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Al cel, flamenc amb puntes

Bàrbara Raubert Nonell

'Paella mixta'. Coreografia: Sol Picó. Intèrprets: Sol Picó, David N. Climent, Pablo Molinero, Marco Regueiro, Fernando
Ruiz de Mendarozqueta. Bailaor: Israel Galván. Violí: Olvido Lanza. Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya. Sala
Tallers. 1 de juny.

Una instal·lació per descobrir els racons íntims del Teatre Nacional, un espectacle de carrer que acaba
en un ring flotant dins el teatre..., aquests són alguns ingredients de Paella mixta, el darrer espectacle
de Sol Picó, que s'endinsa en la negror de la mort després d'haver passat pel vessant més vital de
Barbi-superstar -totes dues obres creades en residència al Teatre Nacional-. L'estabilitat d'haver tingut
dos anys de residència ha permès a Picó d'escolar-se per passadissos, vàters i sales d'assaig: tots,
espais intermedis. Com ho és el pas entre la vida i la mort, que Sol Picó ens ha dibuixat amb la
complicitat de la lluna plena i d'una cortina de pluja a través de la qual veiem els quatre actors ballarins
que l'acompanyen en aquest viatge sense retorn. La silueta del teatre, amb la perspectiva de les
columnes clàssiques, crea una escenografia metafísica a l'estil de De Chirico i fa de fons impagable per
a aquesta peça, en què també són impagables els seus intèrprets, de torsos treballats i moviments
agressius que executen amb concentració.

La mirada sofrent i una gavardina fosca accentuen l'enigma i el magnetisme d'uns personatges que
passen fregant els espectadors una mica espantats, si bé sembla que estiguin molts quilòmetres lluny
en les coordenades de temps i espai; la comparació amb la pel·lícula Matrix sembla inevitable, però
aquesta estètica apocalíptica i d'homes màquina és pròpia de la Sol des dels seus inicis, com també ho
són la força exultant i l'energia captivadora.

Així, contenció masculina i emoció femenina, amanides amb l'encant de la música (tant del violí com de
la veu que sembla un violí, o potser a l'inrevés) i la presència d'Olvido Lanza, fan una combinació que va
escalfant l'ambient fins a fer que al personatge dalt del ring li saltin guspires: el formidable bailaor
(merescudament anomenat cubista) Israel Galván, que personifica la mort a la qual s'enfronta la
coreògrafa amb la versió -marca de la casa- amb puntes del flamenc.

Amb la música techno com a ritme de fons, el bailaor marca el seu propi tempo amb un vigor
extraordinari als peus, mentre els braços es deixen portar per l'emoció d'una baralla d'enamorats i la
idea de lloc impossible, atacant les arrels del flamenc per convertir-lo en una cosa del més enllà. Ella,
amb les sabatilles de punta vermelles, com la nena del Mag d'Oz, s'atreveix a traspassar la línia
marcada i el desafia a un duel d'amor, de por, d'espera i de desesperació cap a la mort, veritable
promesa final de tots. Una galleda d'arròs ho festeja, i el plat queda servit amb aquesta mixtura
d'elements espectaculars i emocions plàstiques.

Quatre actors ballarins acompanyen Sol Picó
en aquest viatge sense retorn.
Jordi Garcia
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