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Una imatge de Tabac rouge, de James Thiérrée, que obre el TNT
RICHARD HAUGHTON

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Torna el TNT, el festival Terras-
sa Noves Tendències, i ho fa amb
una gran sorpresa. Perquè el festi-
val obre amb un artista quemolts
barcelonins troben a faltar des
que van veure al Teatre Nacional
de Catalunya dos dels seus
fascinants i poètics muntatges:
La veillée des abysses i Raoul. És
James Thiérrée, nét de Charles
Chaplin però, sobretot, fill deVic-
toria Chaplin i Jean-Baptiste
Thiérrée. Amb ells James va créi-
xer actuant en el familiar Cirque
Imaginaire, després rebatejat
com a Cirque Invisible. I allà va
aprendre a crear un món oníric
en el que el més normal, allò que
resulta més lògic, són les acrobà-
cies, la dansa, el teatre gestual, el
circ i la música, Unmón que avui
i demà arriba al teatre Principal
de Terrassa amb Tabac rouge, un
espectacle que s’estrena a Espa-
nya i que és un huracà escènic
ambdeu intèrprets. Una peça am-
bientada en un món apocalíptic
de tubs d’acer, miralls sense polir
i aparells electrònics arcaics en el
que un rei sense conte i gairebé
sense regne vol escapar i no pot.
Serà el tret de sortida d’un fes-

tival que, dirigit per Pep Pla, pre-

senta aquest any fins diumenge
ni més ni menys que 23 propos-
tes, moltes gratuïtes, que repas-
sen les últimes tendències escèni-
ques. Unes propostes entre les
quals tindrà una especial impor-
tància el teatre d’objectes. I és
que entre les companyies que ac-
tuaran a Terrassa aquests quatre
dies de frenètica activitat hi ha
Xavier Bobés amb Monstres, en
la qual membres i objectes creen
un teatre d’ombres que és pura

màgia. I també es podrà veure la
confluència dels Germans Oligor
amb la companyia mexicana Mi-
croscopía, que ha donat com a
fruitLamáquina de la soledad, un
Frankenstein on els protagonis-
tes són les cartes, les postals, el
correu. I que està atapeït de relí-
quies, calaixos bústia, escriptoris
pont, ciutats miniatura, soterra-
nis microscòpics i objectes per-
duts, embastat tot per històries
verídiques que han manllevat.

També hi serà David Espinosa
amb Much ado about nothing,
una peça que representa més
d’una desena d’obres de Shakes-
peare enun sol espectaclemitjan-
çant centenars de figuretes de tot
tipus, des de l’increïble Hulk fins
a soldadets o els típics nuvis de
pastís de casament, que Espinosa
mou molt hàbilment. Per la seva
banda, l’Agrupación Señor Serra-
no presenta A house in Asia, un
western ambmaquetes, videopro-
jeccions i performers sobre la
captura de Bin Laden.
De tota manera, hi haurà molt

més que teatre d’objectes: l’actor
Juan José Ballesta presenta amb
la seva guitarra el monòleg El ni-
ñoMiguel i a la plaçaDidó hi hau-
rà unGuateque en el qual dos ba-
llarins dansaran... en una façana.
En dansa destaquen també Sonia
Gómez i Ballarina, Lali Ayguadé
& Nicolas Ricchini amb Incogni-
to. el Crossfire d’Umma Umma
Dance, tota una crime movie, i
L’agitador Vòrtex, de Cris Blan-
co, on un virus assassí ha assolat
la terra. També hi haurà jocs de
carrer (L’estrany viatge del se-
nyor Tonet), un cercavila amb
una roda de quatremetres (Roda-
fonio) i un videojoc en diredte en
el qual el públic podrà ballar
(Thank you for dancing).c
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Terrassa acull fins diumenge 23 espectacles amb gran pes del teatre d’objectes
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SALVADOR ENGUIX

València

L’Institut Valencià d’Art
Modern(IVAM) ha iniciat un
nou projecte després del no-
menament de José Miguel
GarcíaCortés com anoudirec-
tor en substitució de Consol
Ciscar. Cortés ha demanat un
informe sobre la situació eco-
nòmica del museu i un altre
de “complet i exhaustiu” so-
bre la col·lecció de l’IVAM.
Aquest segon informe és clau
per al nou director, que vol re-
valoritzar la col·lecció pròpia
–que es va iniciar amb el llegat
de Julio González– i mostrar-
la de forma permanent. “El
museu ha d’adaptar la seva
oferta a la seva especificitat, a
la seva ubicació en una ciutat
mitjana i mediterrània, i ha de
treure profit dels seus fons”.
Va subratllar que es reduirà el
nombre d’exposicions tem-
porals, ja que, a parer seu, “no
es tracta d’omplir en una
cursa frenètica a veure si acon-
seguim sortir al Guinness”, i
va advertir que en el nou
projecte hi tenen cabuda tots
els professionals que tinguin
alguna cosa per dir en l’art i la
cultura, des d’il·lustradors a
dissenyadors.c


