
T

SERRAT, CANALES I VILLANUEVA OMPLEN MONTJUÏC DE BARRAQUES I ‘TABLAOS’DE POSTGUERRA

Darrerament, hem parlat
tant d’aquelles barraques
amb vistes a la platja del So-
morrostro entre les quals va
néixer Carmen Amaya, que
gairebé ens hem oblidat una
mica massa del barraquisme
amb què es van urbanitzar
durant dècades altres zones
de Barcelona, igualment dei-
xades de la mà de Déu i de

l’Administració pública. I,
entre aquestes zones, Mont-
juïc va ocupar, durant molt
de temps, un lloc ben desta-
cat. Les barraques de Mont-
juïc arribaven, com qui diu,
fins a les portes d’aquest ma-
teix Teatre Grec que, unes
poques nits, les farà reviu-
re a l’escenari. I eren ben vi-
sibles, també, des dels car-
rers per on jugava un noi del
Poble-sec que, quan es va

fer gran i es va convertir en
cantautor amb el nom de Jo-
an Manuel Serrat, les va vo-
ler evocar en un Romance de
Curro el Palmo que constitu-
eix un bon homenatge musi-
cal a la seva estimada copla.
I si recordeu el tema, tam-

bé deveu recordar l’indret
on té lloc aquest petit drama
cantat, que, ara, s’ha trans-
format en una mena de gran
musical serratià i flamenc

creat pel mateix Jaume
Villanueva que tan bé
se’n va sortir quan ens va
explicar els crims de La
vampira del Raval.

ROMANCE DE CURRO ‘EL PALMO’

CREAT I DIRIGIT PER JAUME VILLANUEVA, A PARTIR D’UN TEMA DE JOANMANUEL
SERRAT. DIR. MUSICAL: RICARDMIRALLES. INT.: ANTONIO CANALES, ELI AYALA,
NACHO BLANCO. QUADRE FLAMENC CARMEN AMAYA DE BARCELONA. DATA: DEL 25
AL 27/7. LLOC: TEATRE GREC. PG. DE SANTAMADRONA, 36. METRO: POBLE SEC (L3).
TEL.: 93 316 10 00. PREU: 16-28€. HORARI: 22H.

RAMON OLIVER

INFO + VENDA ENTRADES: www.festivalesbaiolat.cat

UN CAP DE SETMANA D’ESPECTACLES PER A TOTA LA FAMÍLIA

Però fiquem-nos entre les
parets tan acollidores com
un xic sòrdides i patètiques
del tablao Carmen Amaya,
que així, amb el nom de la fi-
lla més il·lustre del Somor-
rostro, és, precisament, com
el Lacio –un alcavot estra-
perlista i poc fiable que se’ns
presenta amb l’aspecte d’An-
tonio Canales– ha volgut ba-
tejar el seu local.
Aquí és on es guanya la

vida picant de mans l’es-
garrat Curro El Palmo, un
personatge que, tal com el
veu Villanueva, pertany a la
mateixa família que el Qua-
simodo de Notre-Dame, el
protagonista de L’home ele-
fant o el mateix monstre de
Frankenstein: les aparences
externes no deixen veure la
bellesa interna.
I el que més desitjaria en

Curro és conquistar el cor
de la guapa Merceditas, grà-
cies a aquesta bellesa interi-
or prenyada de romanticis-
me. Però no hi ha manera.
Per dir-ho amb paraules de
Serrat, “mil veces le pide... y
mil veces que nones de com-
partir sueños, cama y ma-
carrones”. Villanueva, per
cert, detecta en la lletra de
Serrat tant la petjada de
Pío Baroja, com la d’aquell
Luis Martín Santos que tan
bé va retratar, també, el bar-
raquisme de postguerra a la
sensacional novel·la Tiempo
de silencio.

Antonio Canales balla sota la inspiració de JoanManel Serrat.

Aquesta nit, no tinc
ganes de picar demans

sense parar


