
espectacles DIJOUS
52 7 DE GENER DEL 2010

–Per fi la seva Traviata explicada per 
fandangos s’estrena a Barcelona. 
¿Sap que per primera vegada  un ca-
vall entrarà al Poliorama?
–No. Però per molts teatres ja hi han 
passat cavalls i el nostre és molt par-
ticular. D’altra banda, aquest ma-
teix ja va anar al Mercat de les Flors.

–¿Com es diu?
–Cascanueces; és preciós.

–¿Serà un espectacle diferent del 
que es va poder veure al Festival de 
Peralada l’estiu passat o del que es 
va estrenar ja fa més de dos anys?
–A Peralada va ser una sola funció i 
ara en seran 14. I més que evolucio-
nar, ha madurat. Quan un especta-
cle torna a caminar, a reviure, ho fa 
amb més força. És com una resurrec-
ció. Fa més de 15 dies que assagem i 
tots l’hem acollit com si fos nou, en 
tots els sentits.
 
–Però segueix sense poder portar 
a Barcelona el seu Carmen amb to-
reig. I tal com està el tema antitau-
rí, després de l’últim reconeixement 
del Parlament, encara ho té pitjor...
–Com vaig dir quan em van prohibir 
la seva representació, tot s’hauria de 
dialogar. No hi hauria d’haver acti-
tuds radicals. La meva intenció ha si-
gut la humanització del toreig a un 
nivell que no es veu en les corrides. 

–Vostè, que va ser torero durant 10 
anys, ¿pot entendre que algú estigui 
en contra de les corrides?
–Perfectament. Sobretot els que no 
hi estan familiaritzats. Accepto to-
tes les actituds i fins i tot potser te-
nen part de raó... La corrida ha pa-
tit modificacions des que es va regla-
mentar el 1845, de manera que ¿per 
què no pot canviar ara?

–¿A què es refereix? ¿En què els dó-
na la raó?
–En el tema de la proximitat a l’hora 
de veure morir el toro tan a prop.

–També va ser cantaor. Sense tot 
aquest bagatge, ¿hauria estat pos-
sible que ajuntés el flamenc amb el 
teatre?

Fa quasi 40 anys que dirigeix  
La Cuadra i ara la seva 
néta és la protagonista de  
‘Flamenco para Traviata’, 
que dimarts arriba a BCN.

–I ara reivindica el fandango, aquest 
estil tan mal vist per molts flamen-
còlegs.
–No es valora el fandango per sim-
ple desconeixement. És el cante que 
caracteritza cada cantaor perquè té 
una llibertat en la seva interpreta-
ció impressionant. Hi va haver un 
temps en què no es podia ser canta-
or sense tenir un estil propi i preci-
sament aquest estil el proporciona-
va el fandango. A Sevilla cada barri 
tenia el seu fandango particular i el 
seu cantaor particular; formava part 
del debat social de llavors, era un ele-
ment de comunicació. I sí, he volgut 
reivindicar també els que el canta-
ven en aquella època, molts d’ells 

eren artistes que morien en la indi-
gència, i barrejar el seu llegat amb 
l’anomenada música culta.
 
–I sonen des de Pepe Pinto fins a Ca-
marón, per citar-ne dos exemples.
–Amb Pepe Pinto vam fer moltes lle-
tres junts i Camarón també va ser al-
gú molt pròxim. 
 
–Però algunes lletres les ha adaptat 
per a l’obra, ¿oi?
–Algunes sí, però altres semblen ha-
ver-se escrit per a La traviata. En rea-
litat, el cante i la prostitució han anat 
molt units, i com que la protagonis-
ta d’aquesta òpera és una prostituta, 
encara que d’alta volada... Per exem-
ple, hi ha un cante d’El Bizco de Ama-
te que diu «...me pedía que la besara en 
las manos, que en la boca no quería» per-
què moltes prostitutes eren tísiques 
com la Violeta de Verdi. En aquesta 
obra hi ha molts records de la post-
guerra, amb un nivell de creativitat 
sorgit de la necessitat de cridar. Crec 
que el teatre ha de tornar a assumir 
el compromís artístic que li corres-
pon. Sempre ha de complir la funció 
social i artística.

–Rebutja el terme fusió perquè «ro-
baria la identitat de cada art». ¿Té 
una paraula alternativa?
–És el moment de posar tot al seu 
lloc. Detesto que emboliquin les co-
ses. La paraula podia ser col·lectiu.

–¿La veritat és que va ser Núria Es-
pert qui el va introduir a La travia-
ta quan li va demanar que treballés 
en el muntatge que va estrenar a la 
Royal Opera de Glasgow el 1988?
–Sí. Va ser un moment estrany. Glas-
gow, l’òpera... Tot em quedava tan 
llunyà. Però va ser quan vaig com-
provar que els meus atreviments, 
rebuts inicialment amb recel, no 
només superaven aquesta descon-
fiança sinó que es traduïen en agra-
ïments. En gestos d’estímul. En vi-
talitat. 

–La Cuadra ja ha presentat 21 obres, 
totes seves, per 35 països. I ja suma 
més de 4.000 representacions. ¿Im-
posen les xifres? ¿S’ha marcat nous 
objectius?
–Em sembla que totes aquestes xi-
fres no han existit mai. Per a mi l’art 
és una malaltia utòpica. M’agrada-
ria que la cultura deixés d’estar cen-
tralitzada. Al meu barri, on he creat 
un teatre estable, hi falta molta cul-
tura. I que la globalització s’inter-
preti com la suma de particularitats. 
La identitat uneix. H
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«‘Cante’ i prostitució 
han anat molt units»

LILYANE DRILLÓN

«El teatre ha de 
tornar a assumir  
el compromís  
social i artístic  
que li correspon»

–La particularitat del nostre treball 
és que tots els materials de les meves 
creacions formen part de les meves 
vivències i que els meus companys 
els assumeixen com si fossin seus. 
El flamenc forma part de la meva 
infància i de la de molts andalusos. 
Quan el 1972 vaig venir per prime-
ra vegada aquí ho vaig fer amb cantes 
que invitaven a la reflexió. A Quejío hi 
havia martinetes, seguiriyas, tarantos i 
¡fins i tot dues peteneras!

–¿I no va témer la presumpta mala 
sort de les peteneras?
–Les vaig reservar per al final i el pú-
blic va acabar dret. Deia: «Qué más da 
muerto que vivo, si te tienes que callar...».


