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Investigador, professor, músic i
actor, Santa Cruz (Lima, 1960) ha-
via acumulat amb els anys un co-
neixement difícilment equiparable
sobre el caixó peruà i, com a tal, era
un dels principals atractius de
l'imminent festival del Canti de les
Mines de La Unión (Múrcia, Es-
panya), en el qual havia d'home-
natjar amb cursos i activitats a
Paco De Lucía. 

Gràcies a les seves investiga-
cions, per exemple, se sap que el
caixó es va originar a l'antic dis-
tricte del Rímac, a uns passos de la
Plaça d'Armes de Lima, i que es re-
munten aproximadament a l'ini-
ci de la Independència del Perú, el
1821, en un entorn àrid i humil,
mancat de fusta per fabricar un
tambor a l'ús, el que va portar als
seus habitants a substituir-lo per
algun moble vell amb aquesta for-
ma. També,  fins als anys 30 s'em-
prava qualsevol material en la
seva elaboració i que a partir dels
50 va començar a estendre l'ús del
cedre, una de les fustes nobles
que el van vestir de gala per pre-
sentar-se al món als anys 80.

El que va ser director del Festi-
val Internacional del Caixó Peruà
va relatar sovint que De Lucía es va
enamorar en una festa a Lima el
1980 d'aquest instrument i que la
seva llavors percussionista, Ru-
bem Dantas, va aprendre alguns
ritmes afroperuans del caixoner

Carlos «Caitro» Soto.
A partir d'aquí, el caixó peruà es

va convertir en un element habi-
tual per als flamencs, fins al punt
que són molts els que desconeixen
els seus orígens americans. 

«El millor que li pot passar a un
instrument musical és que deixi de
tenir una nacionalitat i es con-
verteixi en un instrument univer-
sal», repetia Santa Creu, que pre-
sumia de que aquell parent llunyà
del caixó cubà hagués transcendit
a altres gèneres musicals, d'Es-
panya al Brasil, passant per Vene-
çuela, Xile, Puerto Rico, Japó, Tai-
làndia, Xina i França.  

L'amor del musicòleg per aquest
senzill artefacte va portar a con-
gregar el 2009 a Lima 1050 «cajo-
neros», alguns arribats de l'es-
tranger, gesta registrada en el llibre
«Guiness dels Rècords» com la
«cajonada» més multitudinària
de la història. 

Precisament, una de les activi-
tats en què hi havia de participar
al festival de la Unió era una «ca-
jonada» que els responsables del
Canti de les Mines mantindran, ara
sota la supervisió d'un altre expert
en caixó peruà, Guillermo García
«el Guille» , i que servirà per ho-
menatjar De Lucía i també al pro-
pi Santa Cruz. 

Al costat del seu germà Octavi,
va formar el conjunt Els Germans
Santa Cruz & Afroperú i va publi-
car quatre àlbums.
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El «cajón» que va
canviar el flamenc
perd el seu 
principal mestre

Rafael Santa Cruz, el mestre peruà, va
morir ahir a la nit per una aturada cardíaca


La vedet, actriu i cantant Carmen
Forns Aznar, que va regnar al Pa-
ral·lel dels anys 50 i 60 sota el nom
artístic de Carmen de Lirio i que va
il·luminar amb la seva bellesa una
de les èpoques més fosques de la
història d'Espanya, va morir ahir als
90 anys d'edat, segons ha informat
la seva família. 

La seva bellesa enlluernadora li
va obrir les portes del món de l'es-
pectacle, on va ser una de les vedets
més famoses del music hall bar-
celoní, abans de donar el salt al ci-
nema.

La mateixa artista no es reprimia
a l’hora de reconèixer que era
«molt mona, monísima» i que la
seva bellesa «va causar sensació a
l'època», segons recull el llibre de
David Barba 100 españoles y el
sexo.

Carmen Forns Aznar va néixer a
Saragossa el 1923, encara que en el
seu carnet d'identitat posava que
havia arribat al món el 1927, per-
què «algú es va equivocar i ella no
va voler arreglar». Després de gua-
nyar un concurs de bellesa, va de-
butar al Paral·lel el 1950, quan els
teatres de varietats de la famosa ar-
tèria barcelonina renaixien després
de la guerra. Allà va haver d’en-
frontar-se amb els censors, «uns
obsesos» que mesuraven els escots
amb una cinta mètrica, segons
narra l'artista en el seu llibre de me-
mòries Carmen de Lirio. Memorias
de la mítica vedette que burló la

censura, que va publicar l'any 2009.
Tot i que va viure a l'Espanya gri-
sa de la postguerra, Carmen de Li-
rio va passar la seva joventut entre
plomes i lluentons i va saltar per so-
bre de la repressió sexual imperant. 

Admirada pel seu atractiu i la
seva picardia en els escenaris, va
actuar davant els més coneguts
empresaris, actors, futbolistes i to-
reros de l'època, i fins i tot els ar-
tistes de Hollywood s'acostaven a
presenciar les revistes que prota-
gonitzava. Va ser una de les artis-
tes més importants de la compa-
nyia de Joaquín Gasa, en la qual es-
taven altres grans figures de l'es-
pectacle, com Alady, Mary Sant-
pere i Antonio Amaya, i a més del
Paral·lel, va actuar en escenaris
de tot Espanya i de Sud-amèrica. Va

ser així mateix parella artística de
l'humorista Miguel Gila, amb qui
va representar amb gran èxit un
número còmic en el qual Gila ex-
plicava acudits i Carmen de Lirio
cantava i ballava. Del Paral·lel va
saltar al teatre i al cinema, on va
participar en més de 40 pel·lícules,
com La vida alrededor, de Fer-
nando Fernán Gómez, i Los salva-
jes en Puente San Gil, d'Antonio Ri-
bas; entre d’altres.

El conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell, ha
considerat Carmen de Lirio la
dona que «va donar força al gène-
re de les varietées i del Paral·lel bar-
celoní i el va convertir en una re-
ferència de cultura popular», en
uns anys «enormement buits d'al-
tres referències culturals».   
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Mor la vedet i actriu
Carmen de Lirio, reina
del Paral·lel els anys 50

Va ser una de les artistes més famoses del «music hall» barceloní
abans de donar el salt al cinema amb pel·lícules com «La vida alrededor»


Carmen de Lirio exhibint la seva bellesa enlluernadora.
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Un ciutadà xinès de la província
de Shandong, situada a l'est del
país, ha estat premiat amb 497
milions de iuans (80,5 milions de
dòlars, 60 milions d'euros al can-
vi d'avui) després que encertés la
combinació numèrica de la po-
pular Loteria d'Esports del gegant
asiàtic. L'afortunat, la identitat del
qual no va transcendir, va apostar
60 vegades per la mateixa combi-
nació de set nombres i va pagar en
total 180 iuans (29, 21 euros).

Així, el beneficiari s'embutxacarà
el major premi que ha repartit en
la seva història la Loteria d'Es-
ports de la Xina.
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Un xinès guanya
un premi de
loteria de més de
60 milions d’euros

Avui la Maria fa anys!! Felicitats,
guapa, et desitgem el millor! 
De part de tots, t'estimem!

AVUI FELICITEM

ENVIEU UNA FOTOGRAFIA RECENT (FORMAT
.JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 H D’ANTE-
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La pitó real que el 28 de juliol es
va escapar del terrari on habitava
en un domicili del barri saragossà
de Delícies ha aparegut avui als
trasters de l'edifici gràcies a la vi-
bració d'una màquina de tatuar del
seu propietari, que ha atret l'ani-
mal. Segons ha explicat el propie-
tari del rèptil, Cristian Gómez, ell
mateix la va trobar la matinada d'a-
hir en els trasters de l'edifici gràcies
a la vibració que emet la màquina
de tatuar que posseeix, que ha
aconseguit atreure l'animal.
El jove tatuador, un cop l'ha trobat,
ha donat avís de la seva aparició a
les autoritats pertinents.
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Apareix la pitó
perduda gràcies a
una màquina de
tatuar a Saragossa

Els diferents ministeris exhibei-
xen a les parets de les seves seus i
dependències retrats dels seus
antics ministres per un valor su-
perior als 1,3 milions d'euros, se-
gons càlculs aproximats del Go-
vern. Així consta en una resposta
parlamentària de l'Executiu al di-
putat d'IU, Gaspar Llamazares,
que preguntava pel cost que ha su-
posat per a les arques públiques les
galeries de retrats que adornen les
seus dels ministeris, en una tradi-
ció que arriba també a altres ins-
titucions, com el Congrés, el Senat
o el Tribunal Constitucional.
L'últim retrat adquirit ha estat el

de l'exministra Magdalena Álvarez,
el 2009, ja que el contracte cor-
responent a Francisco Álvarez-
Cascos ha estat rescindit, i el de
José Blanco encara no s'ha for-
malitzat, per la qual cosa no s'ha
incorregut en cap despesa per
aquest concepte durant l'actual le-
gislatura. En la seva resposta al di-
putat Gaspar Llamazares, el Go-
vern recorda que l'existència de ga-
leries de retrats és una pràctica ha-
bitual institucional no exclusiva
d'Espanya i que s'ha practicat per
governs de diferent signe. L'Exe-
cutiu assenyala que afronta aques-
ta tradició "conjugant en màxim
grau els criteris d'austeritat.
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Els ministeris exhibeixen
retrats d’exministres per
més d'un milió d'euros


