
cultura
59ara  DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE DEL 2018

El TNT escanya el poder 
i celebra la vida

grup de ninis (joves que ni estudien 
ni treballen), han erigit durant tres 
dies a la Sala Muncunill un amaga-
tall natural on el temps s’atura i la 
pressió social no pot entrar.  

La instal·lació d’El bosque busca 
el mateix que les actrius d’El Pollo 
Campero Comidas Para Llevar: car-
regar contra el pes al qual ens sotme-
ten els altres. Elles ho fan estripant 
les costures del teatre a Parecer fe-
lices, una peça vestida de coloraines 
que furga hàbilment en la hipocresia 
de les xarxes socials. Cantar en un 
karaoke, penjar vides falses a inter-
net i protegir-se en la ficció reflectei-
xen un patetisme normalitzat que el 
muntatge destrossa exposant-lo, 
simplement, a l’escenari. 

A la cúpula del Teatre Principal 
un bombardeig de vídeos porno i 
una mica de paper de vàter donen la 
benvinguda a l’espectador. Però no 
hi ha ni amabilitat ni calidesa en la 
pornografia mainstream, i a Porn is 
on de Marina Rodríguez tampoc. La 
peça s’enfronta amb valentia a la 
submissió de la dona i a l’impacte 
que aquesta indústria té en la socie-

tat, i deixa clar que la imatge d’una 
dona caient a terra diu molt més que 
no pas els sermons retrògrads de se-
gons quines tertúlies.  

Dos carrers més enllà, en una ca-
sa del carrer Sant Llorenç, s’oculta 
la seu secreta del poder. Just al da-
vant uns joves salten amb monopa-
tins mentre un públic escàs els ob-
serva. Cap d’ells ho sap, però són a 
tocar d’un menjador on es decapi-
ten candidats i es trafica amb els ca-
dàvers. L’experiment és obra de 
Marc Villanueva, que amb El candi-

dato rescata un joc de taula dels 
anys 70 per reflexionar sobre les lò-
giques de la política més salvatge. 
Ho fa convertint els vuit especta-
dors en aspirants a governadors gui-
ats per dos objectius: acabar amb la 
competència i arribar a dalt de tot. 
La partida performativa deixa avi-
at de ser un simple joc per erigir-se 
com un mirall eficaç de les altes es-
feres i demostrar que tota bona in-
tenció serà inevitablement aixafada 
per l’atracció carnívora i destructo-
ra del poder.e

El bosque és 
una instal·lació 
que denuncia la 
pressió social. 
MARTA GARCIA

Kiss&Cry inaugura el festival de Terrassa 
amb una oda a la quotidianitat

ARTS ESCÈNIQUES
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“Les morts són com 
les vides, no n’hi ha 
dues d’iguals”, sen-
tencia una veu 
d’ultratomba men-

tre dos dits ballen en la foscor del Te-
atre Principal de Terrassa. A través 
de les coreografies dactilars de Cold 
blood, l’espectacle inaugural del fes-
tival Terrassa Noves Tendències 
(TNT), els belgues Kiss&Cry van 
construir divendres una oda a l’en-
cís més subtil de la quotidianitat. 
Amb una proposta carregada de be-
llesa i plasticitat, la companyia va 
obrir la veda d’un festival ple d’es-
pectacles per celebrar la vida. I no 
passa res si del que es tracta és de fu-
gir del món, perquè en qualsevol lloc 
es pot alçar un bosc que serveixi de 
refugi. Ho ha demostrat l’acció per-
formativa de Juan Navarro i Pablo 
Gisbert, que, acompanyats d’un 

TERRASSA
NÚRIA JUANICO

Kazushi Ono celebra la renovació 
amb un Mahler brillant

hesionada, ja sigui la unció extrema 
de la corda en un Adagietto sense ex-
cessos lacrimògens (la progressiva 
dissolució abans de l’arrencada del 
final va estar impecablement mena-
da), l’expansivitat afirmativa del me-
tall en el darrer moviment o les suco-
ses aportacions de la fusta. A nivell 
individual no van fallar alguns dels 
valors segurs, com Mireia Farrés a la 
trompeta (impecable en la fanfara 
inicial) o Juan Manuel Gómez a la 
trompa (tot i que situar-lo davant de 
tot de l’escenari per a l’Scherzo des-
equilibrava el diàleg instrumental), i 

benvingudes van ser les in-
corporacions, sobretot 

Vlad Stanculeasa, que 
omple un inexplicable 
buit de 10 anys en la 
cadira del concerti-
no (les recents res-
triccions en la con-
tractació no són 

l’única raó). 
La vetllada comen-

çava amb una deliciosa 
raresa, la Peça de concert per 

a quatre trompes de Schumann, en 
la qual Ono, tot i un acompanya-
ment a vegades confús, va deixar el 
protagonisme a un brillant quartet 
encapçalat per Stefan Dohr, solista 
de la Filharmònica de Berlín, ben 
secundat per Gómez, José Vicente 
Castelló i José Miguel Asensi.e

OBC AUDITORI 228 DE SETEMBRE 

Si calgués alguna prova ad-
dicional de l’encert de la 
renovació de Kazushi Ono 
com a titular de l’OBC, en-
cara que només sigui per 

dos anys, la Simfonia núm. 5 de 
Mahler amb què l’orquestra va obrir 
la temporada seria suficient. 
Una lectura que, sense 
oferir grans revelaci-
ons, va exposar l’obra 
amb claredat, rigor i 
un encomiable equi-
libri entre els dife-
rents elements cons-
titutius. Ono va man-
tenir ferm el rumb en 
l’apassionant trajecte 
que va de l’ominosa mar-
xa fúnebre inicial fins a 
l’exultant conclusió, un camí no 
exempt de frondosos viaranys i oa-
sis extàtics que la batuta del direc-
tor japonès va seguir sense perdre 
de vista la brúixola. 

El factor més determinant, tan-
mateix, és que amb Ono l’OBC sona 
francament bé, amb una resposta co-
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