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DAVID RUANO

Sol Picó comparteix escenari amb dos ballarins avui a Salt

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

No és per casualitat que en plena
sequera financera, la coreògrafa
Sol Picó reflexioni sobre la deca-
dència i la desolació; sobre la in-
certesa i la pèrdua. La seva ha es-
tat una carrera de feina àrdua a
cop de rellotge i en condicions
econòmiques ajustades. I quan
semblava que la vida posava les
coses al seu lloc, va arribar la cri-
si i es van esvair els ajuts.
“Ara que per fi havia arribat el

moment de gaudir creant i ba-
llant, resulta que tampoc: si vols
treballar has de baixar de nou a
la trinxera. És esgotador”, va de-
clarar Sol Picó quan va presentar
la seva última producció. Es trac-
ta de Memòries d’una puça, una
coreografia per a tres ballarins
–tres nòmades, inclosa ella, patè-
tics de prop, insignificants de
lluny– que s’estrena aquesta nit
al teatre de Salt i que es veurà al
juliol al Teatre Nacional de Cata-
lunya.
La companyia Sol Picó, que

com la resta de grups del país ha
hagut de llançar-se a demanar
crèdits bancaris perquè no arri-
ben els ajuts de laGeneralitat cor-
responents a aquest any, copro-
dueix (com pot) aquesta peça

junt amb Temporada Alta i el
TNC. “La puça som tots nosal-
tres, aquests éssers insignificants
però poderosos i corrosius que
són els éssers humans, que passi
el que passi, no paren mai”, diu
l’explosiva Picó. Plantejada com
una road movie que pivota entre
la fantasia i l’absurd, es tracta
d’un exercici “auster, minimalis-
ta i convuls” –en paraules de la
creadora valenciana– que té un fi-
nal que podria donar lloc a un al-

tre espectacle. “És una espècie
de SOS, una petició de rescat,
mai més ben dit, amb el qual po-
dria començar una nova vida”.
La història transcorre en un lloc
qualsevol, una escenografia con-
vertida en unmón que es desplo-
ma i en què els ballarins –Carles
Fernández, que va treballar a
Petra, la mujer araña y el putón
de la abeja Maya (2011), Valentí
Rocamora, que ho va fer a El llac
de les mosques (2008) i la matei-

xa Picó– munten una festa, una
espècie de danzad, danzad,maldi-
tos, en què ballen entre munta-
nyes de residus. “Perquè si cal ba-
llar sobre les escombraries, ho fa-
rem”, diu Picó. Unmissatge per a
les administracions? “Interpre-
tin-ho com vulguin”.
Per a aquesta celebració de la

pèrdua com una oportunitat, per
a aquesta expressió de la necessi-
tat d’escapar de l’asfíxia actual,
Picó ha investigat sobre el folklo-
re escocès, combinat amb la coda
del ballet clàssic i la dansa con-
temporània. Una creació emi-
nentment física per a la qual
compta novament amb el compo-
sitor de música electrònica
Carles López –aquell que sent
menor d’edat ja li va posar músi-
ca aRazona la vaca (1997)– i en la
qual ha tingut alguna cosa a veu-
re la curta estada del coreògraf
Juan Cruz a La Piconera, l’espai
de creació de Sol Picó. La coreò-
grafa ha volgut contaminar-se de
l’experiència d’aquest basc, que
és la mà dreta de Sasha Waltz.
I parlant de La Piconera, Picó

explica que tota la companyia ha
hagut d’endeutar-se, signar crè-
dits, hipotecar els seus pisos, i
que el que més li preocupa és ha-
ver d’acabar tancant el seu espai
del Poble Sec. “Aquí hem creat
planter, hi ha nens que van ser
alumnes nostres i avui són a l’Ins-
titut del Teatre...”
Salvador Sunyer, director de

Temporada Alta, adverteix que
la cultura és una “cadena llarguís-
sima que no es pot interrompre”.
Aquesta edició del festival és la
més nodrida en dansa: “En èpo-
ques de crisi cal programar-la,
perquè cada cop témés públic, es-
pecialment gent jove”, conclou.c
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HOY ESTRENO EN CINES

L’artistaSolPicóescenifica
unSOSaTemporadaAlta
La coreògrafa estrena ‘Memòries d’una puça’, sobre la crisi

ERNEST CARRANZA
Palma

El Govern balear esperarà el re-
sultat de les eleccions catalanes
del 25 de novembre abans de de-
manar la sortida formal de l’Ins-
titut Ramon Llull. Si les votaci-
ons confirmen la majoria sobira-
nista que apunten les enquestes,
l’Executiu de José Ramon Bauzá
demanarà una reunió amb la Ge-
neralitat per fixar la data de sor-
tida del consorci.
Rafel Bosch, conseller de Cul-

tura i portaveu del Govern, va
explicar que l’aposta sobiranista
catalana ha pesat tant com les
raons econòmiques. “Elmarc po-
lític que proposa Catalunya no és
el més correcte des del punt de
vista constitucional”, va argüir.
Bosch va afegir que la col·labo-
ració per promocionar la cultura
catalana és “altament difícil de
recuperar” en el context actual.
La continuïtat, va dir, hauria
suposat constants desacords. Va
negar, així mateix, que l’abando-
nament de l’institut pugui afec-
tar en el futur les relacions amb
la Generalitat. Actualment les
illes deuen un milió d’euros en
concepte d’aportació al consorci,
un deute que s’espera saldar en
els propers mesos.c
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esperaran
el resultat
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sortir del Llull


