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LA NOTICIA
Representants municipals 
i de L’Estruch amb alguns 

dels artistes residents 
i programats, en la 

presentació de dimecres 
passat
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Una trentena de propostes de dansa, circ, 
teatre, imatge, música i arts plàstiques, a 
més de les activitats de creació i formació 
habituals, ompliran aquesta tardor la Fàbrica 
de Creació de les Arts en Viu municipal, 
L’Estruch. L’equipament del carrer Sant 
Isidre, que compleix 20 anys, ofereix entre 
les novetats el festival de música «Xocolata 
Express» (18 i 19 de desembre), una mostra 
de grups sabadellencs de pop-rock amb 
trajectòria professional. L’impulsa Pere 
Massagué des del programa del mateix nom 
a Ràdio Sabadell.

Una trentena de propostes a la 
Fàbrica de les Arts en Viu municipal
Notable presència de companyies locals a la programació

CARLES GASCÓN

E
n plena celebració 
dels 20 anys de L'Es- 
truch, l'equipament 
municipal arrenca 
una temporada tardor havent 

seleccionat 40 companyies 
entre les 62 presentades per 
a fer residències professio
nals. Bona part d’elles es pro
gramaran d’aquf al desembre.

La majoria (10) són de dan
sa. gènere amb bona presèn
cia a la cartellera. El 17 d'oc
tubre arriba la gala del X cer
tamen Coreogràfic de Sabadell 
amb rècord de companyies 
presentades, 37, de les quals 
l'Associació Petit Món ha se
leccionat sis. més la del Certa
men Burgos-NY.

Una bona ocasió per desco
brir interessants companyies 
internacionals serà Dancing 
Partners, un programa que el

10 de novembre reuneix peces 
de l’anglesa Company Cha- 
meleon, la sueca Norrdans, la 
italiana Spellbound i la catala
na Thomas Noone Dance, que 
n’és també la promotora.

La companyia Camaraluci- 
da, del coreògraf i ballarí xilè

establert a Barcelona Lautaro 
Reyes, clou el 12 de desembre 
el cicle de dansa amb Caniba
lismo Galáctico.

Circ amb potencial
L'Estruch segueix molt actiu 
amb el circ, i ho serà més quan

acabi la segona fase d'im
plantació de la carpa La Vela, 
pendent del material esceno- 
tècnic. La primera proposta 
és el 30 d'octubre amb la Cia. 
Sebas i el seu Alone. Història 
d'un nàufrag. L’espectacle de

Q3Q
La dansa continua 
com a disciplina 

preferent

Manuel Sebastian i Christian 
Atanasiu busseja en la condi
ció física i emocional d’un pe- 
rosonatge de «destí fràgil i sím
bol de la solitud existencial».

Altres propostes són les 
«càpsules de circ» al bar, el 
taller Circ en Família, l'azsaig 
obert de Circant, de la cia.

Cuncurulla. o l'espectacle 
Sinergia, de Nueveuno. Aquest 
últim s’inspira en Leonardo da 
Vinci i incorpora elements de 
la tecnologia més actual per 
un espectacle de «circ del se
gle XXI».

Xocolata Express
La música en viu tindrà un nou 
aparador gràcies a Pere Mas
sagué. Com al seu Xocolata 
Express de Ràdio Sabadell, el 
festival del mateix nou inten
tarà, en dos dies, «cohesionar 
l'escena disgregada del pop- 
rock sabadellenc». Encara no 
s'ha anunciat cap nom, només 
que tocaran 4 o 5 bandes per 
dia (18 i 19 de desembre), 
consolidades i emergents, 
amb producció pròpia. És 
«sense ànim de lucre», tothom 
participa de forma “voluntà
ria», inclourà representació de 
petites discogràfiques i es vol
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Nova temporada a LEstruch

Premi Zirkòlika 
de L Estruch a 
Hotel locandi
LEstruch dóna un dels 
premis Zirkòlika ai millor 
espectacle de circ i la 
guanyadora com a 
«millor companyia 
novell», el passat 29 de 
setembre a la Nit de Circ 
celebrada L'Auditori, va 
ser Hotel locandi per 
l’espectacle -Esquerdes-. 
El guardó consisteix en 
una residència de 
creació i l'exhibició de 
l’espectacle a la Fàbrica 
de les Arts en Viu 
LEstruch i un estand 
gratuït a Firatàrrega.

homenatjar també la Coordina
dora de Músics local.

Hypernatural, de la cia. Kò- 
nic Thtr., obre les propostes 
de «Nous Formats» el 24 d’oc
tubre. Amb coreografia i direc
ció de Rosa Sánchez, és un 
projecte de dansa, música i 
imatge en moviment, un «con- 
cert-performance» que forma 
part del programa de recerca 
i creació ViSet. Europa Cre- 
ativa-Cultura 2015-2016. La 
companyia es caracteritza per

Diverses companyies ballaran a «Dancing partners» «Fabulantistes», de Pendientes de un Hilo

«Forever Blowing Bubbles», de Bernat Daviu, i un dels curtmetratges seleccionats del MECAL, la noruega «Skallamann»

l’üs de tecnologia interactiva i 
aquí explora la relació dels hu
mans amb la natura.

Teatre
En teatre destaca La Colomé- 
ta. La Plaça del Diamant, adap
tació de Joan Ollé del clàssic 
de Mercè Rodoreda que porta 
a escena la Cia. de Teatre El 
Vapor amb les actrius saba- 
dellenques Fanny Bulló, Silvia 
Ricart i Ariadna Ventura. Con
vertit en un monòleg que des
granen aquests tres veus, ho 
dirigeixen Jordi Alsina. Clara 
Soley i Pep Sallés.

Completen la programació La 
Crem de la Crem i Pendientes 
de un Hilo amb Fabulantistas 
(14 de novembre) i la Kakaiba 
Associació Artística amb Car 
pediem (21 de novembre). En 
el seu tercer especatacle, les 
sabadellenques Pendientes de 
un Hilo es traslladen a l’ambi

ent de les barraques de fira i 
els seus freak shows a partir 
de microrelats de Miguelàngel 
Flores. Kakaiba, per la seva 
banda, fa una adaptació d'El 
Club dels Poetes Morts.

Imatge
Pel què fa al sector àudio-visu- 
al. el festival de curts barceloní 
MECAL continua amb sessions 
a LEstruch el 14 d'octubre i 
l’li de novembre.

LEstruch, on assagen mol
tes companyies i artistes lo
cals, desenvolupa també una 
àmplia activitat pedagògica 
de la qual «estem molt orgu
llosos», diu Salut Tarruell. As- 
sajos oberts per a escolars i 
tallers diversos que desperten 
«cada cop més demanda».

A més, queden els projectes 
dels artistes de NauEstruch 
(dedicada a les arts visuals i 
la pràctica performàtica) i Me-

diaEstruch (el programa d'in
vestigació, desenvolupament 
i innovació tecnològica). Amb 
Marc Vives de curador, al pri
mer es troben des del seminari 
de creació d'Ana García Pineda
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El Vapor, Kakaiba o 
Pendientes de un 

Hilo, companyies de 
teatre de Sabadell

(«Del cos i del dibuix a la per
formance») a Drawing System. 
a càrrec d'Estanis Cornelia (24 
d’octubre). A la cart performan
ce webshop de Kud Num el 14 
de novembre i True Stories, 
de Pol Merchan. Bernat Daviu 
presentarà Forever Blowing 
Bubbles (12 de desembre), on 
converteix el clàssic càteing

d’una inauguració en una acció 
artística en si mateixa.

El Hack and Art Day #6, que 
reuneix diversos artistes mul- 
timèdia a LEstruch per desen
volupar i provar prototips artís- 
tico-tecnològics, serà una de 
les trobades estrella del Me- 
diaEstruch, que s'enfoca més 
a la «innovació social» I el terri
tori, apunta Francesc Benlliure.

En la recent presentació de 
la temporada, el director de 
LEstruch. Manel Rodríguez, ha 
destacat la «doble vocació» de 
l'equipament d’acollir tant ar
tistes locals com de fora. Pro
perament s'editarà una publi
cació que commemora els 20 
anys en format d'entrevistes.

La regidora de Cultura, Mont
serrat Chacón, va garantir el 
compromís municipal amb un 
equipament que manté «els 
ideals inicials de donar suport 
a la creació artística» ■


