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SOL PICÓ
coreògrafa i ballarina

Sol Picó acaba de ser mare i diu que 
és cert que aquesta experiència tan intensa 

li ha ensenyat a “saber distingir entre el 
que és essencial i el que és important”.
Segurament no és essencial veure-la 
com es mou a l’escenari o com són 
d’interessants els seus espectacles. 
Però sí és important saber que és 

un luxe el fet que s’obri el camí a artistes 
que trenquen esquemes, que et 

remouen per dins, que s’arrisquen i 
s’apassionen com ella. Sol diu que 

a la seva vida quotidiana és molt més 
tranquil·la que a la seva vida artística. 

Té una necessitat vital d’expressar-se i de
comunicar-se amb força i ràbia davant 

del públic. Les seves propostes escèniques
sempre són “un còctel de dansa”. 

És així com ella defineix el seu propi estil. 
Mai pretén agradar, sinó despertar en el

públic les ganes d’entrar en el seu eclèctic
i transgressor món de la dansa,

el seu estil i el seu llenguatge. Títols com 
La Diva y el Hombre Bala, Paella Mixta, 

Bésame el cáctus, entre d’altres, l’avalen.

“Busco comunicar-me,
explicar el màxim de
coses, d’històries des
de la meva mirada”

> Què en penses del que diuen de tu: que ets innova-
dora, autèntica, radical, extremista, provocadora,
avantguardista? 
< Crec que tot depèn dels ulls que et miren. La mirada dels
altres defineix molt com pensen que ets. A alguns els sem-
bla que sóc provocativa. A altres, no. No em considero tan
avantguardista. A Europa es fan coses novedoses, amb les
quals jo no tinc res a veure. El llenguatge és molt personal.
És molt difícil definir-se a un mateix. Busco comunicar-me,
explicar el màxim de coses, d’històries des de la meva mira-
da, i de suggerir conceptes, idees, estats d’ànim, senti-
ments, emocions.  

> D’on treus tanta forca escènica? 
< Quan estic a l’escenari m’entra una ràbia que potser em
dóna un punt d’ésser salvatge. Hi trec tota la passió, la sen-
sualitat i les emocions fortes. Possiblement, a la vida real
sóc molt més tranquil·la. 

> Com definiries la teva feina?
< Formalment, parteixo d’un còctel de disciplines. Dansa
clàssica, contemporània, espanyola, flamenc... I després, el
cos ha anat sol, partint de la memòria i de la meva espon-
taneïtat. També he experimentat molt des del punt de vista
conceptual: m’he imbuït en el món del rock and roll, passant
pel vídeo, el teatre i, fins i tot, l’òpera.  

> Com i quan vas aconseguir viure de la dansa? 
< Quan estudiava a París, amb poc més de vint anys, em pre-
sentava a totes les audicions de totes les companyies. Els
resultats van ser nefastos. Baixava les escales i m’enfonsava
a poc a poc. Jo tenia la necessitat total de pujar a l’escenari!
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Però hi havia una competència brutal. En aquell moment, no
te n’adones de tot el que aprens quan et diuen “no”. Vaig patir
molt fins que una companyia em va agafar per fer una subs-
titució. I des de llavors, tot va començar a funcionar. 

> Et sents una persona compromesa i crítica? 
< M’agradaria ser-ho. Són de les actituds que més m’agra-
den. La base de la inspiració és la meva vida, la de la meva
parella, la dels amics i la dels veïns. I sempre hi trobo punts
d’insatisfacció i de crítica en coses que passen. Però és difí-
cil veure’m a mi mateixa i analitzar-me. Sóc crítica amb
determinades maneres de viure. Recordo Del Planeta
Basura, on mostràvem tota la lletjor, la part més negra i
fosca de la nostra societat. En aquell moment, no vaig pen-
sar que estava fent una crítica social d’una manera tan explí-
cita de les relacions humanes, de les parts més negres, de
com s’espatlla tot... No som capaços de viure d’una mane-
ra més blanca. El món del poder és una part fosca de la
vida. La manipulació també és una part molt negra de la
nostra societat.  

> ... I en la política?  
< Al programa de ràdio d’en Xavier Grasset, a Catalunya
Ràdio, faig un esforç lingüístic per explicar com trobo
paral·lelismes entre els temes que ell em proposa i la
dansa. I, per exemple, amb l’Estatut, jo vaig trobar que es
podia comparar amb la dansa del segle XIII, la dansa de la
Cort, on hi ha molta cortesia i molta reverència, però can-
vies constantment de parella. 

> La força dels teus espectacles també es veu reflec-
tit en el vestuari. T’hem arribat a veure ballar flamenc
amb sabatilles de puntes vermelles! 
< No sóc de ballar amb samarretes i pantaló. És molt impor-
tant com vestim, la imatge que es vol donar. L’escenari és
el lloc ideal per a disfressar-te i transformar-te. Pel que fa a
les puntes, és una cosa especial. Forma part d’un tipus de
treball concret: la interacció de dues disciplines, el ballet
clàssic i el flamenc.  

> Penses en què vol el públic? 
< La meva sòcia, Pía Mazuela, sempre em deia “Com vols
arribar a la gent amb les barbaritats que fas?”. El que tinc
clar és que el que faig no és un laboratori, sinó espectacles
que neixen de la meva necessitat de comunicar-me. Mai he
pensat en el gust del públic. He estat convençuda sempre
de què són ells, els que han d’entrar en el meu gust. No he
fet concessions. He fet el que m’ha donat la gana fins avui
en dia i toco fusta. El més normal és ser com tu necessites
ser. Sobretot en el món de l’art. Tot i així, quan acabo l’es-
pectacle, esperar els aplaudiments és com una retenció
d’aire, a l’espera de l’esclat. Sempre he tingut el malson de
què no hi hagués públic o la gent marxés en ple espectacle. 

> Quina vinculació tens amb el Teatre Nacional de
Catalunya? 
< Fa dos anys em van proposar ser companyia resident. Em
va tocar la loteria! En aquells moments, la companyia pas-
sava per uns moments difícils. I acceptar aquesta proposta
ens va donar les eines per poder treballar, que bàsicament

són diners i temps. Durant aquells dos anys vam estrenar
dos espectacles que van funcionar moltíssim.. El TNC em
va ajudar a consolidar-me, a fiançar-me una mica. 

> I ara continues al TNC...
< Sí. Però ja no sóc companyia resident. D’una manera sor-
prenent, en Sergi Belbel em va proposar ser assessora de
dansa. Vaig respondre amb un sí ràpid. Bàsicament, perquè
no em van donar una altra opció. No dificulta la meva feina,
m’enriqueix molt, està dins de la meva professió i és una
altra faceta en la meva carrera. 

> Quin espectacle prepares ara?
< Una nova producció per al Teatre Grec, que s’estrenarà a
mitjans de juliol. Em fa molta por. És una proposta de molta
responsabilitat.  

> Com veus el panorama de la dansa, en clau femenina?
< Hi ha moltes dones coreògrafes. I de ballarines, moltíssi-
mes. Moltes més que homes. Encara hi ha el prejudici de
què els nens que estudien ballet són marietes. Costa trencar
amb això. Hi ha molt a fer en aquest sentit. I cal començar
per l’educació. Que portin als nens a veure dansa! Que sàpi-
guen que existeix! I si els agrada, per què no pot ser ballarí?
D’altra banda, també noto que hi ha molt més públic femení
que masculí. Així que en aquest sentit, caldrien canvis tant
pel que fa al públic, com en l’educació i en la programació.

> La dona manca o Barbi-Superestar ha estat un dels
teus grans èxits, on la figura femenina té una gran
preponderància
< Sí, i ho tenia molt fàcil. Vaig fer un càsting en què vaig
encertar les sis dones que vaig escollir. Clavat! Aquest
espectacle mostrava un ventall de possibilitats amb moltes
formes i expressions de la dona. Les dones som molt dife-
rents, les unes de les altres. Hi apareixia una dona glamou-
rosa i una altra que s’arrossegava per terra. Hi havia molts
contrastos: passàvem constantment del blanc al negre. Es
veia des de la dona dura que sobtadament és tendra, fins a
una dona amb quatre cames.  

> Com portes la combinació dona-empresària?
< Ser empresària és un aprenentatge diari. I aquesta aven-
tura la comparteixo amb una altra dona: Pía Mazuela, que
m’acompanya des de fa 11 anys, des que va néixer la com-
panyia. La intuïció ha jugat a favor nostre. I d’altra banda, la
meva família treballa en l’àmbit comercial. Potser això m’ha
ajudat una mica. 

> En el món de la dansa hi ha sostre de vidre?
< M’adono que tots els teatres estan dirigits per homes, que
les programacions les acostumen a fer homes. I per aques-
ta raó, me n’alegro quan hi veig dones. De totes maneres,
no veig que aquest fet m’hagi perjudicat professionalment.
Sempre han estat molt respectuosos amb mi. 

> Què t’ha permès sobreviure en el món de la dansa? 
< Sóc tossuda per a allò bo i per a allò dolent. En aquest
cas, m’ha anat bé. n
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