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EL SEGON CONCERT DEL XXI FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
D’IGUALADA, diumenge, el va protagonitzar l’organista nord-americana Gail
Archer, titular del Vassar College de New York, que va oferir un repertori amb
obres de Buxtehude, Bach, Medelssohn, Barber, Tower i Liszt. El públic, que
quasi va omplir la basílica de Santa Maria, i que va poder seguir l’actuació  de
l’organista des d’una pantalla instal·lada al presbiteri, va aplaudir cada una de les
peces i al final del concert una llarga ovació va premiar el magnífic recital de Gail
Archer, que va correspondre interpretant una peça fora de programa. Els
organitzadors va dedicar el concert a la memòria de la pianista i professora
igualadina Josefina Rigolfas Torras, que va morir el dia 3, als 69 anys. 



Ple al concert d’orgue d’Igualada
que es dedica a la memòria
de la pianista Josefina Rigolfas

J.G.

Breus

Els manresans Gossos i Palance
tornaran a compartir escenari. Ho
van fer el novembre passat a la
Stroika de Manresa i ho faran el 27
de març a la sala Luz de Gas de
Barcelona (21.30 h). Gossos pre-
sentarà el seu darrer disc, Batecs,
publicat l’any passat. Natxo Tarrés,
Juanjo Muñoz, Oriol Farré, Roger
Farré i Santi Serratosa tindran
com a teloners el grup de pop Pa-
lance, una banda que va néixer ini-
cialment com un projecte de Xa-
vier Serrano, exmembre d’Els Con-
vidats, amb els quals va publicar 6
discos. Palance el  formen, a ban-
da de Xevi Serrano, Jordi Segon, Ig-
nasi Llobet i Èdgar Serrano.

REDACCIÓ | MANRESA

Gossos i Palance actuen
el dia 27 a Luz de Gas

MÚSICA

Escrits inèdits de Leopoldo Ma-
ría Panero, poemes, textos de pro-
sa poètica i un petit assaig, han es-
tat descoberts en una caixa amb
pertinences seves que va aban-
donar a la casa on va residir durant
dos anys a Las Palmas de Gran Ca-
naria, on va morir dijous passat.
Així ho va explicar ahir el diari Ca-
narias 7, que ha pogut accedir a la
caixa per mitjà del seu actual pro-
pietari.

EFE | LAS PALMAS

Descobreixen textos
inèdits de Panero

LLETRES

El periodista i escriptor Martí Gi-
ronell presentarà divendres  (20 h)
la seva darrera novel·la, El primer
heroi (Ediciones B), a la Llibreria
Parcir de Manresa (20 h). Escrit
amb l’assessorament de l’antro-
pòleg Eudald Carbonell, Gironell
viatja, ara, a la prehistòria. El llibre,
a la venda des de dimecres passat,
surt al mercat amb un tiratge de
30.000 exemplars en català i 20.000
en castellà. 

REDACCIÓ | MANRESA

Martí Gironell porta «El
primer heroi» a Manresa

LLETRES

ARXIU/MIREIA ARSO

LA CULTURA GITANA Tenint en compte el respecte als difunts que guarden els gitanos, a «Jar. Carmen Amaya in
memoriam» no es parla directament de la mort de la ‘bailaora’. L’obra és interpretada en l’andalús del Somorrostro i
s’hi introdueixen paraules de la llengua caló. «Per no trair la cultura gitana», l’autor va tenir assessorament
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Jar significa escalfor de l’ànima.
És una paraula caló, la llengua
dels gitanos, i és el que propor-
cionava el ball de la mítica bailaora
catalana Carmen Amaya, de la
qual l’any passat es va celebrar el
centenari del naixement i el cin-
quantenari de la mort. Jar. Carmen
Amaya in memoriam és l’obra
d’homenatge que acollirà aquest
dijous (21 h) la Sala Petita del tea-
tre Kursaal de Manresa. És un text
teatral de l’actor i dramaturg bar-
celoní Manuel Veiga, en el qual in-
tervenen tan sols dos actors, ell
mateix i Pilar Martínez, i es va es-
trenar el 1993. Amb motiu de
l’any Carmen Amaya, es va recu-
perar amb la producció del CAET
(Centre d’Arts Escèniques de Ter-
rassa de la Generalitat de Catalu-
nya) i Rom Teatre, i va fer estada al
teatre Akadèmia de Barcelona.

Carmen Amaya proporcionava
jar, escalfor de l’ànima, amb el
seu ball, «un flamenc molt au-
tèntic, molt genuí. Era una fera au-
tèntica, pur nervi», destaca Veiga.
I també proporcionava escalfor
de l’ànima amb la seva personali-
tat «impressionant i generosa. To-
tes les persones amb qui he parlat
per conèixer-la, han acabat plo-
rant», explica. 

També és jar el que busca un
dels personatges de l’obra, Manu-
el, que és un bailaor gitano que tor-
na al barri barraquista del So-
morrostro a les acaballes de l’any
1963, una setmana després de la
mort de Carmen Amaya. Manuel,

que era una promesa, viu ara a Ma-
drid mantingut per una paia, i re-
troba Maria, una amiga de la in-
fantesa, que continua fidel als cos-
tums gitanos. Ell és un bisnao, un
venut, que, cometent un sacrilegi
per als gitanos, no ha anat a l’en-
terrament de la mítica bailaora a
Begur, on va viure els últims anys.
Amaya és la protagonista absent.

Veiga va crear l’obra per reivin-
dicar la figura de Carmen Amaya,
«més reconeguda a fora que aquí».
Va sentir-se atret per la bailaora en
veure Los Tarantos, de Rovira Be-
leta, pel·lícula nominada a l’Oscar;
i també pel que escoltava quan era
adolescent en els estiuejos a Calella
de Palafrugell de les persones que
l’havien conegut a la veïna Begur.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Dos actors mostraran l’escalfor de
l’ànima de Carmen Amaya al Kursaal
La Sala Petita acollirà dijous l’obra d’homenatge a la mítica ‘bailaora’ creada per Manuel Veiga

MIREIA ARSO

Manuel Veiga, l’actor i dramaturg barceloní reivindica la figura d’Amaya

L’ACTE

�DIA: dijous, 13 de març, a les 21 h 
� LLOC: teatre Kursaal de Manresa. 
� ENTRADES: 12 euros (10 i 6 euros amb
descomptes) � TELÈFON: 93 872 36 36
� WEB: www.kursaal.cat � DIRECCIÓ: Mer-
cè Cervera � AUTOR: Manuel Veiga. � IN-

TÈRPRETS: Pilar Martínez i Manuel Veiga 

JAR. CARMEN AMAYA IN MEMORIAM

Nascuda al barri del Somorros-
tro de Barcelona, és difícil de

dir amb exactitud la data. L’any pas-
sat es va celebrar el centenari del
seu naixement (2 de novembre del
1913) i el cinquantenari de la seva
mort (Begur, 19 de novembre del
1963), però estudis recents situen el
seu naixement el 1918. Era de famí-
lia gitana i filla de guitarrista fla-
menc, i va ballar des de molt jove
amb figures com Raquel Meller. Ar-
ran de la guerra civil, va estar fora
d’Espanya del 1936 al 1947 i va fer
gires arreu del món. Va treballar en
diverses pel·lícules, i va deixar el seu
testimoni a Los Tarantos (1963).
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CARMEN AMAYA
BALLARINA I CANTANT DE FLAMENC

LA PROTAGONISTA


