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A aron Watkin respon
a aquella mena de
perfil de director ar-
tístic capaç de situar
al mapa la compa-

nyia de ballet més arcaica. Amb
el seu halo de positivisme i el seu
esperit de entrega, aquest ballarí
canadenc format enmúltiples es-
tils ha aconseguit en menys
d’una dècada convertir l’històric
Semperoper Ballet de Dresden (a
l’antiga RDA) en una companyia
polivalent amb la qual tots els
grans coreògrafs estan disposats
a treballar. “Identitat? La nos-
tra”, assegura, “la de ningú més”.
I això queWatkin (CowichanVa-
lley, Colúmbia Britànica, 1970)
ho teniamolt fàcil per rendir-se a
l’estil de William Forsythe. De
fet va ser al creador nord-ameri-
cà a qui el Semperoper va oferir
la direcció del ballet, però ell la
va derivar en qui havia estat el
seu assistent en tantes producci-
ons. Watkin li dedica a ell, el seu

mestre, el programa que el Sem-
peroper porta al Liceu (avui i de-
mà), després d’aquell debut amb
una alada Giselle de David Daw-
sonque va commoure elGranTe-
atre el 2010.

Té experiència en una gran
varietat d’estils: Vaganova,
Bournonville, Balanchine...
I quan feia 13 anys que ballava
clàssic me’n vaig anar amb For-
sythe, sí. I més tard vaig estar
amb Nacho Duato. Per mi no hi
ha fronteres entre clàssic i mo-
dern, és el que vull per a la meva
companyia, vull una companyia
actual, ni contemporània ni clàs-
sica, sinó tot en un.

I els perills de voler abastar
massa coses?
N’hi ha, ho pots fer tot i no fer res
bé, però ja fa nou anys que sóc a
Dresden, i si quan vaig arribar
vaig voler portar gent meva i ho

vaig fer –coma assistent de coreò-
grafs havia treballat a tot arreu i
podia triar ballarins de l’Òpera
de París, del Mariinski, de la
CND...–, el cert és que tres quar-
tes parts de la companyia origi-
nal es van quedar amb mi. I ens
hemdedicat a treballar, sense sor-
tir de gira, creant un repertori
enorme. Perquè aquests ballarins
no han fet Forsythe una vegada
sinó vuit, i a més amb ell, perquè
passa força temps aDresden amb

la companyia pròpia. Represen-
tem un període de la seva obra
que ja no fa la Forsythe Com-
pany,més centrada en l’àmbit ex-
perimental. Però això és només
una part del que fem. La nostra
companyia té identitat pròpia.

I quina identitat és aquesta?
Hem treballat amb molta gent
sense acostar-nos a ningú en par-
ticular, concentrats en les perso-
nes, en aquests ballarins de gran
generositat que tenim i que es
fan costat d’una manera tan hu-
mana i positiva... sempre a punt
per pensar per si mateixos i no
per seguir instruccions. Vull gent
proactiva, ho vaig aprendre de
Forsythe. “Veus aquest vídeo?”,
deia. “Quan et sàpigues els pas-
sos véns i en parlem”. A la seva
companyia la gent canvia, et trac-
ta comun adult. “Si vols ser solis-
ta no ho pensis, fes-ho”.

Al Liceu porteu tres peces
que tracen tres dècadesdeFor-
sythe, començant per lamítica
In themiddle, somewhat eleva-
ted que el 87 va irrompre dis-
torsionant figures del clàssic.
Fixi’s que la vam fer a París en
aquesta primera gira (fins ara no-
més havíem anat a Barcelona i
AbuDhabi) i vam sentir una gran
responsabilitat: s’havia estrenat
al seu dia a l’Òpera de París amb
les que serien les estrelles del fu-
tur: Sylvie Guillem, Laurent
Hilaire... Però Forsythe diu que
la ballem tan bé o millor.

Quina altra gent està oberta
a crear per a vostès?
Jiri Kylián, per exemple. El bo-
ca-orella ha funcionat, en el nos-
tre cas. Cada any cuidem un tre-
ball icònic d’un determinat coreò-
graf i amés fempeces noves, crea-
des per a la companyia. I si pros-
pera una iniciativa que hi ha en
marxa, el 2017 seríem la primera
companyia que fa un ballet sen-
cer de Pina Bausch.

Hereus del Tanztheater!
No puc dir gaire més.

Feu11 programesper tempo-
rada i veneu 80.000 entrades
en 70 funcions a la Sempero-
per en una ciutat de mig milió
d’habitants... Què li sembla
que la seva sigui l’única compa-
nyia internacional al Liceu
aquest curs?
No en tenia ni idea... em conside-
ro afortunat,m’encanta aquest te-
atre i m’agradaria venir sovint.

Vostè coreografia?
Jo sóc un director, i ser un bon
director ocupa 30 hores al dia.
No em considero coreògraf, però
hemuntat clàssics,El llac dels cig-
nes, La bella dorment... sempre
més curts, compactes i fluids, per-
què els compositors els van es-
criure més ràpids que no es fan.
El clàssic es posava en escena per
a una elit, però si hi ha interès a
mantenir-lo caldrà canviar coses
perquè l’escenari visqui.c

VETLLADA WILL IAM FORSYTHE

“Cobrim un període
de la seva obra que
no interpreta la seva
pròpia companyia”

Watkin, al Saló delsMiralls, aquest cop porta 23 dels seus 56 ballarins; i no hi falta el basc JonVallejo

1A GIRA AMB EL SEMPEROPER

“Ens hem dedicat a
treballar, sense sortir
de gira, creant un
repertori enorme”

La família de Vilafranca fent-se una foto durant l’obra

MARC ARIAS

Justo Barranco
Vilafranca del Penedès

Un gran èxit. Una obra rodona,
barreja d’humor i drama en fa-
mília, que va aconseguir que s’ai-
xequés ahir a la nit bona part
del públic que assistia a l’estre-
na de Vilafranca (un dinar de
festamajor). Una obra teatral es-
crita i dirigida per un gran autor
català i, a més a més, vilafran-
quí, Jordi Casanovas, que con-
centravamoltes coses en una de
sola: era l’acte inaugural de la ca-
pitalitat de la cultura catalana
que exercirà Vilafranca del Pe-
nedès durant aquest any, 160 ac-
tivitats que van de la cultura del
vi a un congrés de filosofia; era
l’aparició d’un nou i important
agent en la creació teatral catala-
na, ja que el grup d’Els Teatres
Amics –L’Atlàntida de Vic, el
Kursaal de Manresa, l’Atrium
deViladecans, el Teatre-Audito-
ri de SantCugat i el TeatreAudi-
tori de Granollers– ha estat el
que l’ha produïda amb ajuda de
l’Ajuntament de Vilafranca, la
Generalitat i la Diputació, i era
el tancament –encara que en re-
alitat va ser la primera obra que
va escriure de totes tres– de la
trilogia teatral que sobre la iden-
titat catalana ha anat construint
Casanovas aquests anys ambPà-
tria i Una història catalana.
Un tancament per al qual Ca-

sanovas ha triat anar al nucli de
la societat, la família, i muntar a
l’Auditori de Vilafranca un dra-
ma d’aquests que només poden
passsar als menjadors de casa i
que, si connecten, com va ser el
cas d’ahir, conquereixen l’audi-

ència. Un drama on sàviament
ha barrejat els sentiments perso-
nals, la gelosia, enveges i amors
preferents que es cuinen a l’inte-
rior de cada família, amb les for-
ces del món exterior. Que serà
així es veu aviat quanun dels on-
ze protagonistes d’aquesta obra
coral entra amb un exemplar de
La Vanguardia de l’any 1999
–en què transcorre l’obra, du-
rant la festa major de Sant Fè-
lix– que diu amb grans titulars
que Jordi Pujol ha aconseguit
un nou finançament autonòmic.
Al final de l’obra, avui, s’esmen-
ta el seu processament.

Però, sobretot, el món es fica
a la peça a través del boom cons-
tructor que comença llavors.
Unes vinyes de la família seran
requalificades en terreny in-
dustrial i un dels fills (David
Bagés), aprofitant la senilitat
del pare –un fantàstic Manel
Barceló– i la connivència de la
mare –granMarta Angelat–, vol
quedar-se amb tots aquests di-
ners per fer un gran pelotazo ur-
banístic a Vilanova i la Geltrú.
Unamaniobra que converteix el
dinar familiar de la festa major
en una batalla campal en què de
vegades els decibels poden ser
perillosos per a la salut, però
que, sens dubte, ressonarà amb
enorme força en tots els que la
vagin a veure.c

JORDI GARCÍA MONTE

ENTREVISTA

Els inicis del
boom constructor
destrueixen el que
aparentment era
una família feliç

Aaron Watkin, director artístic del Semperoper Ballet que torna avui al Liceu

Jordi Casanovas obre amb un enorme èxit
la capitalitat cultural de Vilafranca

Últimafesta
enfamília

ESCENARIS

“Nohiha fronteres
entre clàssic imodern”


