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JULIO BOCCA, retorn amb un programa variat 

• Una companyia de sòlids ballarins liderats per uns excel.lents Piquin i Figaredo

MONTSE G. OTZET

INTÈRPRETS: Julio Bocca i el Ballet Argentino
LLOC: Teatre Novedades
DATA: 14 de setembre

Fa poc més d'un any, Julio Bocca ja va estar sobre els escenaris de Barcelona. Ara hi torna per recollir
els aplaudiments que li brinda un públic entregat a la seva fama. A diferència de la seva anterior visita,
Bocca no utilitza el tango com a ganxo, sinó un programa integrat per obres de diferents coreògrafs,
algunes de les quals són icones de la dansa moderna americana, mentre que altres, de creació més
contemporània, resulten peces de contingut agraït.

Amb aquest repertori Bocca aconsegueix donar un equilibri a la programació, trobant l'aprovació dels
que són més exigents i també del públic que respon davant peces d'exposició més física que
interioritzada. Com un signe d'elegància i un gest de saber donar pas a la gent jove, Bocca cedeix la
primera interpretació a Hernán Piquin, un ballarí d'una tècnica impressionant i d'un físic admirable.

En la interpretació d'Orfeo, una obra que el gran coreògraf José Limón va crear el 1972, aquest jove
ballarí va demostrar les seves espectaculars qualitats, que es veuen realçades pel fet de tenir altura en
el salt, facilitat en el gir i unes línies nítides i elegants. Julio Bocca va posar tota la seva maduresa i el
seu alt nivell interpretatiu en l'execució de Chaconne, una altra peça de José Limón, que el mateix
coreògraf va estrenar el 1942. Amb una partitura homònima de Bach, Bocca va fer una interpretació
ajustada a l'estil d'una obra, de reconeguda influència espanyola, que requereix l'ús d'un bon bagatge
emocional.

L'altra cara de la moneda del programa és Septiembre, d'Andrea Candela, un pas a dos a interpretat
per Piquin i Cecilia Figaredo, una ballarina excel.lent, d'execució ràpida, que també va compartir
protagonisme amb Julio Bocca a Desde lejos, coreografia de Mauricio Wainrot i música de Wim
Mertens, que va permetre admirar el bon nivell del Ballet Argentino. Com a guinda final van interpretar
Nine Sinatra songs, una coreografia de Twyla Tharp estrenada el 1982 que, tot i reproduir la vistositat
dels ambients de saló, acusa el pas del temps.

Julio Bocca
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