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Gades va demanar que no el veiés ningú després de mort 

• Les cendres del ballarí i coreògraf seran escampades a Cuba

EL PERIÓDICO. MADRID

Antonio Gades va ser incinerat ahir sense la seva família, només acompanyat per diplomàtics cubans, i
les cendres seran escampades els pròxims dies a l'illa caribenya amb el règim polític de la qual sempre
es va identificar. Abans de morir, el ballarí i coreògraf va deixar clarament establert com la seva família i
els seus amics havien d'afrontar el moment de la seva mort: no el veuria ningú una vegada tanqués els
ulls.

L'austeritat en els gestos i la disciplina en el comportament, senyes d'identitat de la vida de l'artista,
també van ser patents després de la seva mort, ocorreguda dimarts. Havia deixat dit a la seva família
com volia que fos el seu comiat d'aquest món: en silenci i gairebé en soledat.
esprés de passar la nit al tanatori de la M-30 de Madrid sense que el vetllés ningú, el cos de Gades va
ser portat al crematori del cementiri de La Almudena per ser incinerat en la privacitat més absoluta. Poc
abans de les tres de la tarda, el cotxe fúnebre va arribar a tota velocitat al crematori, i va entrar per una
porta del darrere al recinte que es va tancar després de l'arribada de dos automòbils en què viatjaven
membres del cos diplomàtic de l'ambaixada de Cuba. Complint les seves ordres, no hi va estar present
cap familiar ni amic.

INSTRUCCIONS
"La família està forta i serena", va explicar a Efe una font pròxima als Gades, que va aclarir: "Forta i
serena com ell també va voler que estigués". El ballarí havia donat instruccions sobre com volia que
fossin els seus últims moments de vida i els primers de la seva mort. Va morir en companyia de la seva
dona, Eugenia Eiriz, i dels seus fills; va deixar clar que no volia que ningú el veiés mort, que no s'obrís
cap capella ardent i que la seva família i amics més pròxims se n'anessin a casa.
Avui les cendres de Gades viatjaran fins a Cuba, destí de l'últim viatge que va realitzar en vida i on tots
els mitjans de comunicació es van fer ressò de la seva mort. El diari oficial cubà Granma va lamentar la
pèrdua "d'un immens amic", i va qualificar el ballarí d'"artista, revolucionari, comunista i amic
inoblidable".
La bailaora Cristina Hoyos, que va participar amb Gades en la trilogia de pel.lícules de flamenc que va
dirigir Carlos Saura, dedicarà a l'artista desparegut un minut de silenci durant la seva funció de
divendres a Tòquio, on està de gira. Hoyos va declarar que els seus 20 anys amb el ballarí li van
permetre aprendre "del millor", i que el seu llegat és haver aconseguit amb els seus coneixements
teatrals "l'equilibri entre l'espectacularitat i la sobrietat".
L'ajuntament d'Elda, ciutat natal de Gades, ha decidit celebrar dos actes d'homenatge. Un d'ells es
realitzarà l'11 de setembre vinent amb motiu del centenari del Teatre Castelar, en què s'està estudiant la
possibilitat de col.locar una placa en record seu. Al jardí que porta el nom de l'artista es muntarà un
espectacle de dansa.
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