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JUAN DE JUAN, un 'bailaor' que salta a l'arena de la creació 

• Torero acusa el pas del temps i Al sur recull l'evolució del flamenc

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA: Ballet Flamenc Juan de Juan
LOCAL: Teatre Victòria
DATA: 21 de juliol

Antonio Canales dóna l'alternativa a Juan de Juan i li cedeix Torero, una de les seves obres més
emblemàtiques, perquè el jove bailaor salti a les arenes escèniques amb la seva companyia acabada de
formar. Però, ni Juan de Juan és Canales, ni el temps passa en va per a una obra estrenada l'any
1993.

Torero en el seu temps va resultar una idea innovadora perquè Canales hi va desenvolupar un
llenguatge de ball flamenc ple de pinzellades contemporànies, situat en la frontera del teatre-dansa.
L'obra expressa tot el que envolta la tasca quotidiana d'un destre. Des de la devoció desplegada davant
la Verge, fins al ritu d'enfrontar-se el toro. Vestits de llums, sang i confeti amaneixen una peça de
contingut dramàtic en què el ball flamenc queda una mica a l'ombra d'un llenguatge més teatral.

Juan de Juan és un bailaor que troba la seva millor virtut en la forma com zapatea. Pur nervi i filigrana,
però excessivament mecànic, el jove artista no troba la seva millor interpretació en l'ofrena del mestre
Canales, ja que a Torero se'l nota empresonat pel personatge que escenifica i passa a un segon pla
quan David León apareix en escena, que en el seu paper de toro resulta ser el més excitant de la festa.

A la segona part de l'espectacle, Juan de Juan penja el vestit de llums i lliure d'equipatge estrena la
seva obra Al Sur, una visió del flamenc que va des de la pura essència, transmesa únicament per la veu
i el ritme de palmes i peus, fins a arribar a una forma d'expressió més actual, en què apareixen les
harmonies de la guitarra flamenca i diversos elements de percussió.

Al Sur és una obra honesta i rigorosa en què es percep que Juan de Juan es troba més còmode dins
del ball flamenc en tota la seva puresa que en un desenvolupament una mica més dramàtic i teatral.

Juan de Juan
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