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El gaiter gallec Carlos Núñez també participa en els actes de la Capital Europea de la Cultura

Sol Picó porta a Cork 'La dona manca'

Conxa Rodríguez

La coreògrafa Sol Picó presenta des d'avui fins dissabte 'La dona manca o Barbie-Superestar' a
l'Opera House de Cork, segona ciutat d'Irlanda que enguany és Capital Europea de la Cultura.

LONDRES.- El teatre de l'Opera House, que ara celebra els 150 anys, ha estat gairebé transformat per
acollir els principals espectacles del programa europeu. La coreografia de Sol Picó es mou al voltant de
la dona i l'univers que generen els planetes femenins enlluernats per Sol Picó. Sis ballarines i tres
músics fan i desfan el món de la dona en imatges i situacions sovint fantasioses o impossibles. Sol Picó
(Alcoi, 1967) encapçala el grup de dones de La dona manca o Barbie-Superestar, però la seva no és
l'única participació de l'Estat a Cork: el músic Carlos Núñez també portarà el seu art a la ciutat irlandesa.
El programa de la capitalitat va obrir-se el 8 de gener amb una rua pels carrers de Cork, al sud de l'illa
d'Irlanda. La llegenda diu que el riu Lee el va formar la cua d'una serp gegant cercant el mar. La
companyia de teatre Spraoi va recrear un espectacle amb la llegendària serp sortint del riu mentre la
música, els colors, els focs artificials i les campanes de les esglésies s'incorporaven a l'esdeveniment.
Per donar la benvinguda cultural als 12 nous membres de la Unió Europea que van incorporar-se a
començaments d'any, Cork dedica cada un dels mesos de l'any a un dels països incorporats.
L'Ajuntament de la ciutat ha format una companyia per organitzar i gestionar les celebracions de forma
independent. Cork 2005 té una dotació de 13,5 milions d'euros, aportats per l'Ajuntament i el ministeri de
Cultura. L'alcalde de la ciutat, Sean Martin, diu que "el programa d'activitats és de gran qualitat i inclou
tots els sectors de la societat, i permetrà als ciutadans de Cork, d'Irlanda i de tot arreu disfrutar de la
ciutat i ser participants en la cultura". També va emfasitzar "el llegat que deixarà la celebració pel futur
de la ciutat i d'Europa". En aquest esperit integrador, el programa d'actes inclou el festival d'estiu
Eurochild, que reunirà a Cork joves de tot Europa a través de beques i ajuts.
Entre les exposicions, destaca Figura i territori, amb obres d'artistes com Rembrandt, Van Gogh i
Mondrian. La història marinera de Cork serà una altra de les mostres, així com una retrospectiva del
pintor James Barry (1741-1806), l'artista de Cork de més relleu. Mapa abstracte de Cork és un tapís que
quan estarà acabat farà uns 250 m de llarg. Cada dia un grup de persones aportarà el seu tros de teixit
de llana al mural. La literatura, arquitectura, escultura, dansa, gastronomia, ceràmica, joieria i els jocs
tradicionals són també part del programa, així com la fotografia, el cinema i la imatge.
La música a Irlanda és part de la vida quotidiana. El Beamish Cork Folk Festival, el Guiness Cork Jazz
Festival i el Festival de Música de Cambra de West Cork són convocatòries anuals que aquest any es
vesteixen d'Europa. El compositor de Cork Sean O'Riada serà un dels protagonistes de l'apartat
musical, que inclou concerts de blues, orgue i música celta i de cambra.
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La fantasia coreogràfica de Sol Picó arriba a la Capital
Europea de la Cultura
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