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L’Estruch acull dijous l’assaig obert 
de la companyia Babirusa Danza
Tallers, performance i teatre completen les activitats fins dissabte

c. c.

L'Estruch, la fàbrica de cre
ació de les arts en viu munici
pal, ofereix diverses propostes 
artístiques entre avui i dis
sabte.

La sala 1 acull aquest dijous 
l'assaig obert de No Title Vet... 
Y si fuéramos tragados por un 
animal?, una proposta de la 
companyia madrilenya Babi
rusa Danza, resident al centre 
de creació. L'espectacle tindrà 
lloc a les 21 hores i l'entrada 
és gratuïta, ja que es presenta 
en format d'assaig obert i 
‘work in progress'.

«Un animal se’ns ha empas
sat, ens mastega, ens frag
menta el cos (...). Som partícu
les passejant per la seva gola, 
entrem en un lloc buit i fosc», 
expliquen des de Babirusa 
Danza per introduir el seu dar
rer projecte artístic. El públic, 
en una mena d'estat d'hip
nosi, és convidat a recórrer les 
diferents cavitats d'un animal 
en un viatge digestiu.

Babirusa danza és una com
panyia madrilenya que està 
com a resident a l'Estruch. 
La seva coreògrafa Beatriz 
Palenzuela és fundadora del 
colectiu madrileny de coreò
grafs al Centre Cultural Conde 
Duque de Madrid.

«Immigració a escena»
També dins les arts escè
niques, aquest dissabte el

teatre de L’Estruch (21h; 10 
euros) acull Mos Maiorum, una 
proposta teatral i vivencial que 
no deixa indiferent l'especta
dor, ja que denuncia les morts 
de milers de persones durant 
la seva travessa per la Medi
terrània quan intenten arribar 
a Europa «a través de testimo
nis reals i d'una posada en 
escena poètica».

Prenent el títol del nom de 
l’operació de cooperació poli
cia! organitzada pel Consell 
Europeu contra la immigració, 
Mos Maiorum és una creació

d’Ireneu Tranis, Mariona Nau- 
din i Alba Valldaura, formats 
en Teatre Físic a l'Institut del 
Teatre de Barcelona. Per enca
rar el tema de la forma més 
directa, fan servir «un meca
nisme inspirat en els formats 
documentals i la investigació 
sociològica però amb una 
forma artística, poètica i crua 
a la vegada», assenyalen.

Tallers a NauEstruch
Paral·lelament, la NauEstruch 
(dedicada a les arts visuals) 
acull dijous el taller sobre foto

grafia «We do the rest», d'An- 
drés Galeano (de 17.30 a 20h) 
i divendres a la mateixa hora 
el taller «Laboratorio VHS», de 
Dídac Capdevila. Són gratuïts 
i s'hi pot anar directament 
(més informació a www.les- 
truch.cat). Per al segon taller 
es convida als participants a 
portar els seus propis vídeos 
domèstics.

Divendres també hi ha la 
performance Coreografías de 
la clandestinidad, poéticas de 
la burocracia, de l'argentina 
Sol Prado (21h.; gratuït) ■
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► La francesa «L’affaire 
SKI», de Frédéric Tellier, 
al Cineclub
L’Imperial continua la 
programació del Mes del 
Cine Francés de Cineclub 
Sabadell i l'Alliance 
Française, i aquest dijous 
projecta L'affaire SKI 
(El caso SKI, 2014), de 
Frédéric Tellier. L'acció 
es situa a París el 1991, 
on Frank Magne inicia la 
seva carrera a la Policia 
Judicial. El seu primer cas 
és l'assassinat d'una jove. 
Aviat fa nous descobriments 
però s'ha d'enfrontar 
amb la burocràcia, la falta 
de recursos... Passen 
els anys i les víctimes 
es multipliquen. Magne, 
obsessionat amb el cas. 
continuarà investigant 
per descobrir el monstre 
responsable dels 
assassinats. Les sessions 
són a les 10 i les 22.30h.

► Concert d’Aaron Ribas 
aquest dijous a l'Església 
de Sant Fèlix

Aquest dijous dia 27 (17:30h) 
l'Església de Sant Fèlix acull 
un concert protagonitzat per 
Aaron Ribas, que actualment 
estudia a Alemanya. La cita 
continuarà la línia encetada 
el passat 1 d’agost I la bona 
acollida de l'homenatge retut 
al Sant a càrrec de la soprano 
Núria Vilà i l'organista Héctor 
Paris. Ribas oferirà una 
àmplia adaptació de peces 
simfòniques, fet que reforçarà 
l'espectacularitat sonora a 
partir d’obres de Liszt, Berlioz 
així com transcripcions 
de Vivaldi i Mompou. Cal 
destacar la Incorporació de 
la Toccata Ibérica del jove 
compositor català Marc Migó.

► «Kind of blue» a la jam 
de jazz del bar El Teler
Oest (guitarra), Oriol Casas 
(bateria) i Pipo Vidal (baix)

Cartel del ballet «Anastasia»

«Anastasia» en 
los directos de 
ballet y ópera 
del Imperial

REDACCIÓN

El próximo miércoles 3 
noviembre, a las 20.1!5h, se 
proyectará en directo en los 
cines Imperial la función del 
Royal Ballet de Londres de 
Anastasia, con música de 
Tchaikovsky y Martinu y coreo
grafía del prestigioso Kenneth 
MacMillan. Es la nueva cita 
de la temporada de directos 
en cines de la Royal Opera 
House, que llegan a las pan
tallas de toda España para 
satisfacer a los melómanos 
y acercar la ópera y el ballet 
al gran público. La retransmi 
alón, que Incluye un descanso, 
se hace en directo gracias a 
Versión Digital. Las entradas 
se venden a unos 20 euros. La 
próxima proyección será Los 
cuentos de Hoffman el martes 
15 de noviembre (19.15h) ■

obriran la jam-session 
setmanal de jazz d'aquest 
dijous a El Teler visitant Kind 
of blue, el disc mes venut de 
la història del jazz. A partir 
de les 21h al centre cívio de 
Gracia (PI. del Treball).

!► Últimes funcions de 
«Paraules encadenades»
Neus Elfa i Pep Carpena es 
veuen les cares al Teatre del 
Sol a Paraules encadenades, 
lext de Jordi Galceran que 
s’acomiada aquest cap de 
setmana sota la direcció 
d'Irene Garrido, i amb ura 
assistència creixent de públic. 
Divendres i dissabte a les 
21.30 h i diumenge a les 18h 
són les útlimes funcions.

Edu Mutante en los 
monólogos del Griffïn
El ciclo de monólogos del pub 
Griffin continua este vienes 
(23.30h) con Edu Mutante. 
entre libre con consumición 
mínima.


