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El TNT centra 
la mirada                 
en la dona                    
i el viatge 

Mercè Boladeras  

e nou, Terrassa 

serà des d’avui di-

jous i fins diumen-

ge, la capital de la 

creació contem-

porània. Arriba una nova edició del 

Festival TNT (Terrassa Noves Ten-

dències) -i ja van dotze- i amb ella 

30 propostes per gaudir del teatre 

més innovador; és a dir aquell que 

combina text amb dansa i música i 

mitjans audiovisuals. Destacar, 

d’entrada, que del conjunt hi ha 9 

estrenes, de les quals 5 són copro-

duccions amb el festival. 

Una de les estrenes més espera-

des és “Germinal”, de la companyia 

francesa L’Amicale, que a més a 

més és l’encarregada de la inaugu-

ració avui a l és 21 hores al Teatre 

Alegria. En aquesta obra, els crea-

dors Halory Georger i Antonine De-

foort. Es pregunten sobre que pas-

saria si tinguessin l’oportunitat de 

començar de zero, de crear un nou 

sistema, un nou món. “Germinal” 

oferirà una segona funció, diven-

dres, a les 20.30 hores al mateix es-

pai del carrer Gaudí. 

El director artístic del TNT 2019, 

Pep Pla, ha subratllat del programa 

vàries coses com, per exemple, que 

tindrà dos temes com a fil conduc-

tor, un d’ells sobre la perspectiva de 

gènere i el viatge. “No ho hem esco-

llit. De fet no posem mai un “leiv 

motiv” però aquest any, mirant 

continguts, hem vist que hi han te-

màtiques coincidents encara que 

tractades des de diversos punts de 

vista i amb diferents llenguatges ar-

tístics”, va dir Pla. 

En perspectiva de gènere, doncs, 

es presentaran situacions del dia a 

dia des d’una mirada feminista. Es 

parlarà de la dona i explotació la-

>  L’Amicale, de França, inaugura avui el festival i estrena 
“Germinal”, una obra que reflexiona sobre començar de zero  

Agenda 
“tenetera” 
 
AVUI 
■ 17 a 21 h: Companyia: Oníri-
ca Mecànica. Espectacle: “Le 
Gran Tour”. Itinerant. Preu: 
10,50€ 
■ 18 a 21 h:  Cia: Pere Caba-
ret”. Espectacle: “Out of the 
box”. Lloc: Arxiu Tobella. 
Preu: 7€ 

 ■ 19 h: Cia: Fundación Agru-
pación Colectiva. Espectacle 
: “Protocolos de acción fren-
te a lo desconocido. LLoc: Te-
atre Principal. Preu: 10,50 € 

■ 21 h: Cia: L’Amicale. Especta-
cle : “Germinal”.  Lloc: Teatre 
Alegria (obra inaugural del fes-
tival). Preu: 16 € 

■ 22.45 h: Cia: Balago. Espec-
tacle: “El demà”. LLoc: Casa de 
la Música. Preu: 7€   
 

DEMÀ  (fins al migdia) 
■ 11 a 14 h: Cia: Onírica Mecà-
nica. Espectacle: “Le Gran 
Tour”. Itinerant 
■ 11 a 14 h: Cia: Pere Cabaret. 
Espectacle: “Out of the box”. 
Arxiu Tobella. 7€ 

■ 11.30 h. Cia: Atzur. Especta-
cle : “Pla-dur”. Sala Cúpula-Te-
atre Principal 7€ 

■ 12.30 h. Cia: Nyamnyam. Es-
pectacle: “8000 años”. Amics 
de les Arts.  Preu : 7€ 
■ 12 h a 14 h. Cia: Matics Es-
pectacle: “VSL TNT”. Casa Bau-
mann. Gratuit 

ción frente a lo desconocido” de la 

Fundación Agrupación Colectiva; 

de la lluita per superar una malal-

tia a “360 grams” d’Ada Vilaró; de 

l’idea de la bellesa a “Catalina” 

d’Iniciativa Sexual Femenina; i de 

la crítica sobre el fet que el cos de 

les dones sigui una exhibició cons-

tant en els museus d’art a “Unhe-

imlich” de la companyia Pelipola-

ca e Irene Vicente. 

VIATGES GLOBALS 
I l’altre punt d’interès del festival 

serà el viatge. “Hem vist que molts 

espectacles parlaran del viatge , de 

la sortida que fas per anar al país i 

a casa de l’altre per motius dife-

rents. Són creacions que ens faran 

reflexionar sobre si, realment, es-

tem disposats a aprendre i com-

prendre dels nouvinguts o, al con-

trari, a colonitzar-los”, diu Pla.  

Així doncs, el TNT 2019 empren-

drà viatges col·lectius cap a parat-

ges onírics com el que proposen els 

francesos Carabosse a “Par les 

temps qui courent...” o viatges in-

teriors i més sensorials com els dels 

murcians Onírica Mecànica amb 

“Le grand tour” o viatges amb mi-

rades crítiques sobre les conse-

qüències negatives del turisme de 

la mà de les catalanes Mos Maio-

rum a “Gentry”. 

Dona i viatge, dos temes claus en 

un festival que es viurà al carrer 

més que mai. “Hi ha moltes pro-

postes a l’aire lliure aquest any. Per 

què? Doncs perquè és la meva últi-

ma edició com a director artístic i 

volia retornar a la ciutat tot el que 

ens ha donat. A la ciutat, als espec-

tadors i a moltes entitats egaren-

ques que col·laboren”, ha manifes-

tat el director Pep Pla. Com és ha-

bitual, el dissabte serà per excel·lèn-

cia el dia estel·lar del festival a l’aire 

D

boral a “Pla-dur” de la companyia 

Atzur; de la reivindicació del cos, 

del sexe i religió a “Protocolos de ac-
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lliure. Un dels espectacles que des-

pertarà més poder de convocatòria 

serà “Par les temps qui courent...” 

de Carabosse. Els hem citat abans 

quan parlàvem de companyies que 

tractaran sobre el tema del viatge. 

La cita amb Carabosse serà cap a 

les 20.15 de la nit a la plaça del Va-

por Gran. La companyia francesa, 

amb la direcció de Chistophe Pren-

veille, ens convidarà a un especta-

cle que és la crònica d’un trajecte 

vital amb una sèrie de personatges 

que captivaren a grans i petits: un 

pintor, un domador d’imatges, un 

poeta, un contrabaixista, escultors 

de foc, orfebres de sons, acròbates... 

Al costat de Carabosse, altres pro-

postes de caràcter itinerant com “Le 

Grand Tour”, de Onírica Mecànica, 

que estarà per la ciutat els tres dies 

del festival organitzant un “tour” in-

dividual per a les persones que 

s’apuntin. A la Torre del Palau s’ofe-

rirà el “Sólo, sola”, de Yaiza de los 

Muros i “Davaiii”, de DZA. Al Raval 

es presentarà ·MoneyForfree”, de 

John Fisherman i al carrer Major hi 

“GERMINAL” 
Teatre Alegria  

 
Començar de zero. Aquesta 
és la pregunta que es fa la 
companyia francesa L’Amica-
le i que desenvolupa en el seu 
espectacle “Germinal” amb 
humor i sensibilitat. La pro-
posta, que inaugura el festi-
val, és una estrena i es pre-
senta el dijous i divendres al 
vespre al Teatre Alegria. 

“POUR LES TEMPS QUE 
COURENT...” 
Vapor Gran  

 
Un grup de dotze artistes, en 
la pell de diferents personat-
ges, fan una invitació al pú-
blic a capbussar-se en un vi-
atge. L’obra, de rigorosa es-
trena, es titula “Pour les 
temps que courent” i es pre-
sentarà el dissabte a la plaça 
del Vapor Gran.

“PLAYSCAPE DELUXE” 
Vapor Ventalló  

 
Els artistes Cathy Bertel i Den 
Draad convertiran la plaça del 
Vapor Ventalló, el dissabte a 
la tarda, en un paisatge de 
joc. Serà una plataforma de 
pneumàtics, boles i xarxes 
per saltar sense parar. Tot  de 
molts colors i mides. Diuen 
que el cor dels més petits ba-
tegarà a mil per hora.  

apareixerà El Loren, sobrenom d’un 

home màquina. En les hores prèvi-

es, Pla ha destacat també la impor-

tància que tenen les coproduccions 

en el festival. El mateix director va 

remarcar que des de sempre han 

estat oberts a col·laborar amb les 

companyies que realitzen especta-

cles en la línia teneteres i donar su-

port perquè puguin estrenar i girar. 

En aquesta programació hi ha cinc 

propostes d’iniciativa amb el TNT 

i que seran de rigurosa estrena. Par-

lem de “Protocolos de acción fren-

te a lo desconocido”, de la Funda-

ció Agrupación Colectiva; “360 

grams”, d’Ada Vilaró; “Schumann 

amateur”, de Rubén Ramos No-

gueira; “Suicide Notes” de Marc Ce-

llas i David G. Torres i “Cobalto”, de 

Laila Tafur i Alba Rihe. Cal dir que 

les coproduccions fins ara han fet 

2.048 funciones amb un total de 

116.722 espectadors. 

El festival es completa amb el 

TNTKids que ocuparà, com sem-

pre, el dissabte el Vapor Ventallò. La 

programació pels més petits pro-

posa molt de joc divertit i viatges 

sensorials i imaginaris amb diver-

ses companyies. Hi actuaran Cathy 

Bertel i Den Draad; Kandegue Arts, 

Minimons i Diana Gadish. 

Imatge promocional de la obra sobre el cos i l’ànima de  la 
Fundación Agrupación Colectiva. 

Pep Pla: “Sento vertigen i calma” 
 
> Aquesta edició del Festival TNT també té els ulls posats en el direc-
tor i actor Pep Pla, de Terrassa, perquè és l’últim que dirigeix. Ja va 
anunciar a principis d’any que deixava la direcció de la programació 
estable i del festival per tornar als escenaris però també va afegir que 
les cartelleres d’aquest any encara eren segell del seu equip. “Sento 
vertigen i calma”, va expressar ahir Pep Pla. “Vertigen perquè s’obre 
un futur incert però a la vegada tranquil·litat perquè considero que 
el meu equip i jo hem fet bé la feina. El TNT, que és la marca d’una 
festival propi, té projecció arreu i moltes de les coproduccions giren 
per molts teatres, festivals i programacions de tot el món. La veritat 
és que s’ha aconseguit un festival TNT de prestigi i seria una llàsti-
ma que es perdés, hauria de continuar”. La marxa de Pla coincideix 
però amb un projecte materialitzat. El pròxim divendres estrena  
“Abans que es faci fosc”, amb l’actriu Míriam Iscla, a Sant Cugat. Des-
prés s’instal·la al Lliure i el novembre vindrà a Terrasa.
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