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terès que suscita al Japó la incor-
poració de la robòtica a les arts es-
cèniques, de la qual ja hi va haver 
una mostra al Grec amb una ver-
sió androide de Les tres germanes, de 
Txékhov.
 També en altres muntatges 
com Carícies de ferro es veurà la 
relació entre la ballarina Irina 
Martínez i una màquina. Una co-
sa que es repetirà en el work in pro-
gress de 10 minuts de la trapezis-
ta Clàudia Vilà. També hi haurà 
dos muntatges de Neil Harbisson, 
el primer home ciborg espanyol 
(diu que porta des de fa nou anys 
una antena cibernètica connecta-
da al cap).

El bolo de Roger Bernat

La programació també inclou noms 
més coneguts com els d’Albert Pla 
(amb Manifestación), Sònia Gómez, 
Loscorderos, i la ballarina Lali Ay-
guadé i La Veronal. Roger Bernat 
farà una nova versió per a públic 
adolescent de Domini públic, el seu 
muntatge a partir d’una enquesta 
als espectadors que acaben conver-
tint-se en actors. Serà l’única sessió 
a Catalunya d’un artista que tro-
ba per Europa els bolos que no té 
aquí, amb més de 100 actuacions 
entre Alemanya, França, Bèlgica i 
Holanda.
 Però, sens dubte, el gran reclam 
d’aquesta edició és el binomi entre 
dos personatges únics com el mú-
sic Carles Santos i l’actriu Rossy de 
Palma. Ella participarà per segona 
vegada en la programació del TNT. 
«És una incògnita. Han fet dues re-
sidències, una a Múrcia i una altra a 
Madrid. No sabem que en sortirà», 
reconeix Pla. H

«Les noves tendències multidisci-
plinàries no tenen per què ser mi-
noritàries, críptiques o avorrides». 
Sota aquest prisma d’una obertu-
ra a tots els públics se celebrarà, de 
dijous a diumenge, l’11a edició del 
festival TNT (Terrassa Noves Ten-
dències). L’objectiu és convertir el 
centre de la ciutat en un polvorí de 
la creativitat més avançada. «En un 
radi de 200 metres passarà tot», ex-
plica Pep Pla, director del festival 
i també del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa.
 I passarà tot per aquesta volun-
tat de concentració, en vuit espais 
al carrer i nou en sala, de 30 espec-
tacles en quatre dies frenètics. Se-
rà una marató de 72 representaci-
ons que també estarà acompanyat 
d’activitats paral·leles com tallers i 
masterclass. La idea d’arribar a tots 
els públics es tradueix també en el 
caràcter gratuït del 74% dels espec-
tacles d’un festival que té un pres-
supost de 150.000 euros.

Fira de programadors

El certamen ha habilitat aquest 
any un espai per a la trobada en-
tre artistes i programadors (se n’es-
peren uns 50, una desena d’ells in-
ternacionals), amb la voluntat de 
convertir el TNT en una fira de les 
noves tendències. «Volem ajudar el 
recorregut dels espectacles», va 
dir el director artístic.
 Aquesta edició té com a fil con-
ductor la qüestió de la relació ho-
me-màquina. Amb preguntes so-
bre si els avenços tecnològics ens 
poden acabar convertint en es-
claus o sobre què és la robòtica. De-

mà, l’espectacle inaugural de la co-
reògrafa granadina, establerta a Pa-
rís, Blanca Li ja es mou en aquests 
paràmetres amb la presència de vuit 
ballarins i vint robots que els acom-
panyen a l’escenari. Robot! incorpo-
ra aquests humanoides creats pel 
col·lectiu japonès de dansa Maywa 
Denki. És una altra mostra de l’in-
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La parella Carles 
Santos-Rossy de 
Palma destaca 
en el programa 
de l’11a edició

Polvorí teatral a Terrassa
El festival TNT presenta les noves tendències amb la pregunta de la relació entre home i 
màquina H El cartell ofereix 30 peces, de dijous a diumenge, que es veuran en sales i al carrer
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Les visites als 
tres museus Dalí 
pugen el 6,75% 
Un total de 731.853 persones van vi-
sitar durant la temporada d’estiu, 
de juliol a setembre, els tres museus 
Dalí de Girona –Figueres, el castell 
de Púbol i Portlligat–, xifra rècord 
que suposa un augment del 6,75% 
respecte al mateix període del 2012. 
La majoria de públic, amb 604.553 
entrades, el va registrar el Teatre-
Museu de Figueres, que inclou el 
recinte Dalí-Joies i la sessió noctur-
na. La Fundació Gala-Dalí va desta-
car l’increment significatiu de turis-
tes russos i, en menys quantitat, els 
francesos, catalans i turcs. No obs-
tant, s’ha detectat un descens d’es-
panyols i italians. El castell de Pú-
bol acull fins al 31 de desembre una 
exposició temporal amb 42 fotos de 
Dalí treballant en diferents tallers 
de tot el món.

TEATRE DE CARRER

Ponten Pie, 
premi Moritz 
FiraTàrrega
Ârtica, un dels espectacles que es 
van poder veure en la darrera fira 
de Tàrrega, de la companyia catala-
na Ponten Pie, ha estat reconeguda 
com la millor estrena d’arts de car-
rer i no convencionals amb el Pre-
mi Moritz FiraTàrrega. La propos-
ta ha estat escollida pels professio-
nals acreditats en el festival teatral, 
que han actuat com a jurat a tra-
vés d’una enquesta digital i secre-
ta. Ponten Pie, que es van donar a 
conèixer el 2009 trencant totes les 
convencions teatrals per oferir una 
experiència culinària molt singu-
lar, segueixen a Ârtica aquesta línia 
d’investigació de nous llenguatges 
teatrals i d’implicació del públic 
per oferir una proposta multidisci-
plinària sensorial.

Houston Party, una  
tardor de celebració
3Eleanor Friedberger i Bill Ryder-Jones actuen avui a Apolo
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Després dels aperitius d’Alabama 
Shakes a l’agost (tot venut a Apolo) 
i Built To Spill al setembre, ara, a la 
tardor, comença el gruix de la cele-
bració dels 15 anys de Houston Party, 
el segell i promotora de Barcelona. 
Avui, la cantautora Eleanor Fried-
berger, celebrada per les seves me-
lodies enèrgiques i lletres enginyo-

ses, i Bill Ryder-Jones, exguitarrista 
de The Coral convertit en cantautor 
de pes, compartiran escenari a La [2] 
d’Apolo. «D’alguna manera, és com 
veure Cat Power en forma, i un pos-
sible continuador del llegat d’Elli-
ott Smith, així que la nit val la pena», 
afirma Miguel Martínez, responsa-
ble de Houston Party juntament 
amb el seu fundador, Jaime Hernán-
dez, i Natalia De Jesús. 

 Després del magnètic doblet arri-
baran gires d’Acid Mothers Temple, 
Retribution Gospel Choir, Deptford 
Goth, Lloyd Cole, Shout Out Louds, 
Howe Gelb, The Pastels, Tinders-
ticks... Selecció estel·lar. «Hem volgut 
donar un extra de brillantor al que 
solem proposar», explica Martínez. 
«Però no s’allunya tant de la nostra 
manera d’operar, que és combinar 
coses punteres i emergents amb refe-

15è AnIVERSARI DEL SEgELL I PROMOTORA DE BARCELOnA rents històrics, cas de The Posies, que 
tocaran en una gira els seus dos dis-
cos més emblemàtics».
 Acid Mothers Temple arribaran 
representant la iniciativa creada 
per la mateixa empresa, We used to 
party, en què els grups toquen dis-
cos favorits firmats per altres. Els ja-
ponesos han triat Paranoid, el clàs-
sic de Black Sabbath. «Poder fer una 
cosa així és tan agraït per a nosal-
tres com per als grups; ho veuen di-
ferent i divertit».
 La supervivència d’una empresa 
com Houston Party, dedicada al rock 
alternatiu i de qualitat, és digna de 
celebrar. Tant de bo puguin cele-
brar-se fastos de 30è aniversari. «El 
circuit ha canviat, tot és més compli-
cat. Abans hi havia gires petites que 
feies encara que no hi hagués benefi-
ci; ara aquestes mateixes gires no es 
fan perquè només generen pèrdues. 
La pressió fiscal és bestial», assegura  
Martínez. H33 Eleanor Friedberger.


