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A la presentació, Duato també va parlar de la relació poc fluida que té amb el Teatro Real

El ballarí i coreògraf publica un llibre de memòries i reflexions sobre el món de la dansa

Nacho Duato se sincera
Ramon Palomeras

MADRID

“Als 14 anys ja sabia
que volia ser ballarí
però no m’atrevia

a confessar-ho;
mariconades, coses
de nenes, en deien”

E
l ballarí
i coreògraf
valencià
edita la seva

semblança a ‘El
placer de la danza’
(Síntesis); des dels
seus inicis quan li
feia vergonya ad-
metre que volia ser
ballarí fins ara.

Malgrat que fa uns dies Na-
cho Duato deixava entreveure
en unes declaracios a París que
podria deixar òrfena la Com-
panyia Nacional de Dansa (C-
ND), té molt clar que no pensa
abandonar el vaixell; ara bé, en
la reunió de dijous vinent amb
la ministra de Cultura, Car-
men Calvo, li demanarà que
els facin “una mica més de
cas”. “No estic tan sonat per
deixar la CND si no em donen
un teatre, però s’ha d’arribar a
un acord estable amb el Teatro
Real. Que respectin els 15 anys
de feina de la CND”, puntua-
litza. Malgrat que la setmana
vinent la seva companyia tin-
drà presència per partida do-
ble al Real –Nueva creación, del
suec Mats Ek, i Herrumbre, del
mateix Duato–, no passa per
alt que en la programació de la
temporada 2005-2006 del coli-
seu madrileny no hi han estat
convidats. “El Teatro Real no té
gens d’interès per la dansa”,
clava.

Duato es mostra molt satisfet
del balanç de tres lustres de la
CND, tant per la qualitat dels
seus pupils com per l’èxit de
públic, a l’Estat espanyol i a
l’estranger. Però no oblida que
actualment “els coreògrafs sor-
geixen com xampinyons”, i es-
panten el públic potencial. “Els
manca preparació. Els que ofe-
reixen qualitat, tenen públic. I
jo tinc públic, tant amb la pri-
mera companyia com amb la
segona”, matisa. Tampoc passa
per alt que no convida nous
coreògrafs a la CND, però ell ho
atribueix al fet que “no es pot
jugar amb diner públic”.

Abordant ja la seva semblan-
ça, precisa que més que un

apropament a la seva persona
“és una aproximació al món de
la dansa” ja que ni és escriptor
ni li agrada parlar d’ell mateix.
Ara bé, reconeix que des dels 17
anys escriu un diari, fragments
del qual, dibuixos inclosos, pu-
blica a El placer de la danza. Així

doncs, Duato reflexiona sobre
la dansa donant molta impor-
tància a la fotografia –en blanc
i negre–, ja que és del parer que
la dansa és sobretot “imatge”.
No s’està de reconèixer que la
dansa és l’únic que sap fer i que
li agrada, però que si tornés a
néixer, li agradaria ser músic o
cantant d’òpera. “En el primer
cas, m’agradaria tocar el violí o
el piano, i en el segon, assem-
blar-me a dives com Jesse Nor-
man o Montserrat Caballé”. És
aquí on reconeix que la música
és la seva “font d’inspiració” i
una de les grans llacunes en
molts ballarins i coreògrafs.

Com Billy Elliott
Reculant en el temps, Duato

incideix en els difícils comen-
çaments. “Amb 14 anys ja sabia
que volia ser ballarí, però no
m’atrevia a confessar-ho. Mari-
conades, coses de nenes, en de-
ien. La primera vegada que vaig
anar a una escola de balet era
l’únic noi, no hi havia vestidors
per a nois i vaig haver de can-
viar-me a la recepció. Vaja, com
Billy Elliot”, recorda rialler.
D’altra banda, creu que “el ba-
llarí neix”, però que cal “una
disciplina fèrria”. No amaga el
seu caràcter “dur, fred i autori-
tari”, però mai s’ha guanyat el
respecte “a crits”. També recla-
ma “una mica més d’humili-
tat”: molts ballarins –diu–
pensen que amb el talent hi fan
prou i acaben en no res.

D A N S A

‘Espaciales II: Ritmo y tradición en las ideas. Comida’

Realitat
alterada
Bàrbara Raubert Nonell

Carmelo Salazar, ‘Espaciales II:

Ritmo y tradición en las ideas.

Comida’. Creació: Carmelo Salazar.
Intèrprets: Bea Fernández, Carmelo
Fernández, Oscar Dasí, Masu Fajardo,
Elena Albert i Carmelo Salazar. 14

d’abril, Mercat de les Flors. Sala

Ovidi Montllor.

La investigació que Carmelo Salazar va
engegar fa tres anys amb el Salón dorado
segueix el seu curs a Espaciales II amb l’afe-
git d’alguns nous intèrprets i un poltre de
gimnàs. Però la realitat mai no és el que
sembla, i sota un vestuari de carrer s’ama-
guen uns cossos que lluiten contra els mo-
viments tradicionalment apresos submer-
gits en un estat de semiembriaguesa que
distorsiona tot allò que toca. La recerca
també està en el ritme de l’espectacle, en

què els moments de conjunt o individuals
no tenen una relació jeràrquica i el principi
i el final sembla que podrien intercanvi-
ar-se: al començament els ballarins es mo-
uen amb una música de pel·lícula, per bé
que segueixen ballant quan la música s’ha
acabat; aleshores només sentim els seus
passos com un plugim tranquil, que de mica
en mica s’acaba i després torna per, segui-
dament, marxar una altra vegada, en ona-
des de personatges que simplement entren
i surten de l’escenari, com models desori-
entats desfilant sense parar.

L’escena s’omple i es buida i el so puja i
baixa com dos moviments ondulatoris su-
perposats sense fi: s’estudia l’atzar d’una
manera controlada per prendre consciència
de l’espai i del cos en cada moment. Per
acabar, un esguard directe a l’espectador i
una escopeta a terra: marxem sense saber si
ens han matat o són ells els morts.

La personalitat de Salazar està en cada
trosset de l’estudi que ens mostra, en la
fugida dels encotillaments de tot tipus, en
la sensualitat dels rebots, en la xuleria amb
què es mira el públic. Però sembla que no
n’hi ha prou, i ell mateix surt a escena per
corroborar tots els plantejaments descrits
abans per la resta dels intèrprets i demos-
trar en carn pròpia què és l’estètica de la
borratxera i el domini d’aquest deliri.

.............................
Torna a Can Zam la
festa de Ràdio Teletaxi
Mar Martínez
SANTA COLOMA DE GRAMENET

Després de dos anys
d’interrupció –per les obres de
la línia 9 del metro un any i els
atemptats a Madrid l’any
passat–, el parc de Can Zam
torna a acollir la Festa
Aniversari de Ràdio Teletaxi
amb una quarantena de grups
i artistes convidats, que hi
actuaran durant tot el dia
d’avui a partir de les 10 del
matí. Des de la jove promesa de
la copla Diana Navarro fins a
grups consolidats i que es van
donar a conèixer en aquesta
trobada, com Estopa o un
clàssic, Camilo Sesto, faran la
seva aportació a un concert que
és gratuït. Però la llista
d’intèrprets és molt més llarga,
perquè també hi participaran
Andy & Lucas, El Canto del
Loco, Mojinos Escozíos, Ecos del
Rocío, Malú, King Africa i
ex-Operación Triunfo com David
Bustamante, Manuel Carrasco,
Gisela i Núria Fergó. Donades
les previsions que s’hi apleguin
milers de persones,
l’organització de la trobada i la
policia local de Santa Coloma
recomanen l’ús del transport
públic.
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El Senglar Rock Lleida
creix en activitats
Joan Tort
LLEIDA

El Senglar Rock 2005, que se
celebrarà a Lleida del 7 al 10 de
juliol, tindrà un seguit
d’activitats prèvies des de l’1 de
juliol que promou directament
l’Ajuntament de Lleida i que
inclouran concerts de Suzanne
Vega, Maria del Mar Bonet,
l’Elèctrica Dharma, Miguel
Poveda i la Carrau, entre
d’altres, així com altres
activitats lúdiques i populars.
L’anunci es va fer després de la
signatura amb RGB
Management d’un conveni per
quatre anys, pel qual el festival
musical s’anomenarà Senglar
Rock Lleida. La promotora
assumeix la programació,
producció, promoció, difusió i
execució del Senglar Rock,
mentre que l’Ajuntament
s’encarregarà d’adequar el Parc
de les Basses per als concerts i
l’acampada, així com de la
seguretat, el transport públic i
la creació d’una borsa de
voluntaris.


