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L'Estruch de Sabadell, centre de creació amb més de 20 anys de trajectòria, inaugurarà dissabte
16 d'abril, Dia Mundial del Circ, una gran vela de circ al pati del seu recinte industrial. De 12,40
metres d'alçada, 28 metres de diàmetre i 615 metres quadrats, la carpa mantindrà els valors i la
filosofia de la fàbrica de creació, acollint una programació estable i potenciant la formació i la
creació circense a la ciutat vallesana. La Vela passa a formar part de Ca L'Estruch gràcies a un
acord amb la Generalitat de Catalunya, fent que Sabadell guanyi un nou equipament cultural de
400 localitats.

La Vela que aquesta setmana s'estrena a L'Estruch es malmetia a Vilanova i la Geltrú, on va
nèixer com a centre de circ l'any 2005, va deixar de funcionar el 2011 i des d'aleshores no tenia
cap activitat. Vilanova i la geltrú el va cedir a la Generalitat, qui va decidir buscar-li un espai. Jordi
Sellas, director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, ha
constatat la seva satisfacció de veure el projecte de La Vela realitzat, així com la idoneïtat de
l'Estruch com a espai de creació per acollir la carpa: "A partir d'un concurs de projectes es va
decidir que de les 3 ciutats finalistes la que millor s'adequava a la proposta era Sabadell perquè,
amb L'Estruch com a fàbrica de creació, responia a un ecosistema que ja estava funcionant i ens
feia sentir còmodes: un espai tancat, protegit, segur i en condicions de manteniment adequades i
amb espais de creació, residències i assajos."

Manel Rodríguez, director de L'Estruch, assenyala que La Vela representa "un pas endavant en
les polítiques de suport al circ que l'Estruch ha endegat en les darreres temporades. Aquest reforç
es concreta en cadascuna de les 4 línies d'actuació que el centre dedica al circ." Pel que fa a la
producció, La Vela ja ha acollit al llarg de l'any passat onze residències de creació d'àmbit nacional
i internacional; en relació a l'exhibició, permetrà presentar al públic de Sabadell "una programació
professional de primer nivell, complementant la que fins ara es feia al teatre de l'Estruch"; pel que
fa a la formació, "el nou espai s'integrarà en el Programa Educatiu del centre, oferint els assajos
oberts pels joves de batxillerat de Sabadell. I finalment, a mitjà i llarg termini, La Vela també vol ser
el centre de futurs programes adreçats a joves que poden trobar en el circ una eina d'integració
social i ciutadana".

Rodríguez assumeix amb naturalitat aquesta integració' de La Vela al centre sabadellenc: "A
nosaltres ens agrada explicar que La Vela no és un projecte a banda de la resta de l'Estruch.
Funcionarà ben igual que la resta d'espais de producció, exhibició i formació.

Programació

Jordi Gaspar, el director artístic de la nova instal·lació, explica com serà la programació: "depén en
bona mesura de les companyies que es presenten a la convocatòria i que acabem acollint en
residència. En funció de l'estat de la creació, es decideix el tipus d'actuació. Es fan mostres de
treball o de final de residència pels projectes que estan en estat embrionari i necessiten d'una
confrontació amb el públic per tal de fer crèixer la peça". també hi haurà lloc per a espais
estrenats: "la programació estable. És una oportunitat única que té Sabadell de veure espectacles
professionals a uns preus irrisoris. Amb l'arribada de La Vela es vol fer un pas més oferint
espectacles fora de les residències.



Centre referent

L'Estruch és, des de fa anys, una fàbrica de creació referent a Catalunya. La seva àmplia activitat
inclou dansa, teatre, arts visuals, noves tecnologies i música, i el centre està especialitzat en les
arts en viu. El circ hi ha tingut, en els darrers anys, un protagonisme destacat. Des del 2008,
L'Estruch ha acollit 83 residències de circ, en una implicació que ha anat en augment: des de 2
residències l'any 2008 fins a 32 el 2015. Ara, aquesta nova carpa li permetrà ampliar les activitats
en aquest àmbit, que té unes necessitats tècniques molt específiques.

Montserrat Chacón, regidora de cultura de l'Ajuntament de Sabadell, qualifical'Estruch
d'equipament cultural estratègic de la ciutat: "La Vela culmina un projecte de 20 anys de Ca
L'Estruch, com a model de dinamitzador social i cultural en una ciutat mitjana com és Sabadell.
L'Estruch és una aposta de futur per la ciutat i , ara amb La Vela, ens ajudarà a donar projecció
nacional i internacional a Sabadell". Manel Rodríguez no veu, però, aquest nou equipament com si
s'hagués completat un cercle a L'Estruch: "la percepció dels cicles és una mica subjectiva i de
vegades els forcem a base de números rodons, com el 20...A nosaltres ens agrada explicar que La
Vela no és un projecte a banda de la resta de l'Estruch. Vull dir que funcionarà ben igual que la
resta d'espais de producció, exhibició i formació del centre".

La inauguració de La Vela

Aquest dissabte es donarà el tret de sortida a la programació de La Vela de l'Estruch amb una
gran jornada de circ a partir de les 16.30h. Al llarg de la tarda el recinte de Ca L'Estruch acollirà
activitats obertes al públic, com per exemple un taller de circ familiar i dos espectacles de les
companyies Atempo Circ i Hotel Iocandi, que també es volen sumar a la celebració d'aquesta
inauguració.

A les 21.00h, tindrà lloc una Gran Gala de Circ presentada per la companyia Les Vaques i que
comptarà amb cinc companyies que presentaran números de diverses disciplines. Hi seran
presents La Fem Fatal amb Anton i Polina (duo de trapezi); Malabarte amb Bouncing (pilotes de
rebot); Imaga amb F2 Simfonia escènica de la relació (suspensió capil·lar i investigació de
moviment), En Diciembre amb Purpusii (perxa xinesa) i Circ Pistolet amb Cèrcol Aeri i Quan no
tocàvem de peus a terra (equilibris).

Després de la inauguració, la programació continuarà el divendres 20 de maig, en què La Vela de
l'Estruch acollirà InTarsi de la Companyia de Circ Eia. Una proposta que mira al circ tradicional i
cap a un futur d'investigació i transformació, en un espectacle dirigit per Jordi Aspa. Al seu torn, el
divendres 10 de juny serà el torn d'Acrometria, un espectacle de la companyia PSIRC.


