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José de Udaeta: "Em retiro dels grans espectacles"

El ballarí i concertista de castanyoles actua avui a Terrassa

Marta Porter

José de Udaeta, una de les figures més rellevants de la dansa espanyola, presenta avui a
Terrassa el seu últim espectacle, '60 anys d'escenari'.
L'actuació, que tindrà lloc al Centre Cultural de Caixa Terrassa (21.00 h), l'obrirà la projecció de
l'audiovisual José de Udaeta, una vida de ball, realitzat per José Luis Landry, en què el ballarí explica un
dels seus somnis, ballar en els més grans teatres del món. Així, al llarg de 40 minuts, l'audiovisual
mostra les actuacions d'Udaeta al llarg dels 60 anys de carrera. "Hi ha el meu debut al Liceu l'any 1946,
les actuacions amb Victòria dels Àngels i Montserrat Caballé, l'òpera Salomé, també al Liceu, la meva
relació amb Herbert von Karajan...", explica Udaeta, que es mostra molt satisfet del resultat final del
documental.

La vetllada es completarà amb un concert de José de Udaeta a les castanyoles i dels pianistes Marina
Rodríguez i Joan Josep Gutiérrez. Com a anècdota, el programa inclou una peça força especial: un
diàleg entre les castanyoles i els batecs del seu cor, gravats en off. "Crec que és el primer pas de deux
entre cor humà i castanyoles", bromeja. "El cert és que és una peça curta i molt sintètica, però l'he
volgut introduir perquè sempre he treballat amb el cor", explica.

"Aquesta actuació és un comiat dels grans escenaris, de la meva feina com a productor i director dels
meus propis espectacles, però això no vol dir que em retiri, no abandono, perquè seguiré fent gales,
recitals i conferències, però deixo de ser cap de cartell i tot el que això comporta", diu.

José de Udaeta, que va començar la seva carrera com a ballarí de dansa espanyola fa ja 60 anys, ha
estat un dels ballarins i coreògrafs que més han fet per dignificar la dansa espanyola en un temps, el
franquisme, en què flamenc significava tablao o folklore. Udaeta, que va recórrer tot el món formant
parella artística amb Susana Audéod durant 23 anys, reconeguts mundialment com a Susana i José,
s'ha dedicat també des del 1976 a l'estudi de la castanyola com a instrument de concert, desenvolupant-
lo fins a cotes insospitades. N'és una mostra l'actuació que oferirà al desembre a Alemanya amb la
soprano Montserrat Caballé.

El ballarí i concertista José de Udaeta
Robert Ramos
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