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TELEVISIÓ Antena 3 dubta si
renovar els drets de la F-1
Antena 3 està dubtant sobre si és viable o no
renovar els drets de la Fórmula 1, ja que no
ho vol fer a qualsevol preu. 60
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MÚSICA Chucho Valdés es posa 
a la butxaca el públic gironí
El pianista cubà Chucho Valdés enamora l’Auditori de Girona en la pre-
sentació del seu nou treball «Border free». 52

Va ser la bailaora més gran del
segle XX, va revolucionar el món
del flamenc i es va fer amb algunes
de les grans personalitats del seu
temps. Tot això, més filla adoptiva
de Begur, va ser Carmen Amaya,
que avui hauria fet cent anys.

És difícil poder determinar l'he-
rència que va deixar Carmen
Amaya des de la seva mort el 19 de
novembre de 1963 a Begur, ja que
el flamenc, com tot l'art, evolucio-
na per acumulació d'experiències,
però el que sí que és segur que és
que les generacions actuals sa-
ben poc d'aquell mite, que va ob-
rir nous camins en el flamenc i va
revolucionar el ball. 

Nascuda el 2 de novembre de
1913 en una barraca del Somor-
rostro a Barcelona, Carmen Amaya
va despuntar ja de nena en el ball,
una faceta que eclipsaria la cantant.
La Capitana va començar a polir el
seu art, com recorda Ana María
Moix, en «els miserables antres
del barri Xino, en tavernes plenes
de prostitutes, borratxos, lladregots
i camells», allà on la portava a ba-
llar el seu pare, el Xino; i als 10 anys
ja ballava com va ballar sempre.

D'aquells antres, als quals no s'a-
costava la burgesia, Carmen
Amaya va fer el salt i va seduir el
públic de París, Londres, Buenos
Aires, Berlín, Mèxic, Los Angeles,
Hollywood o Nova York.  Va arribar
a actuar en tres ocasions al pro-
grama d'Ed Sullivan, va ser admi-
rada per Toscanini, per Stokovski,
seduïda per Orson Welles per par-
ticipar en una pel·lícula amb Mar-
lene Dietrich, va arribar a conèixer
la reina d'Anglaterra, va ser prota-

gonista d'un gran reportatge a la re-
vista Life, i va ballar a la Casa Blan-
ca per al president nord-americà
Franklin Roosevelt, que la va ob-
sequiar amb una jaqueta amb in-
crustacions de brillants.

Per a la fotògrafa Colita, que
als 22 anys va realitzar el reportat-
ge fotogràfic de la pel·lícula «Los
Tarantos», de Rovira Beleta, i va
conviure amb La Capitana en els
últims mesos de la seva vida, Car-
men Amaya és «una de les grans
ballarines del segle XX, que es po-
dria comparar a Nijinsky o Diá-
guilev».

Movia els braços i les mans com
les seves antecessores, recorda
Moix, però tenia «una força des-
comunal als peus i picava el terra
amb una energia mai vista en una
ballarina», amb un talonatge que
només es podia apreciar en els ba-
llarins masculins. Les buleries, la
soleá, el taranto, el fandango, les
alegries, les seguiriyas, el garrotín
se succeeixen a l'escenari d'una
manera endimoniada, flueixen
d'una Carmen embotida amb pan-
talons negres i jaqueta curta blan-
ca, i després aquells ulls, aquella
mirada tan profunda que s'ali-
menta d'un estat gairebé d'èxtasi. 

Begur sí que la recorda
Encara que Carmen Amaya va
despertar un enorme fervor po-
pular, pocs intel·lectuals es van
fer eco del seu art, amb les comp-
tades excepcions del crític d'art Se-
bastià Gasch, de Gonzalo Ruano o
d'algun altre escriptor. 

L'escassa presència pública de
Carmen Amaya en la seva ciutat
natal, amb una font a la Barcelo-

neta i una escultura perduda a la
muntanya de Montjuïc, són testi-
moni de l'oblit al qual el seu art i la
seva figura van ser condemnats du-

rant anys.
L’excepció a tant d’oblit és pre-

cisament Begur, que des de fa me-
sos organitza actes i exposicions en

la seva memòria. Fins i tot més de
300 gitanos d'arreu de Catalunya
s’hi van aplegar aquest estiu  i van
cantar, ballar i deixar clavells sobre
el monument en record seu que hi
ha a la plaça Forgas, on Amaya va
ballar per darrer cop a la seva
vida. La ballarina es va enamorar
de Begur després de veure el poble
en una fotografia i s'hi va comprar
una casa, el Mas d'en Pinc, dos
anys abans de morir. El municipi
va declarar-la filla adoptiva.

L'efemèride del centenari del
naixement, tot i que pendent de
confirmar l'any de naixement –al-
gunes biografies sostenen que va
néixer el 1917 o 1918– i dels 50 anys
de la seva mort han servit per
pal·liar aquest ostracisme amb
 l'Any Carmen Amaya, que ha inun-
dat Barcelona i altres poblacions
catalanes d'espectacles, de pro-
jecció de pel·lícules i de presenta-
cions de publicacions. 

L'última novetat és el llibre «Car-
men Amaya» (Edicions Bellaterra),
escrit per David Pérez i Montse Ma-
dridejos, i prologat pel novel·lista
Juan Marsé, que es presentarà el 5
de novembre en el marc de la IV
edició del Festival Carmen Amaya.

Malgrat haver estat una catala-
na universal, com Miró, Dalí o
Montserrat Caballé, les restes de
Carmen Amaya, enterrada ini-
cialment a Begur, descansen a
Santander en el panteó de la fa-
mília del seu marit, el guitarrista
Juan Antonio Agüero, cosa que
Colita expressa amb dolor: «el cos
va ser traslladat amb nocturnitat i
sense avís a Santander, i allà la fa-
mília Agüero no ha volgut que es
posés una placa commemorativa». 
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Del Somorrostro a Begur... i a l’eternitat
Avui fa cent anys del naixement de Carmen Amaya, catalana universal però que a penes és reconeguda a Catalunya

Carmen Amaya transmetia un magnetisme especial
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El duet, en plena actuació al cementiri.

JOAN COMALAT

L’Escala acollirà una jornada
sobre memòria oral de la mar

La Xarxa de Museus Marítims de
la Costa Catalana dedicarà una jor-
nada a la memòria oral i a debatre
amb diferents especialistes l’estat
de la qüestió. La Jornada tindrà lloc
el 27 de novembre al Museu de
l'Anxova i de la Sal de l'Escala.

Segons expliquen els,organit-
zadors, els darrers anys ha aug-
mentat la necessitat d’impulsar
la recuperació de la memòria oral,

sobretot a partir de la desaparició
de les últimes persones que van
viure abans de la mecanització
del treball i del ritme de vida que
aquests canvis imposaven. En els
pobles del litoral el procés de «pèr-
dua de la memòria» va ser espe-
cialment intens a partir de la dè-
cada dels setanta del segle XX,
amb la irrupció del turisme de
masses i el consegüent canvi de
model econòmic. 

L’ESCALA | A.S. El duet Nessun Dorma, de vio-
loncel i  violí, va tocar ahir durant
tres hores al cementiri de Banyo-
les, amenitzant la tradicional visi-
ta als difunts. Els músics van ser
ubicats a l’entrada del cementiri, i
des de les 11 del matí fins a les 2 de
la tarda van interpretar diverses pe-
ces destinades a col·laborar en el
recolliment i sentiment dels fa-
miliars que visitaven les tombes
dels seus estimats.
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Nessun Dorma toca al
cementiri de Banyoles

TOTS SANTS


