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Fum de les sabates

Bàrbara Raubert Nonell

'Torero'. Ballet Flamenco Juan de Juan. Coreografia: Antonio Canales. Intèrprets: Juan de Juan, David León, David
Romero, Daniel Vega, José María Maldonado, Mónica Fernández, Laura González, Ana Jiménez. Músics: Jesús del
Rosario, Livio Gianola, Eloy Heredia, Juan Manzanares 'Coco', Sara Flores, Isaac Higueras. 'Al Sur'. Coreografia: Juan
de Juan. Barcelona, Teatre Victòria, 16 de juliol.

Juan de Juan pren el paper d'Antonio Canales a la premiada coreografia Torero, una peça de flamenc
dramàtic, amb una realista posada en escena de Gabriel Carrascal que col·loca l'espectador dins l'arena
d'una plaça de toros, amb els músics a la tribuna, mentre el torero ensenya la seva força i la seva
fragilitat, el seu valor i la seva por: els sentiments, els pensaments que li ronden pel cap, són explicats
amb tranquil·litat, amb moments de pausa, de música suau on Juan de Juan hi va intercalant petits
ritmes que accentuen a la perfecció una frase o una altra de la melodia, i també amb moments de ràbia,
de força, de vigor desenfrenat. Perquè Juan de Juan és un virtuós, té un poder sobre el ritme i el seu
cos en el compàs, i especialment dels peus, que fan sortir fum de les sabates -encara que,
desafortunadament, el Teatre Victòria no permet veure els peus dels ballarins amb facilitat.

Aleshores apareix el toro interpretat per David León, una bèstia escènica que omple d'energia bruta
l'arena, una fera difícil de controlar. És una representació d'aquest animal feta amb una segura
observació del brau, imitant la mirada que apunta, el gest d'espantar mosques, la intenció de no deixar-
se vèncer. I, fins i tot obligat a seure en una cadira, els seus moviments fan por, els seus braços no
tenen mida i les seves espatlles ho aguanten tot. Al seu costat, la cara de nen de Juan de Juan es fa
evident, un nen prodigi que a la segona part de l'actuació presenta una coreografia pròpia que, si bé
teatralment no té més complexitat i expressivament es queda en un nivell superficial, permet deixar
constància absoluta del domini en el ritme, la forma, la velocitat i la creativitat del seu zapateado.
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