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La companyia de William For-
sythe (Nova York, 1949), un refe-
rent de la dansa contemporània, 
debuta avui al Mercat de les Flors 
amb Yes, we can’t, la seva última cre-
ació, estrenada el 2008. El títol és 
tan contradictori (Sí, nosaltres no 
podem) com la proposta creada 
que parteix d’un conjunt de perso-
nes en crisi permanent que es mo-
uen sense aconseguir els seus ob-
jectius en un impactant caos im-
possible de crear sense una ment 
pensant al darrere. 
 Forsythe ha estat fent canvis en 

el muntatge per presentar una no-
va versió a Barcelona. «Encara no sé 
amb quina música ballarem», expli-
ca Jone San Martín, que balla amb el 
coreògraf nord-americà des que fa 
17 anys va entrar a treballar a les se-
ves ordres al Ballet de Frankfurt. «El 
90 o 95% dels ballarins provenim 
d’aquella companyia», ressalta San 
Martín, una dels tres intèrprets bas-
cos del conjunt fundat el 2005, des-
prés de l’èxit mundial obtingut a 
Alemanya. 
 Yes, we can’t està protagonitzat 
per 16 intèrprets que es basen en 
«situacions insostenibles, tant a ni-
vell físic i relacional com coreogrà-

Forsythe o el 
caos organitzat 
La companyia de l’aclamat coreògraf estrena 
‘Yes, we can’t’ en una versió nova per a BCN

el fons, el que més interessa a For-
sythe és que vagis més enllà. Valo-
ra més l’ímpetu i el risc que el re-
sultat, per això les seves coreogra-
fies són tan vives», assenyala San 
Martín. «Amb ell vius la dansa al lí-
mit». Reconeix que s’ha acostumat 
a treballar en un caos organitzat. 

«Amb ell no t’avorreixes mai. Té 
una curiositat contagiosa i això 
evita que s’instal·li, i això és molt 
sa per a l’artista». Evidentment, 
en els seus espectacles hi ha unes 
pautes molt rigoroses però l’espai 
per a l’espontaneïtat i per a la indi-
vidualitat és clau. «Si quan impro-
vises a la cuina és imprescindible 
conèixer bé la tècnica i els ingredi-
ents per aconseguir un plat delici-
ós, en escena hem d’estar concen-
trats, conscients de tot el que s’ad-
quireix i en un estat d’alquímia. 
Només així aconseguim cada dia 
fer alguna cosa nova, anar més en-
llà i sorprendre».
 La llavor de Yes, we can’t, que ca-
sualment s’assembla al lema de la 
campanya d’Obama, està en Cham-
ber works, unes peces breus creades 
per a duos o trios que també es po-
dran veure al Mercat dimarts i di-
mecres. Són The, The, NNNN i The vile 
parody of address, peces dels anys 80 
que Forsythe va crear per al Ballet 
de Frankfurt. H

33 CòcteI explosiu 8 Els ballarins, en un assaig de ‘Yes, we can’t’.

fic», destaca San Martín. Forsythe, 
creador d’un llenguatge radical ba-
sat en la desconstrucció del movi-
ment, juga amb l’error constant. 
«Treballem molt la improvisació, 
ens preparem per fer possible algu-
na cosa des de diferents angles, pos-
tures, amb ritmes canviants... En 

UN REFERENT DE LA DANSA CONTEMPORÀNIA AL MERCAT

‘Yes, we can’t’
3 Mercat de les Flors • Fins diumenge • Dv. i 
ds., 21.00; dg., 19.00 • 28 € •
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L’
èxit,  la fama, l’art, 
l’amor, la vida en defi-
nitiva, són una cosa vo-
luble. El dia que es tren-

ca el fil, tot s’ensorra. Com a Duet per 
a una sola veu, la peça del dramaturg 
londinenc Tom Kempinski que ar-
riba diumenge al Romea. És un dra-
ma al voltant d’una virtuosa violi-
nista que ha de deixar la seva profes-
sió, als 27 anys i en la seva plenitud 
artística, per una esclerosi múlti-
ple. Quan ja només es pot moure en 
cadira de rodes va durant sis sessi-
ons de teràpia, empesa pel seu ma-

rit, a la consulta d’un psiquiatre per 
intentar afrontar la fatalitat. Aques-
tes trobades deriven en un pols de 
voluntats en el qual «la paraula i 
l’emoció» són els protagonistes, se-
gons la seva directora, Magda Puyo. 
Text i actors per a una reflexió so-
bre temes greus –la vida, la mort, 
l’amor– que provoca commoció.
 Duet per a una sola veu no era una 
obra programada aquesta tempora-
da al Romea. Però la impossibilitat 
de confeccionar l’elenc desitjable 
per a Blackbird, de l’autor irlandès 
David Harrower, ha obligat a pos-
posar aquesta coproducció amb el 
Centro Dramático Nacional que ha-

via de muntar el seu director, Gerar-
do Vera. Focus, l’empresa responsa-
ble del teatre del carrer de l’Hospi-
tal, i el director artístic del Romea, 
Calixto Bieito, van optar per produ-
ir un nou espectacle en lloc de bus-
car-ne un de fora. Són els avantat-
ges de comptar amb una compa-
nyia pròpia.

Martí Pol, Pasqual i Sardà

Així, Àngels Bassas i Mingo Ràfols 
van ser convocats per a tot just qua-
tre setmanes d’assajos mentre tan-
caven el seu pas per El cafè. Bassas 
encarna la violinista Stephanie 

Abrahams, i Ràfols, el doctor Feld-
mann. L’èxit al West End de Lon-
dres i una versió cinematogràfica 
amb Julie Andrews avalen una pro-
posta que ja va tenir una versió ca-
talana. Va ser el 1982 en una adap-
tació de Miquel Martí Pol, que va pa-
tir la malaltia, amb direcció de Lluís 
Pasqual i Rosa Maria Sardà en el pa-
per principal.
 Aquesta primera versió va arri-
bar poc després que Kempinski pu-
bliqués un drama que estava inspi-
rat en un cas real, el de la violoncel-
lista Jacqueline du Pré, encara que 
l’autor no es va pronunciar mai en 
aquest sentit i va crear una història 
de ficció, en la qual, per exemple, la 
protagonista toca un altre instru-
ment, el violí.
 «Com passa amb els textos anglo-
saxons és un drama però també hi 
ha comèdia. Treu ironia i sarcasme 
d’una situació absolutament tràgi-
ca», explica Magda Puyo. «Per sobre 
de tot, és una obra d’actors. Les se-
ves paraules i emocions ens ferei-
xen i també ens poden fer riure».

Tendresa i humor

Dins del treball de preparació del 
muntatge, Bassas i Ràfols van in-
cloure una visita a la Fundació Es-
clerosi Múltiple. «És un personatge 
que et marca», subratlla l’actriu. «És 
terriblement tendre, amb humor i 
optimisme tot i la seva greu malal-
tia». La intèrpret afegeix que la seva 
identificació amb Stephanie aug-
menta pel fet que no pugui exer-
cir la seva professió, «el que més li 
agrada del món». Així, en un mo-
ment del text, afirma: «El violí no és 
el meu treball, no és una forma de 
vida. És el lloc on visc».
 La música, no podia ser d’altra 
manera, també té un lloc en la pro-
posta del Romea amb el violí en di-
recte, a càrrec de Cornelia Lörcher 
o Maria Roca, que interpretaran 
peces clàssiques per acompanyar 
aquesta partitura tan dramàtica. H

Duet per a una sola veu
3 Romea • del 18 d’abril al 9 de maig • Dt. a dv., 
21.00; ds., 18.30 i 21.30; dg., 18.30 • 17-28 €

33 Stephanie Abrahams (Àngels Bassas) i el doctor Feldmann (Mingo Ràfols), en una escena de ‘Duet per a una sola veu’.
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Una partitura amb drama
‘Duet per a una sola veu’ recull el pols entre una jove violinista amb esclerosi múltiple i el seu 
psiquiatre H Àngels Bassas i Mingo Ràfols protagonitzen al Romea el text de Tom Kempinski 

«És una obra d’actors. 
Les seves paraules ens 
fereixen i també ens fan 
riure», diu la directora, 
Magda Puyo


