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CRÍTICA DE DANSA

Sol Picó conquista Granollers amb un potent muntatge de dansa i ‘rock’ sobre la maduresa

Viure de puntetes
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La ballarina i coreògrafa Sol Picó, en una escena de l’espectacle en què interactua amb el músic Jordi Pegenaute, de Granollers

‘El llac de les mosques’, de la 
companyia Sol Picó. Dir.: Sol 
Picó. Amb Jordi Pegenaute i 
Joan Rectoret. Teatre Auditori 
de Granollers. Dissabte, 13 de 
novembre.

Granollers

Josep Barbany

És la dansa sinònim de sacri-
fici corporal? Significa arri-

bar als 40 l’inici de la deca-
dència? Si comences a sentir 
la degradació i les mosques 
et ronden, prova de ficar-te 
dins la rentadora i aplicar-
te un bon centrifugat. Però 
que sigui abans que el mirall 
màgic comenci a contestar-te 
allò que no vols sentir. Per 
la coreògrafa i ballarina Sol 
Picó, amb sentit de l’humor 
tothom es pot reinventar 

i lluitar contra el pas del 
temps. I això és el que trans-
met, amb la força escènica a 
la qual ens té acostumats, a 
El llac de les mosques, el seu 
darrer espectacle. Concebut 
en gran part durant l’estada 
de la companyia al Teatre 
Auditori de Granollers, 
divendres va presentar-se a 
la sala gran, força plena d’un 
públic entusiasta i més jove 

de l’habitual.
No és fàcil l’arrencada del 

xou. Qui no coneix les excen-
tricitats d’aquesta alcoiana 
menuda pot sentir-se desori-
entat. Tampoc hi ajuden les 
estripades notes inicials, vol-
gudament caòtiques i ensor-
didores. Però a poc a poc, 
quan es connecta amb l’hu-
mor de tota aquesta bogeria, 
i sobretot quan Sol Picó dóna 

mostres de la seva tècnica 
(impressionant número amb 
les puntes dels dits), és fàcil 
acabar rendit al divertimento 
de l’espectacle.

Aparentment no hi ha un 
fil conductor de les diferents 
escenes. Però fixant-se en la 
figura de Sol Picó, esforçada 
per demostrar que el seu cos 
encara respon, es comprèn el 
missatge de resistència, de 
reinvenció, de lluita contra 
el pas del temps i els seus 
efectes sobre el cos i l’ànima. 
Mentre el cos respongui vol 
dir que hi ha vida i, per tant, 
cal esforçar-se per demostrar 
tot allò del que som capaços, 
sembla dir Sol Picó amb la 
seva bellugadissa tossuderia, 
intentant superar la força 
del rocós company d’esce-
na, un expressiu Valentí 
Rocamora. 

La música en directe és 
un element primordial de 
l’espectacle. Sota la direcció 
musical i el saxo de Mireia 
Tejero, els vallesans Jordi 
Pegenaute (guitarra elèc-
trica) i Joan Rectoret (baix 
i contrabaix elèctric) i la 
bateria Mercè Ros conver-
teixen El llac de les mosques 
en un potent concert de 
rock en directe. Però la seva 
participació no és estàtica ni 
passiva, ja que tant el vestua-
ri com les seves interaccions 
amb els ballarins els conver-
teixen en còmplices de l’uni-
vers Picó. 

L’emocionant i interactiu 
final, amb Sol Picó immo-
bilitzada i rebent mostres 
escrites de suport del públic 
damunt d’un guix que, ara sí, 
li impedeix qualsevol tipus 
de moviment, és la cirereta 
d’un saborós pastís que acaba 
amb sincers aplaudiments 
d’un públic entregat.

Fotògrafs de la comarca 
s’uneixen en una exposició en 
homenatge a Agustí Centelles
Granollers

EL 9 NOU

Un total de 14 fotògrafs del 
Vallès Oriental han volgut 
homenatjar Agustí Centelles 
amb l’exposició “Interpretant 
Centelles, 14 visions”, que 
s’inaugura aquest dilluns a 
les 8 del vespre a la sala d’art 
El Quatre de Granollers. Els 
fotògrafs participants en la 
mostra són Valentí Enrich, 
Griselda Escrigas, Ramon 
Ferrandis, Cristina Forés, 
Josep Garcia, Anna Iglesias, 
Sílvia Jordan, Anna Mas, 
Anna Padrós, Jordi Salas, 
Miquel Sebastià, Xavier 
Solanas, Núria Tarrés i Toni 
Torrillas.

Amb aquesta exposició, es 
vol ajudar a difondre l’obra 
d’Agustí Centelles, conside-
rat un dels pioners del foto-

periodisme modern a Euro-
pa i autor d’imatges molt 
impressionants dels anys de 
la República i la Guerra Civil. 
Centelles va ser protagonista 
de l’extraordinària història 
de salvament de milers de 
negatius que es va emportar 
a l’exili i que no va recuperar 
fins al cap de 37 anys, amb 
Franco ja desaparegut. 

Gairebé tots els autors de 
l’exposició es dediquen o 
s’han dedicat al fotoperiodis-
me en algun moment de la 
seva vida professional. “Per 
aquest motiu, valorem l’obra 
d’Agustí Centelles, que va 
viure uns moments molt 
complicats: la Guerra Civil, 
l’exili, l’internament en 
camps de concentració i un 
difícil retorn a Catalunya”, 
comenten els autors de la 
mostra.

Concert de pares i professors, a 
l’escola de música La Vall del Tenes

Santa Eulàlia de Ronçana

L’escola de música La Vall del Tenes va cele-
brar l’estrena de la seu a Santa Eulàlia de 
Ronçana i la diada de Santa Cecília, patrona 

dels músics, amb un concert singular aquest 
dissabte, en què els protagonistes van ser 
els professors i els pares dels alumnes amb 
coneixements musicals. El concert, a càrrec 
d’una quinzena de mestres de diferents ins-
truments, va aplegar una seixantena de per-
sones.
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