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Mor Antonio Gades, el treballador del ball 

• L'artista va morir a Madrid després d'un combat de tres anys contra el càncer

MERCEDES JANSA. MADRID

Antonio Gades, que el mes de novembre que ve hauria complert 68 anys, va morir ahir a l'Hospital
Gregorio Marañón, de Madrid, on estava ingressat a resultes d'un càncer que se li va diagnosticar fa
tres anys. Avui serà incinerat en la més estricta intimitat, ja que abans de morir va expressar el desig
que no se li fes cap tipus d'acte fúnebre. Una fundació que portarà el seu nom vetllarà pel llegat artístic
del ballarí i coreògraf, que en la seva llarga i intensa carrera va tenir el reconeixement internacional dels
seus companys de professió i del públic. A ell, que va compartir escenari amb una altra llegenda del
ball, Rudolf Nureyev, li agradava definir-se com "un treballador del ball".

Poc abans de les cinc de la tarda d'ahir, Gades va cedir en el seu combat contra el càncer i va morir a
l'hospital on estava ingressat des de feia diverses setmanes tot i que el seu estat es va agreujar
dissabte. Amb ell hi havia la seva viuda, Eugenia Eiriz, que va compartir els últims anys de vida de
l'artista, i diverses de les seves filles. En un comunicat, la família va assenyalar que l'artista lluitava
contra la malaltia "amb valentia" des de fa tres anys.

Abans de la seva mort, Antonio Gades va demanar a la seva viuda i filles que transmetessin "el seu
més sincer agraïment a tots aquells que han admirat i recolzat la seva obra i, de manera especial,
a aquells que l'han acompanyat en l'última etapa de la seva vida", afegia la nota. El ballarí i
coreògraf "ha volgut deixar com a herència", segons van informar a Efe fonts pròximes a la família,
una fundació que es dedicarà al "suport i difusió de la dansa espanyola en general i del flamenc en
particular".

Antonio Esteve Ródenas, el seu nom real, va néixer a Elda (Vinalopó Mitjà) en uns anys convulsos a
Espanya (acabava de començar la guerra civil), en una família modesta que va emigrar a Madrid quan
el futur ballarí tenia cinc anys, seguint els passos del seu pare que es va allistar com a voluntari per
defensar la Segona República.

L'artista traspassat va mantenir, en paral.lel amb la seva activitat professional, un compromís ideològic
d'esquerres que el va portar a militar al PCE, tot i que passats uns anys va derivar cap a les posicions
del comunisme més ortodox i va simpatitzar amb una de les diverses escissions que va viure aquesta
organització als anys 80, el Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE).

Fa un mes i 13 dies, Antonio Gades va rebre de mans de Fidel Castro l'Orde José Martí, la més alta
distinció de Cuba, país que adorava, per a les figures de l'art i de la cultura. En l'acte celebrat a l'Havana
el 6 de juny, el ballarí, molt emocionat, va rebre la condecoració "amb l'orgull de compartir-la amb
milers de persones que dia a dia, anònimament, defensen la revolució cubana".

La seva afició al ball va néixer després d'assistir a un espectacle de Pilar López, la seva mentora, que
va descobrir Gades en una actuació que va oferir al Circo Price de Madrid. Aquesta bailaora el va
incorporar a la seva companyia de la qual va ser primer ballarí, a principis dels anys 50. Va ser ella qui li
va aconsellar el cognom artístic Gades i de qui va aprendre que "primer és l'ètica i després,
l'estètica". Ensueño, del 1961, va ser el seu primer espectacle d'èxit.

A més d'innombrables muntatges de ball flamenc, Gades va tenir una estreta relació amb el món del
cine al qual va arribar, el 1963, de la mà del realitzador català Rovira Beleta amb qui va treballar a Los
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Tarantos i en la seva primera versió d'El amor brujo. Mario Camus el va dirigir a Con el viento solano
(1965) i Los días del pasado (1977), amb la seva companya de llavors, Pepa Flores. Però va ser amb
Carlos Saura amb qui el ballarí va plasmar a la pantalla i als escenaris teatrals, tota l'expressió del seu
art. El millor d'aquesta col.laboració va ser la trilogia Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) --
candidata a l'Oscar--, El amor brujo (1986) i el documental Flamenco.

Gades va ser mereixedor de nombrosos premis, entre els quals hi ha el Nacional de Teatre, l'any 1970, i
el de Dansa, el 1988. En plena transició, concretament l'any 1978, va acceptar dirigir el Ballet Nacional
Espanyol, lloc del qual va ser destituït dos anys després.
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