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DEL SOMORROSTRO A HOLLYWOOD
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE RECORDA LA FIGURA DE LA BAILAORA
CATALANA CARMEN AMAYA AMB UNA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Lafigura i el ball deCarmen

Amaya van seduirmigmón i la

van portar de les barraques del

Somorrostro, un barri de bar-

raques de la Barceloneta que va

desaparèixer amb la febre olím-

pica de l’any 1992, fins al Sunset

Boulevard deHollywood, on va

contribuir a fer del flamenc un

art universal.

Enguany es compleixen cin-

quanta anys de la sevamort i

cent del seu naixement (tot i que

no és clar que realment naixés

el 1913) i per això elGovern de la

Generalitat ha impulsat el 2013

comaAnyCarmenAmaya, amb

la intenció d’honorar lamemò-

ria, redescobrir i difondre el

llegat de la bailaora, considerada

una de lesmés grans artistes

catalanes del segleXX i una de

les ballarinesmés destacades del

ball flamenc per la seva trans-

gressió i autenticitat.

Entre els actes i homenatges de-

dicats aAmaya, LaVirreinaCen-

tre de la Imatge acull l’exposició

CarmenAmaya 1963. Fotografies

deColita i JulioUbiña.

L’exposició convida a fer un

recorregut cronològic per dife-

rentsmoments de la vida artísti-

ca i personal deCarmenAmaya:

des de l’arribada a l’aeroport de

Barcelona procedent deMèxic

i el retorn al barri del Somor-

rostro que la va veure néixer,

assistim al rodatge de lamítica

pel·lícula deRovira BeletaLos

Tarantos i a l’última actuació de

l’artista al Palau de laMúsica,

abans de passejar per laCosta

Brava i indrets pertanyents a la

Data: Fins al 7/7. A causa de la cele-
bració del lll OjodePez Photo Meeting
Barcelona, l’exposició estarà tancada
els dies 26, 27 i 28 de juny. Lloc: La
Virreina Centre de la Imatge. Palau de
la Virreina. La Rambla, 99. Barcelona.
d Liceu (L3).C De dt. a dg. i festius, de
12 a 20h. € Gratuït.(93 316 10 00.
Web: lavirreina.bcn.cat.

CARMEN AMAYA 1963.
FOTOGRAFIES DE COLITA
I JULIO UBIÑA

seva intimitat, per acabar amb

la sevamort, el 19 de novembre

del 1963, a la seva casa deBegur,

un dia després de ser nomenada

filla adoptiva de la localitat.

ELS FOTÒGRAFS

Colitaésuna fotògrafanascudaa

Barcelona i la sevanombrosaobra

incloumésde20 llibres (entre

ells,Lucesy sombrasdelflamenco,

undelsmillorsde labibliografia

sobreel tema).El 1998vaserdis-

tingidaamb laMedallaalMèrit

Artísticde laciutatdeBarcelona i

nomenadadoctorahonoris causa

per laUAB.JulioUbiña,per la

sevabanda, vanéixeraSantander

i esvaestablir aBarcelona.L’any

1957esvaassociaraOriolMas-

ponsamb l’objectiuderealitzar

treballs conjuntspera laGaceta

Ilustrada i lespublicacionsmés

prestigiosesde l’època. Juntsvan

publicardosclàssicsde la foto-

grafia:Toreode salón, ambtext

deCamiloJoséCela, iPoetaen

NuevaYork, que il·lustrapoemes

deFedericoGarcíaLorca.Va

morir aBarcelonael 1998.

MARCVARGAS

SETMANADE LA POESIA
Coincidint amb la Setmana de
Poesia de Barcelona, la plaça del
Raspall acull avui dv. 10/5 (21h)
l’espectacle 50 anys sense Carmen
Amaya, que vol ser un homenatge
a la força i al llegat de Carmen
Amaya que encara reconeixem
en el flamenc actual. Alhora és
un diàleg que vol generar nous
poemes i cants. Hi col·laboren:
Miguel del Toleo, bailaor; Miguel de
la Tolea, cantaor; Antonio Agujetas
Chico, cantaor i guitarra; Jordi
Bonell, guitarra elèctrica; Manuel
Maseado, percussió; El Jani,
cantaor de fandangos i Jonathan i
el Cor de Nens Gràcia Caló.
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CarmenAmaya ballant en el
rodatge de Los Tarantos, 1963.


