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Pep Pla, director del Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET), ha con-
vidat la Needcompany de
Jan Lauwers per a inaugu-
rar el festival TNT. Aques-
ta invitació permet el re-
torn d’un artista icònic a la
cartellera catalana. L’any
passat, Pla ja va atraure el
darrer treball de James
Thiérrée (Tabac rouge),
un altre creador referèn-
cia al TNC des de La Veillée
des Abysses del 2007.

Jan Lauwers va ser un
dramaturg que va arribar
al Teatre Lliure d’Àlex Ri-
gola com a coreògraf el
2005. Presentava Isabe-
lla’s room. Aquest crea-
dor aposta per una acció
oberta perquè sigui l’es-
pectador el que decideix
on mirar i que permet es-
pais d’improvisació. La
crisi l’ha allunyat dels es-
cenaris catalans, tot i que
creadors com Nao Albet/
Marcel Borràs el reivindi-
quen i s’hi inspiren.

El Centre d’Arts Escèni-

ques de Terrassa (CAET),
amb un 91% d’ocupació en
total durant l’últim semes-
tre, va presentar ahir la se-
va nova temporada teatral
fins al desembre del 2015.

La nova programació
està pensada per als dife-
rents públics de la ciutat i
aposta per la creació ac-
tual. La programació in-
clou des de comèdies com
Els veïns de dalt, un èxit al
Romea on tornarà per Na-
dal, o Vilafranca de Jordi
Casanovas; Humor humà
amb Carme Pla; Nidea de
Xavi Estrada; o el musical
73 raons per deixar-te
amb Mercè Martínez i
Abel Folk, a històries ínti-
mes com Penso en yu, so-
bre els fets del 1989 a la
plaça de Tiananmen, o Un
cel de plom, sobre la vida
de Neus Català, supervi-
vent catalana dels camps
d’extermini nazis.

A més de les estrenes
del TNT (de l’1 al 4 d’octu-
bre), de les quals destaca
The blind poet de Lau-
wers, també responen a
la programació Tenetera
(amb el qual es vol identi-
ficar el CAET) Construc-
tivo, del multidisciplinari
i controvertit Ernesto Co-
llado; i la història de l’af-
ganesa Nadia. ■

Lauwers
obrirà el
festival TNT
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El Centre d’Arts
Escèniques de
Terrassa suma un
91% d’ocupació

Un detall de ‘The blind poet’ de Needcompany, que obrirà el
TNT aquesta tardor ■ NEEDCOMPANY

Trenta-tres grups proce-
dents de dinou països, com
el Nepal, les Filipines, Mè-
xic, Israel, Noruega, Vene-
çuela i Bulgària, participa-
ran en els diferents con-
certs i competicions del
33è Festival Internacional
de Música de Cantonigròs,
que congregarà 1.100 par-
ticipants del 16 al 19 de ju-
liol al teatre Atlàntida de

Vic. El concert inaugural
anirà a càrrec de la soprano
Ulrike Haller, amb les Co-
rals Càrmina i Canigó i la
Jove Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC), diri-
gides per Manel Valdivie-
so, les quals oferiran frag-
ments de l’oratori Die Au-
ferstehung und Himmel-
fart Jesu, una obra del fill
primogènit de J.S.Bach,
Carl Philipp Emanuel
Bach, del qual es comme-
mora el 300 aniversari del
seu naixement.

Així mateix, també s’ha
previst que els cors mixtos
interpretin un coral com a
obra obligada de concurs.

S’estrenarà una obra del
català Lluís Vidal titulada
Diàlegs i es finalitzarà el
concert amb l’Hymne
nach Psalm 55, de Fèlix
Mendelssohn. D’altra ban-
da, la peça del compositor
català que sempre centra
les competicions de cors
femenins es dedicarà,
aquest any, a la Balada del
bes, de Narcís Bonet.

Un any més, el festival
de Cantonigròs –que es
va presentar ahir al Palau
de la Música– es basa en el
voluntariat. En aquesta
33a edició s’hi preveuen
18.500 persones i 1.100
participants. ■
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El festival s’obrirà
amb la soprano Ulrike
Haller i les corals
Càrmina i Canigó

Cantonigròs aplegarà
33 grups i 19 països


