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'PAELLA MIXTA', una forma de provocar i transgredir 

• Una performance itinerant que aglutina la forma de concebre la dansa de Sol Picó

MONTSE G. OTZET

DIRECCIÓ I COREOGRAFIA Sol Picó
LOCAL Teatre Nacional de Catalunya
DIA 6 de juny

Sol Picó barreja en el seu nou espectacle, Paella mixta, una sèrie d'elements com són l'arròs i els
petards, a més de molts altres, entre els quals destaca la seva perseverança a voler provocar i
transgredir, factors que aconsegueix més per l'embolcall que pel contingut de l'obra.

Paella mixta és un desig de demostrar que la dansa pot existir lluny d'un escenari convencional, i que
una representació pot arribar a crear un clímax de ritual, de cerimònia ancestral on víctimes i botxins
inviten a la participació.

Sol Picó busca formes i elements tècnics per provocar l'espectador, per despertar-lo i allunyar-lo de la
seva còmoda posició d'observador i implicar-lo en una conversa emocional. Tot això amb el simple
desig de compartir una idea, per boja i gratuïta que sembli, com passa en determinats moments de
Paella mixta.

En el seu nou muntatge, la coreògrafa mostra als assistents les entranyes del teatre. Llocs que, com
que són desconeguts, poden semblar fins i tot màgics. La primera mitja hora del muntatge és una
performance itinerant, en què els intèrprets, a partir d'unes postures i uns hàbits desafiadors,
comparteixen amb el públic llocs que resulten insòlits, com camerinos, lavabos i un ampli passadís a
l'aire lliure. En aquest lloc, quatre ballarins amb una estètica trencadora executen una coreografia
agressiva que, per reiterativa, es desinfla fins a arribar a avorrir.

La resta del muntatge té lloc en una espècie de circ o pista de discoteca, on Sol Picó desplega el millor:
la seva provocativa i felina presència. En aquest espai, la protagonista s'enfronta a fantasmes
personals, una lluita que Picó sap conduir fins a tons tràgics i que culmina amb un duo esperançador,
entre la ballarina protagonista i un bailaor. Ella amb les sabatilles de punta; ell, Israel Galván, amb un
zapateado ple de ràbia i desafiament.

Sol Picó
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