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Cultura

Un capvespre teatral a 
l’arena d’Emporiae 
Cornèlia Prócula, una de les dames amb més poder 
d’Emporiae, i el gladiador Pardus són els 
protagonistes de la nova visita teatralitzada a 
través de la qual es pot redescobrir el Jaciment 
d’Empúries (19.30 h). L’acció se situa l’any 106 dC, 
quan arreu de la geografia romana se celebra la 
victòria de l’emperador Trajà amb costosos jocs.

Les gavines de Duncan Dhu 
sobrevolen Cap Roig
El disc Duelo va reunir el 2013, després de 12 anys, 
un dels duos més populars del pop espanyol, Mikel 
Erentxun i Diego Vasallo. Duelo també és l’excusa 
per tornar a sortir de gira i interpretar els temes 
més mítics de la seva discografia, com En algún 
lugar, Cien gaviotas o Esos ojos negros. Duncan 
Dhu celebra 30 anys de la seva fundació. 

Repressió  
En una època 
de picardia i 
doble sentit, 
actuava “com 
si fes l’amor 
en cada frase” 

Orquesta Buenavista Social Club  
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA 44 D’AGOST 

D
esprés d’una trajectòria 
de 17 anys, l’Orquesta 
Buena Vista Social Club 
ha organitzat una darrera 
gira internacional per dir 

adéu. D’aquella generació precastris-
ta de músics cubans que l’any 1997 va 
aconseguir reunir Ry Cooder i que 
Wim Wenders va filmar amb un do-
cumental del mateix nom, ja només 

Crítica

PERALADA
OLGA ÁBALOS

Jubilació merescuda de Buena Vista Social Club
en queden la cantant Omara Por-
tuondo, de 84 anys, i el trompeta 
Manuel Guajiro Mirabal, de 81, 
que no van faltar a la cita del Fes-
tival de Peralada. També van ser-
hi el cantant i guitarrista Eliades 
Ocha, i el mestre del llaüt Barba-
rito Torres, membres d’una gene-
ració posterior. Tots van estar 
acompanyats per una banda de deu 
músics amb molta percussió, dos 
cantants, trompetes i el piano de Ro-
lando Luna, un jazzman jove de l’illa 
del Carib a tenir en compte. 

“El concert durarà 105 minuts”, va 
dir la megafonia just abans de comen-
çar. Vaja. La informació advertia, sen-
se voler, que segurament no hi hauria 
lloc per a la improvisació i l’esponta-

Però no va ser fins que Omara Por-
tuondo va aparèixer a l’escenari ento-
nant Mulata en cha cha cha que el pú-
blic de Peralada va deixar-se anar i va 
ballar. En els quatre temes que va in-
terpretar, va quedar palesa la seva fra-
gilitat. Tot i la difícil mobilitat va tirar 
d’experiència per superar els mo-
ments més exigents (a més d’una ca-
dira per descansar col·locada estratè-
gicament), com l’emblemàtic bolero 
20 años. Amb Chan chan i El cuarto de 
tula, Ochoa va tornar a fer de capità 
per enfilar el final del concert, que va 
acabar ben amunt. Una interpretació 
lliure de Dos gardenias i Candela va 
ser la propina a una actuació que, tot 
i complir amb l’expedient, demana ja 
una renovació del format.e

Mor Carmen de Lirio, 
reina del Paral·lel dels 50

la companyia de Joaquín Gasa. Con-
vertida en Carmen de Lirio –el nom 
artístic sorgia de la copla La Lirio de 
Concha Piquer–, durant la dècada 
dels 50 va ser una de les grans vedets 
de revista d’Espanya, que omplia te-
atres com l’Apolo, el Cómico, el Vic-
toria i l’Español, al costat de noms 
com Escamilla, Bella Dorita, Alady, 
Antonio Amaya i Miguel Gila.  

¡Una mujer explosiva!, ¡Deseo! i De-
lirio estival són alguns dels títols que 
va protagonitzar. Com indica el seu 
cognom, De Lirio, la picardia, la co-
mèdia i el doble sentit eren el pa de 
cada dia per burlar la censura, que 
mesurava escots amb cinta mètrica 
i multava per excés de cames i aixe-
lles. Ella interpretava cada frase “com 
si fes l’amor en cada vers”, havia dit 
en una entrevista. Va tenir tants xi-
cots “com va voler”, reconeixia, però 
sempre va negar les relacions que li 
atribuïen amb el governador civil fa-
langista Eduardo Baeza Alegría i amb 
Juan Antonio Samaranch. “Va tren-
car tabús i barreres i es va convertir 
en un referent de la cultura popular”, 
deia ahir el conseller Ferran Masca-
rell, que afirmava que De Lirio “va do-
nar força al gènere de les varietats i 
del Paral·lel barceloní i el va conver-
tir en una referència”. “Va aconseguir 
que la burgesia de la part alta de Bar-
celona baixés al Paral·lel, que fins lla-
vors consideraven vulgar –deia ahir 
la filla de la vedet–, i les dones després 
imitaven el seu pentinat o la seva ma-

nera de vestir-se. La meva mare era 
fina i elegant, mai es va disfressar de 
cabaretera”.  

Als 60 va compaginar teatre i ci-
nema, i es va acabar decantant pel se-
tè art. De Lirio va participar en més 
de 40 pel·lícules, entre les quals des-
taquen títols de directors com Fer-
nando Fernán Gómez (La vida alre-
dedor, 1959), Claudio Guerin (La ca-
sa de las palomas, 1971) i Vicente 
Aranda (Clara es el precio, 1974). En 
les tres últimes dècades va treballar 
en papers esporàdics. El seu lloc pre-
ferit sempre seria el music-hall.e

La vedet Carmen Forns Aznar, àlies Carmen de 
Lirio, en una imatge del 1951. ARXIU CARMEN DE LIRIO / EFE

L’actriu va ser una estrella de varietats  
i va esquivar la censura durant la postguerra

Diuen que la seva bellesa feia girar la 
gentada que passejava pel Paral·lel 
quan havia recuperat l’aura de pas-
seig de les estrelles, superada la guer-
ra. Tenia els trets d’una jove actriu de 
Hollywood de l’època, celles gruixu-
des, grans ulls verds i piga al pòmul. 
Empresaris, futbolistes, polítics, 
banquers i toreros feien cua al seu ca-
merino, i ella es deixava admirar. 
L’actriu i cantant Carmen de Lirio, 
que va regnar al Paral·lel als anys 50 
i 60, i després va treballar al cinema 
espanyol, va morir ahir als 90 anys. 
Els seus records –edulcorats, reco-
neixia– quedaran gravats en una au-
tobiografia que volia demostrar que, 
en aquella època miserable i fosca, 
també es divertien: Carmen de Lirio. 
Memorias de la mítica vedette que 
burló la censura (2009, ACV).  

Carmen Forns Aznar havia nas-
cut a Saragossa el 1923 –malgrat que 
al seu DNI hi constés l’any 1927, un 
error del registre que mai es va mo-
lestar a arreglar, ha explicat la seva 
filla–. En acabar la Guerra Civil, la 
família va traslladar-se a Barcelona, 
d’on era el pare, i la jove es va comen-
çar a interessar per l’actuació. Des-
prés de guanyar un concurs de belle-
sa i de destacar cantant al gran mit-
jà de l’època, la ràdio, se li van obrir 
les portes dels teatres catalans, dins 

BARCELONA
LAURA SERRA

Molt més  
que una vedet  

de revista

T
eatre Cómico, Avenida 
del Marqués del Duero, 
ara Paral·lel. Primers 
anys 50. Revistes de vari-
etats aptes per a tothom. 

Alguns nens i adolescents que 
acompanyaven els pares van desco-
brir un dia, entre els acudits més 
blancs que verds, números musicals 
lleugers però mai vulgars, intents 
de Mary Santpere i Alady de colar 
alguna paraula en català i el maqui-
llatge excessiu d’un folklòric com 
Antonio Amaya, una figura que pas-
sejava de manera espectacular per 
la passarel·la, l’espai que separava 
els espectadors de l’orquestra.  

Es deia Carmen de Lirio, tenia 
uns ulls verds maragda i duia una ja-
queta de lluentons que la tapava fins 
el coll però deixava al descobert 
unes llarguíssimes cames. Un re-
cord que es confon, anys més tard, 
amb la imatge de Judy Garland –i 
també de Rufus Wainwright– can-
tant Get happy. Era elegant, una mi-
ca altiva i misteriosa, semblava se-
gura de sentir-se admirada i desitja-
da i quan cantava “En la noche de bo-
das, colcha de seda, colcha de seda, 
sabanitas de hilo y la almohada de 
suave tela”, de sobte, alguns van des-
cobrir que existia una cosa anome-
nada erotisme. Molt més que una 
vedet: això era una dona!e
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neïtat, cosa que va en contra la pròpia 
naturalesa de moltes músiques llati-

nes. L’orquestra actuava amb un 
programa tancat i ben apamat, de 
manual. El bolero Como siento yo, 
tocat a solo i de forma imaginati-
va per Luna com a record al des-

aparegut Rubén González, va ser-
vir per encetar un concert que pre-

tenia ser un homenatge als que enca-
ra sobreviuen i als que ja no hi són. Ja 
amb la banda sobre l’escenari, Tum-
bao va servir per recordar un altre 
dels originals, Israel López Cachao. 
Poc després, Eliades Ochoa va posar 
en marxa la màquina de ballar amb 
Idilio (salsa de Willie Colon), la des-
càrrega cubana La percusión i Bruca 
manigua, dedicat a Ibrahim Ferrer. 

Omara 
Portuondo va 
mostrar taules 
i fragilitat.  
TOTI FERRER 

 

 


