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L’espectacle continua
Dissabte, per només 5,95 € més EL PERIÓDICO,

el sisè DVD: Els espavilats.
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5,95€

MAMÍFERS

I un nou cupó per a la cartilla per entrar gratis al ZOO.

La superproducció documental més
gran de la BBC en 10 DVD

espectacles

DIUMENGE
25 DE MAIG DEL 200362 exit el Periódico

La coreògrafa dirigeix al Teatre Nacional de Catalunya ‘La dona manca o Barbi-Superestar’
Sol Picó traça un retrat visceral de la dona
DANSA I ESTRENA

c

JORDI SUBIRANA
BARCELONA

Sol Picó és una de les balla-
rines i coreògrafes espa-

nyoles de dansa contemporània
amb més projecció. Després de rebre
recentment el premi Max al millor

espectacle per Bésame el cactus, l’ar-
tista dirigeix La dona manca o Bar-
bi-Superestar a la Sala Tallers del Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC). Es
tracta d’un visceral, abstracte i sur-
realista acostament a l’univers fe-
mení. Interpretada per Ana Criado,
Iva Horvat, Lola López Luna, Maribel

Martínez, Anna Roblas i Maria Sta-
menkovic, la peça es representarà
entre el 27 de maig i el 8 de juny.

En una escenografia que repre-
senta un hangar en què se citen els
personatges, a partir de seqüències
sense fil i amb música en directe a
càrrec d’un quartet acústic, elec-

trònic i vocal dirigit per la saxofonis-
ta Mireia Tejedor, Picó explora tot
l’imaginari femení a través d’una
impactant «borratxera col.lectiva de
contrastos».

La vulnerabilitat i la bellesa feme-
nina, resumeix la directora, xoquen
amb la faceta més dura, enèrgica i

combativa de la dona. Amb humor,
escenes surrealistes i emocions i sen-
timents viscerals, Picó dibuixa la
dualitat de la dona, el seu costat
masculí i femení, «com aquesta
passa de Barbie a camioner».

L’objectiu, explica la coreògrafa,
és superar les etiquetes femenines i
reflexionar, des de l’abstracció del
llenguatge coreogràfic, sobre els mi-
tes sexuals, la felicitat, el sofriment,
la incomunicació entre sexes i la re-
sistència a les agressions.

El compromís social, precisa-
ment, és una de les característiques
del llenguatge escènic de Picó junta-
ment amb l’humor, la teatralitat i
un treball físic basat, entre altres as-
pectes, en la potència, la velocitat, la
distorsió i els moviments bruscos.

q COMPANYIA RESIDENT
A principis de la present temporada,
el TNC va posar en marxa el projec-
te Tdansa, una iniciativa que pretén
acollir durant un any, prorrogable a
un segon, una companyia com a re-
sident. La primera formació que s’ha
beneficiat del projecte és la de Sol
Picó. Domènec Reixach, director del
TNC, ha confirmat aquesta setmana
que Picó seguirà al Nacional un any
més (el primer semestre del 2004
presentarà una obra amb aires fla-
mencs), i no serà substituïda per
una altra companyia fins a la tempo-
rada 2004-2005.

El Tdansa és una de les poques ini-
ciatives de dansa que funcionen ac-
tualment a Catalunya amb suport
públic. Les institucions, asseguren
molts ballarins, sempre han conside-
rat la dansa com un art menor. Picó
comparteix aquesta opinió. «Més
que diners per subvencionar espec-
tacles, el que necessita la dansa és
sobretot una política cultural que
permeti implantar escoles i tallers
educatius, i crear circuits d’actua-
cions estables», comenta l’artista
valenciana. La falta d’ajudes, afe-
geix Picó, obliga moltes companyies
a formar-se i, especialment, a treba-
llar a l’estranger.<

L’ESDEVENIMENT

PINA BAUSCH,
AL JULIOL AL TNCç

La temporada de
d a n s a d e l T N C

s’acabarà amb Pina Bausch.
La prestigiosa ballarina i co-
reògrafa dirigirà entre el 4 i el
7 de juliol L’home que neteja
vidres, un muntatge que balla-
ran els components de la
c o m p a n y i a a l e m a n y a
Tanztheater Wupper ta l .
Bausch situa l’acció el 1996 a
Hong kong, quan l’antiga
colònia anglesa va passar a
dependre de la Xina, i refle-
xiona sobre les diferències
culturals i les incerteses de la
vida. L’obra inclou també tex-
tos , poemes i cançons, i
músiques de diversos països.


