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Antonio Gades ha mort

Salvador Távora

Aixecava els braços i arribava amb les mans al cel. La mirada sempre en el més enllà del misteri de la
vida i de la mort. Antonio no ballava. Xerrava amb l'art. Amb la disciplina del cos i amb el ritme de
l'ànima. Antonio Gades portava amb ell el compromís de l'artista i de l'home. Silueta en l'aire que
marcava els temps de la seva ombra en les llums dels focus dels teatres d'arreu del món. No ballava per
divertir, sinó per conscienciar i delectar. I, també, per deixar en el marc de l'art la seva estampa
dibuixada a l'altura d'un Picasso o d'un Van Gogh. Antonio Gades va pintar el més sublim intent de fer
arribar a la categoria d'art acadèmic les "potes" i els tancaments estètics i sonors d'una expressió
popular: el ball flamenc. Però sobretot ens va deixar una lliçó del que ha de ser la coherència de l'artista
amb les seves aspiracions personals de contribuir amb l'art o amb el seu art a una societat millor. Amb
Antonio se'n va un tros de la història del ball i un eloqüent document estètic per al record, per al plor i
per a la història. Es va acostar a l'art dramàtic sense utilitzar la veu, només amb els seus peus, les
seves mans i la seva cintura. Va començar amb els balbucejos d'un nen, i va acabar amb la seriositat
d'un home madur per suportar el patiment sense doblegar mai ni el seu cos ni la seva voluntat cap a on
l'empenyia el destí. M'arriba la notícia a Carcassona: Antonio Gades ha mort. Per a mi, això només és
una frase.

Antonio Gades amb Cristina Hoyos l´any 1985
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