
10 imperdibles del TNT
original

Aquesta setmana se celebra, de divendres a diumenge, el festival TNT. El Terrassa Noves
Tendències  és una mostra anual de la creació escènica contemporània de casa nostra, que
enguany és la primera edició amb Marion Betriu  com a directora artística. Repassem deu dels
espectacles que hi podreu veure. Alguns són estrena, i d’altres no. Ja se sap: coses de la
pandèmia.

‘Explore el Jardín de los Cárpatos’, de José y sus hermanas. © Oriol Corral

Vincdesdevenir
Partint de la premissa que no cal arribar enlloc i que enlloc s’entra amb les mans buides,
Quim Bigas  proposa a un grup de joves del col·lectiu LGBTQI+ de Terrassa un seguit de
trobades. En un procés que durarà unes tres setmanes, el grup anirà trenant pensament,
discurs, pràctica i cos a partir de tasques físiques, converses, experiències, moments. El
resultat no serà més (ni menys!) que la posada en comú de tot plegat, compartida amb
l’audiència en recorreguts que passaran per diversos espais de la ciutat (però mai en línia
recta).
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Imatge d’assaig de ‘Vincdesdevnir’. Foto: Joana Öh.

JUANA DOLORES, Massa diva per un moviment assembleari
La poeta i performer, proletària antifeixista d’extraradi Juana Dolores Romero Casanova  agafa
paraules, imatges i significats que se li imposen des de fora per posar-les a contrapeu. Fent de
clixés i prejudicis performance, els desactiva. Entrebancant-se sobre talons, descontextualitzant
el color vermell de vestits, ungles i llavis, despullant-se sencera. Tots els llocs que ocupa són
un camp de batalla. El lloc pot ser el pis dels seus pares, la Plaça Catalunya o el seu propi
cos; o la idea d’estat-nació pensada com a mite impossible de col·lectivitat. La Juana Dolores
va presentar un embrió d’aquesta peça a Can Felipa: Melcior Casals en va parlar en  aquest
article. L’espectacle es podrà veure a l’Antic Teatre durant el mes de novembre.
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‘JUANA DOLORES. Massa diva per a un moviment assembleari’.

La Ciudad
A La Ciudad, l’escriptora, dramaturga i creadora audiovisual Verónica Navas  invoca una
experiència íntima al voltant d’una taula il·luminada. Sobre aquesta superfície, hi orquestra una
composició per a nou espectadores feta de projeccions en directe i diferit; i combinada amb
fulls de paper que –col·locats, arrossegats, doblegats, llegits– aporten volum i capes de lectura.
Ella mateixa també intervé, narrant històries possibles, obrint les mires, suggerint perspectives.
Ana Prieto Nadal va veure La Ciudad a l’Antic Teatre i en va parlar en aquest article.

‘La ciudad’, un espectacle de Verónica Navas. Foto: Alessia Bombaci – Antic Teatre

Light years away
“Si apagamos las luces, encontramos que el silencio es el mismo que hace treinta o cuarenta
años, y la oscuridad es la misma. Es como si el tiempo no hubiera pasado, está aquí,
inamovible.” El públic entra al teatre a les fosques. Fa fred i se senten ecos de sorolls amb
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origen incert. Guiats per llanternes i per la veu de l’artista visual Edurne Rubio, comença un
recorregut imaginat per les coves d’Ojo Guareña, a Burgos. Proper a l’exercici antropològic,
aquest espectacle immersiu crea una tensió entre el que veiem i el que sentim, entre el teatre i
la cova, i entre el present, la memòria i la imaginació.

Explore el Jardín de los Cárpatos
Del “Spain is diferent” de Fraga a la sobreexplotació de pisos turístics sota els para- sols
d’Airbnb. Com hem arribat fins aquí? La campanya mediàtica Spain for Sure, llançada per la
Secretaria d’Estat de l’Espanya Global quan la tinta que firmava la reobertura de fronteres
post-confinament encara era humida, posava de relleu una realitat coneguda però no per això
menys dolorosa i alarmant: Espanya no pot viure sense el turisme. El col·lectiu José y sus
hermanas  desborda ganes de revolta i humor bandarra. Una família fluida de creadores de la
generació que arriba (que ja és aquí!) per desestabilitzar els relats que semblen explicar-nos
des de sempre. Explore el Jardín de los Cárpatos  es va estrenar (en format en línia) al Grec
2020 i es representarà al Teatre Lliure de Gràcia durant el mes de desembre.

‘Explore el Jardín de los Cárpatos’, de José y sus hermanas.

Archivo

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Núvol

 Prensa Digital

 3860

 12 546

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/10/2020

 España

 964 EUR (1,132 USD)

 376 EUR (441 USD) 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/10-imperdibles-del-tnt-124799



Anar al teatre no és només assistir a una representació, és també ser públic i sentir-se públic.
A la instal·lació teatral i immersiva Archivo, el col·lectiu provinent de les arts visuals Serrucho
posa accent a les complicitats implícites en qualsevol acte de presència col·lectiva. Un públic
comparteix espai, aire, experiència. Aquella sensació que érem allà, tu i jo i la resta, i ningú
més. No com a receptors passius i separats, sinó com a agents entrellaçats, co-creadors d’un
moment irrepetible. Quan pensem en un arxiu, el nostre imaginari ve farcit de referents:
habitacions mal il·luminades i amb sostres alts, plenes d’estanteries abarrotades amb caixes,
paperassa i pols. Un arxiu és un lloc – qualsevol lloc – on les coses sobreviuen. També
podem veure el nostre cos com un arxiu de sensacions, de traces físiques i emocionals a partir
dels quals pensem el món que ens envolta.

It don’t worry me
Sorgit de la trobada entre el col·lectiu català Atresbandes i el duo format per Betrand Lesca &
Nasi Voutas, It don’t worry me  comença amb els intèrprets fent crònica en directe del que fan.
“Un home es desplaça cap a la dreta, l’altre se’l mira. Dos performers, homes, com si fossin
dos punts en un espai…”. Metateatre en forma d’espiral. Despullen l’acte teatral. A què hem
vingut aquí? Què ens poden ensenyar aquests cossos movent-se per l’espai, si és que ens
poden ensenyar alguna cosa? Volem que ens ensenyin alguna cosa? I si és així, com? It don’t
worry me  es va poder veure la temporada passada al Teatre Lliure  i també es podrà veure en
streaming, per només tres euros.

‘It don’t worry me’, d’Atresbandes, Nasi Voutsas i Bertrand Lesca.

Spiritual Boyfriends
Núria Guiu  –un d’aquells noms propis de l’escena catalana que compta amb més ressò
internacional que local, lamentablement– agafa la pràctica occidentalitzada del ioga postural
com a marc per reflexionar sobre les relacions entre cos, eròtica i poder; i entre món digital i
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món espiritual. En el solo Spiritual Boyfriends, Guiu observa la influència d’aquesta pràctica en
la construcció de la nostra identitat. En què pensem quan diem paraules com bellesa, pau, o
salut? Apropiant-se dels estereotips físics i les imatges que han passat del món de
l’espiritualitat oriental al mainstream, Guiu els despulla amb humor i sense moralines. Ester
Guntín va veure l’espectacle al Grec 2020 i en va parlar en  aquest article.

‘Spiritual Boyfriends’, de Núria Guiu Sagarra. Foto: Alice Brazzit.

Teatro Amazonas
Les creacions multidisciplinàries del vídeo-artista Txalo Toloza  i la coreògrafa Laida Azkona
destaquen per dos motius. Per una banda, pel seu rigorós compromís amb la descolonització
de relats històrics dominants. Per l’altra, per la manera que tenen de trenar els resultats de les
seves investigacions documentals en projectes escènics, sumant-hi la capacitat de les arts
vives de fer present. A Teatro Amazonas  fan zoom sobre la història de dos mega-equipaments
de la ciutat brasilera de Manaus; l’immens i homònim teatre operístic del segle XIX i l’Arena da
Amazonia, estadi aixecat en ocasió del mundial de futbol 2014. Martí Figueras va veure
l’espectacle al Grec 2020 i en va parlar en aquest article. Teatro Amazonas  també es podrà
veure en streaming, per només tres euros.
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Azkona & Toloza han presentat ‘Teatro Amazonas’ al Grec 2020.

Lo pequeño
La parella creativa Mont de Dutor  (Guillem Mont de Palol i Jorge Dutor) porta anys treballant-
se els marges d’allò convencional. Reivindicant l’escena com a laboratori de significats
possibles, construeixen ficcions absurdes on tot es planteja, tot s’accepta, i res es tanca. No hi
ha una veritat. Així, amb un punt gamberro, dinamiten la posició del Teatre com a lloc de
confirmació dels ordres que ens governen. Són gent que fa petites les coses grans, i
viceversa. Lo Pequeño  és un veure volar partícules en l’aire que surt de la trobada amb la
igualment inclassificable Cris Blanco, una altra experta en posar la lupa sobre la trampa i el
cartó dels mecanismes que donen significat a les coses, ja es trobin a dalt de l’escenari o no.
L’espectacle forma part del TNT KIDS i es podrà veure en streaming per tres euros.

Cris Blanco, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol presenten ‘Lo pequeño’ al TNT 2020.

Podeu consultar tota la programació al web del Terrassa Noves Tendències.
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Articles com aquest són possibles gràcies a la vostra ajuda, que permet que Núvol continuï
endavant i ofereixi continguts de qualitat. Si voleu contribuir a l’existència del diari digital de
cultura en català, podeu subscriure-us aquí  i ajudar-nos a superar la inestabilitat que genera
l’actual crisi del coronavirus.
Fes-te subscriptor de Núvol
Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
Subscriu-t'hi ara!
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