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Julio Bocca: "La dansa necessita grans creadors"

El ballarí encapçala un programa de dansa contemporània amb la companyia del Ballet
Argentino al teatre Novedades

Xavier Cester

Figura habitual als escenaris barcelonins, Julio Bocca torna avui a la Ciutat Comtal al capdavant
del seu Ballet Argentino.
Fins al dia 19, el ballarí argentí oferirà al teatre Novedades un variat programa integrat per diverses
coreografies de tall contemporani: "Prefereixo que la companyia pugui aprendre nous estils, els grans
clàssics ja els puc treballar amb l'American Ballet", comenta Bocca.

La primera de les dues coreografies interpretades (al costat d'Orfeo) d'un dels grans renovadors de la
dansa a mitjans del segle XX, el mexicà José Limón, permetrà veure Bocca en solitari a Chaconne: "És
una peça sobre com es va obrint camí i es va ampliant espai per al final acabar al punt de partida". Per
la seva banda, tota la companyia en ple podrà lluir-se amb Desde lejos, "una peça molt fresca i alegre,
juvenil", amb coreografia de Mauricio Waintrot i música de Wim Mertens, igual que Sin tiempo.

La veu i les cançons de Frank Sinatra, posades en dansa per Twyla Tharp a Nine Sinatra Songs
completen el programa del Ballet Argentino. "És una coreografia molt de saló, però alhora molt difícil.
Tharp té un estil molt complicat, amb elements sorprenents que mai saps per on vindran". Julio Bocca
subratlla les diferències entre els diferents coreògrafs que conformen l'espectacle, ja que "Limón és molt
interior, mentre que Wainrot és tot exterior i Twyla Tharp treballa més amb les contradiccions. Totes són
coreografies molt fortes, sense focs artificials".

Retorn a la innocència
Dins de l'evolució actual en el món del ballet, Bocca creu que "en creació tot està fet, no hi ha res de
nou". "Ara no hi ha un Cranko o un McMillan, la dansa necessita grans creadors com aquests. Quan es
fa El llac dels cignes, gairebé sempre les millors solucions són les més antigues, és difícil renovar.
Calen noves idees, noves formes". En tot cas, el ballarí argentí no pensa a fer el salt cap a la
coreografia, com col·legues com Nacho Duato: "No tots tenen les possibilitats de fer-ho, jo no em sento
amb prou imaginació", reconeix sense falses humilitats.

Amb 23 anys de carrera i set operacions al cos, Bocca s'ha marcat els 40 anys com a punt final de la
seva trajectòria com a ballarí: "La dansa és moviment, i després dels 40 els moviments no són igual que
als 20. A més, no s'ha de tancar el camí a la gent jove". Això no vol dir que Bocca es torni ociós. Com a
mestre, com a productor, a través de la fundació i l'escola que té a Argentina, com a conseller de la
UNESCO, Julio Bocca seguirà al peu del canó en el món de la dansa. I ara, mentre encara puja a
l'escenari, "no penso en res, només disfruto, he tornat a la innocència de quan tenia quatre o cinc anys".

L´argentí Julio Bocca torna a ballar als escenaris de Barcelona
Xavier Bertral
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