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El rei borni, un dels films del Cicle Gaudí. ARA 

Neix un circuit estable 
de cinema català a 4,5 € 

per guanyar públic 

CINEMA

L’Acadèmia del Cinema Català té una gran pre-
ocupació: “No tenim el públic que es mereix la 
nostra cinematografia –afirma la seva presi-
denta, Isona Passola–. Totes les cinematogra-
fies necessiten públic de proximitat, a més d’in-
ternacional. França té un 45% de públic fran-
cès. El cinema espanyol pot arribar al 13%. El 
nostre cinema no arriba al 8% del públic”, la-
menta. Una xifra que s’han entestat a incre-
mentar. Un dels camins és procurant que ar-
ribi més cinema català a pantalles del territori, 
perquè que cada vegada són menys i estan ocu-
pades per grans èxits nord-americans.  

Aquest és l’objectiu del Cicle Gaudí, el cir-
cuit estable que l’Acadèmia del Cinema Cata-
là ha impulsat amb la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat, amb un pressupost de 120.000 
euros. De moment, és una nova prova pilot que 
portarà 5 títols recents a 12 municipis de la de-
marcació de Barcelona; és a dir, 60 projeccions 
des d’ara i fins al desembre, cada tercer dijous 
de mes, per 4,50 euros. S’han escollit nuclis 
culturalment actius (Berga, Calella, Cardedeu, 
Cardona, Esparreguera, Gelida, Igualada, Mo-
ià, Rubí, Sant Adrià de Besòs, Torelló i Vila-
nova i la Geltrú) i els distribuïdors han selec-
cionat les pel·lícules pensant en el seu èxit de 
taquilla (la comèdia El rei borni de Marc Cre-
huet, el drama Cerca de tu casa d’Eduard Cor-
tés, el film d’autor La propera pell d’Isaki La-
cuesta i Isa Campo, el film de superació 100 
metres de Marcel Barrena i la TV movie Ebre. 
Del bressol a la batalla). L’objectiu també és 
potenciar el cinema que acaba concursant als 
premis Gaudí i alhora canviar l’etiqueta de “ci-
nema autoral” que s’associa al cinema català 
per la de “comercial”, defensa Passola. “Volem 
aconseguir el màxim públic”, insisteix.e
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Rodrigo García i 30 radicals per a 
tots els públics, al festival TNT 

trentena dels quals són internacio-
nals. El pressupost del certamen és 
de 300.000 euros, aportats per la Ge-
neralitat i l’Ajuntament de Terrassa.  

Aterrar les fronteres 
A part de García, els hits internaci-
onals de la programació seran els 
mexicans Lagartijas Tiradas al Sol 
amb Veracruz. Nos estamos defores-
tando; el francès Philippe Quesne, 
que feia set anys que no actuava 
aquí, amb L’effet de Serge; i la ins-
tal·lació Exhibit B.A.L (Break a leg) 
dels italians Panda Project.  

Una de les línies temàtiques del 
festival serà la idea de frontera, amb 
el conflicte dels refugiats i la guer-
ra de rerefons. S’hi refereixen mun-
tatges com Birdie, de l’Agrupación 
Señor Serrano, que prenen de refe-
rent les migracions dels ocells; Sous 
la plage, un documental teatral a 
partir del testimoni del refugiat si-
rianopalestí Mohammad Bitari; o el 
dispositiu teatral Mos Maiorum, 
que recull testimonis d’immigrants 
marroquins. Fins i tot, tangencial-

ment, la peça de Txalo Toloza sobre 
l’inici del neoliberalisme, la indús-
tria armamentística i l’art contem-
porani des del desert d’Atacama o la 
reflexió sobre la cocaïna i la narco-
cultura de Marc Caellas El perico 
tumba la paloma. La Societat Doc-
tor Alonso dirigirà Anarchy amb 
una única protagonista, la impara-
ble Semolina Tomic, i 40 guitarres 
elèctriques a escena. I Atresbandes 
presenta All in, el muntatge sobre la 
solitud i la singularitat que ja ha pas-
sat pel Fringe d’Edimburg.   

Entre els noms per descobrir hi 
ha Labuena Compañía, que explo-
ra el plaer i el seu contrari a A placer; 
el patchwork de Nico Roig Os meus 
shorts 3; o Magda Puig, que farà un 
recorregut per Terrassa des del 
punt de vista d’un sensesostre. Per 
fascinar-se, el mapping fet a mà de 
Toni Mira a la Casa Alegre de Sagre-
ra. I per acabar amb el somriure als 
llavis, cal passar per la Caravana de 
Tràilers que presenta Pere Faura i 
saltar amb el Molar de Quim Bigas. 
El TNT és explosiu.e

Girafes, de Xirriquiteula Teatre, serà un dels espectacles gratuïts i 
familiars del TNT Kids de dissabte. MARIA GALLARDO

Terrassa obre la creació contemporània al públic familiar

ARTS ESCÈNIQUES

Un dels grans referents de les arts es-
cèniques no convencionals, l’argen-
tí establert a França Rodrigo García, 
inaugurarà el festival Terrassa Noves 
Tendències (TNT) el 29 de setembre. 
Serà un tret de sortida d’alt nivell, 
una nova estrena a l’estat espanyol 
d’un artista que denuncia des d’un 
teatre disruptiu els defectes de la so-
cietat occidental, però sempre amb 
espectacles d’una definició tan difí-
cil –aquest es titula 4, potser pels 
quatre pollastres vius que ronden 
per l’escenari– com ho és tot el fes-
tival TNT. “Noves tendències o mul-
tidisciplinàries, o híbrides, o no con-
vencionals, art en viu... –enumera el 
director, Pep Pla–. L’etiqueta encara 
ens costa, però és una fusió transver-
sal de diverses arts escèniques de cai-
re postdramàtic”, resumeix. 

Des de fa 9 anys, el TNT està de-
mostrant amb èxit –la xifra d’ocupa-
ció l’any passat va ser del 92%– que 
aquest teatre radical pot ser per a tots 
els públics, amb una programació in-
tensa i diversa que aquest any fins i 
tot suma un spin-off dedicat al públic 
familiar, amb vuit muntatges interac-
tius i gratuïts i l’espectacle teatral 
Concert per a 6 ventiladors i un sol pi-
lot. Durant 4 dies, fins al 2 d’octubre, 
es programaran “en un radi de 100 
metres”, diu Pla, 43 funcions de 30 es-
pectacles, la majoria dels quals són 
estrenes i pràcticament la meitat, 13, 
coproduccions. “Volem atreure pú-
blic normal, generar nous públic per 
a aquest teatre”, afirma Pla. Els preus 
hi conviden: de gratis a 10 euros. 

El TNT no és un festival que no-
més exhibeixi, sinó que ajuda els ar-
tistes a aixecar els seus projectes. I 
cada any aporta nous noms al pano-
rama teatral, una selecció que han fet 
de 523 propostes rebudes. Tot i que 
tampoc no és un mercat, el TNT tam-
bé contribueix a crear circuit i a la in-
ternacionalització d’aquestes com-
panyies: el 2015 es van fer 534 fun-
cions de les coproduccions que havia 
aixecat el festival. S’hi esperen una 
setantena de programadors, una 
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