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Entre l’1 i el 4 d’octubre, 
Terrassa es converteix en la 
capital catalana del teatre amb 
la celebració del Terrassa 
Noves Tendències, el TNT, que 
enguany arriba a la vuitena 
edició amb una proposta més 
ambiciosa que mai. La 
programació d’aquest any ha 
estat seleccionada amb molta 
cura. i sou a cionats al teatre 
no us perdeu aquest 
certamen.

La voluntat del TNT és portar
hi més espectacles 
internacionals que mai, donar 
cabuda a projectes emergents i 
fer arribar nous llenguatges 
escènics al públic, tot plegat a 
preus molt assequibles. I ho 
aconsegueix! 

Aquest any, es presenten 
espectacles d’artistes i 
companyies tan rellevants com 
Jan Lauwers i la Needcompany, 
El Conde de Torrefiel, Angèlica 
Liddell, Circolando i 

Insectotròpicos. Un dels 
espectacles més esperats és 
The blind poet, en el qual 
Lauwers i els seus reflexionen 
sobre la noció d’identitat a 
Europa, la genealogia i les 
diverses nacionalitats i 
cultures. 

També hi podreu veure 
Compra’m, dels Insectròpics, on 
sota la proposta perversa de 
comprar alguna cosa humana, 
es formulen tot un seguit de 
preguntes sobre la felicitat 
d’una manera molt fresca, 
humorística i intel·ligent.

La nova creació d’Angélica 
Liddell també forma part de la 
programació. En aquesta 
ocasió, no ens presenta una 
obra de teatre, sinó una 
exposició plena de creacions 
escèniques i fotografies que 
ens fan descobrir el seu costat 
més íntim i inaccessible. El 
festival també acollirà 
l’espectacle Rios do sono de la 
companyia portuguesa 
Circolando, un estudi sobre la 
son que comptarà amb la 
participació d’uns 40 
terrassencs a escena.

Les propostes del TNT no 
s’acaben aquí, així que us 
animem a que descobriu tota la 
programació d’aquest festival 
valent i innovador que compta 
amb la co laboració de Moritz.

TNT tindrà lloc a Terrassa de l’1 
al 4 d’octubre. 
www. tnt.cat 
www.moritz.cat

PROGRAMA EXPLOSIU

EL CONDE DE TORREFIEL
Qui és el Conde?

No us deixeu enganyar, darrera del 
nom d’El Conde de Torrefiel s’amaga 

Pablo Gisbert, capità d’aquesta 
‘crew’ sorprenent. Enguany són la 
companyia apadrinada pel TNT.

FAN TRIPLET!
El Conde de Torrefiel presenten 

un programa triple amb què 
podreu conèixer de prop el treball 
de la companyia. No us perdeu 
l’espectacle ‘La posibilidad que 
desaparece frente al paisaje’.

AIXÒ ÉS LA GUERRA
A més, també podreu veure 

‘Guerrilla’, una proposta en dos 
formats (concert i conferència) 
on el públic és el protagonista. 

Apunteu-vos a formar part 
d’aquesta obra de teatre.

Teatre internacional al Vallès
Al festival TNT podreu veure propostes com Jan Lauwers, El 
Conde de Torre el o Insectotròpicos. Imperdible!

El TNT aposta 
pel teatre 
internacional i 
per les propostes 
emergents
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