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● Sergi López i Jorge Pi-
có, autors de l’espectacle
Non solum, celebren que
el director artístic del
TNC, Sergi Belbel, els ha-
gi programat a la Tallers,
«la sala dels autors». Des
d’avui i «només durant
tres setmanes» –adverteix
Belbel–, López interpreta
aquest monòleg de múlti-
ples personatges (tots són
físicament iguals, es mera-

vella irònic l’actor). Ló-
pez, que ha creat l’especta-
cle i el text amb el suport
de Picó, que el frenava en
les seves espontànies im-
provisacions, somreia me-
ravellat de comprovar
com, efectivament, l’obra
estrenada fa tres anys a
Temporada Alta ha pres
forma de llibre a través de
l’editorial Columna.

López se sent incapaç
de definir l’espectacle, ja

que amb prou feines té tra-
ma. Sembla que els perso-
natges es troben en una
cambra al mateix escenari
perseguint l’aroma d’un
perfum femení.

L’actor, conegut pels
seus treballs en el cinema,
majoritàriament amb di-
rectors francesos, ja prepa-
ra un film a Tòquio amb
Isabel Coixet. López, amic
de Toni Albà, amb qui ha-
bitualment desbarra amb

uns Pastorets particulars a
Vilanova i la Geltrú, no fe-
ia teatre des de l’aventura
Brams o la kumèdia dels
herrors, el 1986. El retorn
al teatre ha estat «per ne-
cessitat», diu López. L’ac-
tor reposa el títol quan li ho
permet l’agenda. L’any
passat va estar cinc setma-
nes a París, on precisament
van destacar, més enllà de
la interpretació, la capaci-
tat imprevisible del text.

L’actor Sergi López es reivindica com a
autor a la sala Tallers del TNC
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Per ara, hi ha previstos sis
espectacles dins el Fàbrica
TNT per aquesta tempora-
da, però és possible que
aquesta xifra creixi en una
segona presentació a prin-
cipis d’any. S’impulsa
dansa (Iker Gómez va es-
trenar peça en el TNT
Dansa la setmana passa-
da), música escènica
D’Callaos i El Café de las
niñas, autoria contempo-
rània amb peces de Marta
Buchaca, Marc Angelet i
Jordi Faura. També hi ha
espai per al teatre de per-
formances amb 96 Gra-
dos, un nou grup format
amb dos dels tres actors
d’Amaranto.

El CAET elabora el car-
tell del Centre Cultural de
Terrassa, com l’any passat
(en què van encertar la
programació popular amb
un 86% d’ocupació), alho-
ra que oferirà les produc-
cions més sublims al Tea-
tre Alegria. Del 13 al 16 de
novembre el director Jordi
Vilà (que ja va saber trans-
metre l’ambient resclosit
de pub irlandès a L’Edèn
d’Eugene Obrien) torna al
teatre oral dublinès amb
Conor McPherson. L’o-
bra, que també farà tempo-
rada a la Sala Beckett, es
completarà amb un cicle
sobre el teatre irlandès.
Pep Pla espera poder pro-
jectar, amb el suport de
l’Escola Superior de Cine-
ma i Audiovisual de Cata-
lunya (Escac), amb seu a
Terrassa, les dues pel·lícu-
les de McPherson.

Antílops és una copro-

ducció amb el TNC.
L’obra, del novel·lista
Henning Mankell, s’estre-
narà a Terrassa, dirigida
per Magda Puyo. La co-
producció dels tres centres
d’arts escèniques (impul-
sat aquest any pel centre
de Reus) és La vida lluny
dels poetes, de Josep Pere

Peyró. Finalment, Pep Pla
vol activar un espectacle a
partir d’improvisacions,
una fórmula que domina el
director Carlo Boso. Pla
vendrà als municipis veïns
de Terrassa l’obra en què
dos actors han d’improvi-
sar a partir dels temes que
escriu el públic. La idea és

que Xerraires mantingui
oberta la contractació pels
pobles de deu mil habi-
tants que no disposen d’un
pressupost ni d’un teatre
en condicions: «Crec que
és una bona labor del
CAER oferir teatre popu-
lar a aquests pobles» on ra-
rament es programa res.

Fàbrica TNT els facilita local d’assaig, data d’estrena i una partida econòmica

El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa impulsa els nous creadors
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● Pep Pla celebra que
aquests darrers mesos
s’hagi reconegut la labor
de Montserrat Abelló
(Tarragona, 1918) amb el
premi nacional a la trajec-
tòria, el premi d’honor de
les Lletres Catalanes i el
Jaume Fuster de l’Asso-
ciació d’Escriptors en
Llengua Catalana. L’ho-
menatge a l’Alegria, que
coincideix amb el 90 ani-
versari de l’autora, ja esta-
va previst feia temps. An-
na Güell preveu una posa-
da en escena amb la veu de
Lluïsa Mallol, Cesca Pi-
ñón i la violoncel·lista An-
na Moreira. La sessió úni-
ca, el 17 de novembre,
s’inscriu a les cites poèti-
ques com el Bartrianna de
l’any passat. Pla no des-
carta oferir el recital dedi-
cat a Abelló, Tarragona,
1918, a la fundació Romea
i el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER).

● El director del Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa (CAET), Pep Pla,
obre una porta als nous creadors. Les
antigues fàbriques tèxtils, reconver-

Una imatge promocional d’Una ciutat brillant. / EL PUNT

tides en equipaments, i zones verdes
amb xemeneies imponents han de
ser el referent de Fàbrica TNT, la
marca de creació contemporània. La
proximitat amb Barcelona permet,

com ja insinuava el director Oriol
Broggi, la possibilitat de cedir resi-
dències tècniques, garantir una estre-
na i donar una partida d’uns 12.000
euros per engegar la creació.

Un homenatge
a Abelló
previst abans
dels premis

● Projectada a la secció
oficial fora de concurs,
ahir va presentar-se a Sit-
ges una pel·lícula curiosa
en què Jean-Claude Van
Damme, anomenat «els
músculs de Brussel·les»
per l’exhibició del seu cos
en tants de films d’acció i
trompada, s’interpreta ell
mateix en una ficció en
què es troba a l’interior
d’un edifici de serveis pos-
tals de Brussel·les que està
sent atracada. Es produeix
un equívoc pel qual es creu
que ell és l’atracador, pe-
rò, en tot cas, tant a dins
(per la resta d’hostatges)
com a fora (per la gent que
s’ha reunit a l’exterior de
l’edifici per donar suport
al seu heroi cinematogrà-
fic) s’espera que resolgui
la situació amb les habili-
tats marcials exhibides en
les pel·lícules. Entre la fic-
ció i la hipotètica realitat,
però, hi ha una distància.
Dirigida pel director, gu-
ionista, actor i cantant Ma-
brouk El Mechri, recone-
gut admirador de Van
Damme, JCVD és un di-
vertimento amb certa in-
tel·ligència irònica, però
desigual en el seu desen-
volupament, en què l’actor
a vegades sembla confes-
sar-se davant de la càmera,
com ara quan podria evo-
car els problemes derivats
de la seva addicció a la co-
caïna que van dur-lo a
comportaments violents i,
juntament amb les conse-
qüències físiques del pas
dels anys, l’han convertit

en un actor en declivi.
També programada fora

de concurs, va arribar ahir
al festival una ambiciosa
producció èpica que du per
títol Mongol i que s’inspi-
ra en la figura històrica de
Genguis Kahn, que al se-
gle XII va unificar les tri-
bus nòmades mongoles i
va emprendre una activitat
conqueridora fins ocupar
un territori extensíssim. El
film no reconstrueix el pe-
ríode de conquesta, sinó
que, partint de la infància
del personatge, culmina
quan Genguis Kahn es
converteix en el cabdill
mongol i unifica les tribus.
Mongol ha estat dirigida
per Sergei Bodrov sènior
(el seu fill homònim va
morir l’any 2002 d’acci-
dent mentre rodava un
film a les muntanyes de
Karmadan, al nord d’Os-
sètia) i, representant al Ka-
zakhstan, va ser nominada
a la millor pel·lícula de
parla no anglesa en la dar-
rera edició dels Oscar. El
film té una narrativa poc
fluïda, tendeix a idealitzar
el personatge (com si no
l’embrutés l’exercici de la
violència) i tampoc no
s’imposa per la seva prete-
sa espectacularitat. A
competició, entre tants
d’altres films que fan im-
possible abastar una pro-
gramació que va revelant-
se molt discreta, va projec-
tar-se un malaltís thriller
coreà (The chaser) amb un
altre psicòpata que es
complau a torturar el cos
femení.

Arriba a Sitges un curiós
film amb Jean-Claude Van
Damme com a protagonista
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Van Damme promocionant el film a Canes. / EFE


