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«Estimat 
oncle Juan»

L
a mort el va 
a c o m p a -
nyar des de 
la seva jo-

ventut. La va patir, la 
va interioritzar, la va 
combatre. Aquestes úl-
times setmanes hi va 
anar parlant, acomo-

dant el seu propi tràn-
sit, conscient del seu prò-

xim sospir final. També 
en aquest últim instant va 

tenir la increïble lucidesa 
d’afrontar la mort de cara, 

mai com una derrota; amb 
una sorprenent serenitat d’es-
perit de qui té la capacitat vital 
d’assumir l’arribada a un des-
tí ineludible. La tristesa dels 
que vam tenir el privilegi de 
compartir-hi intimitats és infi-
nita davant l’absència de 
l’amic estimat. Juan Gelman 
ha estat el poeta més gran en-
tre els grans que ha donat l’Ar-
gentina. L’idioma de Cervan-
tes està de dol davant la parti-
da del mestre. 
 Se n’ha anat també un ésser 
humà militant de les causes 
justes, mordaç, genial, comba-
tiu i molt complex; refugiat en 
la ironia per protegir-se de la 
mediocritat. La vida li va anar 
deixant ferides que només la 
seva intel·ligència va saber 
convertir en poemes extraor-
dinaris. Els poemes en pro-
sa inclosos a la seva última 
obra, Hoy –pendent d’edició 
a Espanya–, són la síntesi de 
les severes inquietuds que 
va incorporar com a assig-
natures en la seva duríssi-
ma singladura per la vida. 
El diàleg permanent amb 
el seu fill Marcelo Ariel ab-
sent desaparegut, les an-
goixes, la seva esforçada 

lluita per la recerca d’una justícia 

Tribuna

que pogués establir jurisprudèn-
cia en altres milers de casos com 
el seu, van servir de justificació 
per arribar fins aquí. 
 La seva perseverança en la de-
núncia, en contra fins i tot de l’es-
cepticisme de les persones més 
pròximes, el va conduir a aconse-
guir contra pronòstic una sentèn-
cia exemplar de la Cort Interame-
ricana de Drets Humans contra 
l’Estat de l’Uruguai, pel segrest 
i la complicitat en la desaparició 
de la seva nora i el segrest de la se-
va néta Macarena. Per tancar la 
seva croada, només li va quedar 
pendent trobar les restes de la se-
va nora en algun lloc de Montevi-
deo. Persistent, Juan Gelman va 
trobar en la poesia la forma de re-
sistir i combatre tanta maldat. 

EVOCACIÓ /  En moments com 
aquest no es poden evitar els re-
cords, els passatges de vida com-
partits amb un ésser estimat. Per-
metin, doncs, l’atreviment. Un 
matí, al despertar, vaig recordar 
el contingut del somni que havia 
tingut aquella mateixa nit. Enca-
ra que no podia saber de qui es 
tractava, havia somiat que tenia 
un oncle a Amèrica. En un llarg 
sopar amb Juan a Frankfurt –l’Ar-
gentina era el país convidat en la 
60 Fira del Llibre de 2010– li vaig 
explicar el somni. Va utilitzar la 
ironia, en aquest cas elegant, i va 
somriure. Els dies següents no va 
deixar de fer broma amb el meu 
somni. Temps després, en un al-
tre llarg sopar a casa, va conèixer 
la nostra filla. Des d’aleshores, 
Amanda i Juan s’han anat escri-
vint correus electrònics. En el pri-
mer, el poeta va acabar el seu en-
ginyós escrit amb un «el teu oncle 
Juan». En la resposta, Amanda va 
encapçalar el seu correu amb un 
«Estimat oncle Juan». Ella sí que 
ha tingut un oncle a Amèrica.  H

Antoni Traveria
DIRECTOR DE CASA AmÈRICA CATALUNYA

33 Juan Gelman, davant la seva caricatura a Casa Amèrica (2011).

CASA AmÈRICA CATALUNYA

RETORN D’UNA FIGURA DE LA DANSA AL MERCAT

Ballar l’impossible. Així defineix 
Israel Galván (Sevilla,1973) el repte 
d’enfrontar-se a Lo real, un especta-
cle inspirat en el genocidi gitano a 
l’Alemanya nazi. «Parla de la capa-
citat de supervivència de l’ésser hu-
mà en condicions límit», reconeix el 
bailaor. «Quan preparava l’especta-
cle va arribar un moment en què la 
consciència de totes aquelles morts 
em va paralitzar. No podia ballar», 
recorda l’artista que ha revolucio-
nat el ball amb atrevits moviments. 
Escoltar la cançó d’Antony and the 
Johnsons Hitler in my heart li va do-
nar la clau per desencallar la seva 
creativitat.
 «Aquesta frase en què diu que dels 
morts en surten flors em va obrir els 
ulls», recorda. «Vaig veure que no-
més podia enfrontar-me a un tema 
tan horrorós ballant feliç i alegre per-
què, més enllà de la mort, la vida se-
gueix», explica el creador. La música 
d’Anthony and The Johnsons s’inte-
gra en el ric puzle sonor que acoblen 
melodies gravades del minimalista 
Steve Reich fins a notes gregues de 
Xenakis, entre d’altres, fins a ritmes 
jondos servits en directe per la gui-
tarra de Juan Gómez Chicuelo, el cant 
de Tomás Perralte i la banda Sitema 
Tango, entre d’altres. 
 «Jo necessito reptes per ballar. 
He de sentir que em tallen una mi-
ca les ales, buscar formes en què no 
em sento còmode», explica Galván. 
Més acostumat a veure’l ballar en so-
litari, a Lo real ha preferit envoltar-se 
de dues grans estrelles de la seva ge-
neració: Belén Maya i Isabel Bayón. 
A la primera la considera «com una 
germana» perquè el seu pare, Mario 
Maya, ha estat el seu mestre. «Belén 
i jo tenim un vincle molt fort. Ella és 
capaç de reproduir els meus gestos, 
tenim la mateixa forma d’entendre el 
cos i la intuïció», assenyala Galván. A 
Lo real ha aconseguit treure la gitana 
que Maya portava a dins, malgrat fer-
la ballar amb esclops.

LENI RIEFENSTHAL /Respecte a Bayón, 
Galván també es treu el barret per la 
seva imitació de la documentalista 
alemanya Leni Riefensthal que apa-
reix ballant al film Tiefland, una 
adaptació de Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà. L’escena vol mostrar la 
contradicció entre l’enaltiment del 
folklore gitano i la persecució dels 
seus garants pel règim nazi. «Haver 
d’interpretar una dona que balla ma-
lament sevillanes és el més difícil 
que hi ha», diu alabant el treball de 
Bayón, últim Premio Nacional de 
Danza en la modalitat d’interpreta-
ció. «Ella també és molt acadèmica i 
defensora de l’escola sevillana però 
aquí mostra coses que generalment 
mai fa en escena», afegeix.
 Galván s’ha acostat a la mort a 
través de diferents espectacles com 
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Ballar l’impossible
Israel Galván s’enfronta al genocidi gitano a l’Alemanya nazi a ‘Lo 
real’ H Belén maya i Isabel Bayón l’acompanyen en aquest muntatge

El final de este estado de cosas redux 
(2008), en què ballava l’apocalip-
si en un taüt, o Arena (2004), al vol-
tant del món del toro. Però l’aïlla-
ment i l’assassinat dels gitanos 
en el III Reich és un tema especial-
ment sensible per a ell: la seva àvia 
per part materna és gitana i la seva 
família pertany als Testimonis de 
Jehovà, un culte que també va pa-
tir la persecució nazi. 
 L’espectacle es va estrenar al Te-
atro Real de Madrid el desembre 
del 2012 amb gran divisió d’opini-
ons. El conservador públic de l’òpe-
ra el va escridassar mentre que a 
un altre sector del públic el va en-
tusiasmar. «En primer lloc volia te-
nir la consciència tranquil·la. Apor-
tar alguna cosa perquè això no es 
repeteixi». A l’estranger la peça ha 
merescut grans elogis. «A Alema-
nya, a l’acabar ningú se n’anava. 
Hi va haver molt de silenci i un gran 
respecte», assenyala Galván. La se-
va creació reobre avui la sala prin-
cipal del Mercat –i s’hi estarà fins 
diumenge–, després de concloure 
les obres antiincendis. No queden 
entrades. H 

33 El ‘bailaor’ Israel Galván, en una escena de ‘Lo real’.
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«Només podia 
abordar un tema 
tan horrorós ballant 
feliç i alegre», 
manifesta Galván

«Necessito reptes.  
He de notar que  
em tallen les ales, 
estar incòmode», 
afegeix el ‘bailaor’


