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ESPECTACLES________________________________

L’Estruch acollirà 27 espectacles de 
gener a juny, sobretot de dansa i circ
Es manté la presència d’artistes visuals i de projectes multimèdia en residència
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Assaig obert de Los Galindos, que van donar a tastar divendres un «Udul» en construcció

Montserrat Chacón (Cultura) i Manel Rodríguez (L'Estruch) i càpsula de circ a L’EstruchBar

Deu espectacles 
de dansa i nous 
formats escènics i 
uns altres deu de 
dansa formen el gruix 
de la programació 
de L’Estruch de 
gener a juny, junt 
amb produccions de 
companyies locals i 
dos «projectes de caire 
comunitari». Divendres 
es va presentar al bar.

c. c.

Manel Rodríguez, director de 
L'Estruch. i Montserrat Cha
cón, regidora de Cultura, van 
presentar divendres passat al 
vespre la temporada de gener 
a juny d'aquest equipament 
municipal, que com a «Fàbrica 
de Creació de les Arts en Viu» 
acull gran diversitat d'artistes 
i companyies tant de la ciutat 
com de fora.

Un total de 27 espectacles 
ocuparan la graella dels pro
pers cinc mesos, si bé la gran 
majoria seran mostres -as
saig obert o pre-estrena- dels 
propis residents, tal com s'ha 
fet les últimes temporades.

D'aquests, la gran majo
ria són propostes de dansa 
i nous formats escènics (10) 
i circ (uns altres 10). A més, 
es donarà cabuda a les pro
postes de companyies ama
teurs locals Encert (Carnaval, 
de Jordi Galceran, 4 de març), 
Far Escena (Conte contat, con
te girat, contes clàssics per a 
adults el 8 d'abril). Per tu (Dia 
i nit (Godspell), una innovadora 
proposta escènica de teatre 
musical, 21 d’abril) i Kakaiba 
(Fulmonti, versió de la famosa 
pel·lícula, el 4 de febrer).

I en relació als anomenats 
•projectes comunitaris», es 
pot citar el treball de Carme 
Martínez i Laia Sanz, «Amb 
veu de dona», un projecte ar
tístic i social que pretén donar 
veu i visibilitat a les dones de 
la guerra i la postguerra de 
Sabadell per mitjà de la dansa 
i dels seus testimonis.

A més, entre els mesos de 
març i abril, tindrà lloc el taller 
«Anatomia d’un espectacle», 
una proposta formativa dirigi
da per Hansel Cereza, mem

bre fundador de La Fura dels 
Baus, que proposa eines de 
professionalització per a joves 
intèrprets, especialment de la 
dansa i el circ.

Nous «ftlneraris»
Com a novetat en la presen
tació d'espectacles, aquesta 
temporada s'articulen en tres 
itineraris segons el tema.

L'anomenat «Itinerari 1» agru 
pa sota l'epígraf «El moviment 
viu» propostes de dansa con
temporània «molt visuals que, 
per la coreografia i direcció, 
ajuden a crear nous públics», 
anuncien. Aquí figuren El novio, 
una producció de The Impact 
Of que dirigeix Iván Góngora i 
on el ball flamenc es fon amb 
notes de Bach, Chopin, Albé- 
niz i Piazzolla; Réssonance(s),

un solo del prestigiós coreò
graf francès Emmanuel Grivet; 
Sweer Helio, dels ballarins i 
coreògrafs Nadine Gerspacher 
i Nicolás Ricchini; i Flesh, una 
peça de dansa contemporània 
de Poliana Lima.

A l'itinerari 2 («L'Estruch 
compromès») surten quatre 
propostes que parlen, des del 
teatre i la dansa, de la immi
gració, de la colonització em
presarial a Xile i dels barris de 
faveles al Brasil. Inclou, per 
exemple, el solo Los peces no 
hacen preguntas, de l'auto
ra i performer Julie Pichavant 
(Compagnie Zart), que es va 
inspirar en una nòtícia real: 
el cos trobat d'una immigrant 
clandestina que intentava 
creuar el Canal de la Mànega 
amb vestit de neoprè. Porta

va barretes energitzants i una 
brúixola al voltant del coll.

Un altre és Extraños mares 
arden, que es defineix com «un 
àudiovisual escènic per plante
jar una experiència sensorial 
immersiva que aconsegueixi 
activar els espectadors». Am
biciós objectiu que signen el 
xilè Txalo Toloza i la ballarina 
i coreògrafa pamplonesa Laida 
Azcona. Exploren, amb un to 
documental, «la relació entre el 
desert d'Atacama, els cossos 
que hi habiten i la influència 
de la Indústria minera». Aliñe 
Correa i el citat «Amb veu de 
dona» completen el programa.

L'«ltlnerari 3», per últim 
(«Nou circ per a tothom»), ofe
reix un tast de les companyies 
que fan residència a La Vela: 
Los Galindos (Udol), cia. La

Cancel·lació 
per la pluja 
dins La Vela

La pluja que va entrar a 
la carpa gran de circ, La 
Vela, al dati de L'Estruch, 
va obligar a cancel·lar, 
per motius de seguretat, 
l'actuació de divendres 
de la funàmbulista 
Mariona Moya («Carena»). 
Sí que es va oferir 
l’assalg obert de Los 
Galindos a la carpa 
petita (lurta), però 
l'aforament limitat va 
deixar pefsones fora. Tot 
i que l'entrada era 
gratuïta, (falla retirar-la a 
la taquilla de l’edifici 
municipal* 1. S'Indicava en 
un 'flyer', aerò alguns ho 
van descubrir just abans 
d'entrar, quan portaven 
estona fent cua.

Córcoles («Carena»), Circ Pà
nic (Mira't): A Tempo Circ (Pul
so); Punto Zéro (Ahora qué?) i 
EsCirc (Polosi. El primer es va 
veure divencres passat a la 
iurta del pati

D'altra barjda, la programa- 
ció manté la presència d'artis- 
tes visuals i ie projectes mul
timèdia, fruit de les convoca
tòries de resi Jéncia del primer 
semestre del l'any. Aquests 
creadors prefeentaran els re
sultats del seu treball entre 
els mesos de gener i juny.

Destaca la proposta forma
tiva de MediaEstruch. amb 
cursos d’iniciació a diferents 
programaris relacionats amb 
la creació artística i gràfica.

I continuen els concerts a 
l'EstruchBar, amb grups dels
bucs d’assaig musical que així
tenen oportunitat de mostrar 
el seu directe Aviat ho faran
Tacón & Pon,

de Ra o Sweet 
Cal recordar

nsiders, Borraz
con Z, La Rubja del Fa, Esfera

Magenta, 
que el Programa

Educatiu del centre inclou visi
tes de joves d'ESO i batxille
rat per conèixe • les disciplines 
escèniques. U la novetat serà 
la visita teatra tzada a La Vela 
•Històries de c rc», a càrrec de 
la companyia Sifó. Cada any 
visiten L'Estruch uns 5.000 
joves dins aquest programa ■


