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FARRUQUITO TÉ EL SUPORT DE LA FAMÍLIA 

• La mare de l'artista torna als escenaris per acompanyar el seu fill al Poliorama

Sonia Gutiérrez

LA FITXA
'Farruquito y familia'
Local: Teatre Poliorama
Horaris: Divendres, 21, 22.00 hores. Dissabte, 22, 19.00 i 22.00. Diumenge, 23, 19.00
Preus: 25 i 35 euros

Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, sol actuar acompanyat de familiars. Ho va fer quan va
visitar Barcelona el 1999, sent encara una promesa adolescent, per presentar Raíces flamencas al
Poliorama, i quatre anys després, amb l'espectacle Alma vieja, al Victòria. Aquesta vegada, els Montoya
també acompanyaran el bailaor sobre l'escenari del Poliorama, però el títol de l'espectacle --Farruquito y
familia-- ressalta el suport incondicional d'un clan immers en un drama de sobres conegut. L'espectacle,
que es va estrenar al Town Hall de Nova York el gener del 2001, és un homenatge a tota una estirp
gitana que ha sabut transmetre l'amor a les arrels flamenques.

Farruquito, de 21 anys, comptarà amb una figura d'excepció: la seva mare. Rosario Montoya, Farruca,
va anunciar que tornarà per primera vegada als escenaris des de la mort del seu marit per fer costat al
bailaor, després que el jutge li augmentés la fiança en 100.000 euros per un atropellament mortal comès
al setembre del 2003.

El seu germà petit, Farruco (a qui va intentar implicar al principi en l'accident), la seva tia, Pilar Montoya,
La Faraona, i el seu cosí Barullo l'acompanyaran en el ball. En el cante hi haurà Antonio Villar, El
Canastero, Mari Vizárraga i Encarna Anillo.

L'artista, considerat el número u dels bailaores de flamenc, va confessar davant la premsa en la
presentació de l'espectacle a Barcelona que el ball li serveix "per plorar i exterioritzar la ràbia".
Farruquito buscarà al Poliorama l'essència del flamenc més pur, el que va aprendre del seu avi, el gran
Antonio Montoya, Farruco. Actuarà amb passió i improvisarà. Com sempre, en família.
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