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Bonachela posa dempeus l’Auditori de Granollers amb ‘El país del sí i el país del no’

Quan la dansa commociona
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Els ballarins van fer un treball magnífic en el muntatge dirigit i coreografiat per Bonachela

lletja del Teatre Auditori de 
Granollers, és un fet. Però a 
diferència del públic musical 
i teatral català, un pèl fred 
com molts autors admeten, 
el de la dansa és agraït i enèr-
gic per compensar la poca 
atenció que es dedica a un art 
escènic, diguem, minoritari. 
El coreògraf nascut a la Garri-
ga Rafael Bonachela va posar 
dempeus, divendres, el Teatre 

Auditori de Granollers, on 
va aconseguir no commoure 
(que també), sinó commo-
cionar un públic que omplia 
una mica més de mig pati de 
butaques, en l’única parada 
del l’espectacle El país del sí i 
el país del no a l’Estat. El cop 
d’efecte que provoca la crea-
ció de Bonachela (ara, al cap-
davant de la Sydney Dance 
Company) el va definir, amb 

senzillesa, un membre del 
públic en el debat final, on 
el creador va ser present (i 
emocionat), per videoconfe-
rència: “Gràcies, Rafael, per 
tanta bellesa junta. És un dels 
moments més bonics que he 
passat en molt de temps”. 

Amb El país del sí i el país 
del no, la Bonachela Dance 
Company posa de manifest 
el talent coreogràfic de l’au-

tor vallesà. En l’obra hi ha 
impregnada la influència de 
la gran creadora alemanya 
Pina Bausch. S’hi reconeix la 
intel·ligència sintàctica dels 
elements distribuïts, la repe-
tició de petites frases core-
ogràfiques, com encallades, 
que s’endinsen a la pell com 
una ferida i fan significatiu 
allò que podria passar desa-
percebut. El segell bonache-
lià, però, consisteix a posar 
èmfasi en la dansa més pura, 
en lloc de la teatral. Bonache-
la la concep com un treball 
orgànic en què intenta no 
marcar significats i lectures. 
De fet, l’espectacle parteix 
d’una reflexió a partir dels 
signes i símbols de la vida 
diària, i com aquests desper-
ten records enterrats, però hi 
ha una voluntat generosa de 
deixar el camí lliure a múlti-
ples interpretacions. 

Bonachela, servit d’un cos 
de sis ballarins magnífics 
(excel·lent el treball d’Amy 
Hollingsworth, que es reti-
rarà al juny), demostra que 
té un coneixement únic dels 
mecanismes de les emocions, 
perquè prem el botó precís 
que sacseja i desborda les sen-
sacions del públic. A banda 
de la capacitat d’equilibrar a 
la perfecció intimitat i força 
en embastar escenes de duos, 
solos i coreografies de grup, 
tan brutals com líriques, 
Bonachela mostra un domini 
immens de l’aprofitament de 
l’espai escènic, de la dosifica-
ció de l’energia i els accents 
musicals. La música, de fet, 
mereixeria un capítol a part. 
Composta especialment per 
a l’espectacle per Ezio Bosso 
amb l’aportació dels ballarins, 
posa la dosi justa per trans-
formar un espectacle sensaci-
onal en impressionant. 

El conseller Tresserras visita Roca 
Umbert

Granollers

Per al conseller de Cultura de la Generali-
tat, Joan Manuel Tresserras, Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts és “l’exemple integral més 
important de Catalunya i de l’Estat de conver-
sió d’un complex industrial en un nou espai 

de producció de nova economia que vincula 
cultura i creativitat amb temes audiovisu-
als, formatius...”. El conseller va fer aquesta 
declaració en la visita que dissabte al matí va 
fer a l’equipament. L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, l’havia convidat perquè anys 
enrere, quan Tresserras era membre del CAC, 
els havia ajudat a dissenyar el nou complex 
audiovisual, ara a punt d’inaugurar-se.
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El grup francès 
Papier Tigre 
actua a Sant 
Feliu de Codines
Sant Feliu de Codines

El grup francès Papier Tigre 
actuarà aquest dimarts a la 
sala de concerts del centre 
cívic La Fonteta de Sant Feliu 
de Codines. La banda, que 
està fent una extensa gira 
europea, manté una afini-
tat musical amb grups com 
Liars, Q and Not You o The 
Ex, aplega en el seu xou cru-
esa punk, ball i el so punxant 
de les bandes de Washington 
DC. El grup estarà acompa-
nyat per Twisted Nails, de 
Sant Celoni, que presentaran 
el seu darrer treball disco-
gràfic, We are A.N.I.M.A.L.S., 
un EP format per cinc temes 
que representa un pas més 
en la trajectòria de la banda, 
que arriba ja als 10 anys. El 
concert, organitzat per In-
Civic Zone, començarà a 2/4 
de 10 del vespre i el preu de 
l’entrada serà de 5 euros.

La Bombeta presenta 
un cicle de música 
tradicional

Mollet del Vallès

L’associació La Bombeta de 
Mollet presenta aquesta 
setmana el I Cicle de Música 
Tradicional, amb la presèn-
cia de diversos grups de la 
música irlandesa, balcànica, 
klezmer, americana, jazz 
i celta. El primer concert 
es farà aquest dimarts i 
anirà a càrrec de Balkan 
Alien Sound, una formació 
irlandesa integrada per set 
músics de diferents proce-
dències. Divendres que ve 
serà el torn de The Grove, 
un quartet acústic que inter-
preta temes de les tradici-
ons americana i irlandesa, 
mentre que dissabte 6 de 
març actuarà Rufus T. Fire-
fly Quartet. El cicle acabarà 
diumenge que ve a les 8 del 
vespre amb l’actuació de 
Doire, un trio de repertori 
bàsicament de música celta i 
música tradicional irlandesa.

CRÍTICA DE TEATRE

‘El país del sí i del no, de la 
Bonachela Dance Company.
Direcció i coreografia: Rafael 
Bonachela. Teatre Auditori de 
Granollers. Divendres, 26 de 
febrer.

Granollers

Estefania Marín

Que la dansa (i més si és con-
temporània) és la germana 


