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Antonio Canales dóna l'alternativa a Juan de Juan a l'obra 'Torero' 

• El musical dramàtic s'escenificarà a partir de dimecres al Teatre Victòria

JUAN SOTO VIÑOLO
BARCELONA

Juan de Juan debutarà, amb el seu Ballet Flamenco, el 14 de juliol al Teatre Victòria amb el musical
dramàtic Torero. Un "clàssic del flamenc", segons Canales, del qual s'han realitzat més de 1.200
representacions a tot el món des que es va estrenar, el 1993, al teatre Place d'Arts de Mont-real.
Torero, que es presentarà a Barcelona fins a l'1 d'agost, integra dues disciplines germanes: la festa del
toro i la dansa flamenca, totes dues amb el mateix comú denominador artístic: plasticitat i música.
Recrea els moments íntims del matador: la seva passió, la seva elegància, la seva devoció abans i
durant la cerimònia; entre la noblesa, l'art, la sang i l'arena. És un espectacle innovador amb
escenografia i vestuari de Gabriel
Carrascal.
Juan de Juan, de 25 anys, natural de Morón de la Frontera (Sevilla), ha fet la seva carrera amb Antonio
Canales. Fa vuit anys, Canales li va fer una prova al Victòria i, fins l'any passat, Juan de Juan va ballar
en tots els seus espectacles. "Ara ha arribat el moment de volar sol", afirma Canales, que durant un
any li ha cedit els drets d'explotació a Juan de Juan i al seu representant Lucho Ferruzzo, autor de la
idea i del guió de l'espectacle Torero.

JOVENTUT I
VIRTUOSISME
Canales ha pres aquesta decisió conscient que la joventut i l'art de Juan de Juan són idonis per
protagonitzar Torero encapçalant la seva pròpia companyia. "Vull destacar de Juan de Juan el seu
virtuosisme amb els peus", assenyala l'artista.
"Li agraeixo al mestre la seva atenció a l'acompanyar-me en la presentació de Barcelona", va
emfatitzar Juan de Juan, que va afegir que, després de la representació de Torero, estrenarà una peça
pròpia, Al sur. "La primera part es remunta a l'essència més primitiva d'aquest art, partint de la
veu i dels batecs rítmics del cos, i a la segona introdueixo harmonies de la guitarra flamenca i
dels elements percussius", explica Juan de Juan.

Juan de Juan (a l’esquerra), durant un assaig de l’obra
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