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Voyageurs immobiles, de Philippe Genty

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Aquella màxima que diu que tot
el que és trencador té més sorti-
da durant una crisi es pot com-
plir definitivament aquest cap de
setmana a l’edició número 10 del
festival TNT, Terrassa Noves
Tendències, certamen que es
reafirma com a aparador de la
investigació i la innovació en les
arts escèniques i que, en una data
tan assenyalada, es consolida tam-
bé com el gran aparador de les
produccions del CAET (Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa).
El seu és enguany un cartell d’ex-
cepció, amb 26 espectacles dels
quals 16 són estrenes absolutes i
14 coproduccions del CAET.
La companyia francesa de Phi-

lippeGenty, referent d’avantguar-
da escènica internacional, dona-
rà el tret de sortida al TeatrePrin-
cipal (avui a les 21 hores), amb
l’espectacle Voyageurs immobi-
les. És a dir, un d’aquests viatges
a través del subconscient i cap al
preciósmónoníric que caracterit-
za les produccions deGenty, sem-
pre prest a fer servir efectes espe-
cials, malabarismes, mim i dansa
de gran força visual.
Serà la primera de les 42 fun-

cions que combinaran artistes

consolidats amb altres d’emer-
gents, i durant les quals es po-
dran veure les dames de la dansa
contemporània catalana Àngels
Margarit, Sol Picó iMartaCarras-
co. Aquesta última compta amb
Pep Pla com a director artístic
d’una proposta paragastronòmi-
ca titulada PeroEsPotSaberQue-
HasMenjat i en què Artur Mar-
tínez, el xef del restaurant Ca-
pritx, posa els fogons.
En el seu objectiu d’apropar

les noves tendències en les arts
escèniques al gran públic, i de-
mostrar que “no són elitistes ni
minoritàries”, el TNT estrenarà
també O ja no entenc el que està
passant o ja no passa el que estava
entenent, del valencià Jorge Picó
amb la companyia Ring de Tea-
tre. Es tracta d’una de les copro-
duccions del CAET, resultat d’un
taller que es va fer amb joves de
l’escena actoral local que difumi-
naran el teatral amb la vida quoti-
diana fins a confondre el públic
sobre si el carrer és o no un esce-
nari, el guió és representat o un
fet real o els vianants són en rea-
litat espectadors. Elsmiratges te-
atrals tenen molta sortida en una
ciutat com Terrassa, on els llocs
són familiars i on calen molt fà-
cilment les reflexions sobre la
identitat, el poder, el dret a l’ha-
bitatge o la perversió alimentà-
ria, tots aquests temes presents
en aquesta edició.
Especialment si abunden els es-

pectacles gratuïts, com és el cas,
o a preus reduïts, de 3, 10 o 14 eu-
ros. Per exemple? El que ofereix
la companyia catalana Narinant
titulat 600 imprevistos, una peça
en la qual quatre dones que no es
coneixen entre si comparteixen
un Seat 600 en un viatge incert; o
No em pots dir canó, d’Ensemble
Pumpàkatum, humor i hip-hop
per reflexionar sobre la manera
en què el ritme accelerat de la
gran ciutat condueix a inevita-
bles xocs a la gent que ve “del
sud, demolt al sud, d’aquí deCas-

telldefels”. També serà present
la companyia Pengim-Penjam
amb un emocionant i poètic Pa-
lòodromque tindrà lloc a la Fakto-
ria d’Arts de Terrassa, o l’Agrupa-
ció senyor Serrano, amb Brick-
manBrando Bubble Boom, una re-
flexió sobre la noció de llar a par-
tir de dues històries reals, la del
banquer John Brickman, que va
acabar construint a la seva man-
sió una rèplica de la barraca on
va créixer permorir-hi a dins, i la
de Marlon Brando, que va prefe-
rir morir a cap llar.c
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