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Ni a Sevilla ni a Madrid. Farru-
quito baixarà excepcionalment a 
l’arena del tablao a la Rambla de 
Barcelona. Al Cordobés. «És l’únic 
tablao que trepitjaré professional-
ment», assegura l’emblemàtic bai-
laor. «L’únic on em ve de gust es-
tar». Serà el seu ball més pròxim 
i tindrà lloc els pròxims 20 i el 21 
de novembre. I abans, també actu-
arà al Palau de la Música: aquesta 
mateixa nit i els dies 16 i 19 d’oc-
tubre, amb programes diferents i 
com a principal estrella d’una sè-
rie de funcions amb què el tablao 
Cordobés finalitzarà la celebració 
del seu 45è aniversari.
 Vivir flamenco i Los Farruco y los 
Amaya, es titulen els espectacles, 
amb la participació també de Kari-
me Amaya, reneboda de la mítica 
Carmen. «Conec molts flamencs 
que sense venir de cap família 
s’han enamorat de l’art, però d’una 
manera o d’una altra s’ha de viure: 
no s’aprèn a ballar només tancat 
en un estudi amb un mirall. No tot 
és la rítmica o la mesura», afirma 
Juan Manuel Fernández Montoya 
Farruquito. 
 «El meu avi deia que els tablaos 
són la universitat del flamenc. Aquí 
es balla al descobert, sense efec-
tes ni res que ens lligui». El seu avi, 
el colossal Farruco, també va arri-
bar a actuar a l’íntim recinte del 
Cordobés. «Tota la meva família. 
També la meva mare, la meva tia, 
els meus germans, els meus co-
sins… Només faltava jo. I d’aquí 

uns anys segur que també hi serà el 
meu fill. Sóc aquí per aportar el meu 
granet de sorra, el que em mou no és 
res més que una cosa sentimental, 
trepitjar un escenari que segur que 
em transmetrà energia positiva». Un 
escenari que coneix bé. De manera 
espontània, saltant a la tarima des 
del públic, s’ha sumat en més d’una 
ocasió al final de festa. «Però aques-
ta serà la primera vegada que for-
ma part del cartell». Colofó a dos me-
sos dedicats completament a l’Aris-
tocracia de flamenco, com diu el títol 
d’un cicle de dos mesos en què tam-
bé podrem escoltar veus tan podero-
ses com les de José Valencia, María 
Terremoto o Felipa del Moreno. 

Fàcil d’emocionar

«El flamenc té una riquesa històrica 
i musical increïble, per això és difí-
cil d’entendre algunes vegades, pe-
rò a la vegada, és fàcil d’emocionar», 
reconeix. «La tècnica és com les pa-
raules, si jo no sé parlar un idioma no 
puc descriure un sentiment. Encara 
que sense oblidar que l’important no 
és parlar molt, sinó explicar coses». 
 Admet que l’estat d’ànim és es-
sencial. «Per més que formis part 
d’un espectacle, en el fons al ballar 
expliques la teva pròpia història. No 
és una interpretació com la d’un ac-
tor». En el cine precisament el veu-
rem molt aviat, a la pel·lícula nord-
americana Finding compás. «Surto 
ballant i faig un paper petit com a 
actor. Parla de com el flamenc cala 
el cor d’una noia i l’ajuda a sortir del 
pou de la depressió». H
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33 Juan Manuel Fernández Montoya, ‘Farruquito’, al ‘tablao’ Cordobés.
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Farruquito de tu a tu
El ‘bailaor’ sevillà actuarà excepcionalment al ‘tablao’ Cordobés el 20 i 21 de novembre  
per celebrar el seu 45è aniversari H També ho farà aquesta nit, i els dies 16 i 19, al Palau 

EL FLAMENC MÉS IMMEDIAT

Tolcachir 
retrata  
amb humor  
la soledat  
a ‘Dínamo’
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La soledat, la incomunicació i la di-
ficultat per encaixar en els paràme-
tres que marca la societat són alguns 
dels temes en què el director argen-
tí Claudio Tolcachir s’endinsa en la 
seva última creació, Dínamo. Tres do-
nes que conviuen en una autocara-
vana, una dínamo com en diuen els 
argentins, protagonitzen l’obra, 
que avui i demà es presenta al Tea-
tre de Salt (Girona).
 «En aquesta peça hi ha moltes 
menys paraules que en altres de les 
meves obres. Feia temps que volia 
treballar en escena d’una altra for-
ma», confessa Tolcachir, feliç de tor-
nar a Girona. Codirigida per Lautaro 
Perotti i Melisa Hermida, Dínamo sor-
geix d’un enorme treball d’improvi-
sació de les actrius. Daniela Pal inter-
preta una veterana tennista retirada 
que vol tornar a la competició. Mar-
ta Lubos encarna una rockera que 
enyora la intensitat dels concerts, i 
Paula Rasenberg, una emigrant ex-
perta a amagar-se on sigui.

 Tot i el petit espai on conviuen, 
totes s’ignoren durant bona part de 
l’obra. Cada una habita el seu par-
ticular món en aquest espai dimi-
nut. «Cada personatge representa 
un univers diferent i absurd. Són és-
sers estancats, incapaços d’avançar, 
igual que la caravana, que tampoc es 
mou», ressalta Tolcachir. Cadascú té 
el seu llenguatge. La tennista utilit-
za la paraula. La rockera s’expressa 
a través de la música, i l’emigrant, 
amb un idioma inventat. Dolor, pa-
tetisme, poesia i humor confluei-
xen a l’obra, elaborada experimen-
talment amb una posada en escena 
«molt cinematogràfica». La banda 
sonora va a càrrec del cantant i gui-
tarrista Joaquín Segade, que amb la 
seva guitarra elèctrica ajuda a trans-
metre les frustracions i estats d’ànim 
dels personatges. «La peça respira a 
través de la música, que també gene-
ra tensió», diu Tolcachir.
 Dínamo és la primera de les qua-
tre propostes iberoamericanes que 
programa Temporada Alta. Un al-
tre argentí, Pablo Messiez, s’estre-
narà al festival amb dues peces: Los 
bichos i Las plantas. I els mexicans La-
gartijas Tiradas al Sol tornaran amb 
una altra obra de teatre documen-
tal, aquesta vegada centrada en el 
narcotràfic. H

temporada alta

«Cada personatge 
representa un  
univers diferent 
i absurd», manifesta  
el director argentí
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IBÁÑEZ I LA 
PEL·LÍCULA DE 
MORTADEL·LO, 
PREMI LIBER
Madrid q El cineasta Javier Fesser, 
el president del Grup Zeta, Antonio 
Asensio Mosbah, i el dibuixant 
Francisco Ibáñez, van rebre aquest 
dijous a Madrid, de mans del 
ministre de Cultura, Íñigo Méndez 
de Vigo (a la foto, d’esquerra a 
dreta), el premi Liber, que atorga  
la Federació de Gremis d’Editors 
d’Espanya, per la pel·lícula 
Mortadel·lo i Filemó, produïda per 
Zeta Cinema, com a millor 
adaptació audiovisual d’una obra 
literària. El premi destaca els valors 
dels personatges i de l’autor i l’èxit 
de crítica i premis, entre ells, dos 
Goya i un Gaudí. També es van 
endur un Liber Arturo Pérez 
Reverte, la llibreria Laie de 
Barcelona i el Grup Atresmedia.


