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Un vol d’altura. De gran altura.
Finalitzat, com finalitzen els
vols d’algunes companyies aèri-
es, amb grans aplaudiments dels
viatgers, encara que, per sort,
sense trompetes. Sol Picó i
Ernesto Collado es van plantejar
recórrer els 20 anys de la compa-
nyia de la ballarina i coreògrafa
amb un espectacle articulat a
partir d’un vol amb avió, amb un
servicial i efectiu assistent de vol
inclòs, i, també sens dubte, amb
la por que de vegades provo-
quen els viatges aeris, aquests vi-
atges en els quals no es toca el
terra i es va a una velocitat de
vertigen. Al cap i a la fi, els sem-
blava una situació que no es dife-
renciava tant de la trajectòria
d’una ballarina, d’una dona que
vol saltar, volar, tocar el cel, dei-

xar la terra, i que, com tot artis-
ta, s’enfronta contínuament a la
possibilitat del fracàs, a la possi-
bilitat d’estavellar-se.
Una eventualitat que sens dub-

te no es va produir ahir a la nit a
la petita sala La Planeta de Giro-
na –167 localitats–, lloc on es va
presentar l’espectacle One-hit
wonders ideat per Picó i Collado,
una obra que a més suposava la
inauguració oficial del festival
Temporada Alta de Girona. El
públic de La Planeta va aplaudir
d’allò més i fins i tot va trepitjar
el terra per celebrar la poesia,
l’humor i la potència que conti-
nua tenint Sol Picó per molt que
fa dues dècades que fundés la se-
va companyia. Un públic entre
el qual per cert es trobaven els
alcaldes de Girona i Salt, que des
de fa dos anys tenen pendent po-
sar de nou en funcionament la
institució germana del festival
Temporada Alta, el Centre
d’Arts Escèniques El Canal, en
el flamant i amb prou feines uti-
litzat edifici del qual la Unió Eu-
ropea va invertir molts diners.
Però tornant al que sí que es

fa, i a més molt bé, One-hit won-
ders es va ficar ahir a la nit el pú-
blic de Girona a la butxaca. Per-
què va ser un recopilatori d’al-
guns dels grans èxits aconse-
guits per la ballarina d’Alcoi du-
rant aquestes passades dècades,
obres com Bésame el cactus, La
dona manca o Barbi-Superstar,
Paellamixta,Memòries d’una pu-
ça o D.V.A., però també va ser
molt més. Amb l’ajuda del direc-

tor de teatre Ernesto Collado i el
seu inconfusible humor absurda-
ment precís, Picó reflexiona so-
bre la por, la mort, l’amor, l’èxit i
el fracàs. I el públic s’ho passa
molt bé.
En una escenografia austera,

simple, blanca imolt efectiva, pe-
rò en la qual també hi ha algun
toc barroc i castís com un pernil
serrà a mig tallar sobre el típic
carret dels refrescos dels avions,
Picó balla de tot, fins i tot fla-

menc de puntes, amb un zapa-
teao inclòs. I és un robot, i sem-
bla una atleta olímpica i sens
dubte una gran ballarina. I una
dona cansada. Per cert que l’esce-
nografia és de Joan Manrique,
que és just l’home que acompa-
nya Picó en escena com a assis-
tent de vol de l’avió en el qual la
ballarina viatja. Un jove atractiu
que fins i tot li declara el seu
amor al ritme de “No hace falta
que te diga quememuero por te-

ner algo contigo”. Música no en
falta, com quan sona el famós
adagi de Barber mentre Picó ba-
lla entre petits testos de cactus
amb els ulls embenats i davant
un mirall.
Ni música, ni reflexions. La

viatgera Picó, asseguda en dues
butaques d’avió reals i fantàstica-
ment il·luminades per leds, es
desdobla, es mira des de fora.
L’altra senyora que és ella li pre-
gunta que a què es dedica. Ella li

diu que ballarina. De què? Clàs-
sic, jazz? “Errr... de con..., con-
tem... contemporani”. I la senyo-
ra pensa per a si que ha de ser
ballarina de striptease. Picó par-
la de continuar, que no es vol re-
tirar, que té moltes idees, men-
tre que la veu en off d’Ernesto
Collado li suggereix que faci
com la resta de les seves compa-
nyes de generació: casar-se, te-
nir fills i fer classes de ball. Que
deixi lloc als joves. I Collado avi-
sa també que “en uns minuts
anunciarem el descens, que serà
definitiu i fatal, perquè no hi ha
líftings que puguin contra la gra-
vetat. Que ja ha omplert força
l’espectacle amb numerets d’an-
tigues obres, que se’n vagi amb
discreció de l’escenari.
Ella se n’acaba anant, però no

sense abans demostrar que està
més viva quemai, que no és veri-
tat que vint anys no són res, per-
què poden servir per amolt. Que
la llum de l’ocàs mentre el sol es
pon després de les muntanyes,
com diu, pot ser molt agradable
ben acomodat en una gandula i
amb un gintònic a la mà. I que
ella voldria ser aquesta llum de
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Quan moren, els bons van al cel, els
dolents a l’infern i els graciencs a
Horta.

A Dios, como al doctor
Frankenstein su monstruo, el
hombre se le fue de las manos.

A este paso, Pynchon mainstream
sin necesidad de ser leído. La
prueba fundamental de que un
autor es un clásico.

Àngel Martín Gómez Actor

En el futuro nadie tendrá 15
minutos de anonimato ni aunque
quiera.

#tuitsdecultura Valero Sanmartí Escriptor
@ValeroSanmarti

Fernando Vallejo Escriptor

l’ocàs reflectida al gintònic. En
tot cas, sigui o no així, a Picó
sembla que li queda encara força
per a l’ocàs, i més si combina la
seva energia, la seva força, els
seus moviments i el seu bon hu-
mor habituals amb els de gent
amb Ernesto Collado que ahir a
la nit la va fer, abans de comen-
çar actuar, quedar-se a les esca-
lesmirant fixament el públic per
conèixer-lo.One-hitwonders tor-
na avui a La Planeta i a partir del
dia 10 estarà en el Mercat de les
Flors durant dues setmanes.
Som-hi.c

@Fer_Vallejo
Marta Fernández Periodista i escriptora
@mrtfernandez@angelmartin_nc

Una escena d’I si elles marxessin a Moscou?, avui i demà a Temporada Alta
TEMPORADA ALTA

LinaSastri, en el LliureROBIN TOWNSEND/EFE

J. BARRANCO París. Enviat especial

S
ón tres germanes. Pot-
ser les tres germanes
més famoses de la his-
tòria. Però també són
tres estadis de la vida.

Una és la joventut, amb la seva
rebel·lia i la seva esperança en
el futur, amb la impúdica segu-
retat de poder canviar el món.
Una altra representa els anys
que van entre la trentena i la
quarantena, quan algunes de les
eleccions del passat ja comen-
cen a pesar-nos i alhora l’ansie-
tat pel futur ens omple de dub-
tes i ens impulsa a pensar en un
canvi. I l’última representa el
trànsit entre la quarantena i la
cinquantena, quan podem co-
mençar a sentir que formem
part del passat però encara te-
nim molt per viure.
Són Les tres germanes de

Txékhov, aquelles que vivien
en una ciutat de províncies i no-
més somiaven en tornar a Mos-
cou però que mai no s’atrevien
a posar en marxa els seus som-
nis, però ara passades per l’espe-
cial, fascinant mirada de la di-
rectora brasilera Christiane Ja-
tahy, que les ha portat a l’actua-
litat a I si elles marxessin aMos-
cou?, una peça que es represen-
ta avui i demà al Festival Tem-
porada Alta però que fa escas-
ses dates va estar a París, en el
fabulós espai de Le Centquatre,
on Jatahy és directora resident
i on el públic va quedarmerave-
llat amb l’obra.
Una obra que en realitat són

dues: mentre en una sala té lloc
la representació, en la qual les
tres germanes interactuen amb
altres actors que al seu torn són
tècnics de vídeo que les graven
de prop i les imatges del qual la
directora edita en directe i es
projecten per al públic que hi
ha en una sala adjacent que veu
una obra completament dife-
rent a través del muntatge. I
que s’emporta unes quantes sor-
preses, encara que sens dubte
no tantes com el públic que veu
les tresmagnífiques actrius bra-
sileres en directe i hi interaccio-
na contínuament. Al cap i a la fi,
potser com la vida, l’obra co-
mença com una festa, una festa
d’aniversari que volen gravar

en vídeo per recordar i en la
qual el públic forma part dels
convidats. Així que si a vosal-
tres us ve de gust beure cava, vi
blanc o menjar pastís, no dub-
teu a demanar-ho quan us ho
ofereixin. I si voleu ballar amb
elles, també podeu. Hi ha dies
que fins a quaranta persones
surten a l’escenari a ballar amb
les tres germanes, encara que

també hi ha dies, diu la directo-
ra, que ningú no s’hi atreveix.
Una festa que anirà donant

pas a un món de somnis, mal-
sons, nostàlgia del que no ha es-
tat i en alguns moments sembla
que mai no serà. Una història
amb què Christiane Jatahy re-
prèn els malenconiosos perso-
natges de Txékhov per pregun-
tar-se per la utopia, per la uto-

pia personal i social, per la possi-
bilitat de canviar, de què canvi-
em. “La pregunta és per què no
canviem, per què ens costa
tant”, diu Jatahy, que explica
que en aquest sentit d’alguna
maneraTxékhov és el passat pe-
rò també el present, i que de fet
ha desconstruït l’obra però res-
pectant-la íntegrament: tota és
allà. “Vam sortir de Txékhov
per tornar-hi perquè continuem
en el mateix que llavors; a l’obra
parlen que d’aquí a 200 anys hi
haurà un futur increïble, que la
gent aconseguirà l’harmonia, la
utopia, i continuem esperant-
la”, explica Jatahy, que l’any pas-
sat a Temporada Alta ja va pre-
sentar Julia, una adaptació de
l’obra de Strindberg que va acon-
seguir un gran èxit. Una obra en
la qual el cinema i les diferents
perspectives possibles de la rea-
litat ja estaven omnipresents en-
cara que ara Jatahy li ha donat
un nou pas de rosca amb aques-
ta doble obra que els especta-
dors poden veure en dies conse-
cutius a la seu d’El Canal de
Salt. Una obra que les actrius a
més converteixen de forma ines-
perada en una brillant babel
d’idiomes .c

]El Lliure de Montjuïc
arrenca aquesta nit la pro-
gramació d’aquesta tempo-
rada d’una manera inusual:
amb la cantant i actriu na-
politana Lina Sastri, que
presenta Linapolina, un
espectacle que pretén ser
la primera parada de la
travessia que el Lliure rea-
litzarà aquest any pel tea-
tre napolità. Un espectacle,
Linapolina, en el qual l’ar-
tista vol explicar amb can-
çons i paraules la seva ter-
ra acompanyada per vuit
músics. Una peça en la qual

hi haurà molta música, dan-
sa i fins i tot monòlegs
d’Eduardo de Filippo i que
Lina Sastri ha subtitulat
com Les habitacions del
cor. La temporada napolita-
na del Lliure inclourà
aquest any espectacles im-
prescindibles com Le voci
di dentro, d’Eduardo de
Filippo amb el gran actor
Toni Servillo, Manca solo
la domenica, protagonitza-
da per Licia Maglietta, o
Dolore sotto chiave, adapta-
da i dirigida per Francesco
Saponaro.

Lafestade ‘Les tresgermanes’
Jatahy reflexiona ambTxékhov sobre la dificultat del canvi


