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FLAIXOS

►  El trío Blues Captain toca al Wild Geese

Aquest divendres, a partir de les 23h., el pub The Wild 
Geese de la plaça de l’Àngel torna a convidar al seu 
escenari el grup sabadellenc Blues Captain, amb Jordi 
Mourelo (guitarra i veu), Aitor Chartos (baix i veus) i Ricard 
Lujano (bateria). Entrada lliure amb consumició mínima.

►  «Ida», un preciós 
film  del polonès Pawel 
Pawlikowski

Cineclub Sabadell ha 
programat per aquest 
dijous als cines Imperial 
(20 i 22.30h), dins de la 
secció especial -Estrenes" 
del seu cicle setmanal en 
versió original, Ida (2013), 
el cinquè llargmetratge 
del polonès establert 
a Gran Bretanya Pawel 
Pawlikowski. Premiat a 
Toronto, Londres, Varsòvia 
i Gijón, aquesta joia 
rodada en blanc i negre i 
ambientada a la Polònia 
de 1960, presenta Anna, 
una jove novicia que està 
a punt de fer-se monja, 
que descobreix un secret 
de la família de la època 
de l'ocupació nazi. Film 
modest, d’història senzilla 
i diàlegs austers amb una 
bellesa singular.

►  Els Amics de les Aris 
omplen divendres La 
Faràndula

Amb el material del quart 
disc, Només d'entrar hi 
ha sempre el dinosaure, 
el grup de pop barceloní 
Els Amics de les Arts 
toca aquest divendres a 
La Faràndula de la mà de 
UiU Promotors. El disc els 
permet donar un so més 
contundent en directe a la 
bada, tal com explicaven 
dimarts en aquestes 
pàgines arran de la visita a 
la mostra sobre dinosaures 
a l'Espai Cultura.

►  «Lucia di 
Lammermoor» arriba a 
Sant Cugat

El primer títol de la 
temporada de l'Associació 
d'Amics de l’Òpera 
de Sabadell, Lucia di 
Lammermoor, de Gaetano 
Donizetti, arriba aquest 
divendres (21h) al teatre 
auditori de Sant Cugat

«Ida», de Pawel Pawlikowski

després d'haver passat per 
Reus. Saioa Hernández.
Albert Casals i Ismael 
Pons figuren entre les veus 
principals.

►  «SPA MOCIONS (un 
massatge d’emocions)» a 
L  Alternativa

La programació de novembre 
al teatre L’Alternativa (Marià 
Aguiló, 22) continua aquest 
divendres i dissabte (22h;
8 euros) amb SPA MOCIONS 
(un massatge d'emocions), 
espectacle creat, dirigit i 
interpretat per Rosa Fité on 
es presenten set situacions o 
històries que tenen un enllaç 
en comú: les emocions. Un 
espectacle on «es pretén 
fer aflorar aquell nen petit 
que tots duem a dins i que 
a voltes el tenim del tot 
oblidat».

►  Més monòlegs al Gríffin 
amb Toni Kelao
Com cada divendres, el 
pub Griffin (La Segarra. 25) 
s'obre aquesta setmana als 
monòlegs amb l'actuació de 
Toni Kelao (23.30h; entrada 
lliure amb consumició 
mínima).

►  Concert-aperitiu del 
Club d’Avis PI. Vallès
Aquest diumenge, dia 9 (11 
del mato, el Club d’Avis PI. 
Vallès convida al seu local del 
carrer Unió a un conert-vermut 
amb les cançons de la seva 
coral i solistes.

Uns insectes ‘envaeixen’ L’Estruch 
amb dansa, música i projeccions
David Pradas presenta el multidisciplinar «Insectum»

IVAN PARRA

La proposta arriba aquest divendres al teatre de l’equipament del carrer Sant Isidre

CARLES GASCÓN

Abelles, escarabats, formi
gues o una libèl·lula, entre 
d'altres, inunden la proposta 
del pianista i compositor David 
Pradas titulada Insectum. Un 
espectacle singular i molt sen
sorial que parteix de la seva 
música a piano solo però que 
«s’ha fet gran a poc a poc» - 
comenta Pradas- i ara s 'in
terrelaciona amb projeccions, 
animació interactiva o dansa 
en directe de fort component 
sabadellenc. Fins i tot inclou... 
maridatge amb vi!

Es va pre-estrenar a La Vinya 
dels Artistes (Mas Blanch i 
Jové, a La Pobla de Cérvoles, 
Lleida) amb aquest compo
nent vinícola i, després de 
l'estrena oficial a l'Espai Orfeó 
de Lleida, arriba aquest diven
dres (21; 10 euros) al teatre 
de L'Estruch de Sabadell (Sant 
Isidre, 140).

Insectum és una suite de 
nou peces de David Pradas i 
cadascuna evoca «textures o

moviments de diferents insec
tes», explica el músic a D.S. 
El sabadellenc Fausto Mora
les, de Slidemedia, ha fet la 
direcció artística i l'animació 
de continguts, junt amb Sergi 
Soley i Tomàs Martí, que s'ha 
encarregat de les animacions 
interactives.

Les ballarines són Elisabeth 
Ollé i Mariona Tarré, amb core-

Hi participen 
Fausto Morales i la 
coreògrafa Montse 

Argemí, de Bots

ografies de la sabadellenca 
Montse Argemí, de l ’escola 
Bots.

Les projeccions són en pan
talla de 8x4 metres i el resul
tat final és a la vegada «molt 
suggerent i íntim», destaca 
Pradas, que diu que Fausto 
«s'ha posat molt a la pell de

l'insecte». Com a exemple, es 
viu el vol de la libèl- ula des 
del seu punt de vista i amb la 
seva visió. Part de les imatges 
són d’invertebrats reals -com 
a curiositat, l'escarabat gegant 
el van portar de Ma lorca- i 
altres són creacions >er ordi
nador.

Espectacle ric
Morales, molt enfeirat amb 
projectes de video- napping 
i altres produccions des del 
seu estudi del carrer Salvany, 
explica que la música el va 
captivar des del prin:ip¡ i el 
va motivar a fer un es Dectacle 
«molt ric, on a més d3 dansa 
hi ha també una mica de per
formance».

Com que l'actuacó dura 
entre 35 i 40 minuts. i>er com
pletar una hora David Pradas 
inclourà a l'inici quatre peces 
a piano sol, Umbilical, inspi
rades en els moments de la 
relació entre mare i fill des 
d’abans del naixement. I al 
final, cata de vins ■

Al Galliner reviu els 
«traumes» dels seus 

inicis teatrals

Una bona entrada i una 
excel·lent acollida van rebre 
dimarts passat els Tres tris
tos traumes que la cia. Al 
Galliner ha recuperat per al 
seu desè aniversari. El Tea
tre Principal va ser un privile
giat marc per recordar el text 
de Pasqual Alapont que va 
representar el salt a escena 
dels actors sabadellencs, 
amb direcció de Xavi Sala- 
bert i una posada al dia.


