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Festa flamenca de 
Rafael Amargo i els 
seus amics a Peralada
3 El ballarí reuneix 30 artistes a ‘Para Peralada’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«U
n dard al cor». Ai-
xí defineix el gra-
nadí Rafael Ama-
go l’espectacle Para 

Peralada, que estrenarà demà en el 
25è aniversari del festival sota el le-
ma Amargo no está solo. No ho esta-
rà perquè, després de triomfar amb 
l’intimisme de Solo y Amargo, el baila-
or i coreògraf ha volgut convidar al-
guns dels seus companys de viatge 
en els seus tres lustres d’ofici per ofe-
rir al públic de Peralada el millor de 
si mateix i dels seus amics. 
 «Vull que sigui una gran festa 
amb amics convidats», addueix el 
ballarí, que torna a Peralada després 
de la seva estrena el 2005, de la mà 
de la Fura dels Baus, amb D Q... Pasa-
jero en tránsito. Aquesta vegada surt a 
escena acompanyat dels seus, algu-
nes de la veus amb més màgia del fla-
menc d’avui i d’ahir, i amb l’ànim de 
burxar en el cor del públic sense ne-
cessitat d’artificis audiovisuals «ni 
piruetes circenses». 
 
RAMON OLLER BALLA / Sota la direcció 
musical de Juan Parrilla, Amargo re-
correrà palos del flamenc –des de la 
seguiriya a la soléa– passant per l’es-
til contemporani, en companyia de 
28 artistes. Entre ells, Diego Carras-
co, «rei de la comèdia i del compàs», 
i la cantaora Remedios Amaya i la se-
va germana, Carmen. També, des-
prés d’anys entre bastidors (amb 
èxits com Bernarda Alba Bendita y Ma-
dama Butterfly) tornarà a pujar a un 
escenari el coreògraf i ballarí cata-

là de dansa contemporània Ramon 
Oller, que estrenarà una peça sobre 
viatges i sorra.
 Tampoc no hi faltarà un respec-
tuós reconeixement als orígens 
d’Amargo amb la presència dels «gi-
tanos vells del Sacramonte». Als seus 
70 anys, i a punt de jubilar-se, apa-
reixeran en escena María la Coneja 
i Curro Albaicín, padrí d’Amargo, 
que representen, segons el ballarí, 
«el llegat necessari per no desvirtu-
ar el flamenc».
  L’artista, que viu a Barcelona, 
també ha convidat quatre de les se-
ves bailaoras de capçalera, les prince-
ses Carmen Rivas, la Talegona; Susa-

na Lupiáñez la Lupi; Vanesa Gálvez la 
Lirio, i Eli Ayala. I una veu emergent, 
«a l’altura d’Estrella Morente i Niña 
Pastori», que aviat, augura, aprecia-
rem en solitari. És Maria Toledo, can-
taora i pianista «que donarà la nota 
en els pròxims anys». 
 Dues de les 16 peces que configu-
ren el nou espectacle d’Amargo seran 
noves creacions de l’artista: Me que-
do contigo, que interpretarà amb to-
ta la companyia, i el solo Amor Amar-
go. Amb Para Peralada, vol que públic 
i organitzadors d’un festival que ha 
driblat la crisi diguin: «¡Que bé que 
ens ho hem passat!» «¡Que ben gas- 
tats!». Una festa que s’ho valgui. H 
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33 El ballarí i coreògraf Rafael Amargo, a ‘Para Peralada’.

J Acaba d’arribar d’Istanbul i ja 
l’esperen en un festival d’Israel. 
Rafael Amargo, que assegura 
que «alimenta 20 famílies» 
omple la seva agenda amb un 
centenar de bolos anuals. Per al 
seu pròxim projecte vol comptar 
amb la directora Isabel Coixet, 
amb qui comparteix el seu amor 
pel menjar, els sons i la gent  
del Japó. «M’encanta l’actriu 
Rinko Kikuchi, el misteri que 
amaga», diu Amargo (que va 
estar casat amb una japonesa) 
de la protagonista de Mapa dels 
sons de Tòquio.
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