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□  de les puces, motiu del nou espectacle de Sol Pico, té un punt ancestral. Les imatges promocionals del muntatge hi juguen

«Memòries d’una puça», de Sol Picó, 
ve a 30 Nits amb honors d’estrena
La ballarina en farà quatre funcions al TNC la setmana entrant, dins del Grec
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Després de l’exitosa prees- 
trena en el Temporada Alta de 
Salt, a la tardor passada, la 
ballarina i coreògrafa Sol Picó 
és ara a l’Estruch per acabar 
de pulir Memòries d'una puça, 
el seu més recent espectacle.

Amb honors d’estrena el pre
sentarà aquest divendres (22 
h) a l'auditori de l'antiga fàbri
ca creualtenca. I la setmana 
entrant en farà quatre funcions 
dins del Grec al TNC (Teatre 
Nacional de Catalunya), del 10 
al 14 de juliol.

Durant tota aquesta setma

na, Sol Picó està a l’Estruch, 
en termes de residència tèc
nica i en sessions de treball 
de sis hores diàries. Sobre
tot està reajustant la música, 
composada expressament per 
Carles López Capmany. I re
tocar la música, en la dansa, 
porta a replantejar moviments,

en aquest cas inspirats en els 
de les puces, tal com indica el 
títol, i amb la crisi actual com a 
argument de fons.

Les puces com a tem a
El de les puces, en efecte, és 
to t un tema, com a tal prou 
ancestral. L'ésser ínfim capaç

de fer patir feres tan potents 
com els lleons, o de provocar 
infinitat de jocs i situacions en 
els humans. En la literatura 
popular, se'n poden apreciar 
infinitat d'exemples en els ro
manços, auques i fulls de ven
tall que precisament aquests 
dies mostra la Fundació Bos
ch i Cardellach (Indústria, 18), 
en l'exposició Carregat de ro
manços!.

En el full de programa. Sol 
Picó presenta aquestes Me
mòries d ’una puça com «una 
reflexió sobre la actualitat, vis
ta com un huracà devastador 
que no ens permet avançar, un 
èxode impossible, i sobre la 
necessitat de canviar aquest 
món, d’escapar d'aquesta si
tuació asfixiant». I, com a ar
gument, el que segueix: Tres 
nòmades, patètics de prop i 
insignificants de lluny, ens pro
posen un viatge trashumàntic, 
amb un final que els situa a 
la deriva, com un missatge en 
una ampolla, un desig, una pe
tició desesperada d ’ajuda...»

Textos de García Calvo
En els textos recitats a 
l'espectacle hi van els gran
diosos Dos sonetos teológicos 
d'Agustín García Calvo, a qui 
tants esperits lliures troben a 
faltar d'ençà la seva mort. en
cara recent. En efecte, els hi 
sobra força i sentit per inspi
rar tot un espectacle de dansa 
contemporània. I més en Sol 
Pico, apreciada entre les figu
res de major prestigi en la dan
sa contemporània a Espanya i, 
cosa no menys sensible, molt 
vinculada a l’Estruch. Des de 
fa deu anys, hi ha vingut pre
sentant bona part de les seves 
creacions més aclamades, de 
Bésame el cactus o Paella mix
ta a aquest Memòries d ’una 
puça m

Tancat per Defunció encapçala 
el concert solidari amb els tibetans
Aquest divendres, a les 18.30h, a l’auditori Pere Quart
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Un cartell de luxe, que encap
çala un dels millors grups de 
pop-rock que ha tingut mai 
Sabadell, Tancat per Defun
ció. omplirà de bona música i 
balls el concert solidari que ha 
organitzat l ’associació Espai 
Obert amb l'ONG Jin-Pa a favor 
dels refugiats tibetans a l'ín
dia, aquest divendres a les 
18.30h l'auditori Pere Quart 
(Lacy, 11).

Tancat per Defunció, grup 
de Jaume Papell que està en 
millor forma que mai amb els 
fitxatges de Jordi Mourelo i 
Oest, i que té innombrables 
seguidors, encapçala un con
cert que comptarà també amb 
el cantautor Josep Monràs 
«Monpep», demostració de tan-
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Tancat per Defunció, en millor forma que mai

gos d 'Angel i Marga, boleros 
de Jacqueline Manzaba, swing- 
lindy hop amb El Gimnàs, la 
guitarra de Jordi Jané i el pop i 
balades d'Alfred Asensio.

El concert serà presentat 
per Gemma Pellicer. Les entra
des es venen a 7 euros a Bora- 
Boa import, Zoolandia i el Bar 
Rafa’s ■
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Dijous 4 de juliol, a les 10 de la nit
Amfiteatre de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
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En cas de mal temps el concert es farà a l'Auditori de la Fundació
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