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● Engega la segona edició del
Festival Carmen Amaya al Coli-
seum de Barcelona. Aquest
any, els organitzadors han vol-
gut remarcar el baile per da-
munt del cante i del toque fla-
menc. És més, si l’any passat
els artistes que periòdicament
actuen al tablao del Poble Es-

panyol hi van ser com a telo-
ners de luxe, aquest any s’han
decantat per presentar El ritmo
de las olas, aquesta nit. La sego-
na sessió està reservada a l’ac-
tuació de Farruquito.

El ritmo de las olas pretén fer
evident la influència en Amaya
de les onades del mar (va néi-

xer a la platja del Somorrostro)
i vol fer un repàs als principals
pals flamencs. David Paniagua,
Manuel Jiménez Bartolo, Costi
El Chato, acompanyen Paloma
Fantova. En cap moment no
s’ha volgut imitar la irrepetible
Carmen Amaya, aclareix el di-
rector, Ortiz Nuevo. | J.B.

28 i 29 d’octubre. Teatre Coliseum. www.festivalcarmenamaya.com

Al ritme de les onades

BARCELONA (Barcelonès). II Festival Carmen Amaya

La companyia de ‘tablao’ Carmen Amaya, amb el director José Luis Ortiz Nuevo, a la dreta / D. RUANO

● El director de la Fundació
Romea, Carles Canut, és un
gran defensor de la tradició de
recitar Don Juan Tenorio pels
volts de Tots Sants al Romea.
Aquest any es repeteix per

quart cop, i el dilluns següent
es presenta al Centre Cultural
Sant Cugat, com ja va fer l’any
passat. Es tracta d’una lectura
dramatitzada en què interve-
nen una vintena d’actors entre

els quals destaquen Pere Ar-
quillué (Tenorio), Anna Yco-
balzeta (Inés), Lloll Bertran,
Jordi Andújar, Antonio Calvo,
Camilo García, Victòria Pagès,
Jaume Pla i Mingo Ràfols. | J.B.

Tenorio, per quart any al Romea

BARCELONA (Barcelonès). «Don Juan Tenorio»
Dimecres, 2 de novembre. Teatre Romea. www.fundacioromea.com


