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MITES LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

Imatge de Carmen Amaya presa per Colita el 1963 durant el rodatge de Los Tarantos, la pel·lícula de Francesc

É s lamés artista de les
ballarines i lamés ge-
nial de les artistes”,
va dir Orson Welles,
a propòsit de Car-

men Amaya, la bailaora del So-
morrostro que va captivar grans
de la talla de Greta Garbo (“és
una artista, i si sembla poc, una
artista única, perquè és inimita-
ble”), Charles Chaplin (“és un
volcà il·luminat per resplendors
superbes de la música espanyo-
la”) o Fred Astaire (“molt a veu-
re, molt a admirar i molt a apren-
dre”), però a la qual el reconeixe-
ment a la seva ciutat natal, Barce-
lona, se li ha mostrat sempre es-
quiu. Ara, gràcies a la tenacitat
d’aficionats del flamenc que fa
anys que reivindiquen la impor-
tància del seu llegat en la cultura
catalana, el Departament de Cul-
tura de la Generalitat impulsa
per fi l’any Carmen Amaya, coin-
cidint, segons els papers oficials,
amb “el centenari del seu naixe-
ment” –encara que va néixer el
1917 o el 1918– i el cinquantè ani-
versari de la seva mort, aquesta
sí, ocorreguda a Begur el 1963,
tres mesos després que, ja molt
malalta, ballés per darrera vega-
da. Per alegries.
El tret de sortida de l’any Car-

menAmaya va tenir lloc ahirma-
teix al restaurant 7 Portes, esce-
nari d’una de les seves primeres
actuacions, amb un esmorzar de
forquilla que incloïa els plats fa-
vorits de l’artista: migas, potatge,
estofat de vedella i aquestes sardi-
nes que ella mateixa va rostir al
balcó de la suite del Waldorf As-
toria de Nova York, on s’allotja-
va, utilitzant les molles del so-
mier del llit a tall de graella. De
postres, l’actuació de José Anto-
nio Martín Yáñez, el Salao, l’úl-
timdels grans cantaors queha do-
nat el flamenc a Catalunya.
D’això, que “el flamenc no té

pàtria perquè té moltes pàtries”,
en va parlar Xavier Albertí, nou
director del TNC i comissari de
l’any Carmen Amaya, garantia
que en els propers mesos hi hau-
rà moltes i excel·lents sorpreses.
Albertí, que recentment recupe-
rava en una exposició en el
CCCB la memòria perduda del
Paral·lel que el cànon de la cultu-
ra catalana havia deixat fora, re-
corda que ja al segle XIXProsper
Mérimée explica a Lettres d’Es-
pagne que a les platges de la Bar-
celoneta ha sentit cantar en cata-
là, i convida a aprofitar aquesta

efemèride per reflexionar sobre
la important aportació dels gita-
nos i del flamenc en la cultura ca-
talana. “Sense ells no existiriaNo-
nell, i Espriu no hauria pogut es-
criure Primera història d’Esther”,
diu, en referència al poeta de qui
aquest any se celebra també el
centenari del seu naixement. En-
cara que si el d’Espriu disposarà
d’un pressupost d’entre 1 i 1,5mi-
lions d’euros, amb una important
aportació de la Generalitat enca-
ra per determinar, el de Carmen
Amaya no tindrà ajuts oficials i
seran les entitats participants les

que en finançaran les activitats.
Sort que a ella li “destorbaven”
els diners: “Si en tinc, al primer
que m’ho demana n’hi dono. I si
no m’ho demanen, pago per un
paquet de cigarrets 10 vegades

Natalie Portman i Bradley Cooper, relació professional trencada
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L’any dedicat a la bailaora reivindica la influència del flamenc i elmón gitano en la cultura
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“Sense la cultura
gitana, Espriu no
hauria escrit ‘Primera
història d’Esther'”,
diu Xavier Albertí

BradleyCooper també
plantaNatalie Portman

Barcelona

S’ha passat les últimes set-
manes esperant, i tenint
en compte els darrers es-

deveniments, s’haurà d’esperar
una mica més. Natalie Portman,
guanyadora de l’Oscar, que esta-
va llesta per començar a filmar a
Nou Mèxic Jane got a gun (Jane
té una pistola), un western en el
qual interpreta una dona amb ca-

ràcter, va rebre dijous lamala no-
tícia que Bradley Cooper hamar-
xat del projecte perquè el film
que està rodant, American
Hustle, del directorDavidO. Rus-
sell, s’ha endarrerit a causa dels
tràgics esdeveniments succeïts a
Boston. La notícia no seria tan du-
ra si no fos perquè aquesta és la
tercera vegada que algú abando-
na el rodatge quan és a punt de
començar. Primer va ser la direc-
tora escocesa Lynne Ramsay qui,
arran d’haver-se barallat amb el
productor del film, Scott Stein-

TERESA SESÉ

Mercat
solidari de
Hoss Intropia

CarmenAmaya,per fi

La firma espanyola
Hoss Intropia i Lexus

Barcelona s’uneixen al Casal
dels Infants per celebrar un
mercat ambulant solidari de
roba (del 7 al 9 demaig al con-
cessionari Lexus Barcelona
del carrer París, 82) per obte-
nir fons en benefici de nens i
joves en risc d’exclusió. El Ca-
sal, que treballa en la formació
i suport escolar per vèncer els
desavantatges socials, desen-
volupa la seva tasca al Raval,
Sant Adrià del Besòs, Santa
Coloma de Gramenet i Bada-
lona, i té uns 800 voluntaris
que ajuden més de 5.000 nens
i joves. Al mercat hi haurà
col·leccions anteriors de Hoss
Intropia amb descomptes de
fins a un 80%.c

SALVADOR ENGUIX
València

T é ganes Santiago Au-
serón (Saragossa,
1954), també conegut

com Juan Perro, d’aclarir la
raó per la qual s’ha cancel·lat
el concert que, amb La Zara-
banda, tenia previst escenifi-
car a la pròxima Fira de Juliol
de València. Diu el cantant
que aquesta cancel·lació “és to-
talment injustificada i podria
ser objecte de reclamació judi-
cial”. Per la qual cosa no des-
carta demandar l’Ajuntament
de València, que presideix la

popular Rita
Barberá.
El passat

dia 30
d’abril, a
Twitter, Au-
serón va dir
que s’havia
suspès la se-
va actuació
perquè ell no
és una perso-

na “afí” al PP. Tot seguit la cor-
poració municipal va negar
“vetos per afinitat ideològica”.
I la promotora dels concerts,
pagada per l’Ajuntament, va
desmentir que s’hagués can-
cel·lat l’actuació, ja que en
“capmoment” no es va confir-
mar la inclusió de Juan Perro
& La Zarabanda i només es va
realitzar “una reserva que fi-
nalment no va arribar a la fi”.

Els representants d’Auserón
consideren que la decisió de
València “no respecta un com-
promís prèviament adquirit”, i
ara s’obre la via dels tribunals
contra la corporació.c

Gent
JuanPerro
estudia
demandar
l’Ajuntament
deValència

Servei especial
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Martí
de Riquer

Roberto
Verino

actriuromanista

Maru
Valdivieso

dissenyador

Felip, Jaume, Evenci,
Alexandre, Antonina,
Violeta, Timoteu,
Maura, Diodor, Emília

L
a música i l’espectacle
es van apoderar ahir
de la Passarel·la Gau-
dí Núvies, demostrant

que el romàntic món nupcial
també pot ser molt marxós. La
jornada d’ahir la va obrir Isabel
Zapardiez, que debutava a la
Barcelona Bridal Week, des-
prés de la cancel·lació del certa-
men Cibeles Madrid Novias, on
ha desfilat durant cinc anys. Hi
havia moltes ganes per veure
en directe les propostes de la
dissenyadora donostiarra, i no
va decebre, al contrari. I a més
ha estat tot un luxe comptar
amb lamúsica en directe deMi-
kel Erentxun.
El músic es va convertir en

protagonista, ja que fa just dues
setmanes va anunciar a Twitter
la tornada de Duncan Dhu. El
popular duo dels vuitanta for-
mat per Erentxun i Diego Vasa-
llo es va dissoldre el 2001, enca-
ra que la seva última actuació
va ser el 1999. “Des de fa un pa-
rell d’anys hi ha hagut un acos-
tament per coses puntuals –ex-
plica el músic–. I vam recupe-
rar el feeling que pensàvem que
ja no tornaria. I el que ha co-
mençat com una broma s’ha
convertit en una realitat, tot i
que no hi ha dates. De moment
estem escrivint cançons i des-
prés de l’estiu ja veurem quan
tornarem a actuar”.
Mentrestant, Mikel Erent-

xun es diverteix amb actua-
cions com la d’ahir en la Passa-
rel·la GaudíNúvies per a la seva
amiga i veïna Isabel Zapardiez:
“Vivim porta amb porta i un dia

sopant a Londres em va expli-
car que volia que la seva pròxi-
ma col·lecció s’inspirés en el
rock & roll i jo li vaig prometre
que cantaria a la desfilada”.
Zapardiez ha presentat uns

vestits inspirats en l’elegant
dona nord-americana dels anys
cinquanta, època en què el rock
& roll vivia la seva esplendor:
cintures de vespa i faldilles
amb volums són la base de la
col·lecció.
A la tarda, el dissenyador

Jordi Dalmau va portar l’espec-
tacle total a la passarel·la amb la
seva col·lecció Elixir. Hi va ha-
ver projecció d’una pel·lícula,
dansa, música i la presència de
la 12 vegades campiona del
món de trial, Laia Sanz, que
amb humor, va demostrar que
allò que sap fer bé és anar sobre
dues rodes i no sobre les pas-
sarel·les. Dalmau continua amb
la seva aposta dels vestits que
en desprendre’s la faldilla es
transformen en un altre. Al-
guns amb molta gràcia, la ve-
ritat. Igual que l’any passat,

quan Jordi va cantar junt amb
la seva dona, la posada en esce-
na d’ahir va arrencar molts
aplaudiments. Es nota que el
dissenyador gaudeix amb la se-
va feina i vol que els especta-
dors també ho facin. Van com-
plementar la desfilada les pro-
postes de festa de Matilde Ca-
no, en les quals s’apreciava, pels
brodats, que els països àrabs
adoren els seus vestits.
Oposats a aquests estils són

Hannibal Laguna i RaimonBun-
dó. El veneçolà establert a Espa-
nya va dir que ha tornat “a la nú-
via elegant i romàntica”. El
blanc domina a la col·lecció en
la qual els vestits “no pesenmal-
grat tenir molt volum, que he
aconseguit gràcies a capes de
tul de seda”. Laguna ha tret el
vel del cap i l’ha posat a la faldi-
lla: “A la núvia li molesta el vel
al cap, però permantenir l’efec-
te he retallat el tul de la cua i
amb fil invisible he cosit puntes
també retallades”, explica amb
sentiment Laguna.
El mateix que Ivonne Ruiz

posa a la col·lecció de Raimon
Bundó, que ahir va tancar les
desfilades. La presència de tei-
xits rics és com la dissenyadora
entén l’elegància, en la qual hi
ha notes alegres de color en pe-
tits brodats a les cintures. “La
col·lecció es diu Tiempo infinito
i està inspirada enAnnaKaréni-
na –diu Ivonne–. M’encanten
els seus escots i els volums, que
he suavitzat”. La línia jove de la
firma, Ir de Bundó, té més colo-
rit tot i que en tons orgànics
com sorra i, anyil. La col·lecció
curiosament porta el nomd’Ale-
gria, un sentiment que contras-
ta amb la situació que viu la fa-
mília, ja que Raimon Bundó es-
tà delicat de salut.c

ncesc Rovira Beleta
COLITA

més del que val. Així, me’n vaig
sense una pela a la butxaca i dor-
mo de gust”, confessaria.
Els organitzadors del l’anyCar-

men Amaya confien que en els
propers mesos s’hi incorporaran
moltes d’altres activitats, però
fins ara ja n’hi ha algunes d’inte-
rès, com l’exposició de fotografi-
es de Colita i Julio Ubiña del ro-
datge de Los Tarantos (Virreina),
el Festival Ciutat Flamenco que
organitza el Taller de Músics i el
Mercat de les Flors o l’estrena
d’un espectacle-homenatge, La
Capitana, al TNC.c

Espectaclemusical
a lapassarel·la

cultura catalana

Mikel Erentxun actua a la desfilada d’Isabel Zapardiez
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MANÉ ESPINOSA

Jordi Dalmau i la seva filla van donar espectacle a la desfilada

Un model de Matilde Cano

La pilot de motos Laia Sanz

La dissenyadora donostiarra Isabel Zapardiez saluda al final de la desfilada ambMikel Erentxun
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Jordi Dalmau va
divertir amb un
muntatge en què hi
va haver pel·lícula,
ball i Laia Sanz

dorf, per l’escena final, el va dei-
xar amb les escenografiesmunta-
des i les càmeres llestes. Després
va ser Jude Law qui va decidir
anar-se’n, ja que s’havia afegit al
projecte només per treballar
amb Ramsay. Cooper havia re-
emplaçat Law un cop s’hi havia
sumat nou director, Gavin
O’Connor.
Portman, que encarna una do-

na que decideix defensar a trets
el seu exmarit (Noah Emmerich)
amb l’ajuda d’un examant (Joel
Edgerton), negocia mentrestant
la seva participació en diversos
projectes, entre ells una nova
adaptació deMacbeth que dirigi-
rà JustinKurzel, i en la qual com-
partirà cartell ambMichael Fass-
bender.c
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ISABEL CLARÓS

Carlos Tristancho, actor 58
Christrina Hendricks, actriu 38
Nélida Piñón, escriptora 76
Georges Moustaki, cantautor 79


