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ESPECTACLES

Una performance en francès sobre la 
migració als ‘Nous Formats’ de L’Estruch
L’equipament municipal rep dissabte la cia. Zart, de Tactriu Julie Pichavant

c. c.

El teatre de L'Estruch, la Fà
brica de Creació de les Arts 
en Viu municipal (Sant Isidre, 
140), acull aquest dissabte 
(21h; 5 euros) un muntage de 
la secció «Nous formats» que 
protagonitza la 'performer' 
francesa Julie Pichavant, de la 
cie. Zart (■fràgil» o -sensible», 
en alemany), sobre el drama 
de l'emigració clandestina.

Les poissons ne posent pas 
de qüestions (Los peces no ha
cen preguntas) parteix d'una 
notícia apareguda als diaris 
que va sacsejar Pichavant: 
■S'ha trobat el cos d’una do
na a la platja de La Polnte aux 
Oles. Es tracta probablement 
d'una immigrant clandestina 
que intentava travessar el Ca
nal de la Mànega amb vestit 
de neoprè. Portava barretes 
energètiques i una brúixola al 
voltant del coll».

Amb aquesta imatge, l'ar
tista crea un espectacle que 
■vol unir dos pols extrems i

«--

VISASES VAGABONDS

Una escena de «Les poissons ne posent pas de qüestions» (Los peces no hacen preguntas)

connectar l’immigrant que mor 
per sobreviure amb l’europea 
que mor d’avorriment». Es pre
senta en francés i subtitulat 
en castellà. Com que l'Aliança 
Francesa ha col·laborat en la

«Ploramiques», la clau 
per reaccionar a les 
‘marranades’ dels petits
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Tot són etapes, però els 
més petits tenen moments 
de plors incontrolables, al
guns donen patades i fan 
allò que els grans anome
nem «marranades». Són re
accions a un ■no», a un con
tratemps, a ganes de tenir 
una cosa que no poden... Els 
petits no ho saben controlar 
i, a vegades, els grans tam
poc saben com fer-hi front.

La companyia l'Estaquirot 
Teatre ho analitza a la per 
fecció a Ploramiques, on el 
públic descobreix uns per
sonatges que sempre es
tan contents i s'aprofiten 
de tot. Es diuen «Aprofits* i 
també treuen suc dels plors 
dels nens més ploramiques. 
Han descobert que amb els 
plors, les marranades i les 
patades, poden fer funcionar 
molts aparells, com una tor-

L'Estaquirot Teatre

radora de pa. una màquina 
de fer crispetes o una fira. 
Atrapats al país dels Apro
fits, els nens hauran de 
descobrir la manera de sor- 
tir-ne.

Espectacle de titelles molt 
visual pensat per edats de 2 
a 8 anys, Ploramiques arriba 
aquest diumenge (17.30h) a 
LaSala Miguel Hernández, a 
la Rda. de la Roureda (www. 
lasalateatre.cat) ■

traducció del text, el centre 
del carrer Sant Joan acollirà 
aquest mateix dissabte al matí 
una presentació i explicació de 
l’espectacle per part de la cia. 
Zart dirigida als alumnes.

Ahir divendres, d’altra ban
da, L’Estruch acollia un as
saig obert amb la participació 
d'alumnes dels Instituts Vallès 
i Jaume Viladoms.

Serà una bona ocasió per

abordar entre els joves un te
ma de dramàtica actualitat i 
de retrobar-se amb l'actiu fran
cesa, que fa un parell d'anys 
va ser aquí amb l'espectacle 
Síndrome Marl/yn. A França Pi
chavant treballa sovint en es
pectacles compromesos i ac
cions pedagògiques dirigides 
a un públic divers. També és 
professora d’Art i Comunica
ció a la Universitat de Toulou-

Més cites
Hi ha 27 espectacles 
programats d'aquí al 
juny a L Estruch, la 
majoria de companyies 
residents. El proper 
divendres, 24 de febrer 
hi actua l'actor i 
acròbata Jordi Panareda 
Pou amb -Mira T.», de 
Circ Pànic. L'endemà hi 
ha una jornada d’arts 
visuals («Després de la 
tempesta, la calma») 
amb artistes residents 
que proposen compartir 
amb tallers mostres de 
materials del seu treball 
personal o projeccions.

se. A L'Estruch s'ha programat 
dins l'anomenat -Itinerari 2: 
L'Estruch compromès». Altres 
itineraris temàtics de la pro
gramació són «El moviment 
viu» i -Nou circ per a tothom*. 
El centre artístic ha renovat la 
seva web (www.lestruch.cat). 
També aquest dissabte, d'al
tra banda, l'EstruchBar conti
nua amb el cicle de concerts 
amb el grup Insiders (22 h) ■
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