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Fi d’acte
L’APUNT en la polèmica que ha provocat la dimissió de Pasqual

entra en el terreny de la fe. Les acusacions que se li fan
són difícilment objectivables. El que és indiscutible és
la seva bona feina i el reconeixement obtingut allà on
ha treballat (Catalunya, Madrid, París, Venècia...). Ja
que la seva dimissió sembla irreversible, esperem al-
menys que torni molt sovint a dirigir.Bernat Salvà

A ‘In memoriam’. La quinta del biberó, espectacle creat
i dirigit per Lluís Pasqual, un actor demanava al públic
que s’aixequés i guardés un minut de silenci pels milers
de nois de 17 i 18 anys que van lluitar i morir a la batalla
de l’Ebre. Poques vegades he vist tanta emoció en un
teatre. Només els plors continguts trencaven el silenci
clamorós de públic i actors. Donar crèdit a uns o altres

Lluís Pasqual créixer, ma-
durar i convertir-se en el
millor director d’aquest
país, i mai, mai, mai, mai,
de la vida he sentit a Lluís
Pasqual faltar al respecte
a ningú. A cap actor, ni
gran ni petit.”

Petició de destitució
Núria Espert reaccionava
així a una denúncia del
col·lectiu Dones i Cultura
–format per unes 800 pro-
fessionals de la cultura–
que, en un comunicat fet
públic l’11 de juliol, exigia
la seva destitució per les
seves maneres de fer “des-
pòtiques i de mals trac-
tes”. Dones i Cultura es va
fer ressò d’una denúncia
prèvia de l’actriu Andrea
Ros, que, en un missatge
de Facebook, denunciava
que Lluís Pasqual li havia
cridat i l’havia ridiculitzat
durant els assajos d’El rei
Lear, on també actuava
Núria Espert.

Un centenar de perso-
nalitats del món del teatre
van signar el 12 de juliol un
contramanifest de suport
al fins ara director del Lliu-
re. Entre els signants, hi
havia noms destacats com
ara les actrius Núria Es-
pert, Emma Vilarasau,
Rosa Maria Sardà i Merce-
des Sampietro, i els actors
Jordi Bosch, Eduard Fer-
nández i Antonio Bande-
ras.

El Patronat del Teatre
Lliure està format per
l’Ajuntament de Barcelo-
na, el Departament de
Cultura de la Generalitat,
el Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports i la Dipu-
tació de Barcelona. També
en formen part professio-
nals de renom del sector
teatral com ara Pere Ar-
quillué, Àlex Casanovas,
Imma Colomer, Rosa Ma-
ria Sardà i Àlex Rigola. ■

Dones i Cultura
va exigir la seva
destitució i
coneguts actors
van sortir a la
seva defensa

Terrassa Noves Tendèn-
cies dilapida les fronteres
per coherència. Si els ar-
tistes ja fa temps que cons-
trueixen dispositius escè-
nics amb reflexions vingu-
des de la plàstica o amb un
espai sonor que és molt
més que un simple acom-
panyament o impulsor
d’emocions, sembla lògic
que el TNT hagi fet el salt
als concerts. Que, tot sigui
dit, és fàcil imaginar que
tindran molt de teatral.
Un exemple? Els Za! que
van fer meravelles amb
Loscorderos.sc. A Afa-
sians ara preparen una ac-
tuació que serà un dels re-
clams del cartell: Pachin-
ko plex. Dels 30 especta-
cles que es programen del
26 al 30 de setembre, una
desena són estrenes abso-
lutes. És estrena a Catalu-
nya l’espectacle inaugural,

Cold blood, dels autors
belgues Michèle Anne de
Mey, Jaco Van Dormael i
Collectif Kiss & Cry.

El TNT, que el 2007 va
decidir transformar el
Tensdansa, amb molta ac-
ció al carrer (ideat per Àn-
gels Margarit), en un festi-
val molt més híbrid, fins
ara, celebrava la concen-
tració d’espectacles al cen-
tre de la ciutat. Aquest any
ha fet un gir i ha decidit
que cal contagiar d’art els
altres barris i, fins i tot, al-
tres municipis. Per això,
dins les dates del festival
es programen accions a
Ullastrell i Matadepera
(que s’avancen divendres
amb dos espectacles fami-
liars de carrer, Sr. Blanko
i Hippos, que el dia se-
güent es programen al Va-
por Ventalló).

També fa un pas més en
la seducció a nous públics.
Si fa un parell d’anys van
provar de fer un escenari

per a canalla (TNT Kids),
ara s’atreveixen a cons-
truir un itinerari per a
adolescents (TNT Teens).
Entre els principals re-
clams d’aquest cartell, el
segon muntatge de José y
Sus Hermanas, dirigit al-
tre cop per Sílvia Ferran-
do: després de Los bancos
regalan sandwicheras y
chorizos, ara s’endinsen
en l’educació actual a El
mono de Descartes.

Festival molt esperat
El TNT és un festival ja
molt esperat que inclou
una desena de produc-
cions que, posteriorment,
fan temporada a algunes
sales de Barcelona. Per
exemple, és el cas de A na-
tion is born in me, de So-
ren Evinson, que poste-
riorment farà temporada a
l’Antic Teatre. Repetix el
projecte de Caravana de
tràilers, en què el públic
tria el millor projecte per

esdevenir espectacle l’edi-
ció vinent (aquest cop es li-
mita a propostes per a pú-
blic familiar): en canvi, en-
guany, s’estrena la guanya-
dora del 2017: Porn is on,
una recerca exhaustiva i
insòlita del món del porno
des de les arts escèniques.

El teatre contemporani
també es vol vincular a la
gent del carrer. Per això,
s’ha engegat un projecte en
què l’artista Señorita Blan-
co ha treballat amb els ve-
ïns de La Maurina. El resul-
tat es podrà veure a la plaça
de l’Assemblea de Catalu-
nya, al mateix barri: Un pe-
queña parte de este mun-
do.

A part dels Za!, Nuu
també proposa una sessió
de música electrònica, que
convida el públic a fer un
viatge a través de la músi-
ca, o El mundo por monte-
ra, de música tradicional
amb bases folk i una nota-
ble càrrega de cabaret. ■

Deu estrenes de
música en el TNT

El Festival Terrassa Noves Tendències ofereix també
concerts i inicia una expansió més enllà de la ciutat
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‘Pachinko plex’ és la nova proposta musical i, aparentment, fantasiosa, dels Za! ■ MAR MERINO / EDI POU


