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M
ira que no hi ha carrers 
a Barcelona. Al número 
26 del de Pere Serafí 
acaba d’obrir una esco-

la de flamenc, i n’hi ha una altra des 
de fa anys al número 27. Això vol dir 
just al davant. No significa, no obs-
tant, que estiguem assistint a una 
bombolla de l’art dels farbalans, el 
zapateao i el jondo a Gràcia, al barri on 
va néixer El Pescaílla, el pare de la 
rumba catalana i també un bastió 
del flamenc. «Pura casualitat», afir-
ma Alegría Suárez. «Casualitat to-
tal», coincideix Gloria Belén. Dues 
generacions del gènere cara a cara, 
mai més ben dit, en pro d’una afició 
que no és precisament desbordant a 
la ciutat (encara que ho va ser en un 
altre temps). Hi ha bon rotllo entre 
elles, cada una a la seva, que Déu re-
parteixi sort.
 Alegría Suárez té el nervi alt. Es 
nota que estrena local. Fa olor de 
pintura i tot resplendeix, des del 
jardinet fins a la cava. Nascuda a 
Badajoz fa 38 anys –els nou últims, 
a Catalunya–, és mare de María (6) i 
Omar (2), i entre molts altres llocs ha 
treballat com a professora a Flamen-
co Barcelona, també a Gràcia, al prò-
xim carrer del Progrés (abundant ai-
xí en la llegenda del boom al barri). 
Ara ha decidit posar-se al capdavant 
amb una proposta que inclou, a més 
a més de ball, tertúlies i altres gan-
xos per aprendre aquest art, sentir el 
famós pessic i apreciar el no menys 
cèlebre duende, «el talent de cadascú, 
això que es veu de seguida en qui en 
té». El mecenatge de la seva amiga 
Amparo, insisteix a recalcar Alegría, 
ha sigut fonamental per a aquest 
brot verd.

El ‘tablao’ de Chiquito
El cas és dotar el flamenc d’un calat 
del qual probablement està mancat 
als tablaos que proliferen per a acrí-
tics públics turístics, a pesar de la 
dignitat dels professionals que s’hi 
guanyen les garrofes. Als japonesos, 
per exemple, sempre els ha agra-
dat molt, ja és un tòpic. «Jo vaig ser 
a Tòquio sis mesos, al mateix tablao 
que Chiquito de la Calzada», explica 
aquesta dona que va créixer i viu en 
l’adob de l’art.
 El seu pare és el director teatral 
Francisco Suárez, que va estar al 
capdavant del Festival de Mèrida 
fins que va ensopegar amb els poli-
tiquejos de la Junta i «va començar 
a veure coses estranyes». «Amb la 
fama que tenim, jo li deia que a so-
bre que era l’únic gitano que no ro-
ba...», ironitza; els seus dos germans 
són músics i està casada amb l’actor 
Damià Plensa, un cognom que con-
dueix al seu sogre, l’escultor barce-
loní Jaume Plensa, que de tants pre-
mis com té, diu la nora amb sorna, 
«ja només falta que li toqui el de la 
tapa dels iogurts». I a l’entrar al seu 
nou temple topes amb una compo-

Alegria flamenca, però sense bombolla

sició de fragments de guitarres pen-
jada a la paret, un regal d’un altre 
escultor i amic, Lluís Ventós. Si en 
aquest lloc  no hi ha duende és que no 
existeixen.
 A més, es deia al principi, just 
al davant hi ha Gloria Belén, vete-
rana dels talons. De les Alpujarras 
d’Almeria, trasplantada a Santa Co-
loma de Gramenet des de molt peti-
ta, fa tres dècades que viu a Gràcia 
sembrant el purisme. Els gitanos ve-
ïns que anaven a la seva escola li de-
manaven bulerías. «Però això no és 
al que em dedico, jo els deia que no, 
que jo faig  flamenc clàssic». La crisi, 
assegura, ha passat factura al nego-
ci, i potser el procés també una mi-
ca. «Als joves d’aquí no els agrada el 

flamenc». Potser l’identifiquen amb 
l’essència del que és molt espanyol, 
intueix, i en això discrepa Alegría, 
que admet que l’espai del flamenc 
és molt tancat a Barcelona.
 Ella és autodidacta, s’escapa dels 
clixés («sóc gitana però mai m’he po-
sat un vestit de farbalans») i amb el 
bon humor que sembla inherent al 
seu nom de pila proclama la seva 
frustració com a cantaora. «La famí-
lia no em deixa cantar. ¡Diuen que 
tinc una orella davant de l’altra!». 
Els que s’animin a ballar, avisa, «es 
poden defensar després d’un any de 
pràctiques». Arribar a ser un Joaquín 
Cortés o una Lola Greco ja és una al-
tra cosa. Per a això, valgui la parado-
xa, farà falta un duende gegant. H

Obre a Gràcia un nou 
local que vol agitar el 
gènere. Just al davant 
n’hi ha un altre
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33 Alegría Suárez, al local que acaba d’obrir a Gràcia. Darrere seu, l’obra de Lluís Ventós.
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Aquesta dona viu en 
l’adob de l’art. Teatre, 
música, escultura... El 
‘duende’ volta per allà

La lluminositat de l’encesa de 
bombetes que escenificarà la Fi-
ra d’Abril de Catalunya aquest di-
vendres per inaugurar la seva 44a 
edició arribarà a la rebotiga de 
les casetes. Aquest és almenys el 
compromís adquirit per Daniel 
Salinero, president de la Federa-
ció d’Entitats Culturals Andalu-
ses a Catalunya (FECAC), que pro-
met «plena transparència» per 
mirar d’exorcitzar els fantasmes 
que acompanyen l’esdeveniment 
els últims anys, esquitxats d’es-
càndols i sospites de dubtosa ges-
tió econòmica. 
 Una declaració d’intencions 
en què Salinero s’afanya a mar-
car distàncies amb la Fundació 
FECAC, amb què van coorganit-
zar la fira l’any passat, però de la 
qual han quedat «totalment des-
vinculats» des que ho va decidir 
«per unanimitat» l’assemblea fe-
derativa al mes de desembre. La 
decisió culmina el clima d’en-
frontaments de les dues entitats, 
històricament controlades per 
Francisco García Prieto, imputat 
pel jutge després que la fiscalia 
l’acusi d’apropiar-se 1,7 milions 
d’euros amb 7 exdirigents més de 
la FECAC. 

 Salinero justifica el divorci 
després d’una auditoria interna 
que va revelar, assegura, que la 
Fundació «es va apropiar 700.000 
euros que corresponien a la Fe-
deració» durant les fires dels úl-
tims anys, com ja han denunciat. 
«Les entitats es van cansar de veu-
re com actuen de mala fe», sosté 
Salinero. I xifra en 100.000 eu-
ros el benefici net de l’edició del 
2014 que, assegura, es van repar-
tir amb la Fundació. 

nEXE D’UnIÓ /  La Fira d’Abril 
d’aquest any, que se celebrarà al 
Fòrum fins al 3 de maig, es pre-
senta oficialment avui amb diver-
sos elements destacats, com l’aug-
ment de casetes fins a les 53, i l’es-
lògan La nostra, amb la voluntat 
de ressaltar aquesta cita com a ne-
xe d’unió entre les cultures d’An-
dalusia i Catalunya. Per reforçar 
aquesta idea, el cuiner Paco Pé-
rez, d’origen andalús, serà el pa-
drí de l’actual edició. El cartell ha 
sigut obra de La Casa de Carlota, 
un estudi de disseny en què col-
laboren persones amb discapaci-
tat intel·lectual. I per primera ve-
gada, la fira comptarà amb una 
cançó oficial, interpretada pel 
grup Pura Rumba. H

44a edició

La Fira 
d’abril es 
presenta entre 
promeses de 
transparència
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Federació i fundació 
il·lustren el divorci després 
dels escàndols judicials


