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LA NOTÍCIA
L'antiga fàbrica de tints 

es va reconvertir el 1995 
per a usos culturals 
i ara L'Estruch acull 

companyies de dansa, 
teatre, música o arts 
visuals. També atrau 

un públic heterogeni al 
restaurant i la terrassa
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La «Fàbrica de Creació de les Arts en Viu» 
municipal, L’Estruch, compleix 20 anys al 
número 140 el carrer Sant Isidre com a espai 
de residències artístiques però, sobretot, 
com a comunitat on totes les disciplines 
s'interrelacionen. L’antiga fàbrica de tints 
es va reconvertir el 1995 en aprovar-se 
el Mapa Cultural i avui compta amb una 
sala d ’exhibició de 190 localitats, un espai 
expositiu, 7 sales dedicades a la producció 
d’espectacles, un Medialab, una sala 
multimèdia, 5 tallers de creació dedicats 
a les arts visuals, 3 bucs insonoritzats 
d ’assaig, una vela de circ, un espai per a 
escenografies i 14 places d’allotjament.

L’Estruch 
celebra 20  
anys de creació de les arts en viu
L’any passat va acollir uns 200 projectes en residència

CARLES GASCÓN

A  més de ser una 
de les fàbriques de 
creació més vete- 

Á. Jk-ranes, L’Estruch 
(www.lestruch.cat) és «un refe
rent no només a Catalunya 
sinó a l ’Estat espanyol i el sud 
de França», defensa Manel 
Rodríguez, nou director des del 
2012. Potser ha faltat, en tot 
cas, «saber vendre'ns millor».

El vintè aniversari és un bon 
pretext per fer-ho. Només el 
2014, van acollir més de 200 
projectes en residència, amb 
unes 15.000 hores d’ocupació 
anuals. Es van programar 75 
espectacles i activitats ober
tes al püblic que van atraure a 
més de 5.000 espectadors.

Més recentment hi han en-

Concert d’aniversari amb la Sidral Brass Band
Artistes residents al llarg 
d’aquests últims 20 anys i 
to t el públic en general 
estan convidats a l'actuació 
de la Sidral Brass Band, 
aquest divendres a les 21h 
a L'Estruch. Presenten el 
nou espectacle, «Red, red 
wine», amb un total de 13 
músics que asseguren 
ritmes festius (balcànics, 
funkies, caribenys...) 
arribats del Penedès. La 
festa es clourà a 
L'EstruchBar a les 22.30 
amb la música del 
sabadellenc DJ Zimmer 
(funk, soul i disco).

trat entitats relacionades amb 
l'activisme social i s ’ha creat 
un viver d'emprenedoria. «Així 
el centre esdevé una simbiosi 
entre creació, pensament, in
quietud social i iniciativa em
presarial que planteja una ma
nera de treballar diferent».

Connexió i formació
A diferència d'altres centre 
de creació més especialitzats 
-Graner, Hangar o La Escoce
sa-, el que caracteritza L'Es
truch és la «connexió» entre 
moltes disciplines i el vessant 
formatiu, sobretot amb estudi
ants de Batxillerat. Ara no es 
poden pagar catxés per actuar, 
però l'alternativa ha estat de
manar a les companyies (pro
fessionals i amateurs), a canvi 
de la cessió d'espais, la con-
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Una fàbrica reconvertida en espai artístic

■ ■ h e
trapartida d'oferir pre-estre- 
nes per nodrir la programació 
i implicar-se en les activitats 
pedagògiques.

Quatre àrees
El centre treballa a l'entorn de 
quatres àrees temàtiques: el 
món de l’escena més contem
porània (dansa, circ i teatre): 
les arts visuals i performàti- 
ques; la música; i la tecnolo
gia aplicada a la creació artís
tica. I aquestes àrees -no son 
compartiments tancats-.

Per a Manel Rodríguez, en 
tots aquests anys -la sort és 
que el projecte essencial no 
ha variat». I s’hi ha sumat la 
obertura a l’exterior i l’atenció 
al teixit sabadellenc.

Breu repàs cronològic: a 
principis dels 90 l'Ajuntament 
compra el complex de l’antic 
vapor, dedica una part a pisos 
i es fan les primeres reformes. 
El 1995 es defineixen els nous 
usos culturals i comencen les 
residències artístiques. Se
gueixen l'adequació dels bucs 
d'assaig (1998), les cessions 
puntuals de la Nau Sud sen
se rehabilitar (2000), la inau

guració del teatre i posada en 
marxa de la Nau B (2002), re
habilitació de la Nau Sud per 
a artistes visuals (2006), inici 
del MediaEstruch, laboratori 
d’arts i tecnologia, i l'àrea de 
NauEstruch (2010), i posada 
en marxa del bar (2010). L'úl
tim ha estat adequar el pati 
per insatal·lar-hi la carpa de La 
Vela (2014).

Des del gener ja hi ha compa
nyies de circ que hi treballen, 
cinc en total fins l'estiu. «Ara 
cal negociar amb la Generalitat

per acabar de dotar-la tècnica
ment», diu Rodríguez.

Per a triar les companyies 
residents hi ha una comissió 
d’especialistes, que ajuden 
també a programar-los després 
a teatres. «És la gran assigna
tura pendent: que tinguin ‘bo
los’», recorda Rodríguez, que 
recorda que ara estan «més 
receptius a la gent que tenim 
aquí».

Ell defensa que «la cultura 
no és mai entreteniment sinó 
coneixement». L'Estruch s ’ha

especialitzat en dansa con
temporània, i així pot presumir 
d’haver acollit Sol Picó, Lanòni- 
ma Imperial, Marta Carrasco...

Aquesta setmana assajava a 
la carpa la companyia Cíclicus, 
creada el 2009 i amb seu a La 
Garriga. S’està tres setmanes 
a L’Estruch i 12 més a altres

Divendres i dissabte 
acull les segones 

Jornades Fanzineres 
Feministes

centres per preparar Pa/s, es
pectacle de teatre-circ que, 
després de Buenos Aires i Sào 
Paulo, estrenaran el 4 de juliol 
al Grec. «Aquí la convivència 
és molt bona, hi ha pocs llocs 
com L’Estruch a Catalunya», 
valora Leandro Mendoza.

Marc Vives, nou «curador»
Pel que fa a les arts visuals, 
el nou ‘curador’ de NauEstruch 
és Marc Vives després de la 
marxa d'Òscar Abril Ascaso.

De gener a juny hi passaran 
una desena d’artistes, que no 
paguen per l'espai de treball 
i «es poden concentrar en un 
projecte i relacionar-se amb 
altres en aquest caldo de cul
tiu».

Hi ha la coreògrafa Bárbara 
Sánchez, que s'ha unit a En
carni Sánchez per fer Bailar 
en los bosques (16 de maig),
0 Sergi Botella amb Los ta
lentosos. Hi ha 5 espais de 
tallers, la sala d'exposicions i 
un espai estable pel Laboratori 
Social Metropolità. Luz Brotos 
imparteix un seminari dins el 
taller TACRES.

Marc Vives, que té un peu 
al país Basc per -obrir terreny 
allà», fa un seguiment del pro
cés, en aquest moment de «po
sició de resistència», diu. que 
afecta el sector.

De moment, entre divendres
1 dissabte arriben a L'Estruch 
les segones Jornades Fanzi
neres Feministes, amb tallers, 
debats i concerts. I dissabte, 
nova edició de «Hack and Art 
Day» amb els artistes multimè- 
dia provant els seus prototips 
artistico-tecnològics *


