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‘El llac de les mosques’ triomfa a Londres

Sol Picó no passa per les portes de
felicitat per haver actuat aquest
cap de setmana al Sadler’s Wells de
Londres i haver fet aixecar la pla-
tea del teatre de dansa europeu
més prestigiós totes dues nits.
L’espectacle-miracle és El llac de
les mosques, una obra estrenada el
2008 en la qual Picó exorcitzava la

crisi dels 40 amb un concert de
rock –amb tots els ets i uts, amb
bateria, guitarra, baix i saxo en di-
recte– coreografiat. Des de l’estre-
na, l’han interpretat ininterrom-
pudament per tot el món, i ja gaire-
bé arriben als 100 bolos, una fita
excepcional que ha impedit que Pi-
có balli a Petra, la mujer araña...

FESTIVAL GREC 2011

Les coreògrafes Sasha Waltz i Sol Picó passen pel Grec: l’alemanya presenta la bipolar
‘Continu’ i la valenciana hi estrena ‘Petra, la mujer araña y el putón de la abeja Maya’

Dues prestigioses coreògrafes eu-
ropees presenten nou espectacle al
Grec: l’alemanya Sasha Waltz tor-
na amb Continu i la valenciana Sol
Picó explora la monstruositat a Pe-
tra, la mujer araña y el putón...

LAURA SERRA

BARCELONA. La coreògrafa Sol Picó
va conèixer Sasha Waltz a Berlín, als
anys noranta. L’alemanya la recor-
da en un solo, fa quasi vint anys, a
la famosa casa Tacheles, mentre que
la valenciana detalla que el mànager
i parella de Waltz, Jochen Sandig, la
va convidar després a un festival
amb Razona la vaca (1996), un dels
primers espectacles que va estrenar
amb la seva pròpia companyia. “Em
sembla molt bé la feina de Waltz, té
una carrera lògica, arriscada, fa el
que vol fer i és reconeguda interna-
cionalment”, opina Sol Picó. Però
no s’està d’afegir: “Ha tingut molt de
suport del govern alemany”. Sasha
Waltz celebra el creixement d’aque-
lla ballarina menuda i expansiva ara
directora d’“una companyia prò-
pia”. Les dues coreògrafes tornaran
a coincidir, quinze anys després, a la

Els ‘monstres’ de la
dansa europea, al Grec

programació del Grec, que aquest
any mima la dansa més que cap altre
gènere.

Una obra de blancs i negres
Sasha Waltz tornarà al festival des-
prés de la plàstica i fantàstica òpe-
ra Dido & Aeneas de Henry Purcell
que va impactar al TNC l’estiu del
2008. Per això s’explica fàcilment
que les entrades per a les dues úni-
ques funcions, avui i demà al Mercat
de les Flors, estiguin esgotades.
L’alemanya presentarà una coreo-
grafia bipolar, amb dues cares opo-
sades, que parteix de dos projectes
que va crear per a la inauguració de

dos museus, el Neues Museum de
Berlín, obra de David Chipperfield,
i el Maxxi de Roma, de Zaha Hadid.

La primera part de Continu s’em-
marca en una caixa fosca i mostra
la força interior dels intèrprets, les
emocions, la violència, un movi-
ment més pur i dur. La segona part
és blanca com el museu de Hadid i
és una coreografia més subtil, amb
una estructura estricta, racional,
una estètica geomètrica. Confronta
els sentiments amb l’intel·lecte.

L’arquitectura ha inspirat Conti-
nu, però també ho ha fet la música:
el poema simfònic Arcana d’Edgar
Varèse és la peça central de l’obra

perquè “com La consagració de la
primavera de Stravinsky, que va
canviar la manera com es concebia
la música contemporània aleshores,
s’interessa pel poder de la natura”;
també hi ha altres temes de Varèse i
composicions contemporànies de
Claude Vivier i Iannis Xenakis, per
primer cop totes enregistrades.
Waltz assegura que la monumental
Continu no té res a veure amb Dido
& Aeneas. “Cada obra és un univers
únic perquè treballo a partir del te-
ma central i de la música. Potser
com a enllaç hi ha la meva emprem-
ta, que és el treball amb moviments
orgànics”, observa la coreògrafa.

ARQUITECTURA I FASSBINDER
Són els motius d’inspiració de

Continu i Petra, la mujer araña
y el putón de la abeja Maya (a la

dreta). S. BOLESCH / C. FARGAS


