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Figurí d'un gitano per a l'ópera Tassarba, d'un llibret de Juli Vallmitjana i música d'Enric Morera. 
El dibuix, de 1966, és de Fabiá Puigserver per al Liceu./ MUSEU DE LES ARTS ESdNIQUES 

Tacons catalans 
Les petges de la cultura gitana a CataHnya en el centenari de Carmen Amaya 

Javier Pérez Senz 

I a cultura gitana té en la figura de 
Carmen Amaya el seu mite inés uni-
versal. Personalitats com Orson Wc-

lles, Winston Churchill, Greta Garbo, Char-
les Chaplin, Fred Astaire i Arturo Toscanini 
coincidien a proclamar als quatre vents 
que era "la millor baIlarina del món". Ama-
ya, mite universal, artista única que va revo- 

lucionar el ball flamenc i el va portar als 
grans escenaris de tot el món. Amaya, ¡co-
na de les esséncies gitanes més genui-
nament catalanes. La Barcelona deIs anys 
vint i trenta del segle passat respirava art 
flamenc pels seus quatre costats i la identi-
tat romaní formava part del paisatge urbé i 
cultural de la ciutat, des de les barriades de 
barraques als tablaos, cafés-cantants i tea- 

tres que van donar vida própia al Parallel 
com a principal artéria del món de l'es-
pectacle. 

Hi ha una petjada romaní en la cultura 
catalana, ben present en Isidre NonelI, Fre-
deric Mompou, .Juli Vallmitana, Enric Mo-
rera o Salvador Espriu, i també en músics 
actuals com Joan Guirjoan, Enric Palomar 
i Joan Albert Amargós: reivindicar aquesta  

influéncia en la pintura, la literatura, el tea-
tre, la dansa, la música i la poesia catalana 
és el gran objectiu que anima la celebració 
el 2013 de l'Any Carmen Amaya amb motiu 
Tuna doble efeméride: el centenar¡ del seu 
naixement —va venir al món el 1913, en 
una barraca del Somorrostro barceloní— i 
el cinquantenari de la seva mort, el 1963, a 
Begur. 	 PASSA A LA PAGINA 2 
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Pistes imprescindibles 

La farcida agenda de l'Any 
Carmen Amaya ajuda amb 
aquests actes, entre d'aitres, a 
fer la necessbria refiexió deis 
Iligams entre les cultures 
catalana i gitana. 

Carmen Amaya 1963. Fotogra-
fies de Cohta i Julio Ubiña 
a La Virreina, un deis miliors 
testimonis grfics de la 
bailaora (fins al 7  de julio]). 

Cicle DocsBarceiona. La direc-
tora Eva Vila presenta Bajar 
nova indagació sobre les arreis 
musicais gitanes de la capital 
catalana, amb la participació 
de Karime Amaya, neboda-néta 
de Carmen Amaya (31 de 
maig). 

Festival Clutat Fiamenc (23 a 
26 de maig), organitzat pel 

Tailers de Músics i el Mercat 
de les Fiors (que inaugurará 
una sala amb el nom de 
Carmen Amaya); al cartel] 
destaca i'espectacie Lo que 
nos queda de Carmen, amb 
Eva Yerbabuena 

Concurso-Festival de Cante 
Flamenco del Centre Cultural 
Gitano La Mina. 

' La Capitana, espectacle 
al TNC (23 d'octubre a 3  de 
novembre). 

' Documentáis i peii(cules 
emesos per Televisió de 
Catalunya: el documental El meu 
avi; Carmen Amaya, la /brça, i 
Los Tarantos, al Canal 33. 

Catalunya Rdio inclour 
en la seva página web un arxiu 
sonor de la bailaora. 
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Ho va dir ben ciar el conseller de 
Cultura, 1erran Mascarell, a la 
presentació de l'Any Carmen 
Amaya. "No es pot entendre la 
cultura catalana sense l'apor-
tació de la cultura gitana". Es 
una bona declaració d'intenci-
ons, i la bateria d'actes progra-
rnats fins a final d'any —exposi-
cions, festivals d'art i cinema fla-
menc, documentals i espectacles 
teatrals— afronta un doble repte 
que defensa amb passió Xavier 
Albertí, codirector de l'exposició 
El ParaHel 1894-1939 al CCCB, 
nou director del 'teatre Nacional 
de Catalunya ('tNC) i comissari 
de l'Any Carmen Amaya. 

"Es necessari insuflar bona sa-
lut al mite de Carmen Amaya. Es-
tem parlant Tuna artista trans-
cendental, la Callas de la dansa 
conternporbnia, una figura única 
que va portar el ball flamenc del 
Somorrostro als principals esce-
naris del món, atorgant-li una 
dimensió universal", explica Al-
berti. "1 cal aprofitar l'ocasió per 
obrir un debat, un espai de re-
flexió sobre la irnportbncia vital, 
per tradició, história i influéncia 
en totes les arts, de la cultura gita-
na en la construcció de la cultura 
catalana". 

No és un repte Facil. Sobren 
massa pre,judicis i regna la ig-
norbncia i el complet desconeixe-
ment no només de l'aportació gi-
tana a la cultura catalana, sinó 
del valor i la irnportbncia de la 
llengua, la música i la cultura 
própies del poble romaní. Convé, 
dones, despertar sensibilitats i re-
cordar, aprofitant la doble efe-
méride, la rica tradició flamenca 
catalana. Durant les dues últimes 
décades del segle XIX i les tres 
primeres del XX, Barcelona es va 
consolidar com un deis primers 
centres de la vida flamenca a Es-
panya, a través d'una extensa gale-
ría de locals en els quals van ac-
tuar els grans mites del cante, el 
baile i la guitarra, des d'Antonio 
Chacón, Manuel 'Forre i La Niña 
de los Peines, fins a Ramón Mon-
toya, Sabicas o Vicente Escudero. 

"La gent no és conscient de la 
rellevant aportació gitana a la 
construcció del món de l'especta-
de, les varietats, el music-hall i el 
teatre, que va donar una extraor-
dinária personalitat al Parallel, 
que, jr cert, es va construir a 
partir d'assen taments gitanos", 
comenta Albertí. "Sense la seva 
aportació no s'hauria produYt un 
fet transcendental: el salt del fla-
menc de l'ám bit familiar i domés-
tic, del pati de les cases gitanes, a 
les tavernes i els cafés, creant un 
nou tipus d'espectacle que va cau-
sar furor a Barcelona iva fascinar 
músics, pintors, poetes i drama-
turgs". 

Un enamorat del flamenc i la 
cultura gitana va ser Isidre No-
nelI (1872-1911). Ningú ha pintat 
gitanes amb més respecte i ad-
miració, com ara a Dues gitanes. 
"Es el pintor de les gitanes i no 
Tuna manera folklórica. Es mo-
vía pci Somorrostro i era un en tu-
siasta del flamenc, Ii interessava 
de debó el cante jondo. Diuen que 
fins i tot cantava flamenc mentre 
pintava... Respectava molt el món 
gitano, no només Ii interessava 
com a objecte artístic, i per aixó la 
seva pintura no té res a veure 
amb els tópics: en els seus qua-
dreshi ha abséncia total d'anécdo-
ta", analitza Cristina Mendoza, 
fins fa poe sotsdirectora del 
MNAC i gran experta en l'obra de 

NonelI. "Va trobar en les gitanes 
el model ideal pera un pintor, per 
la seva naturalitat, per l'abséncia 
de posat". 

El món gitano, el flamenc, el 
món taurí... Són temes recurrents 
i presents en la pintura i l'escultu-
ra catalana de l'época. El que és 
dificil és trobar art pur per sobre 
de la simple anécdota. Mendoza 
destaca "la dignitat, l'orgull gita-
no en la mirada" que transmeten 
algunes de les gitanes que va pin-
tar NonelI, per sobre del sofri-
ment i les seves dures condicions 
de vida. Dignitat gitana que va 
captivar també el gran poeta del 
piano, 	Frederic 	Mompou 
(1893-1987), que feia llargs passe-
jos per MontjuYc, en els quals va 
conéixer a la 1ana i la Chatuncha. 
Admirava el port altiu, l'elegáncia 
natural d'aquestes dues amigues 
gitanes a les que retraté musical-
ment en dues exquisides peces, Gi- 

"NonelI és el pintor 
de les gitanes; cantava 
flamenc en pintar", 
diu Cristina Mendoza 

tanes liII, del cicle Suburbis, es-
cnt entre 1916 i 1917. 

No és possibie traçar un retrat 
históric de la Barcelona bohémia 
i canalla anterior i posterior a la 
Guerra Civil sense la preséncia ro-
maní als carrers Tuna Barcelona 
que va ser esborrada del mapa 
perla febre deis loes Oiímpics de 
1992 i el disseny a uitrança i que 
es va emportar tavernes, locais, 
cinemesi teatres queja solament 
viuen en les novel-les de Manuel 
Vázquez Montalbán i Juan Mar-
sé. 'l'anta miopia cultural fa pe-
na. Ni tan sois hern estat capaços  

de valorar com es mereix una 
peilícula tan extraordinéria com 
Los turanIos, de 1rancesc Rovira 
Beleta", exclama Alberti. 

"El franquisme i el tardofran-
quisme van fer bastant mal en la 
valoració del món flamenc", as-
senyaia el compositor Palomar, di-
rector del Taller de Músics, el cen-
tre que més ha iiuitat pci pie reco-
neixement del flamenc en l'émbit 
de i'ensenyament superior de mú-
sica, al mateix niveil d'aitres disci-
plines ciéssiques. "Es va cometre 
l'error de pro,jectar sobre una ma-
nifestació artística qüestions ideo-
lógiques. Si el franquisme 110 va 
fer malament —per la seva estre-
tor de mires—, també ho va fer 
malament el catalanisme, ja que 
va deslegitimar una estética per 
un apriorisme bastant dificil de 
mantenir", diu Palomar. "A més, 
es té consténcia de gitanos cata-
lans del XIX actuant a Cuba que  

només parlaven catalé i caló. 
Com a mínim, és curiós sociológi-
camen t...". 

Peró mentre una nova gene-
ració d'artistes cataians del cante, 
el baile i el toque triomfa en els 
escenaris —i tothom sap que la 
rumba catalana és una creació 
genuYnament barcelonina—, la 
centenéria i fructífera nació de 
Catalunya amb el flamenc, vaixeli 
insígnia de la cultura gitana, se-
gueix sent tan poe coneguda pci 
gran púbhc com poe investigada 
peis especiahstes. "Cal canviar el 
xip, desterrar pre,judicis i recons-
truir les claus de la riostra cultura 
sense por. Hi ha un desconeixe-
ment total sobre el tema", es la-
menta Albertí. 

El nou director del 't'NC posa 
el dit a la nafra. "No 11cm sabut 
llegir la riostra própia tradició, ni 
anahtzar totes les tradicions que 
han nodrit históricament la nos- 
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"Si no puc bailar, 
em moro" 

tra prúpia cultura. Cal entendre 
la cultura catalana com un espai 
de dibleg enriquidor, com a gre-
sol de cultures, com a punt de 
trobada d'influéncies de proce-
déncies inolt diverses que han 
ajudat precisainent a construirla 
cultura gitana des Tuna suma de 
sensibilitats". 

t la galería de grans composi-
tors sotinesos per la gitaneitat és 
enorme, des de Morera, Isaac Al-
béniz, Enric Granados, .Joaquiin 
Serra i els gerinans Joan i Ricard 
Lainote de Grignon, fins a crea-
dors en actiu, com el veterb Guin-
joan, que va escriure una gran 
obra per a coijunt de percussi-
ons, Homenatge a Carmen Amaya, 
que transinet pura energía rítini-
ca, com l'art de la gran bailaora. 

Avui hi ha una generació d'au-
téntics inestres a l'hora de portar 
al inón siinfónic la força, el color¡ 
el ritme flamenc: Amargós, Mi- 

q 

Catalunya!"... Ainb aquesta anéc-
dota, Palomar il-lustra el seu con-
venciment que hi ha una manera 
"catalana" d'abordar el llamenc. 
"Diguem que un grup de músics 
han estirat de la manta davant la 
potencialitat musical que brinda 
l'assumpte. Després de Benavent, 
aquí tenim aquesta generació dar-
tistes com Chicuelo, Cañizares, Ga-
sull,Amargós... i un llarguíssim et-
cétera. t en el cante: Duquende, 
Poveda, Mayte Martín, ara El Sa-
lao... El Taller de Músics segueix 
apostant per reivindicar aquesta 
música i dotar-la de rigor acadé-
mic. Es pot fer; el que passa és que 
desfer malentesos sobre l'aprenen-
tatge del flamenc costa molta su-
or... cal reinar junts, i reinar bé. 
La música s'ho mereix. Música 
ami) ma,júscules, la que está inés 
enllii de calaixos d'estrets etique-
tatges, com aquells mobles de les 
antigues impremtes". 

En el teatre i la poesía trobem 
exemplessuperbsde la petjada ro-
maní, com la Primera história 
d'Esther, de Salvador Espriu, amb 
influéncies del caló que parlaven 
els gitanos catalans. O les sucoses 
obres satíriques de Frederic So-
ler, Pitarra (1839-1895), capaç de 
parodiar a La uerJjança de la lana 
un dramó del romanticisme es-
panyol com El trovador, d'Antonio 
García Gutiérrez. 

Per a Albertí, el referent en 
aquest terreny és l'univers teatral 
de Vallmit,jana (1873-1937). "Un 
autor fascinant, essencial en el 
pas d'un teatre simplement costu-
inista a un teatre costumista amb 

1 literatura de qualitat. Sentía una 
sincera fascinació pci caló, per la 
cultura i els costums gitanos. 1 no 
només en les seves obres teatrals, 
perqué també va escriure cliii-
bret Tuna ópera ambientada en 
el món gitano, Tassarba, de More-
ra, títol que vaig recomanar al Li-
ecu quan cm van demanar un in-
forme sobre óperes del patrimoni 
cataló que mereixen ser rescata-
des de l'oblit, perú passen els anys 
i segueix sent una assignatura 
pendent. No se Ii ha fetjustícia ni 
al teatre de Vallmitjana ni al ta-
lent musical de Morera, que és 
inolt inés que l'autor de La Santa 
Espina". Tassarba va ressuscitar 
pareialment el 2000 en el Festival 
de 'lorroella de Montgrí. 

1-li ha molts fronts oberts, des 
de la recerca de tot d'aspectes rda-
cionats amb la rumba catalana, el 
garrotín de Lleida, o l'anülisi de les 
in terrelacions entre havaneres i 
flamenc, fins a l'estudi de la in-
fluéncia de l'art flainenc en l'obra 
deis pintors, escriptors i músics ca-
talans, especialinent intensa du-
rant el Modernisine, en hi ha inolt 
repertori per redescobrir en el ter-
reny de la música simnfónica, de 
cambra, l'ópera i el ucd. 

M
etre i inig d'aiçada, 40 
quilos de pes i una 
energía sobrehuma-

na. 'lot a Carmen Amaya tenia 
alguna cosa mágica, irrepetible, 
un esciat de pur geni que va re-
volucionaria história de la dan-
sa. Fila de bailaora i tocaor amb 
arreis granadines —La Micaela 
i El Chino—, inai no va trepitjar 
l'escoia. 'iamnpoc ningú Ii va en-
senyar a bailar. Va néixer amb 
el ball a dins. De nena va actuar 
en tavernes i restaurants com 
el Set Portes, convertida ben 
aviat en qui sustentava tota la 
familia Amaya. Li deien "el tor-
bellino gitano" perla seva força 
i La Capitana peis seus dots de 
comnandamnent. Quan va escla-
tar la Guerra Civil, va creuar 

panyada Tuna pintoresca fa-
milia gitana carregada d'abrics 
de peli i joies —un día va com-
prar 25 reflotges d'or per a tota 
la comnpanyie:"Així arribareu 
puntuais als assaigs"—, i tainbé 
d'olles i cassoies per preparar 
un cocido gitano o rostir sardi-
nes en fogons sobre el parquet 
de les habitacions del Waidorf 
Astoria. Un fet pci qual la fa-
milia va ser convidada a aban-
donar i'hotei, i hi ha qui recor-
da la bailaora asseguda en un 
banc, emnbohcada en el seu 
abric de visó —diuen que els 
comprava de set en set— i mnen-
jant-se un entrepb d'arengades. 

Semnpre es va considerar 
una gitana catalana de cap a 
peus. Una dona generosa i ale-
gre que inai va perdre de vista 

Un dia va comprar 25 
rellotges d'or per a la 
companyia: "Així sereu 
pLIntLIals als assaigs" 

les seves arreis. Es va casar 
amb un guitarrista paio, Juan 
Antonio Agüero, i no va tenir 
filis. 'tamnpoc hereus del seu art, 
encara que no hi ha any que 
alguna bailaora reciamni aquest 
honor. 'iota la seva vida va iiui-
tar contra la mnaiaitia que la du-
gué a la toinba, el 19 de novemn-
bre de 1963: una insuficiéncia 
renal causada per una mnaifor-
mnació congénita (tenia ronyons 
de nena) que combatía ehmni-
nant les toxines baflant sense 
parar. "Si no puc bailar, cm mo-
ro". deia. 

Les proves d'una estreta 
relació intercultural: el pintor 
Noneli al seu estudi amb 
dues gitanes que l'inspiraren, 
com ho va fer la famosíssima 
Chatuncha (a sota, a 
l'esquerra) a Frederic 
Mompou. La pel.lícula Los 
Tarantos (a dalt) és una de 
les iconografies més clares, 
com la mateixa Carmen 
Amaya (dreta), d'un poble 
ben arrelat al fet catalá, com 
demostren avui els gitanos 

establerts a l'entorn de la 
plaça Raspa¡¡ del barri de 

Grácia de Barcelona. 
/ iON GOIKOL)RIA / COLITA 

"La personalitat del 
Parallel no s'entén 
sense l'aportaciá 
gitana", diu Albertí 

quel Ortega i Palomar. "La identi-
tat gitana és importantíssima, pe-
ró barrejant-se amb el folklore 
andalús, i tainbé l'hispb, fins i tot 
el jueu i el morisc. No hi ha res 
musicalment inés barrejat des de 
l'origen que el que entenem com 
a llamenc", explica Palomar. 

Iii ha un dise en directe del 
sextet del guitarrista Paco de Lu-
cía en qué CarIes Benavent, des-
prés d'un solo magistral, enllaça 
el conegut tema d'Entre dos 
aguas. Davant la filigrana, s'escol-
ta algú del públic (amb veu de cas-
salla, per cert) entonant un "Visca 

l'Atlntic i va arribar amb tots 
els seus a Buenos Aires per com-
plir un contracte al teatre Mara-
villas que es va convertir en 
l'inici d'una gira per tota l'A-
mérica Llatina i peis Estats 
Units que va durar 11 anys. 

Amb el seu revolucionan ta-
lent, el ball flamnenc va fer el 
salt inés gran de la seva his-
tória, des de la sorra del Somnor-
rostro a la glória universal del 
Carnegie Hall de Nova York, 
Broadway i el Hollywood Bowi 
de Los Angeles. La llegenda 
Amaya no va parar de créixer, 
alimentada per mil anécdotes i 
éxits rotunds: el president Roo-
sevelt la va convidar a bailar a 
la Casa Blanca, i ella no va voler 
cobrar-ii ni un dólar; va conque-
nr la portada de la revista L(fe... 
Va fer gran el flamnenc a la ciu-
tat deis grataceis, poe acostu-
mada a veure una artista acom- 
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