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El Teatreneu inaugura un cicle de flamenc amb Ana Salazar 

NÚRIA MARTORELL

L'homenatge cantat i ballat que Ana Salazar rendeix a Edith Piaf inaugura avui i demà el cicle Flamenco
con gracia, que acollirà cada dimarts i dimecres el Teatreneu. L'artista gaditana presentarà les peces del
seu últim disc, Ana Salazar canta a Edith Piaf, que li ha fet guanyar el premi Sacem 2003 de la cançó
francesa, el premi Cante Revelación i el premi Flamenco Hoy, i amb el qual ha batejat l'espectacle que
protagonitza, acompanyada pel productor i bateria Guillermo McGill.

"És un muntatge fet amb moltíssim respecte; molt sincer, i això la gent ho capta", assegura l'artista
gaditana, satisfeta amb l'èxit que ha aconseguit tant a París, on tornarà aquest mateix mes, com a
Madrid. Salazar revisa des del prisma flamenc 11 cançons de Piaf, després d'un any --explica--
d'investigar i estudiar els discos i la vida d'aquesta deessa de la chanson francesa. La bailaora, que ha
treballat amb Manuela Carrasco, Eva Yerbabuena, Rafael Amargo i Antonio Canales, va recordar que
es va iniciar en el cante per necessitat: "Em vaig trencar la cama a Rússia i, com que havia de menjar,
als tres mesos el guitarrista flamenc José Luis Montón em va trucar i em vaig posar a cantar amb la
cama enguixada".

MONTSE CORTÉS
Salazar li passarà el relleu a la cantaora catalana Montse Cortés, que actuarà els dies 1 i 2 de juny.
Ramón Jiménez i el seu grup estaran al Teatreneu el 8 i 9, mentre que els bailaores Bartolo i Yolanda hi
aniran els dies 15 i 16 del mateix mes.

El cicle neix amb vocació de continuïtat i amb la intenció d'apostar per un flamenc de qualitat i allunyat
de l'efectisme, segons subratlla el director de Talento Producciones, José Franco.
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