
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ E S P E C T A C L E S ◆ 47
A V U I

divendres

12 d’abril del 2002

AVUI DIVENDRES
ESTRENA

TOTS ELS PÚBLICS

GUSTAVO CUEVAS / EFE

Sol Picó l’any passat a Madrid a ‘Bésame el cactus’

La ballarina i coreògrafa està treballant en ‘Mujer blanca o Barbie Superstar’, un treball de grup basat en la dona

El TNC acull Sol Picó com a
companyia de dansa resident

Marta Porter
BARCELONA

El Teatre Nacional
de Catalunya aco-
llirà a partir de se-
tembre la compa-
nyia de dansa Sol
Picó com a resi-
dent, dins del pro-
jecte de convertir la
Sala Tallers en un
espai de creació.

L’
acord entre el te-
atre i la ballarina
té un any de vi-
gència, amb la
possibilitat de

prorrogar-lo a dos. La compa-
nyia de dansa tindrà un espai
propi al TNC per assajar i dis-
posarà de la infraestructura tèc-
nica i artística del centre. L’obra
que es derivi d’aquest temps de
treball formarà part de la pro-
gramació de la Sala Tallers de la
temporada 2002-2003.

Domènec Reixach, director
del TNC, explica que, dels pro-
jectes que va rebre per fer una
coproducció, “el de Sol Picó,
que titula Mujer manca o Barbie
Superstar, em va impactar espe-
cialment tant per la provocació
intel·lentual com de formes i
continguts”, a més que consi-
dera Sol Picó “una companyia
amb gran projecció”.

Per Sol Picó, l’oferta li permet
“treballar amb tranquil·litat i
estabilitat”. “Mai he pogut fer
una producció a llarg termini
sense preocupar-me per saber
d’on trauria els diners. Ara po-
dré pensar exclusivament en la
coreografia i oferir un contrac-
te de sis mesos als meus balla-
rins”, explica. Sobre La mujer
manca o Barbie Superstar diu que
serà un treball de grup i que
“estarà basat en la dona”.

Quant a l’oferiment del TNC,
opina que “és important que el
TNC s’obri al món de la dansa,
tot i que sigui tímidament. Es-
pero que es pugui anar donant
feina a totes les companyies, i
que aquestes residències siguin
realment efectives”.

La ballarina i coreògrafa Sol
Picó s’ha situat, amb pocs anys,

al capdavant de la dansa, tant
catalana com a nivell interna-
cional, gràcies a la seva desbor-
dant creativitat i originalitat. El

seu últim espectacle, Bésame el
cactus, va obtenir una menció
especial en l’última edició dels
premis Ciutat de Barcelona i ha

estat nominat als premis Max
en tres categories. També ha
guanyat el premi de les Arts
Escèniques 2002 de la Genera-
litat Valenciana.

Sol Picó estrenarà al juny a
França el seu espectacle de car-
rer Amor diesel, per a tres exca-
vadores, 3 ballarines i 3 actors.
També ha treballat en el curt-
metratge de dansa en un auto-
bús El 64. “M’interessa que la
dansa formi part de totes les
activitats quotidianes, per això
faig coses tan diferents”.

La creació de la figura resi-
dent en l’àmbit de la dansa,
batejada com a Projecte T-Dan-
sa, s’inscriu en el ja iniciat Pro-
jecte T-6 de creació de textos
contemporanis. Així, la Sala
Tallers oferirà la temporada
que ve 8 espectacles, dos de
dansa –Bésame el cactus a l’octu-
bre, com a espectacle contrac-
tat, i La mujer manca o Barbie Su-
perstar al maig– i els sis espec-
tacles que es derivin dels sis
autors teatrals.

Pina Bausch a Barcelona
Domènec Reixach va expli-

car que el TNC està en con-
verses amb la coreògrafa ale-
manya Pina Baush perquè creï
un espectacle sobre Barcelona,
coincidint amb el Fòrum Uni-
versal de les Cultures 2004.

A part, la companyia de Pi-
na Bausch actuarà al TNC la
temporada 2002-2003 amb
una producció pròpia de la
Tanztheater.


