
Dipu

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        21/07/2004

Secció: Exit / Espectacles  Pàg:69

L'última travessia d'un seductor 

• Antonio Esteve Ródenas va ser l'artífex de la renovació de la dansa espanyola

ELENA HEVIA

"L'únic que desitjo és dinyar-la al compàs". I ho deia així, amb expressió de bailaor. El que volia
Antonio Gades era morir-se bé --si això és possible--, és a dir, que tot quadrés i quedessin totes les
coses arreglades. Va tenir temps, des que li van diagnosticar el primer dels seus tres càncers, també
per complir, fa només uns quants mesos, una nova travessia transat- làntica en veler, una de les seves
grans passions. Les altres van ser, per descomptat, el ball espanyol --al qual va treure afectació i
pandereta i hi va afegir modernitat-- i les dones: "Sóc un paquet sospitós quan no tinc una dona al
costat". 

Gades era un home seriós, sec d'aspecte --en els últims anys sarmentós--, auster i apassionat a qui
sempre li van agradar les formes esquerranes, fins i tot quan queien en el seu marge més autoritari (va
ser amic personal de l'hermanísimo Raúl Castro). Es confessava comunista intrauterí i en va deixar
constància quan un policia d'immigració nord-americana el va obligar a omplir l'habitual qüestionari:
¿pertany o ha pertangut al partit comunista? El sí que va posar en aquell paper resumia una infància de
perdedor de la guerra civil. Gades, en realitat Antonio Esteve Ródenas, va néixer a Elda, Alacant, el
1936, mentre el seu pare, un paleta català, lluitava per la República.

AL SO D'UN ORGUENET
Va ser un nen obrer i va passejar la lliurea de grum fins que per un cop de sort algú el va veure
refregant-se pel carrer amb les nenes del seu barri al so d'un orguenet i va aconsellar a la mare que
l'apuntés a una acadèmia de ball. Allà el va descobrir Pilar López, una de les grans innovadores de la
dansa espanyola, i la seva història va començar a rodar.

La seva força el va imposar com a intèrpret i va sobrepassar les fronteres del ball. El 1963 va debutar
com a actor cinematogràfic a Los Tarantos, de Rovira Beleta, i més tard va participar a Con el viento
solano (1965) i Los días del pasado (1977). Tres creacions carismàtiques, Don Juan, Bodas de sangre i
Carmen --les dues últimes filmades per Carlos Saura--, van obrir una via per on avui circulen amb molta
més pirotècnia Antonio Canales, Rafael Amargo i Joaquín Cortés, entre molts altres.
És difícil rastrejar la vida sentimental d'aquest seductor. El 1964, es va casar amb la folklòrica Marujita
Díaz, famosa llavors només per les seves interpretacions. "En contra de les aparences, era un tia
collonuda i molt vital. Però no teníem res en comú". Així explicava un matrimoni que només va durar
20 mesos. Una ballarina de la seva companyia, Pilar San Clemente, li va donar els seus dos fills grans,
Elsa i Ignacio.
Però possiblement la relació més airejada pel paper cuixé va ser la que va viure amb Marisol, la nena
prodigi del règim, a qui, es diu, va reconvertir en Pepa Flores, la roja. Van ser pares de tres filles: l'actriu
María Esteve, Tamara i Celia. Una suïssa jove i milionària, Daniela Frey, es va creuar en la trajectòria
de la parella, que es va dissoldre el 1986. La història amb Frey també es va esgotar, el 1993. En
l'actualitat, el ballarí i coreògraf estava casat amb Eugenia Eiriz.
El dia del seu casament amb Marujita Díaz
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