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Sol Picó mira pel retrovisor
3La ballarina recupera el millor de la seva carrera a ‘One-hit wonders’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

U
na vegada superat l’en-
surt d’un llamp que va es-
tar a punt de destruir La 
Piconadora, el seu espai 

de creació al Poble-sec, la ballarina i 
coreògrafa Sol Picó (Alcoi, 1967) té 
ganes de celebrar els seus 20 anys de 
carrera amb el públic. Amb aquest 
objectiu ha reunit fragments o de-
talls dels seus espectacles més em-
blemàtics. Més enllà d’oferir una pa-
noràmica sobre el seu recorregut ar-
tístic serveixen d’al·licient per 
reflexionar sobre el seu moment ac-
tual. ¿Què en queda d’aquella jove 
atrevida plena d’il·lusió que va estre-
nar a principis d’aquest segle Bésame 
el cactus? Aquesta és una de les pre-
guntes que la seva creadora es plan-
teja a One-hit wonders, espectacle en 
solitari on repassa els seus 20 anys 
de carrera. La seva nova creació obre 
demà el festival Temporada Alta a la 
sala La Planeta de Salt (Gironès), amb 
capacitat per a 170 persones. A par-
tir de la setmana vinent recalarà al 
Mercat de les Flors.
 «És un solo petit, íntim i fràgil. 
Tinc la sensació de posar tot el cor en 
el linòleum, tota l’emoció al servei 
de l’espectacle», va confessar ahir Pi-
có. «Torno a enfrontar-me a les matei-
xes pors de sempre, al fracàs, al desa-
mor i a la vida en general, però ja no 
com una joveneta sinó des de la rebel-
lia del meu moment actual, protes-
tant contra tot allò que temo», va afe-
gir. Malgrat els seus 47 anys i que es 
qualifica de «senyora», segueix trans-
metent una gran energia després de 
comprovar que és capaç de tornar a 
interpretar peces antigues molt exi-
gents físicament. «Era un repte saber 
si podria tornar a ballar certes coses. 
Però, de moment, puc mantenir el 
llistó que vull», admet. «El més difí-
cil és sortir de marxa fins a les cinc 
del matí després d’una estrena com 
feia abans... Ara m’he de cuidar més. 
El cos ja no és el mateix, és obvi, així 
que quan acabi me n’aniré a l’hotel a 
recuperar-me».

 La selecció de millors moments 
es basa en els espectacles Bésame el 
cactus, un solo que la va catapultar; 
passatges de La dona manca o Bar-
bie-superestar (2003), centrat en cli-
xés de l’univers femení; Paella mixta 
(2004), atrevida aproximació al fla-
menc d’aquesta explosiva creadora 
amb formació clàssica i contempo-
rània; Memòries d’una puça (2012), la 
seva imaginativa resposta a la crisi 
del món actual, i D.V.A (2012), espec-

tacle de carrer sobre l’erotisme.
 Picó evita parlar de les penúries 
del moment actual, de la duresa de 
sobreviure de la dansa a Espanya, per 
més que Catalunya sigui puntera en 
contemporània. El balanç de la se-
va carrera «és positiu», assegura. Pe-
rò  poc després, confessa: «Sempre et 
queda el cuquet de pensar: Si hagués 
estat a París ¿hauria viscut millor?».

MENT AL DESCOBERT / A One-hit wonders 
Picó s’enfronta a si mateixa, no no-
més a través de la dansa sinó també 
despullant la seva ànima, mostrant 
els seus dubtes al públic en petits 
monòlegs que responen a la veu en 
off de la seva consciència, interpreta-
da per Ernesto Collado, amb qui fir-
ma la direcció . «Ell m’ha ajudat a dir 
el que volia, a crear uns textos a par-
tir de la improvisació i de les meves 
emocions, una cosa nova per a mi», 
admet. «Encara que el procés de cre-
ació ha estat dolorós a vegades i ha 
caigut alguna llagrimeta, hem in-
tentat mostrar-ho tot amb molta iro-
nia, perquè val més riure’t de tu i 
veure les coses amb una mica d’ale-
gria», afegeix Picó. En escena comp-
ta amb la complicitat del seu fidel 
aliat Joan Manrique, «actor, maqui-
nista i faquir».
 Per a una creadora atrevida com 
ella, capaç de ballar amb els peus 
descalços, amb puntes o talons, en-
tre excavadores, dones peludes, cac-
tus o espases, el pròxim repte és po-
sar en solfa una ambiciosa creació 
amb vistes al Grec 2015. El projecte,  
«encara en fase embrionària», ani-
rà sobre «que poc que ha evolucio-
nat la dona en molts països d’aquest 
món malgrat estar en ple segle XXI». 
Els seus intèrprets seran primeres 
espases de la dansa internacional 
com Shantala Shivalingappa, Kaori 
Ito, de la companyia d’Alain Platel, 
Minako Seki, especialista en butoh. 
«Totes han hagut de venir a Europa 
per fer carrera. Cap ha aconseguit 
desenvolupar-la al seu país», desta-
ca Picó, l’única d’elles que sí que ho 
ha aconseguit. H 

INAUGURACIÓ DE tEmpORADA ALtA

«Era un repte 
saber si podria ballar 
certes coses. Per ara 
el llistó es manté», 
afirma la coreògrafa 

33 Sol Picó en una escena del seu aplaudit ‘Bésame el cactus’.

ARXIU

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

La cantautora folk-rock Angel Ol-
sen, originària de Missouri, s’ha 
guanyat en pocs anys una repu-
tació immillorable entre amants 
dels sons d’arrels i melòmans 
exigents en general. Dimarts, 
en el seu primer xou en sala a 
Barcelona, va remarcar la seva 
condició de nou gran valor de la 
música nord-americana. Segons 
va confessar, acabava de passar 
per un refredat, i no estava al cent 
per cent de les seves possibilitats, 
però gairebé no es va notar.
 Olsen va arrencar amb un tret 
segur, Free, cançó sublim sobre 
l’enamorament: «A vegades he de 
prendre’t als braços / Empènyer el teu 
cor contra el meu / Ja ho saps, cada 
dia significa una mica més». Ressons 
dels anys 50, de Roy Orbison a Pat-
sy Cline. Una de les troballes del 
revelador Half way home (2012), 
en què passava sense problemes 
del xiuxiueig a alguna cosa prò-
xima al cant tirolès.  Però l’artista 
ve a presentar el seu següent disc, 
Burn your fire for no witness (2014), 
d’aire més agressiu, gravat amb 
banda completa (aquí també en 
té). I l’ambient guanya en electri-
citat amb Lights out i Stars, doblet 
guanyador.  
 
MILLORS MINUTS DE L’ANY / Acrobat 
–una de les seves cançons bande-
ra– va sonar més borrosa del 
compte, però l’artista ho va com-
pensar amb una excel·lent versió 
del Dreams de Fleetwood Mac i, 
més tard, preses intenses de Sweet 
dreams (molt PJ Harvey), May as 
well i el que pot ser el seu tema 
més sorollós fins ara, Forgiven/
Forgotten, dos dels millors minuts 
musicals de l’any. Per al bis va re-
servar delícies com Iota i una deli-
cada Tiniest seed. H

  

Talent
folk-rock 
evident 
CRÒNICA Angel 
Olsen convenç 
a La [2] d’Apolo

A LOS ANGELES

Hollywood 
exposa els seus 
vestits mítics
150 vestits mítics, lluïts en les pel-
lícules que van interpretar estrelles 
com Kim Novak, Joan Crawford (els 
dos vestits, a la foto), Chaplin, Mari-
lyn Monroe, Marlene Dietrich, Eliza-
beth Taylor o John Travolta, poden 
veure’s fins al 2 de març en l’exposi-
ció Hollywood Costume, a l’edifici Wil-
shire May Company de Los Angeles, 
pròxima seu del museu de cine de 
Hollywood. 

EXpECtAtIVES

El cine 
d’animació se 
cita a Anima’t
Les empreses del sector del cine 
d’animació van facturar a Espa-
nya més de 300 milions d’euros 
el 2012 i preveuen augmentar 
aquesta xifra fins a 700 milions 
el 2017. Aquestes xifres van ava-
lar ahir la presentació de la tro-
bada professional Anima’t, que 
se celebrarà el 16 i 17 d’octubre 
al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba).

RECAptACIÓ

L’IVA del 21% 
va perjudicar 
més el cine
El cine –amb una recaptació un 
18,5% inferior i un 17,8% menys 
d’entrades– i els concerts de pop, 
rock, electrònica, jazz..., amb un 
11,4 % menys d’espectadors i un 
13,6% menys de recaptació, van 
ser els més perjudicats el 2013, 
quan va començar a aplicar-se 
l’IVA del 21% , segons l’anuari de 
les arts escèniques presentat ahir 
a la SGAE.


