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E1971 no va dubtar a acceptar un pa-

per protagonista a la pel·lícula de
culte Carretera asfaltada en dos
direcciones,al costat del cantant Ja-
mes Taylor. “Dennis era l’actor
més inusual que he conegut, ja que
no tenia consciència de si mateix.
No feia atenció a la càmera, simple-
ment vivia la seva pròpia vida”, ens
comenta Monte Hellman, el seu
director. “Estava fascinat pel
desenvolupament de les escenes i
de vegades s’asseia a mirar el que
succeïa, com si fos un espectador.
S’oblidava que estava rodant una
pel·lícula i no va ser mai preten-
ciós”.
Llavors s’iniciava l’etapa més

creativa de la seva carrera, que cul-
minaria amb l’edició de Pacific
Ocean Blue el 1977. Un àlbum que
va rebre critiques entusiastes, va
gaudir de bones vendes i el va con-
vertir en el primer membre de la
banda a emprendre una aventura
en solitari. Un any abans havia
comprat el veler Harmony, que
simbolitzava la seva pau espiritual,
i va començar a viure com un nò-
mada mentre el restaurava. “Sóc
de Califòrnia, però no m’agrada
viure com si pertanyés únicament
a un lloc”, va afirmar en una en-
trevista radiofònica. Encara que la
relació malaltissa que mantenia
amb Karen Lamm (amb qui es va
casar i va divorciar dues vegades)
el va fer recaure a l’infern de les
drogues i no va poder acabar mai
el seu segon àlbum, titulat Bambu.
A començaments dels anys vui-

tanta, DennisWilson hohavia per-
dut tot, encara que el cop definitiu
va ser la seva expulsió dels Beach
Boys per culpa de les addiccions.
Durantun anyva sortir ambChris-
tineMcVie de FleetwoodMac i va
ser de gira amb el grup, però quan
va tornar aCalifòrnia es va conver-
tir en un rodamón que anava des-
calç pel carrer i vivia en un hotel.
Per aquelles dates va conèixer una
jove anomenada Shawn Love, filla
il·legítimadeMikeLove (el seu co-
sí i membre dels Beach Boys), es
van casar, van tenir un fill i tot
aquest caos es va precipitar el 28
de desembre del 1983, quan l’etern
surfista es va ofegar borratxo a

l’oceà que tant estimava. Un final
tràgic per a un artista que va inspi-
rarmilions de persones amb el seu
estil de vida i que, sense preten-
dre-ho, va crear la imatge inconfu-
sible d’una de les bandes de rock
més grans de tots els temps. Enca-
ra que el millor epíleg d’aquesta
història el va pronunciar ell ma-
teix en una vella entrevista: “Tot el
que sóc i seré està en la meva mú-
sica. Si em vols conèixer, simple-
ment escolta-la”. |

EDUARD MOLNER

Començarem per la Carmen Ama-
ya, la gitaneta de catorze anys que
ja coneixen els nostres lectors. Es-
cudero la considera comunade les
millors ballarines espanyoles, i se
la vol emportar a Amèrica. Aques-
ta noieta és un producte brut de la
natura.Com totes les gitanes, ja de-
via néixer ballant. És l’antiescola,
l’antiacadèmia. Tot el que sap, ja
ho sabia quan va néixer (...) el més
impressionant és el seu nervi, que
engendra sobresalts patètics, la se-
va sang, la seva violència, el seu ar-
dor salvatge de ballarina nata.”
Sebastià Gasch, conscient o no,

va crear un cànon sobre el flamenc
desde les pàgines deMirador, l’ex-
traordinària revista política i cultu-
ral dels anys trenta. L’article citat,
“Cuadro flamenco” és del mes de
juny de 1932, Amaya en tenia 19 i
no 14, però era menuda i llavors
ningúno sabia del cert la seva edat.
Amaya no va néixer amb Los Ta-
rantos de Rovira Beleta (1960), tot
i que la pel·lícula va tenir la virtut
de mostrar que el flamenc no era
un invent franquista.

Homenatge efectiu
MariaRovira ambel seu especta-

cle, Ballant sota la sorra, estrenat
al Festival Grec i que es podrà veu-
re a l’agost al Romea, ha construït
un homenatge vistós i efectiu a
una de les ballarines fonamentals
del flamencdel segleXX.Unmun-
tatge que barreja diferents llen-
guatges coreogràfics al servei de la
il·lustració, des de la voluntat d’ar-
ribar a un públic majoritari, però
sense renunciar a una certa con-

temporaneïtat. El flamenc ha evo-
lucionat gràcies a transgressors
com Camarón o Morente que, en
el seu dia, com la mateixa Amaya,
es van saltar lesnormesper expres-
sar tot el que portaven dins. Ells
també van ser contemporanis. “Un
producte brut de la natura”, deia
Gasch, una afirmació que Rovira
ha traslladat a escena simulant
amb el seu cos de ball les onades,
que trenquen a la platja del Somor-
rostro, portant al seu llom la nova
criatura que havia d’enlluernar als
tablaos de mig món.
Amaya era filla del mar i la sor-

ra, com ella mateixa deia sovint.
Havia après a ballar a la platja, en
una Barcelona tota ella separada
del mar per una frontera de misè-
ria. Ballar era sortir d’allò per do-
nar una millor existència als seus.

En el ball l li anava la vida, doncs.
Al fons de l’escenari un canyissar i
davant la sorra, a pocs metres, el
mar, aquí l’espai del ball. Els super-
vivents de les barraquesdel Somor-
rostro expliquen que quan el mar
s’enfuria i mossegava la sorra amb
força, sovint s’enduia alguna pe-
nyora, els éssers més fràgils entre
aquells pobladors dels marges.
L’escenografia de Quim Roy evoca
aquesta fragilitat, però alhora fuig
de la foscor: hauria estat fàcilmun-

tar barraques, buscar el dramatis-
me, però resulta molt més evoca-
dor recordar amb tons clars, so-
lars, que l’espectacle parla del nai-
xement d’una artista.

Gestualitat i moviment
La gestualitat i el moviment del

cos de dansa no és flamenc, però
cita enmoltes ocasions el flamenc.
Una de les primeres escenes situa
tot el grup assegut en petites tau-
les, en cercle, com toquen els mú-
sics flamencs, com esperen els ba-
llarins, asseguts.
També és una citació l’escena

que s’inicia amb el rètol “De lejos”,
una passejada de la solista Cristina
Chacón amb tot el cos de ball situ-
at al seu darrere actuant com un
vestit flamencque s’infla i es desin-
fla, que gira i s’enlaira, amb una at-
mosfera musical recreada a partir
de Peter Gabriel. La dramatúrgia
de Victoria Szpunberg ha focalit-
zat els grans temes de la vida
d’Amaya, fugint d’una reconstruc-
ció biogràfica convencional.
Esclar que tot aixòpodria evapo-

rar-se sense l’ancoratge delmateix
flamenc, no suggerit ni evocat sutil-
ment, sinó interpretat amb la sal-
vatgia d’aquest “producte brut de
la natura”, encarnat en aquest es-
pectacle en Cristina Chacón que
“s’apodera tot seguit de l’especta-
dor amb l’enèrgica convicció del
rostre, amb les seves prodigioses
dislocacions de malucs, amb la ra-
biosa bateria dels talons i amb el
joc variat dels seus braços”.
Són paraules del Gasch de 1932,

sobre la joveníssima Amaya, que
ens va bé de traslladar aquí. |
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Creació i direcció:
Maria Rovira.
Composició musi-
cal: Juan Gómez
‘Chicuelo’. Drama-
túrgia: Victoria
Szpunberg. Pre-
sentat el 4 i 5 de
juliol al Festival
Grec. De la sego-
na setmana
d’agost al 2 de
setembre al
Romea.
www.teatreromea.
com;
transitdansa.net

Quan Brian va entrar
en crisi, Dennis va
prendre les regnes de
la banda i va demostrar
el seu potencial

Ballant a la sorraLa companyiadeMariaRovira faunhomenatge aCarmen
Amaya, unade les ballarines fonamentals del flamencdel segleXX

Del Somorrostro almón

L’espectacle fuig del
que és convencional
per evocar la ‘bailaora’
Carmen Amaya des de
la contemporaneïtat

A la dreta, un
moment del
muntatge que la
companyia
Trànsit Dansa dedica
a Carmen Amaya
DAVID RUANO


