
 Cultura i espectacles 11

Cultura i espectacles

Diari de Terrassa  Dimecres, 2 d’octubre de 2019  

El Festival TNT es renovarà i 
tindrà un accent internacional
>  La regidora Rosa Boladeras diu que vol fomentar també l’intercanvi de grups

El Festival TNT va tancar portes el diumenge i també etapa.  A partir d’ara es dirà Terrassa Internacional Noves Tendències (TINT). 

artística que serà qui es farà res-
ponsable del projecte escènic. Serà 
un concurs. Una contractació dife-
rent a la que hi havia fins ara per-
què l’anterior director, Pep Pla, va 
ser proposat directament”, va dir. 
També és una incògnita si el nou 
TINT se celebrarà a l’inici de la tar-
dor. “Quan hi hagi la persona i el 
projecte anirem definint coses. El 
que ja és segur és que volem posar 
l’èmfasi en l’aspecte internacional 
i crear un circuit perquè hi hagi un 
intercanvi de companyies d’aquí i 
de fora”, va concloure Boladeras. 

ELS INICIS 
Aquesta serà la tercera etapa d’un 
festival que sempre ha volgut situ-
ar la ciutat com a capital de refe-
rència en els llenguatges artístics 
més innovadors. Cal recordar que 
la primera iniciativa va ser un Fes-

tival, el TensDansa, que dirigia Àn-
gels Margarit, de Terrassa, ballari-
na i coreògrafa, i que se celebrava 
a la primavera. Margarit ocupa ac-
tualment la direcció del Mercat de 
les Flors de Barcelona. El TensDan-
sa es va reconvertir després amb el 
TNT; un festival molt més obert a 
tots els gèneres. 

Sigui com sigui, el cas és que fins 
ara, els dos festivals creats a Terras-
sa, el TensDansa i el TNT, han 
comptat a la direcció artística amb 
dos terrassencs, un fet que també 
ha donat un valor afegit perquè co-
neixien la ciutat. I a més, Pep Pla, 
ha compaginat aquesta feina de 12 
anys amb la de programador tea-
tral a les sales municipals, per la 
qual cosa li ha permès tenir un es-
tret lligam amb molts espectadors. 
Pla, encara que discret, sempre es-
tava a peu de cada funció. 

Mercè Boladeras 

Nou govern municipal i nova eta-
pa també per moltes de les activi-
tats que es feien i que ja eren tot un 
referent. El Festival TNT (Terrassa 
Noves Tendències), que va tancar 
la seva 12a. edició el diumenge, es 
renova i tindrà un caràcter més in-
tenacional. De moment, canvia 
una mica el nom, es dirà TINT. 
S’afegeix una lletra, una lletra, la “i” 
d’internacional, però el matís és 
volgut perquè l’idea és que el festi-
val d’arts escèniques incorpori més 
treballs de companyies estrangeres 
i a la vegada serveixi per fer inter-
canvis amb companyies d’aquí. 

Així ho va anunciar ahir la regi-
dora de Cultura, Rosa Boladeras, un 
cop acabada la presentació de la 
nova temporada de música clàssi-
ca de tardor-hivern a l’Auditori Mu-

nicipal. La pregunta sobre el futur 
del TNT ja l’havíem fet el dia de la 
presentació del festival, a Barcelo-
na, però llavors va considerar que 
encara era prematur dir alguna 
cosa. Amb la resposta d’ahir, Bola-
deras va confirmar, doncs, que el 
festival tindrà continuïtat (un fet 
que preocupava al ja exdirector Pep 
Pla) i que serà més internacional. 
Queda a l’aire, però, saber per quin 
tipus de companyies s’apostarà i si 
hi haurà també coproduccions per 
ajudar a companyies joves amb ta-
lent. 

A banda de la nova marca, el 
TINT, i de la voluntat d’un festival 
amb més creació estrangera, va 
confirmar també que la direcció es-
tarà a càrrec de la persona que hagi 
guanyat la plaça que convocarà 
l’Ajuntament. “El festival del 2020 
tindrà un director o una directora 

b r e u s

El poeta Pep 
Cortès presenta 
demà nou llibre 
“Dins el roure dorm el tro” 
és el títol del nou llibre de 
Pep Cortès. Aquest poeta 
terrassenc el presenta demà 
dijous, a les set de la tarda, 
a Amics de les Arts. Serà un 
acte en què Pep Cortès, a 
més a més de parlar del lli-
bre, en recitarà alguns poe-
mes, i l’Adrià Crespo inter-
pretarà al piano peces com 
“Clar de lluna” de Beethoven 
i “River Flows in you” de Yi-
ruma. “Dins el roure dorm 
el tro” ha estat publicat per 
l’editorial Tushita, del ter-
rassenc Enric Soler i Raspall, 
que presentarà l’acte. 

 

El CET camina 
dissabte fins al 
barranc del Tillar 
El cicle “Horitzons” del Cen-
tre Excursionista de Terras-
sa (CET) ha programat per 
aquest dissabte un itinerari  
de set hores a peu entre Po-
blet i Prades. L’objectiu és 
travessar i conèixer el Bar-
ranc del Tillar, que inclou les 
fantàstiques Coves d’en 
Pere. Inscripcions en el te-
lèfon 609 746 214. 

 

Octavi Intente 
exposa els seus 
“Robots” a Sitges 
El pintor terrassenc Octavi 
Intente exposa a la galeria 
ArtAmore de Sitges (c/ de 
les Parellades, 57), les obres 
de “Robots”, la sèrie que va 
presentar a Amics de les 
Arts el passat juliol. Organit-
zada coincidint amb el 52 
Festival de Cinema Fantàs-
tic, “Robots” es pot veure a 
Sitges fins al pròxim dia 27.
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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 20:25 21:50 22:30  
■ AD ASTRA 

Digital: 16:35 18:00 19:20 20:55 22:05  
■ DOWNTON ABBEY 

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

Digital: 15:45 19:00 20:35 21:15 
■ VIVIR DOS VECES 

Digital: 15:45 
■ A DOS METROS DE TI 

Digital: 15:45 18:15 22:10 

■ ALADDÍN 

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

Digital: 17:55 
■ BIENVENIDOS AL BARRIO 

Digital: 16:10 18:10 20:10 22:10 
■ CEGADO POR LA LUZ 

Digital: 16:50 22:10 
■ CHICOS BUENOS 

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

Digital: 17:45 20:00 
■ EL REY LEON 

Digital: 16:20 19:50 
■ ERASE UNA VEZ EN.. HOLLYWOOD 

Digital: 15:45 19:00 21:20 

■ FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW 

Digital: 16:45 22:00 
■ GHOSTLAND 

Digital: 15:50 17:55 20:00 22:15 
■ INFIERNO BAJO EL AGUA 

Digital: 16:00 
■ LITUS 

Digital: 15:40 22:15 
■ MASCOTAS 2 

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

Digital: 16:05 18:00 19:15 20:20 21:45 22:30  
■ OBJETIVO: WASHINGTON D.C. 

Digital: 16:15 18:45 22:15 
■ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 

Digital: 15:40 18:05 20:15 22:25 

■ QUIEN A HIERRO MATA 

Digital: 15:45 22:30 

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).

publicaciones@canaimacomunicacion.com - 02/10/2019 06:23 - 217.182.108.122
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