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Barcelona

Exposició: ‘50 fotografies
amb història’
Exposició que recorre els
últims 80 anys de la història
d’Espanya a través de l’art de
la fotografia.
PASSEIG DE COLOM. TOT EL DIA.

GRATUÏT.

Tarragona

Concert: Roba Estesa
Roba Estesa presenta la nova
gira, Orgull, amb un especta-
cle renovat i festiu. Orgull és
una oda a la diversitat.
JARDINS DEL CAMP DE MART.

21.30 HORES. GRATUÏT.

Dansa: Dynamic Ecstatic Dance
En aquesta activitat es podrà
gaudir de l’ecstatic dance amb
la música proposada pel DJ
Paradigmantra.
JARDINS DEL CAMP DE MART.

19.00 HORES. GRATUÏT.

Girona

Lectura infantil
Projecció i explicació de les
il·lustracions de Jon Klassen,
en què els barrets són els
protagonistes.
BIBLIOTECA CARLES RAHOLA. GRATUÏT.

11.30 HORES.

L’AGENDA

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA

DIGITAL DE LA VANGUARDIA, ENTREU I
CREEU-VOS UN COMPTE A:

WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

El festival de noves tendències escèniques desmunta ambmirada crítica la societat actual

Terrassa, teatre ambTNT
JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l TNT torna més explo-
siu, però també més
popular, que mai. El
Festival TerrassaNoves

Tendències arriba a la dotzena
edició convertit en referent d’un
espai que ha contribuït pacient-
ment a crear: el de la creació es-
cènica contemporània, el dels
llenguatges i les propostes tea-
trals més innovadors. Uns llen-
guatges que aquest any serviran
per parlar sobretot de dos temes
centrals: del viatge –incloent-hi
els efectes del turisme– i del gè-
nere, de qüestions quotidianes
abordades des de la perspectiva
de les dones.
L’edició, que se celebrarà del

26al 28de setembre, serà l’última
dePepPla comadirector del cer-
tamen, que ell mateix va fundar
des del Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa. I, com a comiat,
apostarà per fer el festival encara
més accessible a tot el públic. Per
aconseguir-ho, reforçarà la pro-
gramació gratuïta als carrers,
amb propostes d’una gran quali-
tat, com la de la companyia fran-
cesa Carabosse, que farà un tra-
jecte per paisatges onírics a Par
les temps qui courent... (Als temps
que corren...). Serà un muntatge
que el dissabte 28 prendrà el Va-
por Gran amb una dotzena d’ar-

tistes en la pell d’un pintor del
món, un domador d’imatges, es-
cultors de foc, orfebres de sons,
acròbates i una petita flama que
permetveure lesombresdelmón.
Serà una de la trentena de pro-

postes que aquest any aterren al
TNT i que s’inauguraran oficial-
ment amb un altre espectacle
francès el dijous 26,Germinal, del
grup L’Amicale, amb quatre in-
tèrprets en un escenari buit on
hauran de dedicar els seus esfor-

ços a... crear un món nou. Amb
humor, desconstruiran i recons-
truiran la història de la ciència, la
tecnologia i les estructures so-
cials unint teatre i arts visuals.
Simuntatges com l’itinerantLe

grand tour, delsmurciansOnírica
Mecánica, proposaran una expe-
riència turística sensorial i afec-
tiva, Gentry, del col·lectiu Mos
Maiorum, especialitzat en teatre
documental i de denúncia, abor-
darà el procés de gentrificació de

les grans ciutats que acaba fent
fora la gent dels barris... amb aju-
da també del turisme.
Justament entre les obres que

aborden qüestions de gènere
aquest any hi ha Pla-dur, de les
Atzur, amb l’Aurora com a pro-
tagonista, una kelly que neteja pi-
sos turístics contra rellotge i des-
prés ha de treballar a casa. Una
petita i irrefrenable acció de l’Au-
rora tindrà conseqüències surre-
alistes en aquesta peça que com-
bina el teatre amb el cinema
realitzat en directe a través d’una
pantalla de tul, que visibilitza i
també amaga. A la dansa deCata-
lina, del grup Iniciativa Sexual
Femenina, nascut a Can Vies, el
punt de partida de les intèrprets
serà la repressió sexual de la so-
cietat. I a 360 grams Ada Vilaró
crearà unapeça vital a partir de la
difícil experiència d’haver tingut
un càncer demama.
Al TNT hi haurà més noms co-

neguts, com els de Pere Faura,
els videoartistes Desilence i el dj
Wooky,queaIncurablesuniranel
tecno, la nit i la festa amb el món
dels zombis. I Marc Caellas i Da-
vid G. Torres proposaran Suicide
notes, que reflexiona sobre el suï-
cidi i el seu tabú a través dels úl-
tims textos de creadors brillants.
A més a més, hi haurà concerts
com els de Balago o Hidrogenes-
se, i dissabte a la tarda tornarà,
pera tota la família, elTNTKids.c

TNT

Una escena deGerminal, de la companyia francesa L’Amicale

OHMY
LIGHT!
FestivalWhite Summer

Pals, Costa Brava

Del 3 al 25 d’agost

de 18.00 a 1.00 h

whitesummer.es

Patrocinadors:

Aliat Estratègic:Col·laboradors: Mitjans Oficials:Patrocinadors Institucionals:
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