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Un festival que honora
l’esperit de Carmen Amaya

Carmen Amaya és l’eix d’una nova
edició del festival Ciutat Flamenco,
que organitzen el Taller de Músics
i el Mercat de les Flors del 23 al 26
de maig. El propòsit és confrontar
idees per projectar el flamenc.

X.C.

BARCELONA. El director del Taller
de Músics, Lluís Cabrera, considera
que la figura de Carmen Amaya “ai-
xopluga” el festival Ciutat Flamen-
co, que per segon any se celebra al
Mercat de les Flors. L’esperit de la
bailaora del Somorrostro, diu Ca-
brera, s’adiu amb el caràcter “trans-
gressor i universal” d’un festival que
“vol confrontar idees, crear conflic-
te i provocar una discussió dialèc-
tica sobre què és i què ha sigut el fla-
menc per projectar-lo cap al futur”.
Tot plegat amb un pressupost de
150.000 euros.

La teoria la porten a la pràctica
amb una programació estructurada
en dos àmbits: la secció Flamenco

Empírico i els concerts centrals.
Aquest any també hi ha un èmfasi
especial en la relació del flamenc
amb la societat, que es concretarà
diumenge amb un espectacle en què
participaran alumnes de l’Escola
Gornal - Centre de les Arts de l’Hos-
pitalet i de l’Institut del Teatre, jun-
tament amb la Banda Municipal de
Barcelona i la bailaora Eva Yerba-
buena. Faran un homenatge a Car-
men Amaya que acabarà amb una
sardinada popular a la plaça Marga-
rida Xirgu. Serà una manera de re-
cordar la llegenda segons la qual
Amaya cuinava sardines a l’habita-
ció de l’hotel Waldorf Astoria durant
les seves estades a Nova York.

Els concerts central del festival
tornen a apostar per “programar el
que no és obvi”, diu Cabrera. El tret
de sortida el donarà el dijous 23 la
danzaora Rocío Molina. “És una do-
na forta que fa un treball de peus ex-
traordinari”, explica el director del
Mercat de les Flors, Francesc Casa-
desús. La sessió de divendres és un

Eva Yerbabuena participarà en l’espectacle que
tancarà el festival diumenge. RENÉ ROBERT

viatge musical a Buenos Aires i No-
va York, dues ciutats fonamentals
en la història d’Amaya. El cantaor
Tomás de Perrate comandarà Siste-
ma Tango, Ensembe de Cuatro. I la
improvisació jazzística marcarà
l’actuació del Free Art Ensemble.

La connexió coreana del Taller de
Músics porta al festival una trobada
entre el flamenc de Marta Robles,
Alba Carmona (de Las Migas) i José
Antonio Martín Salao i el pansori de
Jeong Ga Ak Hoe. Aquest espectacle,
que es va estrenar al Mercat de Mú-
sica de Vic, precedirà dissabte el re-
cital de Duquende.

Flamenco Empírico
La programació de Flamenco Empi-
rico, comissariada per Juan Carlos
Lérida, també té Carmen Amaya
com a font d’inspiració. Aquest any,
per exemple, Lérida ha convidat
tres ballarins que no tenen res a
veure amb l’univers d’Amaya per-
què en donin la seva visió des de fo-
ra. Són María Muñoz (de la compa-
nyia Mal Pelo), el ballarí irlandès de
claqué Colin Dunne i el noruec
Hallgrim Hansegard. Tots tres,
acompanyats pel Niño de Elche, “un
cantaor que involucra el seu cos en
el cant”, explica Lérida.e

FESTIVAL CIUTAT FLAMENCO

Duquende, el ‘cantaor’ amb veu de metall

Juan Rafael Cortés, Duquende per
a l’art, és una de les estrelles del
festival Ciutat Flamenco, que se
celebra al Mercat de les Flors. El
cantaor sabadellenc hi presentarà
dissabte el disc Rompecabezas.

En el disc hi ha dos homenatges
explícits: una malaguenya titulada
Enrique Morente i la rumba Na más
que’r día, que Camarón va incloure
al disc Viviré (1984). “Morente va
ser un creador. Va crear una escola
que han seguit gent com Miguel Po-
veda, Arcángel i Mayte Martín. En
sabia molt, Morente. Podia fer un
disc com Omega i després tornar al
flamenc perquè coneixia el camí”,
explica Duquende.

“El flamenc el tenia a casa”
De Camarón podria parlar-ne hores
i hores. De fet, el de La Isla va ser el
mirall del de Sabadell. “Quan era pe-
tit ja volia ser com Camarón. Em
tancava a l’habitació a escoltar els

seus discos. Anava a la perruqueria
amb una fotografia d’ell perquè em
pentinessin igual. Em volia vestir
com ell”, recorda. Però no només de
Camarón es va alimentar l’art de
Duquende. Com li agrada dir, “el fla-
menc el tenia a casa”. “La meva ma-
re, al cel sigui, em cantava per segui-
riyas, per soleás. Cantava tots els
pals. Ella m’explicava que quan jo
tenia quatre o cinc anys ja cantava
sis pals de flamenc. I el gen del cant
em ve del meu avi”, diu.

Aquell Duquende que encara era
un marrec quan Camarón el va con-
vidar a cantar també va viure el fla-
menc escoltant La Paquera i Terre-
moto, i sobretot cantant. “Recordo
que una vegada anava pel carrer plo-

rant, per alguna cosa de criatures.
Dos senyors que passaven per allà
van dir: «Mira, aquest és el nano ros
que canta». Jo sabia que em farien
cantar. M’eixugava les llàgrimes i
els cantava una mica. Mai vaig dir
que no. Era una persona amb educa-
ció”, fa broma.

Duquende va construir el seu art
assimilant de manera natural la re-
volució flamenca que van engegar
Paco de Lucía i Camarón. Té un do-
mini tècnic fora de mida, però sap
que la clau de tot plegat és la trans-
missió. “Un dia a Central Park, a No-
va York, se’m va apropar un home.
Em va dir que no entenia les parau-
les de les meves cançons, però que sí
que entenia els sentiments. I l’home
es menjava les llàgrimes després de
sentir-me cantar per seguiriyas. La
que ho entén és la pell”, assegura.

Un disc sobre Leonard Cohen
Duquende creu que “un cantaor ha
de tenir un punt de bogeria”, però
controlada. “Hi ha un fil que no s’ha
de trencar –diu–. Pots volar, però
sempre has de saber on és el niu, que
és l’afinació i el ritme. Si la bogeria
no té control, se’n va com un globus,
que l’infles d’aire i no té rumb”.

Aquest control, i la curiositat, li
va permetre cantar amb el pakista-
nès Faiz Ali Faiz i amb la coreana
Soojung Chae. I tot just fa una set-
mana va enllestir l’enregistrament
d’un disc basat en cançons de Leo-
nard Cohen. “No té res a veure amb
el flamenc, però sí amb mi. Estic po-
sant el meu cor en aquestes can-
çons, portant-les pel meu camí. Pe-
rò no hi ha cap músic de flamenc,
perquè en aquest disc el flamenc sóc
jo”, avança Duquende.e

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La veu de Duquende
(Sabadell, 1965) ve de molt lluny.
“El flamenc ja el duia a la panxa de
la meva mare”, explica en un bar a
prop de casa seva, al barri sabade-
llenc de Can Puiggener. Exagera,
però no gaire, perquè de ben petit va
demostrar que tenia una màgia es-
pecial. “Quan era un nen de quatre
anys, venien a casa nostra artistes
que li demanaven al meu pare si em
podia despertar perquè volien es-
coltar-me. I jo m’asseia amb ells i
cantava”, recorda Duquende.

Aquell nen és avui un cantaor de
veu profunda, de metall camaronià,
que ha depurat una tècnica que ja
era prodigiosa quan va començar a
cantar professionalment. Amb
aquesta maduresa ha enregistrat
Rompecabezas (Universal, 2012),
un disc produït per Pepe de Lucía
que és un recorregut per pals que
Duquende domina com si haguessin
nascut amb ell. I per acompanyar-lo
hi ha tot un dream team de la guitar-
ra flamenca: Paco de Lucía, Juan
Manuel Cañizares, Tomatito, Diego
del Morao, Niño Josele, Niño de Pu-
ra i un Raimundo Amador implicat
aquest cop en la puresa flamenca.
Aquest és el treball que defensarà
aquest dissabte al Mercat de les
Flors, amb Chicuelo a la guitarra.
“S’hi haurà d’adaptar, però tocant
a la seva manera”, diu Duquende.

Juan Rafael Cortés, Duquende, participarà en una nova edició del festival Ciutat
Flamenco, que se celebra a Barcelona del 23 al 26 de maig. JACOB CRAWFURD

El sabadellenc Juan Rafael Cortés presenta el disc ‘Rompecabezas’ dissabte al Mercat de les Flors
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“Pots volar,
però has de
saber on tens
el niu, que és
l’afinació i el
ritme”, diu


