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hi tinc molt bona relació. Els
hemdeixat tota la llibertat per
què anessin escollint el que
volien fer, sempre que tragues
sin bones notes. Són bons es
tudiants. I el petit és un mons
tre de la pilota, està jugant al
Rayo Vallecano, a la categoria
aleví. L’any passat va ser el pi
chichi de la lliga. Dante Amar
go! És un nommolt bonic...
Diu que s’ha enamorat tant

d’homes com de dones. Creu
que s’estima de la mateix
manera a un home que a una
dona?
Esclar, és que el fet d’estimar
no té sexe. És que aquella per
sona t’arriba al cor i l’estimes i
després és fins on l’altra per
sona et dona. He tingut expe
riències molt intenses. He es
timat molt i sempre ho he fet
de veritat.
S’ha sentit sempre corres

post?
No és fàcil tenir una història
d’amor amb mi. No tinc gaire
temps per dedicar als amors.
Per dedicarte a l’amor has de
sacrificarmoltes coses. Jo estic
aprenent molt.
Quantes vegades s’ha ca

sat?
Formalment tres. Després he
tingut dues relacions molt se
rioses, com d’estar casat, amb
dos homes.
Li costa ser fidel?

Em costa ser fidel perquè dub
to, emcrecpoc la gent. Em falta
reposar i estar en lamateixa di
recció que l’altra persona. Ai,
he patit molt pels amors, però
les passions són formidables.
Com és la relació entre els

ballarins?
Els ballarins som molt com

plicats. Un surt a ballar i ningú
no surt a l’escenari a veure’l, es
queda al seu camerino. En can
vi, els cantants comparteixen
temes, fan duets, fins i tot hi
havia els tres tenors. Però els
ballarins, no. Nosaltres som
molt de jo m’ho tallo i jo m’ho
cuso.
Quèmés té entre mans?

Estic amb un projecte de pro
grama de televisió. Seré el pre
sentador d’un programa de
cultura i viatges. Començarem
a rodar a finals de març. I
aquest any també estaré de gira
amb Dionisio. A més, cada any
faig un o dos programes de te
levisió a Sudamèrica. Jo pre
fereixo fer realities com el que
vaig fer l’any passat a Pekin ex
press a la televisió italiana, per
què aquí no estan ben vistos.
Si ho puc fer en un altre país,
guanyar uns dinerons i aquí
no cremar la imatge, ho
prefereixo.c

Va néixer fa 44 anys amb el
nom de Jesús García Hernán
dez, però aviat es va convertir
en Rafael Amargo pelRomance
del emplazado de Federico
García Lorca. “El poeta grana
dí Curro Albaicín em va dir:
‘Tu et diràs Rafael pel teu avi i
Amargo perquè això es va es
criure a casa teva. Antonio el
Amargo era un gitano, i Federi
co deia com n’és de guapo
l’Amargo’”.Després de set anys
torna a Barcelona amb un es
pectacle propi de gran format,
Dionisio, que estarà al teatre
Apolo del 13 de febrer al 3 de
març.
Què es trobarà l’especta

dor?
És una revisió molt particular
del que és el Déu del teatre,
l’èxtasi i el vi. Per fi, torno a ser
jo. És un espectacle de teatre i
dansa molt variat. I el vestuari
és preciós i ambmolt de vol, de
la dissenyadora Pilar Dalbat.
Hi ha una part molt nua, molt
eròtica, molt sexi.
A vostè ja li agrada això...

Sí, ara menys, perquè ja tinc
uns quants anys... Però justa
ment ara que em faig gran
m’agafa per fer el déu de la lu
xúria i una altra vegada a des
pullarse! És un espectacle
molt d’ànima i de cos.
Perquèha trigat tants anys

a tornar amb un espectacle
propi?
Perquè els espectacles que faig
no són gens barats. Soc una
persona que no empuc queixar
perquè aquest anyhe rebut tots
els premis que podia rebre, que
m’omplen les prestatgeries pe
rò no van acompanyats d’un
xec. Estaria bé poder dirigir
una companyia pública, com
un ballet nacional d’Espanya,
per donarme el gust de poder
fer unes produccions grans
com les que jo faig, en les quals
el públic m’ajuda a omplir les
sales.
On ha estat Rafael Amargo

durant els últims anys?
He estat treballant per en

càrrecs i per a altres companyi
es. Després he passat un temps
retirat, cuidantme... Fa quatre
mesos em van operar d’una
hèrnia umbilical.
Com es prepara físicament

per a un espectacle així?
Faig molt de ioga i teràpia per
trobar el meu centre. Hem de
cuidar el cap. Cada anym’agra
da anarme’n un mes a fer te
ràpia. A deixar el mòbil, que és

un monstre! Després ja tornes
una altra vegada a la rutina, la
voràgine. És complicat, però
estic content perquè faig terà
pia i soc conscient.
Què és el que el manté amb

els peus a terra?
Em manté ferm ser jo mateix,
no creure’m res; fer ioga, inten
tar cada dia escoltar el que em
diu el cos; aprendre a dir que
no; treballar l’amor propi i do
nar gràcies a Déu perquè són

tantes les coses bones que em
dona que no puc no pagarli bé.
Soc una persona creient i que
practico a la meva manera. La
fe també em manté amb els
peus a terra.
Amés, és pare de dos prea

dolescents.
Sí, dos nois de 14 i 11 anys.
Estan en dues edats molt difí
cils i són molt diferents. Viuen
a Madrid amb la seva mare,
però jo esticmolt a prop d’ells i

El ballarí torna a Barcelona amb un
espectacle propi, ‘Dionisio’, que estrenarà
aquest dimecres al teatre Apolo

Rafael Amargo, preparat per a l’estrena deDionisio

“No és fàcil tenir unahistòria
d’amor ambmi”

ELENA CASTELLS

Barcelona

WoodyAllen
demanda
Amazon
Eldirectorde cinemaWoo
dyAllenhapresentat una
demandacontraAmazon i
li exigeixuna indemnitza
cióde68milionsdedòlars
perhaver incomplert un
acordper a laproduccióde
quatrepel∙lícules. Segons la
denúncia,Amazonha re
butjat difondre el seuúltim
film,Arainyday inNew
York, acabada fa sismesos,
suposadamentper “una
acusació sense fonament
[d’assetjament sexual] de fa
25 anys”.

MaríaVillalón
guanya la final de
‘Tu carame suena’
MaríaVillalónhaestat la
guanyadorade la setena
ediciódeTucaramesuena,
elprogramaenquè famosos
competeixen imitantdiver
soscantants.Lamalaguenya,
de29anys, vaguanyaramb
la imitacióqueva ferde
PasiónVega interpretant
Ojosverdes.Ensegonaposi
cióhivaquedarCarlosBau
te, i SorayaArnelasvaser
tercera.Villalónvasaltara la
famadesprésdeguanyar la
primeraediciódelprograma
FactorXaEspanyael2007.

Lamarede
CristianoRonaldo
recau en el càncer
Lamare de Cristiano Ro
naldo, Dolores dos Santos
Aveiro, ha confessat en un
programa de la televisió
portuguesa que té un segon
càncer demama. La dona,
de 64 anys, ha anat aquesta
setmana aMadrid per
sotmetre’s a un tractament
de quimioteràpia, després
d’haver superat un primer
càncer demama fa dotze
anys. “Vaig ser operada
dels pits. Això del segon no
ho sabia ningú. Ara lluito
per lameva vida”, va dir.

María Villalón

Escolàstica, Silvà,
Amanci, Sotera,
Austreberta, Guillem,
Zòsim, Ireneu, Jacint
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