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El Cabrero serà l'estrella del Festival Flamenc de l'Hospitalet

Josep Ferrer
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

El 'cantaor' José Domínguez, 'el Cabrero', serà l'estrella del XXI Festival Flamenc de l'Hospitalet,
memorial Antonio Mairena, que es farà el 14 de febrer al Teatre Joventut de la ciutat.
El Cabrero actuarà amb el guitarrista Manuel de Palma, en un cartell completat pels 'cantaores'
Raúl Montesinos i José Ferrón

Nascut a la població sevillana d'Aznalcóllar el 1944, l'art del Cabrero és conegut arreu del món malgrat
que mai ha abandonat "el flamenc pur i històric", ni tampoc el seu ofici de pastor de cabres, d'on li ve el
seu nom artístic, segons va explicar el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de l'Hospitalet, Mario
Sanz.
El seu repertori, basat en la soleá, la seguiriya i les tonàs, és a dir, els pals més durs del flamenc, es
caracteritza per unes lletres de temàtica social i per la sobrietat, la força i l'apassionat temperament del
seu estil, segons va explicar el president de la Peña Antonio Mairena, Antonio Reyes. A l'Hospitalet de
Llobregat actuarà acompanyat per Manuel de Palma, el seu guitarrista habitual.
El cantaor de cante jondo José Domínguez el Cabrero ha mantingut, doncs, les seves arrels flamenques
des de l'inici de la seva carrera, una carrera en la qual ja ha aconseguit una popularitat que l'ha portat a
actuar en més de quaranta països i a compartir cartell amb artistes de la categoria indiscutible de Chick
Corea, Gilberto Gil i Peter Gabriel. Aquest últim el va incorporar en la seva gira pels Estats Units.
La resta del cartell
El programa del Festival Flamenc el completen les actuacions dels cantaores Raúl Montesinos de la
Puebla de Cazalla (Sevilla) i José Ferrón de la Peña Antonio Mairena de l'Hospitalet. A la guitarra,
Manuel de Palma comptarà amb el suport de Romerito, de la mateixa penya flamenca hospitalenca.
També hi participarà la bailaora d'aquesta ciutat, Susana Escoda.
Pel que fa al cartell que anuncia el Festival, que cada any és una pintura amb motius flamencs, enguany
ha estat elaborat pel mateix cantaor José Ferrón.
El Festival Flamenc Ciutat de l'Hospitalet, una de les cites anuals del panorama flamenc espanyol, està
organitzat per la Peña Cultural Flamenca Antonio Mairena, "una de les més puristes i que difon el
flamenc més pur", en paraules de Mario Sanz. Aquesta penya, a més, setmanalment organitza vetllades
per donar a conèixer i estendre l'art del flamenc.
El certamen compta amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, la Diputació de Barcelona i la Junta
d'Andalusia. Segons Sanz, el cartell d'aquesta edició "és de màxima qualitat i estic convençut que es
viurà una vetllada molt especial i amb molta emoció".
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