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Duato estrena un muntatge sobre la tortura al Liceu 

• El director de la Compañía Nacional de Danza critica la direcció del teatre

ROGER PASCUAL

Havia de ser un dia perquè el Liceu i el Fòrum traguessin pit. Nacho Duato anava a presentar en
societat Herrumbre, el primer muntatge de la Compañía Nacional de Danza que s'estrenaria abans a
Barcelona que a Madrid. Tot estava preparat encara que l'absència del director artístic del Liceu, Joan
Matabosch, feia presagiar que alguna cosa no funcionava. I així era. Després que el director del Fòrum-
Grec'04, Borja Sitjà, presentés l'obra com una coproducció del Fòrum, el Liceu i la Compañía Nacional
de Danza Nacho Duato va prendre la paraula.

"Vull aclarir que Herrumbres és una producció exclusiva de la Compañía Nacional de Danza i del
Ministeri de Cultura", va dir el ballarí, que va relatar que no van acceptar la proposta que els va fer el
teatre perquè el Liceu pretenia cobrar royalties (drets de representació) per cada actuació de la
companyia: "Perquè em donin un préstec me'n vaig al Santander, que no em posarà un interès del
200%". Passada la incomoditat inicial, Sitjà va coincidir amb Duato que "amb una companyia pública no
s'ha d'intentar guanyar diners". Era el segon cop en menys de dues setmanes que el director d'una obra
posava el responsable del Grec en un compromís davant els mitjans després que Josep Rodri
denunciés el dia 19, durant la presentació de Morir a Bagdad, que el Fòrum no havia volgut produir el
muntatge.

Duato espera que els espectadors que, del 2 al 7 d'agost, vagin a veure l'espectacle al Liceu se sentin
tan "incòmodes" com s'hi va sentir Sitjà ahir amb Herrumbre, un muntatge que reflexiona sobre la
tortura. Inspirat per les imatges dels presos de Guantánamo, Duato va començar a traçar fa un any i mig
en aquesta coreografia que està impregnada de les barbàries de l'Iraq i de l'11-M, "que m'han escalfat la
ment i són tan presents en l'espectacle com també en les nostres vides". L'escenografia va a càrrec de
Jaffar Xalabi, nascut a Bagdad, que ha construït un mur mòbil, que es transforma en instrument de
tortura. Al seu torn, Sergi Caballero i Pedro Alcalde han afegit al muntatge sons de cadenes, gossos i
porcs al violoncel electrònic de David Darling. L'Homme completa el programa.
Nacho Duato, durante la presentación de l´obra,
ahir al Fòrum
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