millor amic a l ’Alganistan i la 
seva 'reinserció' post-mortem 
permet desenvoli par el secret 
ocult sobre aquest episodi.

Les «Nits de sèries» estan 
organitzades per l’associa
ció sabadellenca Interferèn
cies, Cultura Creativa. Els

La Plaça Cívica de 
la UAB acollirà una 
«zombie walk» per 
escalfar l'ambient

propers títols seran Platane 
(28 de novembre a l ’Alliance 
Française) i la pooular Friends 
(19 de desembre, a L'Es- 
truch, en aquest cas en versió 
doblada).

Performances i 'photocalls' 
temàtics ambientaran el cicle 
buscant una «experiència 
transversal». Per escalfar l'am
bient. l'associacó HvZ UAB 
organitza divendres a la tarda 
una «zombie walk» des de la 
Plaça Cívica del campus fins 
L'Estruch ■

«Impro Horror Show», un 
espectáculo para «morirse 
de risa» en Fira Sabadell

REDACCIÓN

La compañía Planeta Impro, 
creada por José L. Adserías y 
Judit Martín -pioneros en Bar
celona de la técnica de «Impro». 
es decir, las improvisaciones-, 
llega este viernes a Fira Saba

dell para presentar su «Impro 
Horror Show».

A partir de las 21 horas, 
este espectáculo nutrido de 
historias de intriga, suspense, 
terror y monstruos sorprenden
tes, todas creadas en directo, 
con el único fin, señalan, de

«morirse de risa». Ideal para 
Halloween o fiestas temáticas, 
con la garantía de una compa
ñía que acumula ya un millón 
de espectadores en 3.800 
funciones de una decena de 
espectáculos a nivel nacional 
e internacional.

Desde 2004 han estado por- 
gramados de forma estable en 
el barcelonés Teatreneu, en el 
barrio de Gràcia.

Diari de Sabadell colabora 
con esta función y ofrece un 
«2x1» con el anuncio de la por
tada de hoy ■

FLAIXOS

►  «Viridiana», un 
clàssic de Buñuel al 
Cineclub

Acabat el Mes del Cinema 
Francés. Cineclub Sabadell 
ofereix una sessió de 
l ’especial «Clàssics del 
Cinema Espanyol» amb 
Viridiana. El film de Luis 
Buñuel de 1961 es 
passarà aquest dijous 
a i’ lmperial a les 20 i 
les 22.30 hores. Una 
oportunitat per revisionar 
aquesta cinta on una 
jove novicia anomenada 
Viridiana abandona el 
convent per visitar el seu 
onde Don Jaime, que 
se sent atret pels seus 
encants. Única pel·lícula

Escena de «Viridiana»

espanyola guanyadora de 
la Palma d’Or a Cannes, 
protagonitzada per Sílvia 
Piñal, Fernando Rey i

Francisco Rabal, que va ser 
prohibida a Espanya.

►  Dia de l'espectador a 
La Báscula amb «Cómica 
Vida», de Bozzo

Com cada dijous, el 
teatre La Bàscula ofereix 
aquesta setmana (21h) una 
funció especial de «dia de 
l’espectador» de Cómica vida, 
peça de Joan Lluís Bozzo que 
reflexiona sobre les maneres 
d'entendre l'art dramàtic 
amb uns diàlegs sarcàstics.
La protagonitzen M. Dolors 
Boada, Josep M. Romance 
i Carles Tricuera. El cap de 
setmana s'acomiadarà Deu 
negrets, d'Agatha Christie, a 
aquesta sala del carrer Gorina

i Pujol, on s'ha prorrogat fins 
diumenge degut a l'èxit.

►  Jam-session al cicle de 
jazz del Griffin, dijous
Aquest dijous (22.30h) el 
pub Griffin (La Segarra, 25) 
obre la jam-session amb 
Guido Di Blasi (guitarra),
Paco Weht (contrabaix) i Italo 
Boggio (bateria), dins el cicle 
quinzenal de jazz (entrada 
lliure, consumició mínima).

►  Amenizando Guateques 
DJ a L'EstruchBar
Amb el títol «Rock and Bones 
Sessions», el bar de L’Estruch 
(Sant Isidre, 140) acull aquest 
divendres una sessió de 
DJ a càrrec d’ Amenizando 
Guateques (22.30h; gratis).

^ -J a m  Session i música en 
viu al Wild Gees*

Com tots els dijous, hi haurà 
jam session al pub The Wild 
Geese, amb Mr.Sergi Coch 
i els músics que hi vulguin 
participar. I divendres, 
‘Hallowbeer' amb ribut a Elvis 
Presley a càrrec d'Al Sánchez, 
a partir de las 23.30h. Qui 
vingui disfressat d'Elvis tindrà 
mitja pinta de cervesa de 
regal. I dissabte, nés música 
en viu amb els S.l D.R.A.L.

Improvisacions amb 
Impropon al Green House
Divendres a la nit, al pub The 
Green House. els Impropon 
amenitzaran la vet lada amb 
les seves improvisacions.


