
Una mirada inusual a la capital de Catalunya

BCN va ser flamenca
Una tesi doctoral radiografia els poc coneguts 
anys en què la ciutat va ser la capital del ‘duende’ 

Catalanistes, anarquistes i burgesos van vilipendiar 
després el novel·lesc flamenquisme barceloní
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BARCELONA

H
i va haver un temps que la 
Lliga Regionalista i Es-
querra Republicana de 
Catalunya es disputaven 

la cantaora Lola Cabello perquè actu-
és en la festa del seu partit i no en la 
del seu adversari a les urnes. Hi va 
haver un temps que el dictador Mi-
guel Primo de Rivera s’ho passava 
d’allò més bé al Patio del Farolillo, a 
Montjuïc, però més bé sembla que 
s’ho passava el general Sanjurjo, a 
qui la premsa satírica de Barcelona 
va rebatejar com el general Sanjuerga.  
Hi va haver un temps que allà on 
avui Apple ven la seva exquisida tec-
nologia, en una de les cantonades 
més nobles de la plaça de Catalunya, 
va obrir les portes la Bodega Andalu-
za, un establiment molt elegant on 
part de la burgesia que sortia del Li-
ceu passava la resta de la nit entre 
acords de guitarra. Eren els menys 
agosarats. Els més atrevits baixaven 
per la Rambla i s’endinsaven directa-
ment al que s’acabava de batejar 
com a Barri Xino, on era cèlebre el 
Villa Rosa, «el temple suprem de la 
gresca», segons les cròniques de 
l’època, i també el Gran Bar Man-
quet, un tablao flamenc econòmica-
ment desastrós que es finançava 
amb els beneficis que a l’amo li do-
nava un cèlebre bordell situat dues 
portes més enllà. Hi va haver un 
temps, sense exagerar, en què Barce-
lona era la capital espanyola del fla-
menc. Una excel·lent tesi doctoral 
aborda aquest molt poc conegut pas-
sat de la ciutat.  Tan excel·lent és que 
ja és a les llibreries.
 Montse Madridejos ha dedicat 
cinc anys d’investigació exhausti-
va a El flamenco en la Barcelona de la Ex-
posición Internacional 1929-1930. El lli-
bre és una fotografia en alta defini-
ció de gairebé tot el que va existir de 
flamenc a Barcelona en aquells anys 
previs a la proclamació de la sego-
na república. Cada nit hi havia no 
menys de 10 espectacles en cartell. 
Eren més de 400 els artistes que vivi-
en del duende, entre tocaores, bailaores 
i cantaores,  i entre ells, estrelles inter-
nacionals, com ara la impetuosa i ir-
repetible Carmen Amaya, un exem-
ple més de com de farisaica és a vega-
des aquesta ciutat amb el seu passat. 
A Picasso, malagueny, el tracta com 
un fill legítim, amb el seu museu i 
tot. A Amaya, barcelonina, tendeix a 
oblidar-la com una bastarda. 
 Però el llibre no és un retrat ni 
tampoc una enciclopèdia. És una te-
si doctoral que primer, és cert, retra-
ta amb exactitud radiogràfica una 
Barcelona oblidada que apareix en 
molt comptades ocasions en la lite-

ratura (Vida privada, de Josep Maria 
de Sagarra, n’és una digníssima ex-
cepció), però que després, en segon 
lloc, busseja a la recerca de quines 
forces van bufar per apagar aque-

lla flama, que curiosament no van 
ser només les del catalanisme més 
essencialista. Enric Prat de la Riba, 
prohom del protonacionalisme ca-
talà, va desaconsellar que els nens 

assistissin a espectacles de flamenc 
per insans. Però amb més empenta 
van censurar l’art de la roja passió 
els anarquistes i els sindicalistes, ja 
que consideraven que els tablaos em-

33 Carmen Amaya, a Villa Rosa, segons la premsa de l’època «el temple suprem de la gresca».
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33 Quadro flamenc al Patio del Farolillo, on Primo de Rivera i el general Sanjurjo s’ho van passar pipa.
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J L’empremta arquitectònica 
més clara d’aquella Barcelona 
tan flamenca és, encara avui,  
el Poble Espanyol de Montjuïc, 
una obra concebuda com a 
efímera que, no obstant, ha 
resistit el pas del temps. Allà va 
ser efervescent la vida del Patio 
del Farolillo y de los Corales, 
però dels locals més cèlebres  
de la ciutat gairebé no en queda 
res, en alguns casos perquè  
les reformes urbanístiques  
han fet desaparèixer fins  
i tot alguns carrers, i en  
altres perquè no van ser mai 
establiments que es distingissin 
pels seus sòlids fonaments. 
Montse Madridejos, però, ha 
creat una web en què queda 
constància de la situació exacta 
de molts d’aquells tablaos, amb  
imatges d’arxiu en ocasions, a 
www.historiasdeflamenco.com. 
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brutien i alienaven la classe obre-
ra. Tenien els seus motius per re-
celar-ne, perquè no en va a alguns 
dels recòndits locals del Barri Xino 
hi anaven cares ben conegudes de 
la burgesia catalana buscant diver-
sió, cosa que en últim terme va fer 
que una altra part de la burgesia 
catalana, la que de cap manera en-
traria en aquell barri, s’unís sense 
saber-ho a anarquistes i catalanis-
tes en la seva croada de menyspreu 
contra el flamenc.  
 El clímax d’aquells poc estudi-
ats anys va arribar amb l’Exposició 
Internacional del 1929. El Poble Es-
panyol de Montjuïc va ser un exitàs 
turístic, i en especial els seus tablaos. 
Barcelona va obtenir una fama in-
ternacional inèdita fins aleshores, 
però abans de tot allò el flamenc ja 
era allà, sobretot de la mà dels Bor-
rull, que van ser a aquest negoci a 
la ciutat el que els germans War-
ner van ser a Hollywood. La tesi de 
Madridejos  segueix per exemple la 
pista de com el Villa Rosa, el local 
més famós d’aquesta família, situ-
at al número 3 del carrer de l’Arc 
del Teatre, va tenir la fortuna que 
un dia uns amics li organitzessin 
una festa allà a Santiago Rusiñol, 
cosa que va donar a conèixer l’esta-
bliment. Després vindrien les nits 
de xampany francès i conyac ben 
car i de les baralles organitzades 

perquè els estrangers s’ho passes-
sin bé, en què els desperfectes es pa-
gaven per endavant. La llista de fa-
mosos que hi van passar és llarga.

RESUM I PREGUNTA / La qüestió final 
és que Barcelona coneix poc o gens 
el seu passat flamenc. Tot just qua-
tre acords. Sovint desafinats, ja que 
se sosté a vegades amb desencert 
que els tablaos que oferien flamenc 
als turistes als anys 50 i 60 eren una 
maniobra ordida pel franquisme 
per espanyolitzar Catalunya. Però 
no és així. Barcelona va ser a princi-
pis del segle passat la ciutat més fla-
menca d’Espanya. Hi va tenir molt 
a veure la gran onada migratòria 
que va comportar l’Exposició del 
1929. Com a molt es pot plantejar 
la pregunta de si el turisme va aca-
bar per prostituir aquesta expres-
sió artística. L’autora de la tesi afir-
ma que no. «Sense gitanos no hi 
hauria flamenc, però sense turis-
me probablement tampoc hauria 
sobreviscut». H
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El districte de Ciutat Vella ini-
cia dilluns les obres per rehabili-
tar quatre passos coberts del pas-
seig del Born i del carrer de Santa 
Maria. Amb aquesta obra, que té 
un pressupost de 150.000 euros, 
es preveu resoldre les humitats, 
fongs, carbonatacions, oxidaci-
ons i altres patologies que s’han 
detectat en aquests passos, i alho-
ra, fer-los més atractius.
 La intervenció inclourà mi-
llores ambientals, com una no-
va il·luminació que emfatitza-
rà la seva condició d’arquitectu-
ra singular, amb un sistema més 
sostenible. També està prevista la 
incorporació de mobiliari urbà, 
amb jardineres i papereres.
 A Ciutat Vella hi ha al voltant 
de 40 passos coberts, la gran ma-
joria dels quals estan als barris 
del Gòtic i de Sant Pere, Santa Ca-
terina i la Ribera. Molts estan ca-
talogats pel seu interès patrimo-
nial, atès que responen a les ca-
racterístiques de l’arquitectura 
medieval. H

OBRA MUNICIPAL

Comencen les 
millores de 4 
passos coberts 
del Born 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Les aturades parcials tornaran a 
alterar el servei dels autobusos 
de Transports Metropolitans de 
Barcelona a partir de demà. Els 
sindicats que donen suport a la 
vaga convoquen a parar de 9.00 a 
11.00 hores i de 19.30 a 21.30 ho-
res de dilluns a dijous. El Departa-
ment d’Empresa ha fixat els ma-
teixos serveis mínims que en les 
anteriors aturades, això és, el 33% 
de les unitats en 12 línies (9,11, 
21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 
157 i D-20) que no coincideixen 
amb els recorreguts del metro i 
un bus de barri en cada una de les 
línies existents. A la resta de les lí-
nies tan sols circularan autobu-
sos conduïts per empleats que no 
secunden les aturades.
 El divendres 23 de novembre 
coincidiran aturades en el bus i 
en el metro. En el primer ha con-
vocat vaga de 10.00 a 16.00 hores 
i al suburbà, de 6.00 a 9.00 hores 
i de 17.30 a 20.30 hores. En el cas 
del metro encara no s’han fixat 
serveis mínims. H

CONFLICTE A TMB

Noves aturades 
parcials als 
autobusos 
des de demà
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REIVINDICACIÓ SOCIAL

Sobre unes sandàlies femenines, 
una nota: «Causa de la mort: agres-
sió. Lloc: via pública. Sexe: dona. 
Edat: 45 anys». A un pam, uns mo-
cassins d’home, també amb un pa-
per al damunt: «Causa de la mort: 
ofegament. Lloc: via pública. Sexe: 
home. Edat: 42 anys». I així, desenes 
de parells de sabates que recorda-
ven aquells que ja no hi són i de l’ab-
sència dels quals no s’ha assabentat 
pràcticament ningú. El lloc, la plaça 
de Sant Vicenç de Sarrià, on ahir el 
Centre d’Acollida Assís va rendir un 
entranyable homenatge a les perso-
nes sense sostre que des de princi-
pis del 2006 han mort a Espanya. Su-
men 473, o sigui, una cada cinc di-
es. La primera d’elles, la mort de la 
qual va motivar aquest recompte, és 
Rosario Endrinal, la dona que va ser 
salvatgement assassinada fa gairebé 
set anys en un caixer de Sant Gervasi 
a mans de tres joves.
 L’acte va reunir treballadors i 
veïns del Centre Assís, una funda-
ció sense ànim de lucre creada fa 11 
anys per les parròquies de Sarrià que 
s’ha integrat perfectament al barri, 
d’on procedeixen molts dels seus vo-

luntaris. Els uns i els altres anaven 
portant sabates que es van anar di-
positant a la plaça i que tenen com a 
destí, un cop acabat aquest particu-
lar tribut, persones sense sostre. Pe-
rò també va congregar diversos usu-
aris de l’entitat, aquells que, de fet, 
són els que van proposar dur a terme 
un homenatge que els donés una mi-
ca de visibilitat i, alhora, esperança.

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

Sabates per recordar
El Centre d’Acollida Assís rendeix tribut als sense sostre que han mort 
al carrer amb una recollida de calçat exposat en una plaça de Sarrià

portant és donar la mà de seguida a 
qui comença a estar al carrer perquè 
se’n pugui sortir. Si no, cada vegada 
serà més difícil». I ningú millor per 
fer-ho, explicava, que qui ha passat 
per una situació similar. Com és el 
seu cas.

47 anys de mitjana

L’acte d’ahir es repetirà al gener, 
quan aquest centre que dirigeix 
Jesús Ruiz faci públic l’estudi Violèn-
cia directa, estructural i cultural exerci-
da contra persones sense llar a Espanya 
2006-2012, una investigació alimen-
tada amb notícies de mitjans de co-
municació sobre morts de perso-
nes sense sostre, cosa que aventura 
a pensar que la xifra de 473 es queda 
curta, ja que recull tan sols les que 
han transcendit. En l’informe es re-
flecteix que la mitjana d’edat dels 
morts és de 47 anys, dels quals un 
10% eren dones. Un de cada quatre 
(27%) va perdre la vida per una agres-
sió; un de cada set (14%), per un foc 
per mitigar el fred, també n’hi va ha-
ver per caigudes, atropellaments, 
ofegaments... Només el 25% va ser 
per causa natural. Si per causa natu-
ral es considera morir al carrer. H

 L’Antonio, ara col·laborador 
d’aquest centre i fa uns anys client, va 
conèixer dues persones que van per-
dre la vida al carrer. «Tots en conei-
xem algun cas», explicava aquest ho-
me d’uns 50 i pocs anys que ara estu-
dia informàtica. I cridava l’atenció: 
«En les notícies ensenyen els des-
allotjaments. Està molt bé que se’n 
facin per fi tant de ressò. Però no ens 
ensenyen l’endemà, que és quan co-
mença l’autèntic drama. El més im-

Cada cinc dies mor 
una persona sense 
llar a Espanya, 
segons dades 
d’un estudi

33 L’homenatge 8 Desenes de sabates que tindran un nou ús, ahir, a la plaça de Sant Vicenç de Sarrià.
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