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Nacho Duato reflexiona sobre la tortura

El director de la CND estrena el ballet 'Herrumbre' al Liceu

Marta Porter

"Malauradament la tortura és un tema molt de moda. Estem tan bombardejats per les imatges
que ja no ens afecten"

El coreògraf Nacho Duato estrena dilluns al Liceu el seu nou espectacle, 'Herrumbre', una
reflexió sobre la tortura que pretén fer-nos despertar de la còmoda indiferència que aquestes
notícies provoquen.

La Compañía Nacional de Danza ofereix un doble programa, L'Homme, una coreografia que va estrenar
l'any passat al Teatro Real de Madrid i que és una "reflexió sobre la fragilitat de l'home i sobre la mort",
amb música de l'hongarès György Kurtág -fragments de peces de piano per a dues i quatre mans
inspirades en Bach-; i Herrumbre, el primer treball que Duato estrena al Liceu i que pretén posar-nos la
pell de gallina, fer-nos sentir incòmodes, mostrar com n'és de denigrant ser torturador i torturat i per què
l'ésser humà arriba on arriba.

Duato va explicar ahir a la sala de premsa del Fòrum que va pensar a fer un espectacle sobre la tortura
després de visitar la mostra La cuna de Judas, a Madrid, en què s'exposaven eines de tortura. "Em va
impressionar molt veure que tots aquells aparells, alguns fins i tot bonics estèticament, com escultures
de Chillida, de ferro i de plata, s'havien concebut per torturar. Va ser un tema que em va fascinar, eren
imatges molt fortes", explica el coreògraf. A aquestes imatges, Duato hi va sumar després les de
Guantánamo, "aquelles fotografies i imatges de televisió en què es veien els presos rere un filat, com si
fossin animals"; i després d'aquestes encara van venir les dels presos de la guerra d'Iraq i l'atemptat
d'Atocha, "que segueix present a les nostres vides", va assegurar.

Duato va seguir dient que "malauradament la tortura és un tema molt de moda". "Estem tan
bombardejats per les imatges que ja no ens afecten. Obrim el diari i podem veure els presos de
Guantánamo i al costat un anunci de Rolex i ens quedem igual. Crec que hauríem de reflexionar sobre
aquest tema, que és molt dur, i amb el tipus de vida que portem no crec que sigui demanar massa que li
dediquem una horeta" -que és el temps que dura Herrumbre.

Un cop decidit el tema, Duato necessitava trobar una música, "que és el que m'inspira per fer la
coreografia". Finalment, es va decidir per Dark Wood, una peça new age per a violoncel electrònic del
compositor David Darling, enregistrada sobre vuit pistes. "És una música molt lírica i una mica trista -
explica Duato-, però jo necessitava un contrapunt que em pogués fer la sensació de ser torturat". Per
això va anar a buscar els compositors electrònics Pedro Alcalde i Sergio Caballero -director del Festival
Sónar-. El resultat és que sobre el lirisme de Darling se senten sorolls de cadenes, una gota d'aigua -la
famosa gota malaia-, un angoixant silenci, uns peus arrossegant-se i molts sorolls, de cotxes, de porcs,
"sorolls que hi són sempre i que molesten".

Pel que fa a l'escenografia, signada per l'arquitecte Jaffar Chalabi, col·laborador en els últims muntatges
de Duato, juga bàsicament amb la idea de l'empresonament. "Es tracta d'un mur enorme que es va
traslladant per l'escenari en funció de la idea que es vulgui suggerir -explicava ahir Chalabi-. A vegades
es presenta com un mur que divideix un espai en dos, altres vegades es transforma en elements de
tortura, i també actua com a presó. A més, hi ha un pèndul que marca l'element temps".
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L'Homme i Herrumbre es presenten com dues reflexions sobre la vida i la mort. I és que, segons el
coreògraf, "gairebé tots els ballets tenen a veure amb l'amor i la mort".

El Liceu cobra interessos
Nacho Duato va voler deixar clar, tot just començar la roda de premsa, que Herrumbre "no és una
coproducció del Fòrum ni del Liceu perquè no vam arribar a cap acord". "És una producció de la
Compañía Nacional de Danza, l'INAEM i el ministeri de Cultura".

Duato va explicar que les condicions que li va proposar el Liceu "no ens van semblar bé ni a mi ni a la
ministra de Cultura ni al cap de l'INAEM".

Borja Sitjà, director del Fòrum Ciutat, va explicar que les coproduccions del Fòrum les gestiona el teatre
on es farà l'espectacle. "Li vaig fer confiança al Liceu perquè gestionés la coproducció i se'ls va passar
uns diners per fer-ho. El Liceu va mantenir converses amb la CND i els va presentar el seu projecte de
contracte, que no va interessar", va explicar Sitjà, no sense afegir que li semblava lògica la resposta de
la CND.

I és que, segons va explicar Duato, "el Liceu volia fer un seguiment de l'espectacle un cop estrenat per
al qual se'ns feia un préstec al 200 per cent d'interès de 90 mil euros que havíem de tornar en forma de
royalties per funció. Vaig pensar que no m'interessava i Carmen Calvo em va dir que ni pensar-ho". "Si
vull un préstec me'n vaig al banc i em cobren menys interessos", va afegir.

Arribats a aquest punt, Borja Sitjà va afegir que les altres coproduccions del Fòrum Ciutat consisteixen a
"pagar", a invertir una sèrie de diners en un espectacle i intentar "recuperar el màxim possible amb el
taquillatge, però no guanyar diners a costa d'una companyia, ja que estem parlant d'institucions
públiques".

Davant la pregunta de per què el Fòrum no coproduïa al marge del Liceu, Borja Sitjà va respondre que
"fins la setmana passada no m'ho van dir".

Malgrat ser una estrena mundial, ahir, a la roda de premsa al recinte del Fòrum no hi havia cap directiu
del Gran Teatre del Liceu.

El coreògraf i director de la Compañía Nacional de Danza,
Nacho Duato, ahir al Fòrum
Arduino Vannucchi / EFE
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