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FESTIVAL TNT 2017
A Terrassa fa una dècada que dinamiten convencions escèniques
i fan d’aparador de nous creadors emergents i noves tendències
ben rupturistes, i alhora acullen la presència de ja molt consagrats
visionaris que al seu moment van obrir camins d’experimentació
ben inèdits. I, en lloc d’abaixar el ritme, pensen celebrar aquests
primers deu anys amb una càrrega de dinamita encara més
forta: al llarg dels cinc dies d’aquesta edició del festival, passaran
pels espais de la mostra fins a 37 espectacles de 35 companyies
diferents. Només a tall de tast, aquí tenim La Fura dels Baus inau-
gurant la festa amb Dreams. Una proposta que ens demostra fins
a quin punt les persones amb necessitats especials són capaces
de posar-se a volar pels aires i desafiar la gravetat de manera es-
pectacular. I després d’aquest exercici aeri, què us sembla assistir
a una bona decapitació? Sí: ja sé que dit així sona molt bèstia i
omple el cap de males imatges. Però ja veureu com la companyia
finlandesa WHS converteix la barbàrie en circ ple de màgia visual
al seu Cutting Edge. Al TNT, també us podeu trobar un pianista
com ara Rubén Ramos Nogueira, que, mentre interpreta música
renaixentista amb el seu instrument, ens explica a Amateur de
què va el porno amateur. O podeu donar una nova perspectiva
al vell tema de la lluita de classes gràcies a 24 Working Bitch, la
performance d’Adrian Pino en què un obrer de la construcció deixa
en evidència l’explotació capitalista posant-se a ballar temes pop
al llarg de vint-i-quatre hores. FESTIVAL TNT. DATA: DEL 27/9 A
L’1/10. TERRASSA. DIVERSOS ESPAIS. TEL.: 937 338 140. • Tnt.cat

DON JOAN •••
Va seduir (i exhaurir localitats) al TNC, i ara es disposa a repetir la
jugada al Teatre Goya. Són precisament les seves arts i les seves
ànsies de seducció les que han convertit Don Joan en un mite uni-
versal que ha estat abordat des de diferents perspectives per una
colla d’autors. I la perspectiva amb què ens el presenta Molière
(aquí, revisat a fons per David Selvas) constitueix sens dubte una
de les més estimulants. Selvas fa que el seductor es converteixi
en client d’un hotel d’esplendor una mica decadent, tot i que
força vistós des del punt de vista escènic i bastant eficaç a l’hora
de fer comèdia. Llàstima que després es deixi temptar per unes
visions infernals i condemnatòries que fan que aquest espectacle
bo però desigual acabi perdent una mica el rumb. DE MOLIÈRE.
DIR.: DAVID SELVAS. INT.: JULIO MANRIQUE, MANEL SANS, LLUÍS
MARCO, SANDRA MONCLÚS. LLOC: TEATRE GOYA. JOAQUÍN COSTA,
68. METRO: UNIVERSITAT (L1, L2). TEL.: 933 435 323. DATA: FINS
AL 22/10. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 17.30 I 21H; DG.,
18.30H. PREU: 24-28€. • Teatregoya.cat

+ estrenes

Ni sarsueles casolanes, ni cu-
plets, ni visites al Paral·lel
d’altres temps conduïdes per
la directora d’orquestra polo-
nesaWanda Pitrowska. En-
guany, elTeatreNacional de
Catalunya obre temporada
trencant la dinàmica amb què
s’havia mogut el seu especta-
cle inaugural des que Xavier
Albertí el dirigeix. I convi-
dant una estupenda coreògra-
fa a la qual, per la seva banda,
li agrada també estar sempre
envoltada de convidats. Evi-
dentment, si poses a la teva
companyia el nom de Sasha
Waltz & Guests, vol dir que,
per a tu, els convidats tenen
una importància cabdal. I
al llarg dels seus vint-i-cinc
anys d’existència, la formació
fundada per aquesta prodigi-
osa coreògrafa que és Sasha
Waltz ha demostrat reiterada-
ment ser coherent amb el seu
nom i ha presentat un grapat
d’espectacles que són el resul-
tat d’un intens diàleg artístic
amb altres creadors.
El cert és que, en la seva an-

terior visita al TNC,Waltz
ens va deixar a tots aclaparats

davant la seva antològica ver-
sió coreogràfica de l’òpera de
Henry PurcellDido &Aene-
as. Però, tal com ho veuWaltz,
després d’haver viscut unes
experiències operístiques en
què, lògicament, la dansa ha
de seguir el pas marcat per
la música, ara tenia ganes de
tornar a aquella mena de pro-
postes en què la música està
obligada a seguir el pas que li
marqui la dansa.

Dicotomies torbadores
Heu visitat ja la imprescindi-
ble i molt virtual mostra Björk
Digital, que, per cert, tanca
portes aquest mateix cap de
setmana? Doncs, si ho heu fet,
heu tingut ja ocasió de veure
la islandesa enfundada dins
dels sempre singulars vestits
que ha creat per a ella la disse-
nyadora Iris VanHerpen, un
dels talents més avantguardis-
tes que corren actualment pel
món de la moda. La Sasha l’ha

RAMON OLIVER

Els dissenys d’Iris Van Herpen són capaços de convertir el filferro en un vestit amenaçador. FOTO: SEBASTIAN BOLESCH

La Fura dels Baus dispara el tret de sortida del TNT.

volgut també al seu costat, per
cobrir el cos dels seus catorze
ballarins amb textures me-
tàl·liques. I ha volgut queUrs
Schönebaum, un mestre de la
llum escènica –i cinematogrà-
fica; ha col·laborat ambHane-
ken–, que es disputen els grans
centres artístics per il·luminar
les seves instal·lacions, disse-
nyés l’atmosfera visual d’un
espectacle que el trio musical
Soundwalk Collective (pre-
sent al Documenta 14 que en-
guany s’ha celebrat a Kassel i
Atenes, i al més recent treball
discogràfic de Patti Smith)
omplirà de sons industrials.
Tot, amb l’objectiu de re-

flectir les dicotomies antagò-
niques per les quals es mou
una societat acostumada a
balancejar-se entre el desig
de poder i la manca absoluta
d’aquest, la recerca de lliber-
tat i la subjecció al control, el
desig de comunitat i la sensa-
ció d’aïllament…

LA DANSA INTERDISCIPLINÀRIA DE SASHA WALTZ ENS MOSTRA A

L’ESCENARI LES TENSIONS D’UN MÓN PERMANENTMENT CONVULS

Ball entre oposats

KREATUR

DIR. I COREOGRAFIA: SASHA WALTZ. CIA. SASHA WALTZ & GUESTS. LLOC: TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES
(L1). TEL.: 933 065 700. DATA: DEL 28 AL 30/9. HORARI: 20H. PREU: 14-28€.

10% DE DTE. EN ALGUNS ESPECTACLES. • Tnc.cat


