
Animal de Séquia, explicava ahir
la ballarina i coreògrafa Sol Picó (Al-
coi, 1967), fa referència a un anima-
ló que «no se sap ben bé què és, un
llangardaix, potser...», i s’utilitza
com a sinònim de l’expressió popu-
lar que aquí traduiríem com «tros
d’ase o tros d’animal». I Animal de
Séquiaés, també, l’espectacle inau-
gural de la 22a Fira Mediterrània de
Manresa, la primera de
Jordi Fosas en la di-
recció artística. Sol
Picó i la Banda
Chapicó actua-
ran avui (21 h) al
teatre Kursaal per
obrir un certa-
men que té com un
dels seus eixos po-
tenciar els muntatges
amb artistes de trajectòries
consolidades que presenten la
seva pròpia mirada a la cultura
popular. Com Sol Picó. La tra-
dició en present.

La unió de Chapicó
Animal de Séquia és una pro-
ducció de l’Institut Valencià de
Cultura, dirigida per la coreògra-
fa alcoiana i amb la direcció mu-
sical de Jesús Salvador Chapi.
D’aquí la Banda Chapicó, una feliç
unió, diu la ballarina, que ha trobat
en Chapi «la meva mitja taronja
musical». L’espectacle és una relec-
tura contemporània de la cultura
popular valenciana amb
vuit ballarins a escena i
música en directe amb
una trentena de músics
reclutats de diferents ban-
des, formacions i conser-
vatoris. Un projecte creat de
zero que Sol Picó va entomar
amb molta il·lusió per poder
«treballar a València amb un en-
càrrec per a la comunitat». Però,

diu, després de trenta anys fora d’Al-
coi, per rellegir la cultura popular
valenciana primer havia de saber
«quin era el seu estat. Què passa
amb la tradició, amb l’arrel?». La im-
mersió la va fer amb l’ajuda, per
exemple, de l’historiador Vicent
Baydal. I com està, la cultura popu-
lar valenciana? Riu Picó: «No soc
cap experta i la meva és una reinter-
pretació sui generis, però he volgut
transmetre els seus valors, portant-
los al meu terreny. De l’arrel al con-
temporani. I amb una banda de
música, que representa una de les
tradicions més peculiars» del País
Valencià, aixoplugada per la «rein-
venció i reinterpretació musical» de
Chapi, que signa música i arranja-
ments. Un exemple: un pasdoble tí-
pic «acaba deses-
tructurat».

La coreògrafa, que intervindrà en
l’espectacle d’avui amb Carles Dé-
nia, ha tret els músics «de la seva
zona de confort» i, de fet, la trentena
d’instrumentistes comencen ba-
llant: «El públic no sap qui és ballarí
i qui és músic». Concebut com un
«mosaic» de relectures de diferents
tradicions i d’homenatges a la cul-
tura popular («les filaetes dels Mo-
ros i Cristians posades cap per
avall» o  la Festa del Pa Beneït de la
Torre de les Maçanes), Animal de
Séquia ha suposat a la premiada i
vital Sol Picó recuperar imatges i
sensacions de casa seva en un in-
tens treball i amb un grup
de ballarins nous
«que no formen
part del meu planter
barceloní». Però ha

valgut la pena. L’espectacle i la tor-
nada. Però no estalvia crítiques als
polítics valencians que en els dar-
rers anys «van deixar morir la cul-
tura». Està convençuda, però, que
se sortirà del mal pas: «Hi ha llum i
força per tornar a créixer». 

Sol Picó, Premi Nacional de Dan-
sa 2016 en la modalitat de Creació,
autora de més d’una trentena d’es-
pectacles, celebra aquest 2019 un
quart de segle amb la seva compa-
nyia i se sent «afortunada, tinc un
luxe de vida».  Exploradora del mes-
tissatge, Animal de Séquia porta un
segell que, diu, «a hores d’ara supo-
so que ja és la meva lectura»: els
ponts entre mons aparentment
irreconciliables. Amb l’escenogra-
fia de Joan Manrique, que recrea
una sèquia contemporània, l’espec-
tacle es va estrenar a Alacant el
març i ha passat per Castelló, Valèn-
cia i el Grec de Barcelona.

Benvinguda a la Llotja i xifres
Abans de l’espectacle de Sol Picó i
la Banda Chapicó, autoritats i orga-
nitzadors –la consellera visitarà la
Mediterrània, dissabte– oferiran
una recepció de benvinguda als
professionals. Amb el 100% dels es-

tands ocupats des del juliol,
la passejada per la Llotja,
situada al Museu de la
Tècnica, es farà a les 7 de
la tarda. La Mediterrà-

nia que avui comença
ho fa amb 117 compa-

nyies (76 de catalanes;
22 de l’Estat i 19 d’in-
ternacionals), 158
funcions i 103 espec-

tacles (28 estrenes).  La
xifra de professionals su-

perarà el miler –com en les
darreres edicions– i des

d’avui fins diumenge es troba-
ran a Manresa representants

de  41 països, entre els
quals Uzbekistan,
Japó, Finlàndia,
EUA, Brasil i Cuba.
Divuit establiments
allotjaran artistes i
programadors. Fins
ahir s’havien previst
957 pernoctacions,
amb el 100 % d’ocupa-

ció la nit de dissabte. El
pressupost se situa,
com l’any passat, en

900.000 euros.

SUSANA PAZ MANRESA

Sol Picó inaugura una Mediterrània que vol
utilitzar la cultura popular per parlar d’avui
La fira manresana obre portes fins diumenge amb nova direcció artística El mercat programa 103 espectacles i 158 funcions

22A EDICIÓ La Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà des d’avui fins diumenge, portarà a la ciutat artistes i professionals d’una quarantena
de nacionalitats. La fira s’estrena amb dansa i, demà, la proposta d’Obeses i la Cobla Berga Jove ja té les entrades exhaurides de fa dies

SOL PICÓ I LA
BANDA CHAPICÓ

«Animal de Séquia»
Teatre Kursaal,
avui, a les 21 h
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Incorporació d’espais
‘ignasians’ i gratuïtat 
a l’envelat del Casino
 La fira tindrà 22 espais d’ac-
tuació i n’ha incorporat alguns
que no acostumen a acollir ac-
tivitats artístiques. Es tracta
del Casal de les Escodines (on
es fan els tallers d’Alessandro
Sciarroni per salvar de l’extin-
ció la dansa bolonyesa Polka
Chinata); el Conservatori Mu-
nicipal de Música (El Patio Tea-
tro); la sala d’actes del Casino
(conferència de Glòria Ballús
entorn d’Aureli Capmany amb
l’Esbart Manresà); La Crica
(Duet Daura) i dos espais igna-
sians: la Capella del Rapte
(Tarta Relena), i l'Espai 1522
(Tenore Nunnale di Orune). I
els balcons de l’ajuntamnent
per la mostra del Carnevale di
Ottana. Tota l’activitat de la
Taverna (al pati del Casino)

serà gratuïta i Sant Do-
mènec –darrerament

escenari de circ–
acollirà el Focus
Sardenya.

Sònia Parra Garcia


