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La ballarina Sol Picó ha estat treballant uns dies al Teatre Auditori

La primera part 
contractant

Anna Ballbona

Periodista

e tan bona com 
és la història 
de la meva ami-

ga que no em puc 
estar d’explicar-la. 
No relatar-la seria 
perdre una magnífi-
ca escena local que 
assoleix els millors 

nivells d’esperpent burocràtic, a la 
manera de “la primera part contrac-
tant de la primera part” d’en Grouc-
ho Marx. Tot comença quan l’amiga 
pren un avió acompanyada de La 
pell freda, l’exitosa novel·la d’Albert 
Sànchez Piñol, que havia manlle-
vat de la biblioteca Can Pedrals de 
Granollers. De tornada, oblida el lli-
bre a l’avió. I com deu suposar l’au-
daç lector, el fet desencadena tot un 
seguit de truculències burocràtiques 
d’allò més entretingudes. 

La companyia aèria l’informa que 
no disposen de servei d’objectes 
perduts a l’avió. Primera estranye-
sa. L’amiga, neguitosa, ho comu-
nica a Can Pedrals, que l’atén amb 
comprensió. Passats els dies, però, 
rep una trucada d’una biblioteca de 
Barcelona –la de la Sagrada Famí-
lia, concretament–dient-li que allà 
ha anat a parar el llibre extraviat, no 
se sap com. Segona estranyesa, però 
almenys ha aparegut el llibre. Ara 
el lector perspicaç pot pensar que 
la història davalla en interès, però, 
i ara, l’administració hi és per ser-
vir, també, dosis d’inversemblança i 
d’intriga quan cal.

L’administració hi 

és per servir, també, 

dosis d’inversemblança   

quan cal

Tant una biblioteca com l’altra 
diuen a l’amiga que pot tramitar 
l’enviament del llibre, de Barcelona 
a Granollers, pagant un euro amb 
vint, si es vol estalviar el viatge o 
no li va bé d’anar a buscar el llibre 
ella mateixa. El petit problema és 
la lletra menuda. Tercera estranye-
sa: el pagament per enviar el llibre 
a Granollers i evitar-li el viatge a la 
Sagrada Família l’ha de fer perso-
nalment a la biblioteca de la Sagra-
da Família. Ho han llegit bé. Segur 
que no hi ha cap altra opció? No el 
puc pagar a Granollers? No, és que 
aquest és el funcionament, rep com 
a resposta lacònica. Oi que no l’hi 
troben ni solta ni volta? Jo tampoc, 
ni l’amiga, ni en Groucho, ni ningú. 
El que dèiem de la primera part con-
tractant de la primera part. 

Sort que la història acaba bé, per-
què intervé heroicament una tre-
balladora de la biblioteca de Can 
Pedrals de Granollers, que hi posa 
una mica de sentit comú. I de vega-
des, només un pessic de sentit comú 
pot arribar a moure muntanyes i 
esborrar absurditats estalviables. No 
demanem gaire més. 

D
Granollers

EL 9 NOU

El Teatre Auditori de Granollers 
s’ha convertit en el marc, aquestes 
darreres setmanes, dels assajos del 
nou espectacle de la companyia Sol 
Picó, El llac de les mosques, que s’es-
trenarà a Múrcia. Aquesta residèn-
cia s’inclou en el marc de la política 
de suport a la producció escènica i 
musical i que, aquesta temporada, 
ja va acollir una altra residència de 
dansa, concretament la de la compa-
nyia Mudances-Àngels Margarit. Sol 
Picó és actualment una de les repre-
sentants de la dansa contemporània 
de l’Estat que més països ha recorre-
gut de gira i una de les companyies 
amb més prestigi internacional.

Sol Picó ha comptat, en aquesta 
ocasió, amb la col·laboració dels 
músics vallesans Jordi Pegenaute i 
Joan Rectoret, components del mític 
grup Té Punch!, que es va retrobar 
l’any passat. Pegenaute i Rectoret 
toquen en directe en aquest espec-
tacle al costat de la compositora i 
música Mireia Tejero (component 
de grups de músics experimental 
com Error Genético) i Mercè Ros 
(bateria i veu).

En aquest nou muntatge, la 
coreògrafa i ballarina proposa una 
aventura amb una mirada cap enre-
re i cap endavant. Sol vol fer un 
espectacle auster, concret, impac-
tant, despullant-se d’escenografia 
i simplificant l’escena per ressaltar 
el contingut, la interpretació, per 
arribar directe a l’espectacle. Amb 
aquestes premisses, Sol Picó es pro-
posa reproduir un concert de rock, 
amb una cantant que és una balla-
rina. Picó serà la mestra de cerimò-
nies, que realitzarà els rituals típics 

Sol Picó prepara el nou espectacle 
al Teatre Auditori de Granollers
La companyia ha tingut la col·laboració dels músics Jordi Pegenaute i Joan Rectoret

d’un concert de rock.
La coreògrafa té un repertori de 25 

espectacles, amb més de 900 repre-

sentacions en 500 teatres de 25 paï-
sos de tot el món. La companyia va 
ser creada el 1944.

Aigua amb Gags afronta un nou repte 
amb l’estrena de ‘Medea’, aquest cap 
de setmana a Vilanova
Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

La companyia de teatre amateur 
Aigua amb Gags, de Vilanova del 
Vallès, afronta un nou repte amb 
l’estrena del seu últim muntatge, el 
clàssic d’Eurípides Medea, aquest 
cap de setmana al Centre Cultural 
de Vilanova.  Es faran dues funcions 
aquest dissabte a les 10 del vespre 
i diumenge a partir de les 7 de la 
tarda.

Joan Sors, director de la companyia, 
explica que han apostat per fer una 
posada en escena actual “per tal que 
l’espectador pugui veure reflectides 
problemàtiques socials amb les quals 
convivim dia a dia: de desigualtat 
entre home i dones, de masclisme, 
de maltractaments...”. Segons Sors, 

aquestes problemàtiques, quan  algú 
les pateix “poden acabar conduint-lo 
a desenllaços realment tràgics, com 
a la nostra Medea. Creiem que cada 
vegada que es representa l’obra, Eurí-
pides fa un toc d’atenció a la nostra 
societat encara clarament masclista”.  
En l’obra, Medea ha estat abandonada 
pel seu marit, que vol casar-se amb la 
filla del rei Creont. El sobirà decideix 
expulsar-la del país junt amb els seus 
fills, temorós de la seva còlera. Però 
ella li demana poder estar un dia més 
al país per enllestir els seus assump-
tes.

L’obra està protagonitzada per 
Rosamari Tramunt, Núria Bigas, 
Ariadna Herrero, Rosa Pla, Fina 
Gurillo, Laura Forns, Josep Fontbo-
na, Jordi Gallardo, Josep Ginestí i 
Joan Bigas.

Quatre grups actuen 
dissabte dins l’In 
Cívic Zone a Sant 
Feliu de Codines
Sant Feliu de Codines

Els belgues Ultraphallus és una de 
les bandes convidades al concert 
d’aquest dissabte de l’In Cívic Zone 
de Sant Feliu de Codines. La ban-
da, creada per Phil Maggi i Gabriel 
Marguerie el 2002, va treure el seu 
primer llarga durada, Lungville, 
l’any 2006. El 2008 va presentar 
el seu segon disc, The clever, un 
àlbum més obert i experimental. 
La banda belga estarà acompanya-
da pels madrilenys Moho (sludge 
metal), que presentarà el seu darrer 
disc, Chotacabra, i les bandes de 
Barcelona Lords of Bukkake  (drone 
doom) i Warchetype (doom metal). 
El disc d’aquests últims ha estat 
escollit per Mondosonoro com el 
millor disc de metal de l’any. La 
banda es manté sempre en una línia 
molt clàssica.
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