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Teatre

El 2 de novembre farà 100 anys 
que va morir Carmen Amaya, i 
el TNC li ha volgut retre 
homenatge amb un espectacle 
concebut pel coreògraf Ramon 
Oller, el flamenc de Rocío 
Molina, Jesús Carmona i Mayte 
Martín, la música de Joan 
Guinjoan i l’orquestra BCN216.  
Oller ens explica qui era i com 
era la reina del Somorrostro.
 
Quina és la teva aportació a La 
Capitana? 
M’he centrat en el viatge 
d’anada i tornada de Carmen 
Amaya als Estats Units. En la 
part humana, i la seva soledat. 
Pensa que va arribar a ser una 
gran diva a Amèrica, però aquí 
continua sent una persona 
desconeguda. Ara celebrem 
que fa cent anys va néixer a 
Barcelona, però... 
Tu has incorporat el flamenc als 
teus treballs de dansa. Què 
representa Amaya?

No m’agrada comparar, però 
tinc arrels familiars que em 
lliguen al flamenc. Està molt 
dintre meu. Carmen Amaya va 
obrir les portes a molta gent, 
cap als EUA i tot el continent 
americà. A més, la seva manera 
de ballar, cap a l’espectador, va 
ser molt important. En sóc fan.
Com era ella?
Tenia un punt de solitud. I era 
una persona molt arrelada a la 
seva gent. I que mai no es 

doblegava per res. Antonio 
Gades va dir d’ella que era 
inclassificable, com a persona i 
com a artista. Quan ballava, era 
un torrent. Quan parava, era la 
dona més normal del món, amb 
el seu cigarret i la seva gent.
Què fas servir de Carmen 
Amaya?
Faig servir els tres pals del 
flamenc. I he agafat un grup de 
gent que fa un viatge per sortir i 
poder créixer. Pensa que a ella, 

la Guerra Civil, la va agafar de 
gira per Espanya. La van 
confondre amb algú que havia 
fet un atemptat a Madrid i va 
haver de marxar a Portugal. I 
d’allà, a Amèrica. 
Poca gent sabia que era 
catalana...
Va sortir de Catalunya ballant 
flamenc i es va haver d’inventar 
un personatge perquè no podia 
dir que era catalana. Deia que 
era del Somorrostro del 
Sacromonte. La gent no ho 
podia entendre. Pensa que els 
seus fans eren Charles Chaplin, 
Greta Garbo, Marlene Dietrich...
¿Està normalitzat el flamenc a 
Catalunya? 
No. En absolut. Quan hi ha 
grans bailaores, cantants... I 
s’hauria de pensar que tenim 
una cultura mixta i que el 
flamenc en forma part. Només 
es pensa en els flamencs cada 
quatre anys, quan es van a 
buscar els vots. Això és 
horrorós. –A. Gomila
      
LA CAPITANA
Teatre Nacional 
Fins al 10 de novembre

Chaplin, Greta Garbo i la Dietrich l’admiraven.

 La rèplica 
Ramon Oller


