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L’artista presenta el llibre ‘El placer de la danza’ i carrega contra els coreògrafs sense preparació

Duato: «Alguns fan fugir el públic»

c

JUAN FERNÁNDEZ
MADRID

DANSA I PERSONATGE

El ballarí neix; el coreògraf
es fa «amb molts anys de

feina, disciplina i humilitat». Nacho
Duato va apel.lar ahir a aquest detall
per carregar contra les companyies
de dansa moderna experimental
que «fan fugir el públic en lloc
d’acostar-lo».

El ballarí i coreògraf es va mos-
trar implacable contra els creadors
que hi ha al darrere d’aquests cossos
de ball: «En aquest país hi ha molt
xampinyó amb forma de coreògraf.
Surten com xampinyons, amb bo-

nes idees, però sense cap prepara-
ció», va dir en la presentació del lli-
bre Nacho Duato. El placer de la danza
(Síntesis), compendi de reflexions i
fotografies del ballarí.

El director de la Compañía Nacio-
nal de Danza (CDN) va aprofitar per
desmentir la informació que va cir-
cular sobre els seus plans d’abando-
nar la institució que regenta. «No he
dit mai que me n’aniria si no em do-
naven un teatre, perquè sé que un
teatre no me’l poden donar. El que
sí que demano és més atenció
pública i respecte per la dansa en
aquest país», va declarar. Hi ha da-
ta, lloc i hora per a aquesta deman-

da: «El dia 21, a les tres de la tarda,
tinc cita amb Carmen Calvo. Li
plantejaré que la companyia neces-
sita que la cuidin més i un bon lloc
per actuar».

q OFERIR QUALITAT
Duato no està d’acord amb l’estigma
d’art minoritari que persegueix la
dansa. «Jo sí que tinc públic, les
companyies que donem qualitat te-
nim públic. Però no em puc gastar
els diners dels espanyols a oferir la
Compañía Nacional a coreògrafs
que es dediquen a experimentar als
seus tallers», va assenyalar. Una co-
sa diferent seria plantejar la creació

d’un cos de ballet clàssic a Espanya.
«No hi ha lloc, seria molt car. Primer
s’ha de fomentar els ballarins des
dels conservatoris, no començant
la casa per la teulada. A més –va
afegir–, a Espanya no existeix tradi-
ció de ballet clàssic, només hi ha el
contemporani i el flamenc».

Algunes d’aquestes reflexions,
mostrades de manera menys bel.li-
gerant i més poètica, formen part
del llibre, que inclou reproduccions
de fulls solts del seu diari de joven-
tut, afició que l’acompanya, i dibui-
xos fets de la seva pròpia mà.

És tal la seva identificació amb
aquesta disciplina, que renuncia a

distingir-se’n. «No existeix el Nacho
persona i el Nacho ballarí, són el
mateix. La dansa em dóna tots els
plaers», va confessar. Queden en
l’oblit els anys en què es va sentir
un rara avis per voler dedicar-se a
ballar. «Quan l’hi vaig dir al meu pa-
re, va pensar que me’n volia anar
amb Giorgio Aresu. A la meva pri-
mera acadèmia, amb 14 anys, era
l’únic noi. Ara, a la Compañía 2, la
dels joves, els nois ja són el 40%»,
va assenyalar. Tot i tenir tanta fixa-
ció pel ball, si Nacho Duato tornés a
néixer no demanaria ser ballarí:
«Millor músic. O cantant d’òpera,
però dona cantant, tipus Caballé».<


