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Un pòquer d'asos del flamenc comparteixen cartell a Bikini 

• Farruquito, Diego Amador, Pepe Habichuela i Josemi Carmona oferiran una 'jam'

NÚRIA MARTORELL

Una constel.lació d'estrelles del flamenc oferiran un concert fugaç --no està previst que es repeteixi-- a
la sala Bikini. La cita serà aquest vespre (21.30 hores) i congregarà quatre noms ben destacats d'aquest
gènere: Farruquito, Diego Amador, Pepe Habichuela i Josemi Carmona. La idea del recital prové d'una
promotora, Hanan Boumengel, que concep la trobada Entre amigos --així l'ha batejada-- com una festa
de Nadal i com una jam-flamenca en què la passió i l'art fluiran amb total improvisació. De fet,
l'organització no descarta fins i tot que al final s'hi sumin més artistes dels previstos.

"Ens hi ajuntarem uns bons elements; la diversió està servida", promet el tocaor Pepe Habichuela,
el veterà del cartell d'avui. "A veure si aquesta iniciativa serveix perquè les companyies apostin pel
flamenc i deixin de buscar discos-pelotazos. I sobretot en aquest art, que és com una gota que
sempre raja", sosté el guitarrista, el més entremaliat de la seva generació per les seves contínues
incursions en altres sonoritats. Una obertura de mires que el seu fill, Josemi Carmona --amb qui
compartirà escenari--, reconeix i admira.

PARE I FILL
Carmona, exintegrant de Ketama, es mostra encantat de tocar amb el seu pare i mestre: "Des que em
vaig separar del grup el que em venia més de gust era ajuntar-me amb ell i créixer com a persona
i artista. Els joves li devem molt. Ell ens va ensenyar que la puresa neix del sentiment i sempre
ha recolzat les nostres bogeries musicals". El guitarrista, que prepara un compacte amb el seu pare i
un altre amb el baixista Carles Benavent, anuncia que Ketama reviurà aviat, encara que de manera
puntual, per participar en un programa de la tele. "Ens hem donat un temps de descans que durarà
quatre anys".

Diego Amador també procedeix d'una saga famosa. És el petit dels Pata Negra. "Els meus germans
van revolucionar el flamenc, encara que a alguns els pesi", recalca. Aquest vespre, tocarà el piano i
cantarà --"el que faig sempre", diu-- per abordar diferents palos: tarantas "per als vellets", bulerías
"per animar el personal" i "les cosetes noves" que recollirà al seu pròxim disc. Un treball que,
curiosament, anuncia que serà més tradicional que els anteriors: "Sento que ja he investigat prou".

Farruquito, l'última baula de la família Montoya, serà l'únic bailaor de la vetllada. "Ajuntar-ne tants i tan
diferents crec que serà una bogeria", reconeix. "Sé que faré amb Diego una soleá per bulerías i...
¡el que surti!". El fet que la reunió sigui Entre divos, a més d'Entre amigos, assegura que no li suposa
cap problema: "La tensió sorgeix més entre els artistes que actuen de manera mecànica, no com
nosaltres". 

El pianista Diego Amador
El Periódico
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