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sa de la revalorització de la zona. 

Mos Maiorum està especialitzat en 

teatre documental i de denúncia. 

No és nova a Terrassa. Va visitar el 

TNT de 2016 amb una obra també 

de caràcter social basada en la pro-

blemàtica de la frontera del sud de 

l’Estat espanyol. 

En el bloc d’estrenes hi ha també 

“Cobalto” (Teatre Principal) on Laia 

Tafur i Alba Rihe posen en joc el 

cant, la dansa i l’humor, per tal d’ar-

ticular un discurs en acció. Segueix 

“Gota a gota” (Teatre Alegria), d’El 

canto de la cabra, que presentarà 

una al·legoria poètica a la vida des 

de la mort. I tancarà les novetats 

“Incurables” (Auditori Municipal), 

de Pere Faura i Diselence, que pren 

com a “leiv motiv” una nit de festa 

quasi surrealista perquè apareixe-

ran zombis. Faura, coreògraf de 

prestigi, ha cercat aliances amb la 

parella de vídeo-artistes Tatiana 

Halbach i Soren Christensen (Des-

ilence) i el músic i productor musi-

cal Albert Salinas (DJ Wooky). 

OFERTA ESCÈNICA DIVERSA 
Al costat de les estrenes, un seguit 

d’espectacles de petit format pel 

Centre de la ciutat que, de segur, 

despertaran interès i causaran sor-

presa. Pels carrers trobarem a 

“Saunterer”, un personatge que es 

pregunta sobre l’acte de caminar 

per l’espai públic, ple de gent, ob-

servant el què passa i l’entorn; a “El 

Loren”, un home orquestra que ve 

acompanyat d’una màquina instru-

mental espectacular; i a John Fis-

hermann que es posarà en la pell 

d’un crític de la societat materialis-

El TNT su

Mercè Boladeras 

l Festival TNT de noves 

tendències artístiques 

arriba avui dissabte al 

seu zenit. Això vol dir 

que en el dia d’avui, el 

tercer i també l’últim, 

hi haurà més de 25 espectacles, la 

gran majoria a places i carrers i, per 

tant gratuïts, i per a tots els públics, 

gustos i edats. Ens espera, doncs, 

una marató escènica per descobrir 

noves companyies i artistes que 

aposten per la creació més contem-

porània. Cal anar amb l’agenda i 

està pendent dels horaris per no 

perdre’s el que pot ser més espec-

tacular, curiós o divertit. 

El programa d’avui té els ulls po-

sats en “Par les temps que cour-

rent...” de la companyia francesa 

Carabosse que tindrà lloc a les 20.15 

h a la plaça del Vapor Gran. L’espec-

tacle, de rigorosa estrena a l’Estat, 

es presenta com un quadern de vi-

atge i proposa al públic que s’apun-

ti a través de una sèrie de personat-

ges com són un pintor del món, un 

domador d’imatges, un poeta que 

acaricia les tecles blanques i negres, 

un contrabaixista, escultors de foc, 

orfebres de sons, acròbates.... 

Del tema del viatge parlarà tam-

bé Mos Maiorum, d’Alba Valldau-

ra, Mariona Naudin i Ireneu Tranis. 

La seva proposta tracta d’un altra 

forma de fugir, aquella que és per 

necessitat. La companyia estrena, 

en coproducció amb el festival, 

“Gentry”, amb la que vol posa l’ac-

cent crític en el fenomen de l’expul-

sió dels habitants d’un barri a cau-

>  El festival presenta avui més de 25 
espectacles, la majoria gratuïts 

E

La companyia Carabosse portarà avui un espectacle inspirat en el viatge de grans dimensions. 
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■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14   
     Cinemacatalunya@terrassa.cat  
     www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ BIENVENIDOS AL BARRIO 
     17:15 / 19:30 / 21:45 h. 
■ BARCELONA 1714 
     16:45 / 19:20 h. 
■ LOS AÑOS MAS BELLOS DE UNA VIDA 
     22:00 h.  
 

CINESA 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Marga-

rida. Tel. d’informació i reserves: 902 333 

231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 

 
■ RAMBO: LAST BLOOD 

Digital: 16:00 18:15 19:30 20:30 21:50 22:45 

01:00 
■ AD ASTRA 

Digital: 16:35 17:50 19:20 20:55 22:05 23:30 

00:35 
■ DOWNTON ABBEY 

Digital: 16:15 18:50 21:20 23:45 
■ IT CAPITULO 2 

Digital: 15:45 19:05 20:35 21:55 23:50 
■ A DOS METROS DE TI 

Digital: 16:55 19:25 21:35 00:00 
■ ALADDÍN 

Digital: 17:10 19:50 
■ ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA 

Digital: 15:25 17:30 
■ BIENVENIDOS AL BARRIO 

Digital: 16:10 18:35 20:45 22:55 00:55 
■ CEGADO POR LA LUZ 

Digital: 22:10 00:45 
■ CHICOS BUENOS 

Digital: 15:55 18:10 20:10 22:30 00:40 00:55 
■ DORA Y LA CIUDAD PERDIDA 

Digital: 15:20 17:40 20:00 
■ EL REY LEON 

Digital: 16:20 18:55 
■ ERASE UNA VEZ EN.. HOLLYWOOD 

Digital: 15:45 19:00 21:40 23:55 
■ FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW 

Digital: 16:45 22:00 

■ GHOSTLAND 

Digital: 15:50 17:55 19:45 22:15 01:00 
■ HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR 

EN LA OSCURIDAD 

Digital: 00:15 
■ LITUS 

Digital: 22:15 
■ MANOU 

Digital: 17:00 
■ MASCOTAS 2 

Digital: 15:35 18:20 20:25 
■ MIENTRAS DURE LA GUERRA 

Digital: 16:05 18:00 19:15 20:20 21:45 22:30 

00:55 
■ OBJETIVO: WASHINGTON D.C. 

Digital: 16:30 19:10 22:20 00:10 
■ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 

Digital: 15:40 18:05 20:15 22:25 00:45 
■ PLAYMOBIL: LA PELÍCULA 

Digital: 15:30 

■ QUIEN A HIERRO MATA 

Digital: 22:35 00:50 

TEATRE 

■  EL SOCIAL TEATRE porta a escena “EN-

TRE DONES” de Santiago Moncada (di-

recció de Joan A. Cortina) a la SSALA DE 

DALT del carrer Font Vella, 40. Els dies 

28-29 de setembre i 5-6-12-13 d’octubre. 

Els  dissabtes a les 221.30h. i els ddiumenges 

a les  18.30h. Venda anticipada d’entrades: 

online a entrades.elsocial.cat o presen-

cialment a la secretaria del Social (els dies 

feiners de 19 a 21 hores).
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urt a places i carrers 

Començar de zero al segle XXI 
“GERMINAL” 
■ Companyia L’Amicale. Drama-
túrgia: Halory Georger i Antonie 
Defoort. Intérprets: Arnaud Bou-
logne, Beatriz Setién, Denis Ro-
bert i Halory Goerger. Dia 26 de 
setembre. Teatre Alegria.  
 
MERCÈ BOLADERAS 

Arran de terra, a la penombra, hi 

ha quatre cossos. A poc a poc, 

clareja el dia i observem que les 

persones que estan allà es bellu-

guen, s’estiren, s’aixequen. Co-

mencen a parlar però ho fan a 

través d’un artefacte que repro-

dueix el que diuen en una pan-

talla. Tres d’ells s’entretenen en 

el joc dialèctic mentre que un 

d’ells, la noia, explora el territo-

ri que té als seus peus cercant al-

guna cosa. Hi apareix un micro 

i alguna cosa més com una ve-

lla guitarra. Aquest és més o 

menys el punt de partida de 

“Germinal” de L’Amicale, l’obra 

que va inaugurar el Festival TNT 

2019 al Teatre Alegria. La peça 

presenta a un grup d’individus 

que comencen de zero al segle 

Una escena de l’obra “Germinal”, de la companyia francesa L’Amicale. MARTA GARCIA 

ta i capitalista. I també descobrirem 

el col·lectiu Brincaderia i Bàcum 

que il·luminaran el vespre amb el 

seu espectacle “Perculights”, que 

oferirà un seguit d’imatges visuals 

a ritme de música. Diu l’equip ar-

tístic que és una obra per a tots els 

públics, on el moviment, el ritme i 

la percussió generen llum, en 

temps real, il·luminant els músics 

a cada pas. 

Si ens apropem a la plaça de la 

Torre del Palau, podrem gaudir de 

peces més intimistes. La compa-

nyia d’Iván Góngora oferirà “Sólo, 

sola”, una obra de dansa amb Yaiza 

de los Muros que estarà acompa-

nyada a la veu i piano per Paula Do-

mínguez. En aquest racó de la ciu-

tat hi haurà també l’art de dos ar-

tistes polifacètics, Sasha Agranov i 

Pablo Domichosvky, en un espec-

tacle titulat “Davaiii” que alterna la 

música i les acrobàcies. I a la Plaça 

Vella faran estada el duo de pop 

XXI. Els protagonistes se senten en-

curiosits i sorpresos quan desco-

breixen les paraules i es fan un em-

bolic quan decideixen d’agrupar-

les en categories per evitar males 

interpretacions. I aquest joc de la 

comunicació/incomunicació és 

una excusa perfecta per reflexionar 

sobre la identitat de l’ésser humà i 

també per fer una crítica irònica al 

sistema socioeconòmic. Hi ha una 

picada d’ullet, per exemple, sobre 

l’esperit individualista i col·labora-

tiu i sobre la nostra relació amb la 

ciència i la tecnologia. Hi ha també 

una denúncia contra el sistema ca-

pitalista, contra la privatització de 

molts serveis i la falta d’atenció pre-

sencial. El missatge de “Germinal” 

no és nou però és imaginatiu i/o di-

ferent la forma de presentar-lo. 

L’agenda per avui 
■ De 11 a 14 hores/ de 17 h a 21 
h. “Le Gran Tour”, d’ Onírica 
Mecànica. Itinerant 
■ De 11 a 14 hores/ de 17 h a 20 
h. “Out of the box” de Pere Ca-
baret. Arxiu Tobella.  
■ 12 h/19,30 h. “Saunterer”, del 
Colectivo Ameno. Itinerant.  
■ 12,30 h/18 h. “#MoneyFor 
Free”, de John Fisherman. Ra-
val de Montserrat.   
■ 13 h. “Cobalto”, de Laia Tafur 
i Alba Rihe. Teatre Principal  
■ 16,15 h. “Catalina” de Inicia-
tiva Sexual Femenina”. Amics 
de les Arts 
■ 17,15 h. “Sólo, sola”, d’Iván 
Góngora. Torre del Palau  
■ 17,30 h/19 h. “El Loren”(“The 
human Drum Machine”). Ca-
rrer Major  
■ 18 h. “Davaiii”, de D&A. Torre 
del Palau  
■ 18 h. “Gota a gota”, d’El Can-
to de la Cabra. Teatre Alegria  
■ 19 h. “Joterías bobas·, de Hi-
drogenesse. Plaça Vella  
■ 19,30 h. “Perculigts”, de 
Bàcum i Bricadera. Itinerant  
■ 20 h. “Unheimlich”, d’Irene 
Vicente i Cia. Pelipolaca. Sala 
Cúpula-Teatre Principal  
■ 20,15 h. “Gentry”, de Mos 
Maiorum. Teatre Principal  
■ 20,15 h. “Par les temps qui 
courrent...”, de Carabosse. Va-
por Gran  
■ De 21 h a 2 h. “Mutacions”, 
del Centre de Creació La Lluer-
na. Espai Lluerna  
 ■ 22 h. “Incurables”, de Pere 
Faura i Desilence. Auditori Mu-
nici 

electrònic Hidrogenesse, els premi-

ats Carlos Ballesteros i Genís Segar-

ra, que cantaran les seves “Joterías 

bobas”, amb cançons melòdiques, 

antigues i romàntiques. 

El Festival TNT, l’últim sota la di-

recció artística de Pep Pla, va co-

mençar dijous i la inauguració ofi-

cial va estar a càrrec de la compa-

nyia francesa L’Amical que, per 

l’ocasió, va estrenar “Germinal”. La 

programació d’aquest any ha reu-

nit més de 30 espectacles i ha po-

sat la mirada en la dona i el viatge. 

Precisament, ahir, divendres, es van 

presentar creacions noves en feme-

ní com “360 grams”, d’Ada Vilaró, i 

“Schumann amateur”. També es va 

estrenar “Suicide notes”, de Marc 

Caellas i David G. Torres, un relat 

per trencar el tabú sobre la mort en 

solitari premeditada. 

El TNTKids porta jocs, espectacles    
i emocions a la plaça Vapor Ventalló 
>  Un grup de 4 companyies actuaran pels més petits 

Avui dia són moltes les programa-

cions que han consolidat una se-

gona dedicada als més petits.  El 

TNT ho va fer fa un temps i amb 

molt bon resultat. L’oferta 

d’aquest any es presenta, com 

sempre, a la plaça del Vapor Ven-

talló. Hi haurà 4 companyies, dis-

posades que nens i famílies pu-

guin gaudir d’una tarda de dissab-

te amb diferents iniciatives artís-

tiques. Així, Cathy Bertel i Den 

Draad han viatjat amb “Playscape 

Deluxe”, una instal·lació que és 

una plataforma de pneumàtics, 

boles i xarxes per saltar sense pa-

rar. Els objectes que hi haurà a 

dins tenen diverses formes, colors 

i mides, pel que hi haurà molt de 

temps per comprovar les forces fí-

siques.  

L’’artista Joâo Pinto arribarà al 

“port” de Terrassa amb el seu es-

trany submarí i convidarà a fer 

una volta per terra. La companyia 

Minimons de Catalunya, amb 

Pancho Garcia, Marta Joan i Gio-

vanna Pezullo, obrirà el teló del 

“Teatre al jardí”, on nens i adults 

seran protagonistes d’un especta-

cle sensorial i itinerant per diver-

sos països. Ho faran de la mà del 

Pàtric, que explicarà la seva histò-

ria de gran aventurer que l’ha por-

tat per les grans ciutats de París, 

Nova York, Lisboa, Praga....Diana 

Gadish, per la seva banda, presen-

tarà “Handle with care”, un mun-

tatge que juga amb caixes de car-

tó i papers, amb la plasticitat de 

lesformes i amb atmosferes crea-

des a través del moviment. 
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