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“A partir d’una situació real i que 
no em deixava dormir, com era 
haver de tancar la companyia per 
motius econòmics, vaig decidir 
agafar-me fort de la mà dels 
meus companys i seguir 
avançant”. Així de cru era el 
plantejament de Sol Picó quan va 
començar el seu darrer 
espectacle, Memòries d’una 
puça, que ara arriba al Teatre 
Nacional. Però la solució la tenia 
dins seu: “Era imprescindible 
una mica de bogeria per sortir 
d’aquesta foscor”.

Una alienació molt ben 
conduïda i aquest cop sense les 
puntes vermelles i aflamencades, 
marca de la casa. “Ja tenia ganes 
de treure-me-les, i crec que la gent 
també n’estava una mica tipa. A 
més, per explicar aquesta 
història era imprescindible que 
ho fes, tractant-se de temes molt 
terrenals, quan les puntes són un 
element aeri, per molt que jo les 
utilitzi d’una altra manera”. Però 
de referències al clàssic no en 
falten. “Són els retalls de la 

memòria, fragments d’una 
bellesa etèria i passada, però que 
es fa present perquè ja forma 
part de nosaltres, de la nostra 
memòria física, encara que 
originalment pertanyi al passat, 
igual com recordem els moments 
d’esbarjo i felicitat que ja no hi 
són”. No es tracta de melancolia, 
sinó de retrobament. 

“Cada dia hi ha més gent que 
tria córrer com a activitat física 
perquè és la més barata, però 
també perquè és una fugida. Jo 
aposto per quedar-me i continuar 
endavant”. Les Memòries d’una 
puça de Sol Picó salten per 
territoris llunyans sense sortir 
del descampat d’alguna ciutat 
infernal. “En la peça hi ha una 
lluita darrere l’altra, no pots 
aturar-te encara que el terra 
estigui farcit d’escombraries. 
Així passo per danses irlandeses, 
fragments d’El llac dels cignes o el 
camí d’El màgic d’Oz barrejant 
llenguatges que em funcionen 
perquè tots ells marquen un 
ritme col·lectiu per avançar”. 

Carles Fernández i Valentí 
Rocamora, dos grans, enormes 
ballarins, l’acompanyen en 
l’obra. Com Sol Picó, són unes 
bèsties escèniques, però d’una 
escala totalment diferent que 
contrasta i ressalta les 
característiques de la ballarina: 
en el gènere −barbut i d’espatlles 
caigudes, al costat de la 
delicadesa femenina− i en les 
mides −dos pams d’alt i un 
d’ample els separen−. “La dona 
sempre ha estat en segon terme, 
veure-la com a personatge fort 
impressiona perquè mai no es 
desprèn de la fragilitat que se li 
suposa. Però més enllà de tot 
això, en aquesta peça la dona 
representa l’esperança”.

El muntatge és ple de fantasia i 
duresa. En una escena de l’obra, 
Sol Picó acaba literalment dins 
una ampolla. “Vull ser un SOS, 
un missatge que es llança al mar 
per veure qui el rescata. Potser 
se’m mengen o potser em faig 
rica”. L’art necessita un rescat? O 
justament és l’art el millor rescat 
per a la vida? “No m’ho vaig 
plantejar mai així. Tampoc no 
pretenc donar resposta a res. 
Simplement és que no podem 
esperar que ningú ens rescati si 
no ens movem”.  
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Al París del segle XVIII, un 
aristòcrata convida un actor de fama a 
representar una obra que ell mateix ha 
escrit i per a la qual busca un realisme 
portat al límit.  

Teatre Tantarantana
Flors, 22. 93 441 70 22.  
www.tantarantana.com.

 Anomia De dc. a ds., 21 h. Dg.,  
19 h. 16-20 €. Fins al 14 de juliol.

Una regidora d’urbanisme  s’ha 
enriquit de manera fraudulenta; en una 
conversa sortirà a la llum la 
immoralitat dels polítics.

Dansa
La Caldera
Torrent d’en Vidalet, 43. 93 415 68 51. 
www.lacaldera.info.

NOU Grec 2013: Caŀligrames en 
moviment Ds., 11 h. 10 €. Del 6 al 20 
de juliol. 

Un recorregut en autobús amb la 
companyia de rapsodes que explicaran 
i llegiran llegendes, anècdotes, i contes 
d’autor i populars. Tot per donar a 
conèixer la trajectòria de La Caldera.

Pavelló Mies Van der 
Rohe
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7. 93 
423 40 16. www.miesbcn.com.

NOU GRATIS Grec 2013: My 
neighbor sky (stone and water) 
De dc. a ds., 20.30 h. Del 10 al 13 de 
juliol. 

D’Origumi i Andrés Corchero algú 
va dir que “tot i semblar que caminen 
separats sobre el mateix escenari, les 
seves ombres ballen juntes assolint una 
perspectiva més àmplia.” Potser el cel 
veí és també el cel propi, el lloc on 
trobem les nostres ànimes bessones.

Plaça Margarida Xirgu
Plaça Margarida Xirgu.

GRATIS Grec 2013: (remor) Cada 
20 min., de 20 a 21 h i de 21.40 a  
22.40 h. Fins al 14 de juliol.

Creada en una cel·la de l’antiga presó 
de Palma, la peça és un procés per 
escoltar ‘la remor’ d’una vivència i el 
desig de traspassar límits.

Teatre Grec
Pg. Santa Madrona, 36. 

NOU Grec 2013: L’ADN de 
l’ànima Ds. i dg., 22 h. 16-28 €. 6 i 7 de 
juliol. 

Un espectacle sobre les emocions  fet 
de hip-hop i el flamenc. 

Teatre Nacional de 
Catalunya
Pl. de les Arts, 1. 93 306 57 00.  
www.tnc.cat.

NOU Grec 2013: Memòries 
d’una puça De dc. a dv., 20 h. Ds., 
21.30 h. Dg., 18 h. 15,69-31,37 €. Fins 
al 14 de juliol.

Amb Sol Picó, Valentí Rocamora i 
Torà, Carles Fernández Fuentes.

Vegeu article a la pàg. 64.

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Per Santa Llúcia, un pas de puça, diu la dita.

Sol Picó carrega amb el seu feminisme de 
deixalleria: ara contra la fosca depressió que 
ens envolta. Per Bàrbara Raubert

“Vull ser un SOS”
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