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Solcom
ungos

AndrésWaksmantancael
cicleLaboratoriodeSolos
alMercatdelesFlors

Marta Porter
BARCELONA

Després de la gira per dife-
rents països dels solos que
va crear per a ballarins i co-
reògrafs com Sofía Asencio,
Viviane Calvitti, Sònia Gó-
mez, Idurre Azkue, Tomàs
Aragay, Bebeto Cidra, Sònia
González, Eric Martin, Iva
Horvat i Simona Quartucci,
el coreògraf uruguaià An-
drés Waksman tanca el cicle
Laboratorio de Solos amb
un últim solo ballat per ell
mateix, El perro alado, que
es podrà veure al Mercat de
les Flors des d’avui i fins
diumenge.

“Per mi un solo és una
història d’amor. Quan tens
una sola persona en escena
sempre sorgeix la soledat, i
amb ella la recerca de
l’amor. En definitiva, l’amor
és l’últim motiu pel qual ens
movem”, assegura aquest
coreògraf, que ha col·labo-
rat amb creadors com Wim
Vandekeybus i Veronique
Ros de la Grange.

En aquest El perro
alado, títol que fa referèn-
cia a la imatgeria uruguaia-
na, Waksman assegura que
treballa el tema de l’amor

d’una manera molt més
“descarada”. Jo sóc com el
gos en zel que té instints
animals, “es veu l’amor des
d’un punt de vista no
humà”. En aquest solo,
d’una hora de durada,
Waksman convida a ballar
cada nit una ballarina dife-
rent. “Jo m’hi dirigeixo,
però cada reacció és dife-
rent, de manera que cada
solo serà diferent”.

Música en viu
Aquests dies Waksman,
que feia sis anys que no ba-
llava, ha convidat Idurre
Azkue (avui), Linn Johans-
son (divendres), Sofía
Asencio (dissabte) i Carme
Torrent (diumenge). A més
a més, l’espectacle compta
amb Albert Vallverdú en di-
recte dalt l’escenari tocant
la guitarra elèctrica i el
piano, i amb dues projecci-
ons videogràfiques.

“El denominador comú
de tots els solos era l’amor,
però mentre a El perro
alado parlo de l’amor ro-
màntic, als altres solos
tractàvem el tema des de
diferents perspectives, par-
làvem més de l’amor uni-
versal”, acaba. ■

Andrés Waksman presenta la seva particular visió de l’amor
romàntic al seu solo ‘El perro alado’ ■ MIREIA PLANS

Entrevista: Yves Jacques ÉsalTeatreLliurenomés
tresdiesamb‘TheAndersenproject’,deRobertLepage

“Ésl’actorelque
acabadecrearl’obra”

Teresa Bruna
BARCELONA

Viu amb un etern bitllet d’anada i tor-
nada entre París i Mont-real. Treballa
majoritàriament al cinema sense dei-
xar el teatre, i, en un i altre registre
amb grans mestres francesos i quebe-
quesos. Al cinema l’ha dirigit Denys
Arcand (és el protagonista d’El declivi
de l’imperi americà i Les invasions
bàrbares), Patrice Leconte (La viuda
de St. Pierre), Claude Miller (La
chambre des magiciennes, La petite
Lily, La classe de neige...), Yves Simo-
neau (Napoleon), Martin Scorsese
(L’aviador)... Al teatre ha sigut el
gran escollit de Jérome Savary i so-
bretot de Robert Lepage, també que-
bequès, amb qui treballa des del 2001
amb La cara oculta de la lluna i més
recentment amb The Andersen pro-
ject, on des del 2007 substitueix el
mateix Lepage com a intèrpret. És un
espectacle multidisciplinari amb un
sol intèrpret, d’aquells que Àlex Rigo-
la porta amb orgull al Lliure: “És una
lliçó magistral d’interpretació i de
dramatúrgia”. Només s’hi pot estar
des d’avui fins dissabte.

L’obra és sobre contes d’Andersen?
No del tot. Lepage la va escriure per
encàrrec del govern de Dinamarca
en ocasió del 200 aniversari d’An-
dersen. Incloent dos contes poc co-
neguts, La Dríada i L’ombra, cons-
trueix una història en què diversos
personatges van mostrant diferents
cares i sentiments del mateix An-
dersen. Lepage la va interpretar du-
rant vora tres anys. Però no és el
típic one man show. Hi ha dos prota-
gonistes ben diferenciats: el director
de l’òpera de París i Fréderic Lapoin-
te, un jove compositor quebequès.

Llavors, quin és l’argument?
El compositor va a París per escriure
el llibret d’una òpera per a nens sobre
contes d’Andersen i es troba amb
aquella mena de gent que no t’imagi-
nes que ensopegues quan vols tirar
endavant una cosa. Parla sobretot de
la solitud de l’autor. Lepage se sent
una mica Andersen, que era poc co-
negut al seu país i va haver d’utilitzar
gent com Balzac per fer-se sentir. Es
recolza en La Dríada per clamar ser
reconegut, almenys, per la mare pà-
tria, que és França. Lapointe no se’n
surt al seu país i ha d’anar a treballar
a París, com Lepage i jo mateix. Però
poder fer-ho és ja un reconeixement.

Li ha estat fàcil substituir Lepage?
Robert va arribar al final de la seva
creació i necessitava un relleu per se-
guir creant. Jo vaig reprendre l’espec-
tacle i ara és meu. Ell ve a veure com
va evolucionant. Lepage no escriu,
improvisa, ell pensa que és l’actor el
que acaba de crear. Per això mai pu-
blica les obres fins després de 200 o
300 representacions. Explora totes
les facetes que se’n poden derivar.

I n’ha sortit una obra multidisciplinària!
I tant! No estic sol, eh? Hi ha tota
una maquinària al servei de l’intèr-
pret, hi ha 10 tècnics! A cada creació
Robert proposa un element que mai
havia utilitzat abans. Aquí, l’escena-
ri és una gran petxina de fusta, amb
una pantalla de cinema dintre que
serveix de fons d’escena i sobre la
qual jo projecto les imatges.

Com es planteja la narració?
No hi ha narracions, hi ha un petit
pròleg i prou. Anem descobrint la his-
tòria, què és el que li passa i el que no
li passa a Lapointe, escena per esce-

na. Ell és el fil conductor. Per exem-
ple, La Dríada, s’explica paral·lela-
ment a l’acció. Lapointe té el conte al
cap i jo faig la veu en off amb les imat-
ges de la dríada que va pensant, a la
pantalla. La meva veu és doble... Bé,
sembla complicat però ja ho enten-
dràs quan vegis l’espectacle!

Quins personatges hi ha?
Hi ha un gos, un magribí que pinta
grafits, un dels personatges explica a
la seva filleta el conte de L’ombra...
però els autèntics yin i yang són Fre-
deric Lapointe i el director de l’òpera
de París. Podríem dir que són pinze-
llades ocultes d’Andersen no rigoro-
ses com a document. La biografia no
autoritzada, vaja!

L’any passat van estar a Madrid...
Sí, però no jo. Encara la feia Lepage.
Diguem que vostès tindran la sort de
veure el final! Sap que van començar
a caure coses del sostre i la gent es
pensava que era una posada en esce-
na estrambòtica de les de Lepage?
S’estava ensorrant el teatre! Al final,
va agafar una cistella que hi havia a
l’escenari i se la va posar al cap. Lla-
vors la gent va marxar i ell també.
Aquí la farem sencera... espero!

La interpreta indistintament en fran-
cès i en anglès, oi?
Sí, ara estaré fins al juny a França i
després aniré a San Francisco i a
Hong Kong on la interpretaré en an-
glès. Però vull aprofitar per agrair a
Rigola que, encara que avui dia hi ha
per tot arreu més gent que entén
l’anglès, m’hagi demanat de fer-la
en francès. Al Quebec tenim pànic
perquè al centre de la vila cada vega-
da se sent més l’anglès que el fran-
cès. Ja sabeu de què va això, oi? ■

Yves Jacques, protagonista de l’oscaritzada ‘Les invasions bàrbares’, interpreta al teatre diverses cares d’Andersen■ CRISTINA CALDERER


