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Fa 20 anys, abans que les institu·
cions es dignessin a reconèixer la 
universalitat de la figura de Car·
men Amaya, els actors Manuel Vei·
ga i Pilar Martínez van rendir amb 
Jar. Carmen Amaya in memoriam el 
seu personal homenatge a la gita·
na catalana que va revolucionar el 
món amb el seu furiós taloneig i el 
seu flamenc lliure i sense fronteres. 
Ara, coincidint amb l’Any Carmen 
Amaya, revisen l’aclamat muntat·
ge, un espectacle sobri i profund 
sobre la personalitat d’una bailao-
ra revolucionària, al Teatre Akadè·
mia. Estarà en cartell fins al dia 24. 
«Jar reivindica una artista catala-
na que sempre va ser molt més re-
coneguda a fora que a casa seva, 
admirada per figures com Charles 
Chaplin, Greta Garbo i Orson We-
lles», recorda Veiga. 
 Estrenat el 1993 per celebrar 
els 30 anys de la mort de l’artista, 
Jar és un terme caló que els gita·
nos utilitzen per dir calor a l’àni·
ma. Això és precisament el que ve 

a buscar Manuel (Manuel Veiga), el 
bailaor protagonista de l’obra, quan 
torna a casa una setmana després 
de morir Carmen Amaya. 

Viatge al Somorrostro

A l’arribar al Somorrostro, barri de 
barraques a la platja on convivia a 
Barcelona amb els de la seva ètnia, 
es troba amb María (Pilar Martínez), 
que, a diferència de Manuel i de Car·
men, no ha abandonat mai el seu mi·
serable barri de barraques. «L’únic 
que hem canviat de la història és la 
localització. Abans l’acció es desen-
volupava al Somorrostro. Ara trans-
corre en un magatzem per adaptar-
la millor a l’espai escènic del Teatre 
de l’Akadèmia», explica Veiga. 
 Manuel i María comparteixen 
els seus records d’infància, les seves 
aventures i ingenuïtat infantil, que 
contrasten amb el dolor per la mort 
de Carmen Amaya, una figura evoca·
da però central en el muntatge, una 
coproducció de Rom Teatre i el Cen·
tre d’Arts Escèniques de Terrassa, di·
rigit per Mercè Cervera.
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 Jar no compta amb números 
de ball però sí que hi ha música 
de guitarra i palmes. Les melodi·
es que acompanyen el text són 
d’antics col·laboradors de Peret, 
el Tío Toni i el Tío Paló, aquest úl·
tim també conegut com el James 
Brown de la rumba. «Vam gravar 
les seves cançons en un bar», re·
corda Miguel Veiga. La complici·
tat dels gitanos ha estat vital per a 
Jar, apunta l’actor, que va contras·
tar amb ells el text buscant la mà·
xima veracitat.
 Veiga va muntar l’obra arran de 
la impressió que li va causar la pel·
lícula Los Tarantos, de Francisco Ro·
vira Beleta. «La vaig veure quan era 
petit però em va marcar», admet. 
«Jo llavors estiuejava a Calella de 
Palafrugell i anava sovint a Begur, 
on va morir Carmen Amaya. Allà 
tothom en parlava. A més a més 
de ser un mite, a Begur era un per-
sonatge quotidià i vaig voler saber 
més coses sobre ella». 
 L’actor va parlar amb diverses 
amigues de la bailaora, Lola Flores 
i La Chunga, entre elles. «Lola Flo-
res em va dir una frase que vaig in-
cloure en el text i que deia ‘quan 
l’Amaya ballava suava fosc, de co-
lor sang com els cristos antics’».
 El muntatge va obtenir unes crí·
tiques magnífiques en la seva estre·
na. Les millors van venir per part 
dels gitanos: no podien creure que 
els actors que l’interpretaven fos·
sin paios. Un piropo millor, impos·
sible. H33 Mateix elenc 8Miguel Veiga i Pilar Martínez protagonitzen l’obra.
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‘Jar’, record recuperat
Els actors Miguel Veiga i Pilar Martínez revisen el seu aclamat homenatge a Carmen  
Amaya creat fa 20 anys H El Teatre Akadèmia reposa l’obra fins al 24 de novembre
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