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M entre el fèretre
amb les restes
mortals de Car-
men Amaya, la
Capitana, enfi-

lava camps a través cap al cemen-
tiri de Begur, Can Pinc, la masia
amb vista a les illes Medes que la
bailaora havia elegit per passar
els seus últims dies,
era assaltada per
bandades de gitanos
que s’emportaven
els seus vestits de
ball, la col·lecció de
verges, l’abric de vi-
só, les guitarres...
L’única cosa que
van deixar va ser el
somier nu on només
unes hores abans
jeia el cadàver, un
rosari negre entre
les sevesmans entre-
llaçades. “Per a ells
era una santa, una
deessa, una reina...
No s’enduien objec-
tes de valor, sinó re-
líquies”, recorda
Colita, en aquell
temps, novembre del 1963, una jo-
ve fotògrafa de 22 anys “enlluer-
nada” per la millor bailaora de
tots els temps.
Només sismesos abans, la fotò-

grafa l’havia retratat mentre bai-
xava, amb el seu abric d’astracan
i un gran cistell de palla, per l’es-
caleta de l’avió que la va portar
de tornada a casa; havia estat tes-
timoni del retrobament amb els
seus, gitanos del Somorrostro on
de nena va aprendre a ballar
acompanyada pel murmuri del
mar i el pas dels trens; va conti-
nuar pla a pla el rodatge de Los
Tarantos, la pel·lícula de Rovira
Beleta que havia d’haver protago-
nitzat Lola Flores, i després la va
seguir al seu refugi de Begur.
“Havíem conegut una deessa i no
volíem deixar-la”, recorda. Des-
prés la ploraria en silenci mentre
era vetllada per lamare, observa-

ria des de la distància el dolor del
seu vidu, Juan Antonio Agüero,
que la va voler per a si fins i tot
després demorta i, desbordat pel
festiu peregrinar de gitanos de
tot el món, es va emportar el cos
al panteó familiar a Santander
deixant a la seva tomba “un buit
tan enorme que dol...”.
“Però l’única mort definiti-

va és l’oblit”, diu Colita i, per
sort, els fotògrafs podem lluitar

contra això”. Aquells últims me-
sos de vida de la Capitana, des
d’aquell mes de març en què va
descendir de l’avió, a l’aeroport
del Prat, després de triomfar al
món (havia marxat amb la Guer-
ra Civil i al poc era una estrella

deHollywoodque va arribar a ro-
dar a les ordres de directors com
Orson Welles, es feia amb Mar-
lon Brando, Greta Garbo i Clark
Gable i va ballar per al president
Roosevelt), fins a la desolació
d’aquest somier buit, poden
seguir-se (gairebé sentir-se) a tra-
vés de la cinquantena de foto-
grafies que s’exposen a La Virrei-
na Centre de la Imatge, dins dels
actes programats amb motiu de

l’any Carmen
Amaya.
L’exposició, Car-

men Amaya, 1963,
manlleva el títol del
llibre amb textos
d’Ana Maria Moix
que ara ha estat ree-
ditat per Libros del
Silencio i que incor-
pora una nova bio-
grafia.Moix, còmpli-
ce necessària de Co-
lita en la seva reivin-
dicació de l’hora de
rescatar el talent
d’una dona que el
franquisme “va igno-
rar amb menys-
preu” per dona i per
gitana, “que havia
tingut la gosadia de

triomfar al món amb un art d’és-
sers marginats”.
“Si no ballo em moro”, repetia

Carmen Amaya, i l’escriptora re-
vela en un bonic text fins a quin
punt per ella era una necessitat,
“una necessitat fatal”. La bailao-
ra es va assabentar el mateix
1963, quan va permetre que la
visités el doctor Antoni Puigvert.
“La Capitana patia, des de feia
anys, una greu insuficiència re-
nal que li impedia d’eliminar les
toxines, que van acabar enve-
rinant-li l’organisme. Però el
ball, mentre la debilitava, li feia
eliminar toxines a través de la
suor.Quan abandonés el ball, cau-
ria en mans de la malaltia. Tenia
raó: si no ballava, es moria”. Ho
va fer per última vegada el 24
d’agost, per una causa benèfica.
Va ballar per alegries, però no va
poder acabar.c
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Una exposició a la Virreina recorre els sis últimsmesos de vida de
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