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Teatre

�TNT
M’ho deia Pep Pla, director 
del Centre d’Arts Escèniques 
de Terrassa, fa uns dies: sense 
Radicals, sense NEO, ells són els 
últims mohicans, els únics que 
tenen un aparador de creació 
contemporània. Ho reconec: 
mai no els havia fet cas. Però la 
setmana passada em vaig veure 
obligat a agafar els ‘ferrocates’. No 
tenia opció.

�‘TABAC ROUGE’
L’excusa era veure l’últim 
espectacle de James Thiérrée, 
‘Tabac rouge’, un desplegament 
impressionant de recursos 

escènics, amb el moviment com a 
base, per explicar de què va això 
de la creació. Un xut d’imaginació 
de prop de dues hores.

�BARCELONA?
És curiós de veure com el mapa 
escènic del país s’ha resituat per 
mor de la crisi i els moviments de 
cadires. Thiérrée, per exemple, 
era un fix del TNC, on havíem 
vist ‘Le veillée des Abysses’ i 
‘Raoul’. I ara el tenim a Terrassa. 
Temporada Alta es queda els grans 
noms internacionals i cada any 
n’incorpora algun. D’aquí a poc 
a Jan Fabre li preguntaran per 
Barcelona i dirà que no sap on és.  

L’efecte Thiérrée
Per Andreu Gomila

Estan d’estrena

Et vindré a tapar
Esperar sense esperança és 
l’acte més heroic que hi ha. 
1940. Quan el Joan no torna, la 
Maria decideix anar-lo a buscar. 
L’han vist per última vegada al 
costat del riu. ‘Et vindré a tapar’ 
ens mostra el viatge que fan 
tres amigues per trobar el marit 
d’una d’elles que ha 
desaparegut.  
Teatre La Vilella. Passeig 
Exposició, 95-97 baixos.  
www.lavilella.com. De dj. a ds., 
21 h. Dg., 20 h. 13 €. Del 2 al 26 
d’octubre.

Flor de nit. El cabaret
Un homenatge al quarantè 
aniversari d’una de les 
companyies referents del teatre 
català, Dagoll Dagom. Una 
revisió de la seva popular obra 
‘Flor de nit’, un cabaret del 
Paral·lel que reuneix la 

Barcelona dels artistes i dels 
rics, dels senyorets i les noies 
d’‘alterne’, dels revolucionaris i 
dels reaccionaris, en aquells 
anys d’esperança, entre 
l’exposició Universal del 29 i 
l’esclat de la Guerra Civil.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64. 
www.almeriateatre.com. Joanic 
(L4). De dc. a ds., 20 h. Dg., 18 h 
(prèvies del 3 al 5 d’octubre). 
22-24 € (prèvies 15 €). Del 3 
d’octubre al 30 de novembre.

Love for Shakespeare
Una sessió especial per a un dia 
especial. El Teatre Lliure obre la 
ruta Shakespeare amb una 
lectura escènica d’alguns textos 
de l’autor anglès. Al Lliure estan 
enamorats del bard. Amb les 
actrius i cantants Laura 
Conejero, Maria Hinojosa, 
Míriam Iscla, Maika Makovski, 
Laia Marull, Judith Neddermann, 
Lídia Pujol, Mercè Sampietro, 
Rosa Maria Sardà i Emma 
Vilarasau.
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