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Ciutat Flamenco: dones fortes i transgressores

Brûlé presentarà l’espectacle Por 
casualidad.  

El 1971 Maruja Garrido va ser la 
protagonista d’una col·laboració 
única. Va cantar Es mi hombre a Sal-
vador Dalí després de baixar d’un 
helicòpter davant l’Arc de Triomf 
mentre el pintor empordanès se la 
mirava sense perdre detall. Just 
abans de Rumba surreal, Sol Picó, 
l’actriu Candela Peña i la cantant La 
Shica estrenaran un altre especta-
cle amb un títol de ressons dalini-
ans: La piel del huevo te lo da, un tí-
tol creat per Candela Peña del qual 
les seves companyes no van voler 
desvelar el significat. El muntatge 
no és exactament un espectacle si-
nó el resultat d’un “trobada única i 
irrepetible”, va explicar Picó. L’únic 

que la coreògrafa i ballarina va 
avançar és que van treballar a partir 
de la improvisació i del moviment i 
que el fil conductor de La piel... pot 
ser “la impossibilitat, el fet que no 
acabi de sortir res”. Divendres 
Montse Sánchez, una de les pione-
res de fusionar el flamenc i la dan-
sa espanyola i la contemporània 
amb Increpación Danza, farà el con-
trari que Sol Picó: s’enfrontarà al 
seu primer solo amb l’espectacle 
XXi. 

Ciutat Flamenco participa en els 
actes commemoratius del Tricente-
nari amb l’espectacle Les trinxeres 
del 1714, amb el cantaor Pere Martí-
nez. La selecció de textos i la direc-
ció musical de l’espectacle és d’En-
ric Palomar. Aquest músic s’ha sub-

mergit en el vessant canalla de la 
Barcelona del 1714, poblat de con-
trabandistes i prostitutes, per pro-
posar una mirada diferent de la 
Guerra de Successió. 

A més dels espectacles, Ciutat 
Flamenco inclou activitats pa-
ral·leles com l’exposició –per pri-
mera vegada a Barcelona– de les 
pintures del bailaor Vicente Escu-
dero. José de la Vega, el bailaor que 
les custodia, oferirà la conferència 
Lo andrógino y lo arquitectónico en 
el baile flamenco. Per acabar, el co-
reògraf Juan Carlos Lérida oferirà 
un taller d’introducció al flamenc. 
S’hi farà servir per primera vegada 
un glossari de flamenc en llengua 
de signes creat per l’estudi de dis-
seny Avanti-Avanti.e

La cantant Maruja Garrido, musa de Dalí, torna als escenaris al Mercat amb ‘Rumba surreal’

FESTIVAL DE FLAMENC

“Em vaig retirar per amor”, va expli-
car ahir la cantant Maruja Garrido 
al Mercat de les Flors. També va dir 
que es neix artista i va demostrar, 
posant-se a cantar El bardo, d’Anto-
nio Machín, en plena roda de prem-
sa, que no es pot resistir a cantar. 
Després de 18 anys de silenci, el re-
tir de Maruja Garrido té els dies 
comptats: dissabte a la nit tornarà 
actuar al Mercat. El recital que ofe-
rirà, juntament amb Chicuelo, 
Fuensanta La Moneta i Peret Reyes, 
titulat Rumba surreal, serà un dels 
plats fort del sisè festival Ciutat Fla-
menco, organitzat pel Mercat de les 
Flors i el Taller de Músics –les qua-
tre primeres edicions les va organit-
zar el Taller de Músics al CCCB amb 
el nom de Flamenco Ciutat Vella.  

“Crec que hem creat un espai de 
llibertat i innovador”, va explicar 
ahir Francesc Casadesús, el director 
del Mercat de les Flors. Els especta-
cles programats aquest any serviran 
de cloenda de l’Any Carmen Amaya. 
Els organitzadors han fitxat dones 
amb molta personalitat artística, 
que anomenen “les Cármenes”, per 
homenatjar la protagonista de Los 
Tarantos. 

El festival arrencarà demà amb 
l’estrena a Barcelona de l’espectacle 
de la bailaora Eva Yerbabuena ¡Ay! 
i es perllongarà fins diumenge amb 
les actuacions d’una trentena d’ar-
tistes, com Carolus Trio i Salao 
Eléctrico –que actuaran al metro a 
les parades de Diagonal i Universi-
tat– i el Dr. Batonga, autor de la mú-
sica d’un documental sobre Carmen 
Amaya. A Mi voz es tu palabra, la 
cantaora Esperanza Fernández in-
terpretarà textos de José Sarama-
go acompanyada de la bailaora Pas-
tora Galván, i la parella de ballarins 
formada per Marcos Vargas i Chloé 
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