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L’Estruch inicia la 
temporada amb dos 
espectacles de circ
Los Galindos i La Corceles, divendres

c. c.

El circ torna a envair aquest 
divendres (21h) L'Estruch, la 
«fàbrica de creació de les arts 
en viu» municipal del carrer 
Sant Isidre, amb dos espec
tacles gratuïts, per a tots els 
públics, que marcaran el tret 
de sortida de la temporada.

De fet, una hora abans (20h) 
l'EstruchBar acollirà una pre
sentació informal de la progra
mació de gener al juny, seguida 
de càpsules- de circ.

Les companyies Los Galin
dos i La Coreóles protagonit
zaran la doble nit de circ, amb 
actuacions de 15 i 30 minuts 
respectivament. Los Galindos 
presenten a la carpa petita del 
pati, la lurta, Udul (Crit llarg de 
veritats incontrolables), nom 
provisional de l'espectacle

FLAIXOS

«Elisabetta», la 
història de l’amor de 
Tartini al Teatre del Sol

Aquest divendres s’estrena 
a la Biblioteca del Teatre del 
Sol (exhaurit) la proposta 
interdisciplinar Elisabetta, 
amb la ballarina Neus Elfa 
I la violinista Mireia Vila 
(cia. DeH'Anima). Expliquen 
la història d'Elisabetta 
Premazore, que va ser el 
gran amor del compositor 
italià Giuseppe Tartini, 
a través de la dansa, la 
música i el text (basat en 
en la novel·la La fuga del 
maestro Tartini d'Ernesto 
Pérez Zuñiga. Per la funció 
de dissabte (19h) ja queden 
poques entrades.

que la companyia té en pro
cés de creació. Bet Garrell i 
Marcel Escolano han realitzat 
una primera recerca de matè
ria escènica i a partir d'aquf 
estan dibuixant l'espectacle 
amb l'ajuda de diverses col- 
laboracions com per exemple 
la d'Anna Pascual en relació el 
treball a pista, Roberto Magro 
amb la dramatúrgia de circ, 
Enric Ases amb la dramatúrgia 
actoral. Roser Tutusaus com a 
ajudant de coreografia i movi
ment o Kiku i Yvonne Miralle 
en la banda sonora.

Instal·lats a L'Estruch, resi
dència que combinen amb 
altres a diferents centres, Los 
Galindos proposen «descobrir 
paisatges emocionals on l'en
contre i la desavinença con
viuran amb la falsa cortesia, 
l’ego, la crueltat i la por. Un
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Carena, de la cia. La Coreóles, és un solo creat i interpretat per l’artista Mariona Moya

temps de joc i de vivència». 
L'anomenen «circ d'entranya, 
visceral i simple».

Després d'ells, la gran carpa 
de La Vela s'obrirè per veure 
Carena, de la cia. La Coreóles, 
un solo creat i interpretat per 
l’artista Mariona Moya. Carena 
és «fruit de la recerca perso

nal sobre el propi llenguatge 
i sobre la desconstrucció de 
la forma i figura del funàmbul 
tal i com s'ha conegut i tractat 
tradicionalment». Ho fa «explo
rant la coexistència entre la 
funàmbula i el seu element 
indispensable, el balancier, 
així com de la intervenció dels

erf l'espai, la reacció del 
propi cos i les emocions».

La (fcorcoles és una com- 
nascuda l'any 2010 a 
que fusiona el circ, la 
el teatre de carrer amb 

la voluhtat de desenvolupar un 
llenguatge personal i minima
lista i

dos

panyia
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dansa

La ballarina Neus EKa i la violinista Mireia Vila Júlia Figueres balla amb èxit el «Trencanous»

► Cineclub recupera 
Peter Greenaway
El cine Imperial projecta 
aquest dijous, dins el cicle 
de Cineclub Sabadell en

VO subtitulada, la pel·lícula 
The cook, the thief. his wlfe 
and her lover (El cocinero, el 
ladrón, su mujer y su amante, 
1989), de Peter Greenaway,

dins la secció de «Retorn 
als 80». Comèdia negra, 
drama i horror carregada de 
simbolismes que es veurà en 
sessió única a les 21 h.

La jove promesa de la dansa de Sabac ell Júlia Figueras va 
exhibir el seu talent el passat dia 14 a Centre Cultural de 
Terrassa com a solista del Trencanous (en el paper de Clara i, 
el célebre ballet amb música de Txaikovski en una acurada 
producció del Centre de Dansa de Catalunya.

► L’escola The Company balla aquest dissabte 
a Sant Oleguer per la Marató 3
Participant habitual a La Marató de TV3, The Company 
Escola de Dansa ofereix aquest dissabte 28 al Centre Cívic 
de Sant Oleguer (18h) una funció de dansa i teatre en 
la que es representaran diferents coreografies de dansa 
clàssica, neoclàssica i contemporània i una petita obra 
de teatre. La recaptació de les entrades, que es poden 
adquirir al centre del carrer Sant Josep a 8 euros, anira 
al programa, que permet fer donacions fins el març. Els 
intèrprets seran alumnes i també professionals convidats, 
com la col·laboració especial de la cia. 360 GRADOS Danza 
Contemporánea, que faran una pre-estrena de la peça 
Fragments de la Nit del coreògraf Leyson Ponce. També hi 
balla l'ex alumne de l'escola Joan Macías, que ara continua 
la formació com a ballarí professional a l’Institut del Teatre 
de Barcelona. Un espectacle amè per a totes les edats.


