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Julio Bocca uneix ball neoclàssic i contemporani al Novedades 

• L'artista actua amb el Ballet Argentino i anuncia que es retirarà d'aquí a 3 anys

NÚRIA MARTORELL

Està considerat un dels millors ballarins del món. I també un dels més populars. Julio Bocca anuncia
que quan compleixi els 40 --d'aquí a tres anys-- penjarà les sabatilles. Mentrestant, això sí, seguirà fent
parlar molt. "Altres estan tancats en una capseta de vidre, però jo prefereixo dedicar-me a donar
una imatge més humana i pròxima --explica l'artista--. He sortit nu al Playboy, per exemple, mentre
altres no s'atrevirien mai a fer-ho. El meu objectiu és donar a conèixer més la dansa", subratlla. A
partir d'avui i fins diumenge que ve, actua al teatre Novedades amb el Ballet Argentino.

"Farem un repertori fresc de ballet contemporani i neoclàssic--avança--. Un programa variat,
sense focs d'artifici. Jo podria fer sempre Don Quijote, però crec que és important educar el
públic; anar cap a temes difícils, no als fàcils, i esperar que la gent respongui", aclareix el
carismàtic ballarí.

L'espectacle començarà amb Orfeo, una peça de José Limón, i seguirà amb Chaconne, concebuda pel
mateix coreògraf com un solo que Bocca abordarà acompanyat per la música de Bach. La
representació, de gairebé dues hores, prosseguirà amb Sin tiempo, de Mauricio Wainrot, i Nine Sinatra
songs, de Twyla Tharp, amb cançons com Domani, "la més juganera", que Bocca s'ha reservat per
ballar en parella, i amb clàssics com My way, amb els 14 integrants de la companyia a l'escenari. La
nostàlgica coreografia Desde lejos, de Wainrot, amb música de Wim Mertens, donarà per acabada la
funció.

PROJECTE AMB SARA BARAS
Bocca alterna les seves presentacions com a primer ballarí de l'American Ballet Theatre amb les gires
de la seva companyia. L'any passat va triomfar en el Tívoli amb Bocca tango i ara planeja ajuntar-se
amb Sara Baras per muntar un espectacle gratuït en una plaça de toros. "És una bailaora molt
sensible i tinc moltes ganes de treballar amb ella i demostrar junts que la dansa no és un art per
a entesos, sinó per a tothom".

Bocca explica que la seva decisió de deixar de ballar ajudarà que "joves valors prenguin el relleu". Fa
23 anys que està en dansa. ¿Sent la pressió del pas del temps? "No, al contrari", s'afanya a contestar.
"Després de cada actuació, el cos em queda adolorit, però l'adrenalina m'ho anestesia tot".

A diferència d'altres ballarins, assegura que quan es retiri no es dedicarà a crear coreografies. "Has de
ser bo i jo no ho sóc; acabaria robant una mica a tothom". La seva intenció, diu, és "tenir temps
per educar" els joves que aglutina a la seva escola i recaptar diners per a la seva fundació. "I no saps
el que costa. Ja m'agradaria a mi cobrar el mateix que aquell anglès (Beckham) per només tallar-
se els cabells". 
El ballarí Julio Bocca, ahir, en un hotel de Barcelona.
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