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Sol Picó proposa un espectacle itinerant

La coreògrafa i ballarina tanca els seus dos anys de residència al TNC amb 'Paella mixta'

Marta Porter

La coreògrafa valenciana Sol Picó presenta a partir de dimarts el seu nou espectacle, 'Paella
mixta', en què descobreix a l'espectador les entranyes de la Sala Tallers del TNC en un muntatge
que defineix "d'instal·lació vivent".
Dansa contemporània, instal·lació interactiva, espectacle itinerant, ball espanyol, sabatilles de punta i
molta bogeria s'uneixen en el segon espectacle que Sol Picó ha creat com a resultat de la seva
residència al Teatre Nacional de Catalunya dins del Projecte Tdansa.
El muntatge està pensat com un recorregut pels voltants de la Sala Tallers durant el qual l'espectador se
submergeix en un laberint de passadissos que li descobreixen una paella humana, dos cuiners intentant
fer una paella, un curiós personatge arreglant-se i el bailaor Israel Galván, convidat estrella de
l'espectacle. La passejada desembocarà en un carreró exterior on Sol Picó mostra el seu vessant de
creadora d'espectacles de carrer i on recomana als espectadors portar un paraigua "per si plou o per si
cau aigua d'altres llocs".

Reflexió sobre la mort
Aquest carreró representa el final del trajecte vital. I és que, més enllà de la forma, Paella mixta és,
segons va explicar la coreògrafa, una reflexió sobre l'experiència de la mort, sobre l'existència de
l'ànima i sobre què passa després. És per això que en acabar la seqüència a l'aire lliure una ànima
errant condueix el respectacle fins a la Sala Tallers i l'asseu entorn d'un escenari central on es
desenvolupa l'acció que, per Sol Picó, "tant pot ser el cel com l'infern". Finalment, un ring elevat, l'espai
de resurrecció, mostrarà un combat de flamenc entre el bailaor Israel Galván i la mateixa Sol Picó, amb
botes de taconeo el primer i sabatilles de punta la segona, acompanyats pel magnífic violí d'Olvido
Lanza, que toca mentre patina.

Paella mixta es podrà veure de l'1 al 6 de juny, i la setmana següent, del 8 al 13, Sol Picó oferirà la
producció de l'any passat, La dona manca o Barbi-Superestar, un muntatge brillant que explota les
possibilitats de les dones i que en aquest temps d'exhibició ha rebut dos premis Max -al millor
espectacle de dansa i millor coreografia- i un premi Butaca al millor espectacle de dansa.

Sol Picó defensa l'originalitat de la proposta dient que "malgrat ser un espectacle complicat, el
meravellós d'aquesta professió és investigar". "Després de dos anys treballant en aquest espai volia
ensenyar el rereescena fent una petita aproximació a espais insòlits -assegura-. És una experiència
diferent que pot agradar o no, un espectacle més sobri que els anteriors en el qual no hi ha humor
perquè estic en un moment que no em sortia de dins i mostra un vessant més dur".

Amb aquesta presentació al públic, Sol Picó acaba els dos anys de residència al Teatre Nacional de
Catalunya, que a partir de l'any que ve serà per a la coreògrafa i ballarina Marta Carrasco. Mentre, Sol
Picó, amb l'experiència acumulada i els premis aconseguits, iniciarà una temporada de gires amb els
seus espectacles Bésame el cactus, La dona manca o Barbi-Superestar i aquesta Paella mixta.

La ballarina Sol Picó en un moment que mostra la força de
la coreografía.
Jordi Garcia
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