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Barbaroux. Ds., 18 i 19.30 h. 7 €. Només 
dissabte 26. 

La tela és la matèria primera d’aquest 
espectacle de la prestigiosa companyia 
francesa Carré Blanc. Entre la dansa i el 
teatre, Chiff onnade fa ús de la música, el 
teatre textual i d’objectes, el circ i la 
imaginació per suggerir un món fantàstic 
i tàctil

NOU (!) Kalidoscopio Dir: 
Charlotte Fallon. Amb Rosa A. García i 
Geofrey Maggba o Javier Fernández . 
Diumenge, 18 i 19.30 h. 7 €. Només 
diumenge 27.

Sobre el blanc nuclear i original, dos 
personatges projecten colors, formes i 
volums, per recrear un nou univers. 
L’espectacle és una producció dels bascos 
Teatre Paraíso i el Théâtre de la 
Guimbarde. 

Teatre Sagarra 
(Lluís Companys, 27). Santa Coloma de 
Gramenet. www.teatresagarra.cat. 
Anticipada: Caixa Catalunya, 902 10 12 12 
i www.telentrada.com. 

NOU (!) Jehanne Dir: Hansel Cereza. 
Amb Lola Greco, Miguel Rodríguez, 
Laura Galán. De dv. a dg., 21 h. 22 h . Del 
25 al 27 de novembre. 

Joana d’Arc (Jeanne) està considerada 
com una de les màrtirs de la història, però 
la llista de gestes que va aconseguir en la 
seva curta –i condicionada vida– és 
llarga. El muntatge dirigit per Hansel 
Cereza fa una refl exió sobre els aspectes 
que van marcar aquesta heroïna, 
protagonista de molts llibres d’història. 

Teatre Tívoli 
(Casp, 8). T. 93 412 20 63. www.
grupbalana.com. M: Catalunya (L1-L3) i 
Passeig de Gràcia (L2-L3-L4). Taquilla 
oberta de dt. a dg., d’11 a 14 h i de 16.30 h 
fi ns que comença la funció. Anticipada: 902 
33 22 11 i www.servicaixa.com. 

NOU Polyphonia d’Asaf  Messerer, 
Jean Coralli i Christopher Wheeldon. 
Dir: Angel Corella. Amb Carmen Corella, 
Natalia Tapia, Ángel Corella, Herman 
Cornejo, Dayron Vera, Momoko Hirata, 
Kazuko Omori, Fernando Bufalá, 
Yevgen Uzlenkov i altres. Dimecres, 20 h. 
De dijous a dissabte, 21 h. Diumenge, 
18 h. De 25 a 58 €. Fins al 27 de 
novembre. 

L’obra de Christopher Wheelden puja 
a l’escenari del Tívoli de la mà del Corella 
Ballet. El neoclassicisme, la barreja de 
moviments clàssics fusionats amb la 
dansa moderna i els moviments 
extravagants en contrast amb la música 
de Stravinsky, Debussy, Prokófi ev i 
Kodaly donen forma a la primera de les 
coreografi es; els passos a dos i la 
coreografi a a tres mans ‘Suspended in 
time’, amb música de l’ELO, completen 
l’espectacle. 

Versus Teatre 
(Castillejos, 179). T. 93 232 31 84. www.
versusteatre.com. M: Glòries (L1) i 
Monumental (L2). Taquilla oberta de dt. a 
dg., una hora abans de la funció. Anticipada: 
Caixa Catalunya, 902 10 12 12 i www.
telentrada.com. 

Dreamin’ and rappin’ d’Anna Soler, 
Moises Maicas i a partir de l’obra de 
William Shakespeare. Dir: Moisès 
Maicas. Amb Ariadna Suñer, Javier 
Beltrán, Oriol Casals, Georgina Llauradó, 
Jordi González i altres. De dj. a ds., 
18.30 h. Dg., 17 h. 16 €. Fins a l’11 de 
desembre. 

Els dj, els b-boys, i les b-girls, 
conceptes nascuts a Harlem i al Bronx, 
són els responsables d’aquesta nova 
mirada al clàssic de Shakespeare. 

Encara que vam veure’n una obra 
dins l’actuació de la companyia 
Danza Contemporánea de Cuba la 
temporada passada, ja fa un parell 
d’anys que Bonachela va ser 
proposat com a director artístic de 
la companyia de dansa més 
important d’Austràlia, la Sydney 
Dance Company, i va marxar fent 
un salt endavant acabat en doble 
pirueta a l’aire. Fins als antípodes 
però sentint-se com a casa. 

I com si fos un més de casa, l’han 
aplaudit en cada nova actuació 
amb què ha vestit la SDC. Aquesta 
companyia fundada el 1969 li ha 
permès desbocar tota la seva 
energia glamurosa per l’estació de 
trens on assaja i en cada nova 
producció esperonat pels 
meravellosos quinze ballarins que 
la formen. Amb ells torna ara al 
teatre que, des dels seus inicis de 
coreògraf, va creure en ell i el va 
impulsar, el Mercat de les Flors. Hi 
presentarà les dues darreres peces 
que ha coreografiat a Austràlia: 6 
Breaths i LANDforms, obres que 
comparteixen una elevada 
organicitat i que han estat creades 
en col·laboració amb el compositor 
italià postminimalista Ezio Bosso.

6 Breaths va sorgir a partir d’un 
taller impartit per Bonachela on 
posava en relleu els diferents tipus 
de respiració i com cadascun 
repercutia en el moviment. Des de 
la primera respiració, la del 
començament de la vida; el panteix 
de quan ens falta l’alè; la respiració 
tallada pel plor; respiracions 
diferents i simultànies; petites 
respiracions, i finalment la darrera 

alenada abans de la mort.
L’acompanyament dels 

violoncels en la partitura de Bosso 
representa els pulmons que 
s’inflen i es desinflen, donant vida 
als ballarins. En canvi, a 
LANDforms, que tracta de l’efecte 
del clima i de la contaminació 
sobre el paisatge, la música és 
l’element meteorològic o 

ambiental, i els ballarins són la 
terra on afecta. El canvi de 
paisatge tan radical que ha 
experimentat Bonachela aquests 
anys l’ha dut a observar el seu 
entorn amb una sensibilitat 
especial.

El fet que la matèria viva sigui el 
centre d’aquestes creacions obliga 
el coreògraf  a bellugar-se per 
indrets menys atlètics i adoptar 
una escolta més introspectiva 
d’aquella a què ens tenia 
acostumats, apaivagant la set 
gimnàstica de les darreres 
propostes amb una major 
interiorització dels moviments. 
Això no vol dir que descarti la base 
tècnica que va enfortir durant la 
seva estada a la Rambert Dance 
Company de Londres, ni que es 
desfaci del magnetisme pop que va 
aprendre de les estrelles musicals 
amb qui va treballar, com Kylie 
Minogue i Tina Turner. Amplia el 
registre. I amb aquestes noves 
creacions m’hi jugo el que sigui que 
fa aixecar el públic de la cadira.
 
6 BREATHS + LANDFORMS 
Mercat de les Flors
Fins al 27 de novembre

Austràlia, a un pas
Bonachela, el coreògraf que va enamorar Kylie Minogue, ens porta la 
seva nova família, la Sydney Dance Company. Per Bàrbara Raubert

El de la Garriga ha 
ampliat el registre 
més enllà del 
magnetisme pop i 
la gimnàstica

La peça LANDforms tracta l’efecte del clima i la contaminació.
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