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Per la
bellesa

L A G U I A

FÉLIX VÁZQUEZ

Rocío Molina, en plena actuació

J orge Valdano ens ho deu i no li
pensem perdonar. Ens ha d’ex-
plicar fil per randa les converses
entre Florentino Pérez i Mouri-

nho quan l’entrenador encara era a l’In-
ter. Ha d’explicar-nos com d’èpic s’ha-
via de posar Florentino per detallar la
missió militar que se li encomanava a
l’entrenador portuguès. Calia destruir el
F.C. Barcelona, calia destruir el que re-
presentava el Barcelona, el seu ideal de
bellesa. I per a això disposaria de tot allò
que calgués, a l’espanyola: diners, capri-
cis, violència verbal,males arts, crèdit in-
definit... És normal pensar que un ésser
pusil·lànime com Mourinho veiés aquí
una possibilitat de valoritzar-se només a
partir de la destrucció. Però si alguna co-
sa no sap ferMourinho és justament des-
truir la bellesa. Pot aconseguir resultats,
però no crear formes, que és la base de la
pràctica artística. I tenim els exemples
del Manchester United, el Juventus i el
Barcelona per demostrar que aquests
equips han estat molt més forts que ell.
El cas Mourinho, que dóna per a mol-

tes derives metafòriques, ens demostra
la força indestructible de la bellesa.
Aquesta resistència ha permès la super-
vivència de l’art en les pitjors condicions
i contra els pitjors enemics, fins i tot con-
tra aquells que el consideraven una pura
degeneració. Però quan alguna cosa és
singular, compartible, creua fronteres i
produeix un tipus de plaer reflexiu, cos-
tamolt de destruir. I això té a veure amb
els resultats, però no només amb ells.
Unmourinhista, si és que encara existei-
xen, deu pensar que el Bayern s’ha tor-
nat boig contractant Guardiola: per què,
si aquest any ho han guanyat gairebé
tot? Un dirigent amb perspectiva pensa
el contrari, pensa que el Bayern no en

tindrà prou amb ser allò que ja és, per-
què guanya però no inventa, no té for-
ma. La necessita per esdevenir llegenda.
Curiosament l’enfonsament deMouri-

nho s’ha degut en gran part al fet que en
un moment va atacar la forma derivada
de la del Barça, la de la selecció espanyo-
la. I aquí es va crear enemics interiors
disposats a defensar aquesta altra cons-
trucció, amb Del Bosque i Casillas
d’agents actius. Si algun dia Mourinho
es pregunta els perquès del seu fracàs,
tindrà aquí un motiu: ja no lluitava con-
tra el Barça, sinó contra la idea d’allò
que el Barça representava.
Què podem deduir de tot això des de

la cultura catalana? En primer lloc, que
hem assistit a un assaig particular, però
d’enorme envergadura, de com intentar
destruir un pilar significatiu del nostre
país (encara que aixòmolesti els antibar-
celonistes de dret), i ho hem superat,
sense cap dubte. Però era un assaig, no
ho oblidem. En segon lloc, i això ens ser-
veix com a reflexió interna, que aquest
cas ens confirma una vegada més la ne-
cessitat del suport als creadors de belle-
sa. Sí, semblarà agafat pels pèls, però és
així. Els creadors no busquen resultats,
només provocar, fer reflexionar i durar.
I en aquests pilars la col·lectivitat es
construeix i continua.

ANA PÉREZ MARTÍ
Barcelona

Misteri. Entorn de la figura de Car-
men Amaya i el flamenc. Més enllà de
les escasses biografies que existeixen
de l’artista i de la clàssica concepció
del ball tradicional més internacional
del país hi ha moltes portes per obrir.
El festival Ciutat Flamenco torna aBar-
celona, entre el dijous 23 i el diumenge
26 de maig, amb l’objectiu d’explorar
perfils desconeguts de la bailaora i can-
taora Carmen Amaya en el cinquante-
nari de la seva mort i també “aprofun-
dir en la relació del flamenc amb la
contemporaneïtat”, explica Lluís Ca-
brera, director del Taller de Músics i
organitzador del certamen.
“El festival vol crear conflicte, con-

frontar idees, provocar discussió dia-
lèctica sobre què és el flamenc, què ha

estat i que pot arribar a ser”.
Cabrera destaca que el certa-
men escapa de la programació
òbvia i aposta per l’heterodò-
xia, la transgressió i la combi-
nació de disciplines, tot això
dins delmarc del flamenc con-
temporani. Des de concerts a
cursos de fotografia passant
per tallers d’improvisació o
una sardinada popular, el festi-
val Ciutat Flamenco proposa
un homenatge a Carmen
Amaya a la seva ciutat natal.
El tret de sortida anirà a càr-

rec deRocíoMolina i el seu es-
pectacle Danzaora-Vinática
en elMercat de les Flors. “L’ar-

tista que més transcendència
està tenint a nivell internacio-
nal”, segons Francesc Casa-
desús, director del Mercat, ha
inspirat el terme dansaora per
descriure la barreja entre fla-
menc i dansa clàssica. Rocío
Molina sortirà també al carrer
per fer la seva reverència parti-
cular a Carmen Amaya a la
font que porta el nomde la bai-
laora a la Barceloneta. Molina
“improvisarà sobre el seu ima-
ginari de la figura de Carmen
Amaya treballant amb sons, ai-
gua, espai, peixos, el seu za-
pateado i la brillantor”, diu
Juan Carlos Lérida, comissari
de l’activitat gratuïta.
A l’actuació de Rocío Moli-

na se sumaran divendres dos
concerts dedicats a Buenos Ai-
res i Nova York. Sistema Tan-
go connectarà amb el país on
es va exiliar del franquisme i
Antes existió el grito traçarà
un pont amb l’Amèrica Negra.

Dissabte, la música coreana es trobarà
amb el flamenc.
El punt final el posarà diumenge l’es-

pectacle Lo que nos queda de Carmen,
en el qual col·laboren nens d’ètnia gita-
na del barri del Gornal de l’Hospitalet
de Llobregat, alumnes de l’Institut del
Teatre, la BandaMunicipal de Barcelo-
na i la bailaora Eva Yerbabuena. El fes-
tival anirà, a més, més enllà dels con-
certs, amb el cicle Flamenc Empíric,
un espai per a la creació, a Talleres y
Fraguas, com la improvisació que du-
ran a terme María Muñoz-Mal Pelo,
l’irlandès Dunne, el noruec Hansegard
i el Niño de Elche a Tócame las palmas.
Els artistes emergents també tin-

dran el seu lloc als set tapeos de deu
minuts que s’oferiran al vestíbul del
Mercat de les Flors abans dels con-
certs, triats a través de la plataforma
YouTube per Juan Carlos Lérida.c

DIJOUS 23
Rocío Molina. Danzaora-Vináti-
ca. Mercat de les Flors. 21.30 h
DIVENDRES 24
Tócame las palmas. Improvisa-
ció de María Muñoz-Mal Pelo,
Colin Dunne, Hallgrim Hanse-
gård i el Niño de Elche. Mer-
cat de les Flors 20 h.
Sistema Tango i Antes existió
el grito, Mercat de les Flors.
21.30 h
DISSABTE 25
Jeong Ga Ak Hoe, Marta
Robles i Alba Carmona amb
la col·laboració de Salao. Du-
quende amb Rompecabezas.
Mercat de les Flors. 21.30 h

LLUÍS SIERRA
Barcelona

El govern municipal de CiU es va que-
dar ahir sol defensant la creació del
Museude les Cultures delMón i el des-
tí en general dels 30 milions d’euros
del recent conveni amb la Diputació
per a inversions culturals. Malgrat ai-
xò, el regidor de Cultura, Jaume
Ciurana, va deixar clar que no variarà

els plans. Dues proposicions sem-
blants de PSC i PP aprovades permajo-
ria insten al govern Trias a, entre al-
tres coses, suprimir la inversió destina-
da a aquest museu al palau del Mar-
quès de Lió (que sumada a l’adequació
del palau Nadal, al mateix carrer
Montcada, arriba als 11 milions d’eu-
ros) i reduir la de 12 milions al castell
de Montjuïc.
Les proposicions aprovades no obli-

guen reglamentàriament l’equip de go-
vern, encara que suposin una desauto-
rització política més al minoritari
equip de Trias.
Tota l’oposició coincideix que aques-

tes inversions no s’han negociat amb
els grups polítics i que hi ha altres prio-
ritats al món dels equipaments cultu-
rals, sobretot als districtes apartats del
centre. Ciurana va oposar la necessitat
de donar un ús als palaus del carrer
Montcada i potenciar així un eix cultu-
ral amb el Museu Picasso.
La proposició del PSC va tenir els

vots d’ICV-EUiA i del PP, i l’abstenció
d’UxB. La del PP va tenir el suport
dels socialistes i l’abstenció d’ecosocia-
listes i independentistes.c
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