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Del 3 al 6 d’octubre se celebra a 
diversos espais de Terrassa el 
festival d’arts escèniques 
Terrassa Noves Tendències 
(TNT) que explorarà la relació 
entre l’home i la màquina i del 
què Cerveses Moritz és 
patrocinador. La programació 
està formada per 30 
espectacles, 18 d’ells estrenes 
absolutes i 14 coproduccions 
del Centre d’Arts Escèniques 
de Terrassa (CAET) i 
organitzador de 
l’esdeveniment, i 88 activitats 
entre representacions, tallers, 
exposicions i xerrades.

El festival vol apropar els 
espectacles al públic familiar, 
per exemple amb Robot! de 
Blanca Li (dj 3, 20 h, al Teatre 
Principal), i també als més 
joves. Entre d’altres, podreu 
veure els espectacles més 
recents d’Albert Pla, 
Manifestación (ds. 5, 22.30 h, 
al Teatre Alegria); dels Brodas 
Bros, Concierto Concepto (dg. 
9, 19.30 h, al Teatre Principal), i 
la nova versió de Domini públic 
de Roger Bernat (ds. 5, 12 h, al 
pati de l’escola Lanaspa).

El preu dels espectacles 
també els apropa a tothom. El 
74% de la programació és 
gratuïta i més de la meitat dels 
espectacles de pagament 
tenen un cost de 3 euros.

Alguns dels espectacles més 
destacables segons 
l’organització són Portland, de 
la companyia de dansa La 
Veronal i Lali Ayguadé (ds. 5, 
17.30 h, Nova Jazz Cava), i les 
estrenes de Sònia Gómez i Lucy 
Suggate amb The Inquisitive 

Middle (dv. 4, 18.30 h, Nova Jazz 
Cava), La chica de la agencia de 
viajes nos dijo que había piscina 
en el apartamento, d’El Conde 
de Torrefiel (dv. 4, 20.30 h, Sala 
Maria Plans); la Ultra 
innocència de loscorderos.sc 
(dv. 4, 22 h, Teatre Alegria) o la 
proposta de Carles Santos i 
Rossy de Palma que actuen 
junts per primer cop (ds. 5, 18 h, 
Sala Maria Plans).

La relació entre l’home i 
internet, els telèfons 
inteŀligents, etc., és un eix 
fonamental del festival, per això 
hi haurà espectacles amb una 
línia tecnològica important. 
Neil Harbisson, el primer home 
ciborg d’Espanya, farà doblet 

amb Concert de cares (ds. 5, 
19.20 h, Raval de Montserrat) i 
junt amb Moon Rivas amb 
Waves (dg. 6, 18.30 h, Sala 
Cúpula) i Marcel·lí Antúnez 
exposarà la seva instal·lació 
Epidermia al hall del Teatre 
Alegria i del Teatre Principal.

El públic tindrà un espai de 
debat i d’implicació, el Mirades 
TNT, que aquest any conduirà 
Víctor Molina, professor de 
l’Institut del Teatre i del MOIET. 

TERRASSA NOVES TENDÈNCIES
Diversos espais de Terrassa. Del 
3 al 6 d’octubre. www.caet.cat

L’home i la màquina

Hi haurà espai 
per a espectacles 
amb una línia 
tecnològica 
important
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mans és de traca i mocador per 
diversos motius. La selecció de 
plats és cada cop millor, des dels 
aperitius fins a les postres, cada 
apartat està ple d’ironia i un 
afegit històric per saber-ne més, 
digne dels millors professors 
d’història de l’institut.

Potser no sabíeu que la paraula 
pacotilla no és un castellanisme, 
sinó que prové del francès 
pacquet, que era el farcell que 
portaven els mariners quan 
embarcaven a bord i on portaven 
allò que no podrien trobar al 
vaixell, com per exemple un 
esmorzar potent. Aquí 
l’esmorzar de pacotilla és a base 
de pa amb tomàquet, sardinetes i 
allioli. Si us ve de gust fer un àpat 
per compartir, què em dieu de les 
patates Felip V? El monarca ens 
va ‘picar’ de valent així que ja 
sabeu que parlem de patates 
braves (l’extra de picant va a 

part) i també us recomanem els 
bombardejats, quatre tipus de 
bombes de la Barceloneta 
diferents.

Però és que la carta és tan 
llarga que no te l’acabes. Quan 
creus que ho tens decidit, 
descobreixes un salmó fumat que 
fa plorar i amb l’apartat de 
postres passa el mateix. El 
Tiramisú a la catalana ja s’està 
fent famós, però una de les 
postres estrelles serà el pastís 
Honorata. La Honorata va ser la 
campana que es feia servir per 
advertir els barcelonins de les 
escomeses borbòniques. Felip V 
la va fer fondre per fer els canons 
que va posar al Castell de 
Montjuïc i ara a El 300 del Born 
us la podreu cruspir. 

EL 300 DEL BORN
Plaça Comercial, 12 
De dt. a dg, de 10 a 24 h. Les noves tendències de les arts escèniques a Terrassa. 
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