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Cultura i Espectacles

Carmen Amaya va morir a
les nou i cinc minuts del
matí del 19 de novembre
del 1963 al seu humil mas
de Can Pinc, a Begur. Julio
Ubiña (Santander, 1957-
Barcelona, 1998), amic de
l’espòs de la bailaora, va
ser l’únic fotògraf que va
poder entrar al seu dormi-
tori, l’únic, per tant, que la
va retratar al llit de mort.
Són unes imatges que fas-
tiguegen l’ànima de qui les
mira amb fredor, perquè a
més s’hi intueix que hi reg-
na un fals silenci: a l’altre
cantó d’aquella miserable
habitació, i una mica més
enllà, als carrers del poble,
masses de gitanos vinguts
d’arreu ploraven la mort
de la seva deessa, a la qual
van usurpar les pertinen-
ces (vestits, guitarres, ver-
ges i un collaret de perles)
mentre l’enterraven. No
hi va quedar ni el matalàs
del seu llit. Però ben poca
cosa hi havia en aquella
atrotinada masia. Carmen
Amaya, la Capitana, la mi-
llor ballarina de flamenc
de tots els temps que havia
triomfat a tot el món, esta-
va totalment arruïnada.

Ubiña va acabar donant
els negatius d’aquelles fo-
tografies a Colita, que ex-
ceptuant el dia de la mort,
havia seguit a la bailaora,
“com una paparra”, els úl-
tims sis mesos de la seva
vida, des que va aterrar a
l’aeroport del Prat, proce-
dent de Mèxic, per rodar
Los tarantos, de Francesc
Rovira Beleta. Amb el ma-
terial d’Ubiña i el seu pro-
pi, la fotògrafa va publicar
un llibre, Carmen Amaya
1963, que ara s’ha reedi-
tat amb un text inèdit, bell
i corprenedor, d’Ana Ma-
ría Moix. Un llibre que ser-
veix alhora de catàleg de
l’exposició que es presenta
a La Virreina Centre de la

Imatge, dins l’Any Amaya,
on llueix només una tria
de les imatges, prop d’una
cinquantena, més que su-
ficients per sortir de la sala
amb pell de gallina.

La imatge que obre la
mostra és, justament, la
de la Capitana baixant de
l’avió, amb ulleres de sol i
un abric de coll alt que li
cobria pràcticament tot el
rostre. Era molt fredolica
–en ple agost no es desen-
ganxava de la llar de foc de
Can Pinc–, però el cert és
que ja estava molt malalta,
patia una insuficiència re-
nal que, gràcies al ball, ha-
via controlat durant molt
temps, un temps extra de
vida; “eliminava les toxi-
nes a través de la suor,
sense el ball, hauria mort
vint anys abans”, explica
Colita, que encara s’emo-
ciona tot evocant la pri-
mera vegada que la va
veure ballar, al bar Las

Guapas, en una pausa del
rodatge de Los tarantos:
“Va ser brutal i vam aca-
bar tots plorant.”

Estava tan extasiada
que no va poder fer cap fo-
tografia d’aquell moment,
però sí de molts altres de la
filmació de Los tarantos,
que ara omplen l’espai de
la Virreina. Després, la jo-
ve Colita –tenia 22 anys–,
acompanyaria el geni del
Somorrostro al seu refugi
de Begur aquell últim es-
tiu, el del 1963. Va viure de
prop l’ocàs de la bailaora,
que no tenia pràcticament
res ni per menjar, a tot es-
tirar quatre patates, això
sí, fumava una barbaritat
–fins a quatre paquets al
dia– i bevia cafè sense pa-
rar –catorze al dia. “No te-
nia res però era molt gene-
rosa, casa seva era casa de
tots. Mai la vaig sentir que
es queixés, ni de la malal-
tia ni de la seva ruïna.

Sempre serena, mai va fer
cap drama. Que va morir
amb ben poca cosa? Mai
no li van importar els di-
ners, ho donava tot als
seus. El president Roose-
velt li va regalar una jaque-
ta amb diamants incrus-
tats i ella els va repartir en-
tre les dones de la compa-
nyia. Era així, no anava de
vedette, no era una Panto-
ja!”, exclama Colita, i re-
corda també la darrera ac-
tuació que va fer, a Begur,
sense cobrar, per ajudar a
recaptar diners per a l’en-
llumenat del castell. El seu
cos ja era molt fràgil i no va
poder acabar de ballar.

Una dona molt genero-
sa, que es desvivia pels al-
tres, diu Colita, però que
un cop morta, als 46 anys,
no va rebre el respecte que
tant es mereixia, ni des del
seu propi entorn. I això a la
fotògrafa que la va acom-
panyar en els seus darrers
moments, li dol molt. “Ella
va voler ser enterrada a
Begur, però al cap de pocs
anys, el seu marit se la va
endur al panteó de la seva
família a Santander. A Be-
gur hi va quedar el forat,
terrible forat, i vaig bata-
llar molt fins que el van co-
brir amb una làpida dig-
na.” Colita ha batallat tota
la vida pel nom de Carmen
Amaya. “La mort definiti-
va és l’oblit. I jo no puc obli-
dar-la”, conclou.

L’exposició, que ha co-
missariat Fernando Pe-
racho, es pot visitar fins
al 7 de juliol. ■

Una exposició a la Virreina amb fotografies de Colita i de Julio Ubiña relata els
últims sis mesos de la vida de Carmen Amaya, malalta i totalment arruïnada
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El final de la Capitana

Colita, ahir a la Virreina, al costat d’unes fotografies de l’última actuació de la Capitana, l’agost del 1963, a Begur ■ A. SALAMÉ

Carmen Amaya, en el  rodatge de ‘Los tarantos’ ■ COLITA

Colita: “Va morir
sense res, però
a ella mai no li
van importar els
diners. No anava
de ‹vedette›”


