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Gairebé trenta anys després es tornen a trobar, aques-
ta vegada al Teatre Fortuny de Reus, del 10 al 12 de 
març. L’ocasió és el Premi Internacional de Dansa 
Roseta Mauri organitzat per la Fundació del Teatre 

Fortuny, un concurs de dansa clàssica que se celebra biennal-
ment des del 2002. Arantxa Argüelles hi imparteix les classes 

de dansa clàssica i Jone San Martín, a més de formar part del 
jurat, hi dirigeix un taller amb repertori del coreògraf William 
Forsythe, un dels actualitzadors de la dansa clàssica. L’accent 
que el Premi posa sobre la tradició clàssica i la seva actualitza-
ció es reafirma amb la presència de Brigitte Lefèvre –directora 
del Ballet de l’Òpera de París en el període 1995-2014–, artífex 

ARANTXA ARGÜELLES I JONE SAN MARTÍN

TRADICIÓ I
ACTUALITZACIÓ

Les dues ballarines van coincidir al Ballet Nacional de España Clásico  
pels volts del 1987. Arantxa Argüelles n’era ballarina principal i Jone San Martín  

formava part del cos de ball. Conversem amb elles i Jón Vallejo en el marc del prestigiós  
VII Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri que se celebra a Reus.

TEXT Clàudia Brufau . FOTOGRAFIES: Pep Aguadé, Paco Ruiz i Mónica Lou
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Participants 
del VII Premi 
Internacional  
de Dansa  
Roseta Mauri
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1992 al Ballet de Frankfurt i des del 2005 a 
The Forsythe Com

pany–, aviat com
ençarà 

en una com
panyia nova a Berlín, D

ance O
n, 

per a ballarins de m
és de quaranta anys que 

volen continuar ballant am
b la fisicitat que 

les peces requereixin. “M
’agrada perquè no 

tenim
 un m

odel. H
i donarem

 form
a nosaltres 

m
ateixos”, com

enta Jone, que es defineix 
com

 “una transportista. Em
 dedico a crear 

ponts, el que aprenc a l’escenari ho ensenyo. I 
crec que els ballarins som

 sobretot nòm
ades, 

hem
 de recórrer m

olts països”. Ella ho ha fet. 
A

bans de com
ençar l’etapa que tanca 

enguany, San M
artín va passar uns anys de 

com
panyia en com

panyia. “Vaig aprendre 
sobretot de la situació. El fet de no tenir feina, 
haver de buscar-la, haver d’adaptar-m

e al que 
volien en cada lloc.” La prim

era vegada que 
va veure el treball de Forsythe va ser tota 
una revelació: “El que em

 va im
pactar m

és va 
ser que no ballaven nom

és per al públic, sinó 
que s’expandia en totes les direccions.” U

n cop 
dins el Frankfurt Ballett, es va trobar que 
les altres ballarines tenien un dom

ini tècnic 
extraordinari i sobretot una gran fortalesa 
sobre les puntes, cosa que ella no tenia. 
Estem

 parlant de l’època en què Forsythe 
creava peces com

 In the m
iddle, som

ew
hat 

elevated. “A ell li agradava com
 em

 «conduïa» 
en aquestes situacions i ho acabava posant 
a l’escenari.” Ella defineix el coreògraf 
am

ericà com
 “una persona m

olt lliure, que 
pot llençar una coreografia a la paperera 
sense im

portar-li”. Potser s’ho pot perm
etre 

perquè, després d’haver treballat m
olts anys 

am
b ell, els ballarins de la seva com

panyia 
són, com

 diu San M
artín, “papereres de 

reciclatge”. És a dir, l’arxiu vivent de la seva 
obra. D

e fet, en l’espectacle conferència que 
va presentar al Festival d’Autom

ne a París 
am

b m
otiu del retrat de W

illiam
 Forsythe, 

Legítim
o/Rezo, San M

artín exposa la m
ane-

ra de treballar del coreògraf. 

que són, de fet, els seus preferits. “Per a m
i 

era m
olt im

portant que el coreògraf o repeti-
dor m

’expliqués els perquès i, d’altra banda, 
m

’encantava docum
entar-m

e, sóc una m
ica 

«friqui» dels llibres de dansa [se li escapa el 
riure]. M

’agrada saber com
 altres ballarins 

han interpretat els rols i com
 han evolucio-

nat els ballets.” A
ls vint-i-cinc anys, havent 

estat ballarina principal durant una dècada, 
A

rgüelles va decidir baixar dels escenaris. 
“Crec que ho vaig viure tot m

olt ràpid. M
entre 

ho vivia vaig ser m
olt feliç, però va arribar 

un m
om

ent en què em
 va pesar m

olt ser fora 
de casa. N

o he sentit m
ai la necessitat de 

tornar-hi, els qui ho han sentit m
és són els del 

m
eu voltant”.

SAN
 M

ARTÍN
, EL RESULTAT DE L’ADAPTACIÓ

Q
ui no ha baixat dels escenaris és Jone San 

M
artín, que després de vint-i-tres anys de 

ballar sota la direcció de Forsythe –des del 

SEM
PERO

PER
BALLETT DE

DRESDEN VIST
PER JÓ

N VALLEJO

Els ballarins  
en plena actuació 
al Teatre Fortuny 
de R

eus.

renovadora de la com
panyia m

és 
antiga del m

ón. 
El R

oseta M
auri culm

ina am
b 

una gala que reuneix ballarins 
espanyols que ballen a l’estranger. 
U

n dels ballarins convidats és Jón 
Vallejo, solista del Sem

peroper 
Ballett de D

resden, que recentm
ent ha 

ballat al Liceu “U
na vetllada am

b W
illiam

 
Forsythe”. 

A
rgüelles i San M

artín han seguit unes 
trajectòries m

olt diferents, tant pel reperto-
ri com

 pel ritm
e de les seves carreres. Però 

les dues han tingut el privilegi de treballar 
am

b nom
s que han fet història, com

 M
aia 

Plissétskaia o W
illiam

 Forsythe. 

ARGÜELLES, UN
A BALLARIN

A M
USICAL

D
es que A

rgüelles va agafar la barra quan 
nom

és tenia tres anys a l’estudi de la gran 
M

aría de Ávila, la seva carrera va ser ful-
gurant: als onze anys va debutar al Ballet 
de Saragossa i als tretze, D

e Ávila se la va 
endur a M

adrid, on la m
estra acabava de ser 

nom
enada directora dels Ballets N

acionals. 

A
ls catorze anys, A

rgüelles ja n’era balla-
rina principal. “N

o recordo m
ai haver-m

e 
plantejat ser ballarina, perquè en haver 
com

ençat des de tan m
enuda i sent allò el que 

m
és m

’agradava, em
 sem

blava norm
al ba-

llar.” El 1987, am
b l’arribada a la direcció de 

la llegendària ballarina del Bol-
shoi, M

aia Plissétskaia, A
rgüe-

lles va incorporar al seu repertori 
rols com

 Carm
en o R

aym
onda. 

D
urant aquest època tam

bé va 
ser convidada per A

licia A
lonso al 

Festival de Ballet de l’H
avana; va 

ser allà on va ballar el seu prim
er 

Llac dels cignes. 
A

m
b el ballarí danès Peter  

Schaufuss va com
ençar una nova 

etapa a Berlín, que després con-
tinuà a Copenhaguen. D

os m
esos 

després de la caiguda del M
ur, 

A
rgüelles es va unir al Ballet de 

l’Ò
pera de Berlín.
A

quest canvi va suposar diver-
sos reptes, com

 haver d’afrontar un 
repertori m

odern i tam
bé trobar-se 

am
b set ballarines principals m

és –al 
Ballet N

acional nom
és n’eren tres. 

“Al principi em
 va costar, perquè no 

ho ballaria tot jo. Però a la llarga em
 

va anar m
olt bé, perquè vaig aprendre 

de les altres ballarines i tam
bé a estar 

sem
pre preparada. M

ai no se sap què 
pot passar. Si bé jo no tenia un físic es-
pectacular, sóc m

olt m
usical i m

’aprenia 
els papers ràpidam

ent i crec que això va fer 
que ens duguéssim

 tan bé am
b en Peter; jo 

li donava confiança.” Els anys que va estar 
treballant am

b Peter Schaufuss va conèixer 
de prim

era m
à l’estil Bournonville i tam

bé 
va aprofundir en rols dels ballets rom

àntics, 
com

 G
iselle i La Sylphide, 

El VII Prem
i R

oseta M
auri està tan am

arat de Petipa, 
el constructor del classicism

e, com
 de W

illiam
 

Forsythe, el seu desconstructor. Segons Jone San 
M

artín –que ensenya Firstext (1995)–, el llenguatge 
d’aquest últim

 “afegeix una nova dim
ensió al ballarí, i 

fa que no segueixi les pautes, sinó que les assum
eixi”.  

M
és enllà dels “textos” sobre els quals es treballa 

i les possibilitats de guanyar o no, com
 diu Arantxa 

Argüelles, “un concurs com
 aquest s’ha de veure 

com
 una oportunitat per estar am

b gent d’altres 

escoles, treballar am
b altres professors i estar en 

contacte am
b un jurat, que si bé pot no prem

iar-te, 
et pot aconsellar, i potser detectar en quina escola 
o com

panyia encaixaries m
illor. Sem

pre m
’ha 

m
eravellat l’altíssim

 nivell del jurat del R
oseta M

auri”. 
U

n concurs que honora la m
em

òria de qui va ser la 
prim

era ballarina del B
allet de l’Ò

pera  
de París el 1850, m

usa i inspiradora de m
olts 

artistes im
pressionistes i adm

irada pel seu 
virtuosism

e i una personalitat fascinant. 

EL PREM
I RO

SETA M
AURI, UN

 CO
N

CURS DE GRAN
 N

IVELL

A l’esquerra, Arantxa 
Argüelles en El llac 
dels cignes.  
A sota, Jone San 
M

artín en  
Esculpiendo el vacío.

El Sem
peroper B

allett de 
D

resden és una com
panyia 

am
b la qual el coreògraf 

am
ericà té un vincle especial. 

Per a Jón Vallejo, solista del 
grup, ballar Forsythe significa 
“poder sorprendre’s un m

ateix 
cada vegada que balla”. Tant al 
Liceu com

 al Fortuny ha ballat 
N

ew
 Sleep, peça estrenada 

per la com
panyia de D

resden, 
en la qual Vallejo porta nou 

anys ballant i sent que form
a 

part “d’una com
panyia am

b 
una personalitat única”.


