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jondo
de veritat
A BARCELONA HI HA UNA GALÀXIA
D’ARTISTES FLAMENCS, AMB EL SEU FET
DIFERENCIAL, QUE ESTÀ IMPARABLE. I UN
PLANTER AMB GANES DE DESPUNTAR.

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

E
l flamenc es mou amb
desimboltura i ofici en
una Barcelona que ha
dotat el firmament jon-
do d’estrelles amb llum
pròpia. L’embruix no és
nou, però en els últims

15 anys s’ha gestat una galàxia cata-
lana –amb ariets com Mayte Martín,
Miguel Poveda, Ginesa Ortega, Du-
quende, Montse Cortés i Chicuelo,
entre d’altres– que figuren al top ten
d’un art que es resisteix a envellir.
Mentre aquestes patums passegen el
seu duende i prestigi per Europa, els
Estats Units i el Japó, es prepara un
planter amb ganes i talent suficients
per despuntar.

Segons Toni García, mànager i
propietari del local Tirititrán, «el fla-
menc andalús, el més variat i el que
més figures ha donat al llarg de la
història, s’està quedant obsolet.
Ara, el 70% dels artistes més im-
portants són de Catalunya». A
García li agrada remarcar el fet dife-
rencial: «Aquí es factura un flamenc
amb unes altres mires, amb volun-
tat de ser dignificat. Ja és hora que
s’acabin els festivals de patacada,

ancorats en fatxilàndia, amb gent
prenent-se copes i sense fer ni cas
a l’artista». El pianista i compositor
Joan Albert Amargós, que va col.la-
borar amb Camarón, considera que
Catalunya juga amb avantatge: «Tot
el que neix fora del seu lloc d’origen
s’estalvia la pressió del convencio-
nalisme; està més obert a la fusió i
agrada a un públic majoritari».

La cantaora Ginesa Ortega és del
mateix parer. Creu que «en el ter-
reny del jondo, Barcelona s’ha si-
tuat, com sempre, a l’avantguarda.
S’hi couen moltes cosetes i molt
bones». I insisteix en el fet que la
manera de sentir del català és dife-
rent de la de l’andalús. «Cosa que
no implica que siguem capaços
d’abordar la puresa al mateix ni-
vell». El flamenc de l’escuderia cata-
lana «és igual de digne, però més
de disseny, d’acord amb l’esperit
de la ciutat». Ginesa està a punt de
llançar un nou disc, Flamenca, «que
sona molt fresc».

Lluís Cabrera, director del Taller
de Músics –escola, sala de concerts
(JazzSí), empresa de management i
discogràfica– aclareix que els intèr-
prets consagrats van seguir l’estela
d’«una anterior generació clandesti-
na». I repassa la llista: Juan de la Va-

ra, José Miguel Cerro, Mari Carmen
Corpas, Diego Garrido, La Tolea, Ju-
lián el Califa, Cañizares, Antonio
Zarco, Flora Albaicín, José de la Ve-
ga, Remolino fill, La Tani... Però la
set de referències s’ha saciat, sobre-
tot, a través de «la vasta discografia
existent, recopilacions històriques
de discos de pissarra i actualitza-
cions de sons primitius en col.lec-
cions específiques».

Encara que, de fet, no sempre ha
estat fàcil recórrer a aquesta font de
saviesa. La degana del cante a Cata-
lunya, Mayte Martín, recorda que «a
finals dels anys 70 quan anaves al
El Corte Inglés i demanaves un disc
de La Niña de los Peines se te’n fu-
mien». L’alternativa passava, llavors
i fins i tot ara, per buscar aquests
discos-joia als mercats. La situació

ha canviat, sí. Però no tant com hau-
ria d’haver canviat. Els grans magat-
zems tenen prestatges dedicats al
flamenc, però el que prima, com
sempre, és el més comercial. Un mal
que, en realitat, no discrimina cap
gènere.

La diferència

Cabrera creu que si una cosa destaca
dels artistes nostrats és «la reafirma-
ció d’una personalitat pròpia, ja que
elaboren un discurs personal. I
aquesta és la seva gran aportació».
Encara que, per desgràcia, observa
que «viure de la música resulta
difícil, sigui quina sigui la teva ciu-
tat». Per a aquest incansable dina-
mitzador, l’important és que la nova
fornada trobi l’oportunitat que està
buscant «en un panorama eclipsat
pels grans noms. Cal assenyalar
que hi ha figures de les quals enca-
ra no es parla i que han demostrat
tenir art: Sara Flores, Juaneke, El
Tuto, Salaíto, Coco, Paco Heredia,
Alba Guerrero, Chicuela, José An-
drés Cortés, Eduardo Cortés, Cristi-
na Blanco, Nacho Blanco, Eva Na-
vas, María Del Mar Fuentes, Pepe
Motos, Isaac Vigueras, Costi el
Chato, el Duende...»
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frase amb algun quejío. Renegar de
l’origen resultaria antinatural. Però
aquesta nova travessia atraca en al-
tres ports estilístics. Les melodies de
les peces que ell no ha musicat por-
ten la firma d’artistes com Joan Al-
bert Amargós, Agustí Fernández,
Chicuelo, José Reinoso i Enric Palo-
mar, entre d’altres.

Poveda, no obstant, abans de par-
lar d’aquest original viatge per la li-
teratura catalana, aclareix que no li
agrada que el relacionin amb els fla-
mencs de Catalunya. «No vull que
m’encaixonin. Ni abanderar res. Jo
no vaig de la mà de ningú. ¡Ni que
fóssim un equip de futbol! I no ho
dic perquè ara visqui a Sevilla». El
cantaor recalca que són «artistes di-
ferents» entre si i que cada un
«aporta coses diferents, segons la
seva visió». Recolza «la diversitat de
Barcelona», però subratlla que, a di-
ferència «de Jerez, no hi ha un se-
gell» que els identifiqui.

Qui sí que s’atreveix a parlar de
flamenc en català és, no obstant,
una artista de Huelva. Es diu Alba
Guerrero i se sent «barcelonina
d’adopció», ja que aquí hi resideix
«per motius familiars». Ella és la que
tanca l’espectacle Notícia del Regne
de Mallorques, interpretant Temps de
caló, un mix «entre el que canten en
català els gitanos de Perpinyà i la
rumba catalana».

Toni Xuclà és el director musical
d’aquest muntatge que el 19 de ju-
liol acollirà el Mercat de les Flors
(Festival Grec). «La influència del fla-
menc en la música tradicional cata-
lana és fonamental», diu Xuclà. I en
posa un exemple: «El pare d’aques-
ta manera de tocar la guitarra afla-
mencada que els europeus en
diuen del sud és Toti Soler». El can-
tant valencià Miquel Gil, que també
participa en el xou, ho té molt clar.
«El flamenc és la música d’arrel
més potent i que més ha evolucio-
nat a Catalunya. Viure d’esquena a
aquesta realitat és estèril –assegu-
ra– encara que això pugui molestar
certs nacionalistes». La reacció
al.lèrgica ve de lluny. La revista La
Renaixensa va publicar el 1899: «Els
hermosos cants de la terra han
d’esser l’arma principal per a com-
batre’l flamenquisme».

Curiosament, a Catalunya va ser
la burgesia (dinàmica i emprenedo-
ra), amb els indians vinguts d’Amèri-
ca i una certa aristocràcia (cosmopo-
lita i rumbosa), la que va finançar
els primers professionals del fla-
menc. La relació comercial i huma-
na entre Andalusia i Catalunya era
intensa. Cinc anys després d’inaugu-
rar-se el primer cafè cantant a Sevi-
lla, el Gran Teatre del Liceu va obrir
les portes, el 4 d’abril de 1847, amb
rondeñas, zorongos i cachuchas, en-
tre altres estils. I és que entre les
dues exposicions universals, entre
els anys 1888 i 1929, Barcelona

Miguel Poveda es
capbussa en
l’essència poètica
de Catalunya en
el seu pròxim disc

PERE BATLLE

33 A casa 8 La degana del cante a Catalunya, Mayte Martín, a la plaça del Sortidor del Poble-sec.
CARLOS MONTAÑÉS

33 Pur flamenc 8 A l’esquerra, la cantaora Sara Flores durant una actuació a
la sala Tarantos, i el cantaor El Coco, somrient mentre actua al tablao Carmen.
A la dreta, el guitarrista Chicuelo.
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era una festa. Era la ciutat dels pro-
digis.

Però tornem a l’actualitat. Si algú
es mereix el títol de consellera del
flamenc és Mayte Martín. Ella va ser
qui va estirar el carro a finals dels
80, es va convertir en un revulsiu en
el panorama flamenc català i va
guiar en els començaments el ma-
teix Poveda. La seva visió del panora-
ma actual és, no obstant, bastant
crítica: «El problema és que els que
comencen no tenen l’oportunitat de
desenvolupar-se com a artistes
–diu–. Ja no aprenen a expressar-
se a les penyes, on abans anaves a
cantar sense cobrar. Se salten
aquest esglaó i al cap de quatre
dies estan guanyant diners i assu-
mint responsabilitats per a les quals
no estan preparats». L’autora de SOS
es queixa que «es preocupen massa
per ser comercials i agradar, en lloc
de formar-se. Escurcen el camí
sense crear-se una bona base».

Martín interpreta el flamenc amb
una dolçor emocionant i un conei-
xement fonamental. No fa cas de les
normes, però estima la tradició. El
seu repertori és llarg i ample. I no
exclou la passió per altres músiques.
El seu gust pel bolero propicia que
cada primavera s’entregui al que
ella anomena el seu «capritx romàn-
tic» a La Paloma. «És la reina del fla-
menc. I del que es proposi; té una
gola prodigiosa», va deixar anar el
tocaor malagueny Vicente Amigo, en
la seva visita a Barcelona. La cantaora

del Poble-sec ha professionalitzat i
enriquit un art al qual aporta tant
sentiment com sentit comú.

La veritat és que els únics llocs
que té el planter per a agafar expe-
riència són els tablaos. Encara en per-
duren alguns amb solera, com Cor-
dobés , a la Rambla . O amb la
història enganxada a les seves pa-
rets, com el de Carmen, al Poble Es-
panyol. El lloc on Carmen Amaya
(d’aquí ve el nom) va ballar el 1929
davant el rei Alfons XIII per a la seva
inauguració. El local ofereix cada
dia (menys els dilluns) un xou en
què destaca la veu agafada de Coco
(27 anys). «Els meus pares es van
criar a Somorrostro, com Carmen
Amaya –relata–. Jo he mamat el fla-
menc». Com a acompanyant de Ca-
nales, Coco ha recorregut el Japó i
Europa. «Cantar per al ball és la mi-
llor escola». Però no hi ha res que
instrueixi més que «la fatiga. Als gi-
tanos el sentiment ens surt desgar-
rao, cosa que no passa quan el can-
te és enseñao». La seva màxima
il.lusió és gravar un disc. I sap com
vendre’s: «Canto bé, tinc compàs i
bona figura». De moment, Duquen-
de l’ha fitxat perquè faci els cors en
el seu disc compacte. Un treball en
el qual destaca la participació de Pa-
co de Lucía.

Duquende està pendent que el ge-
ni de les sis cordes l’acompanyi

Mayte Martín, la
consellera del
flamenc, creu que
el planter se salta
ara un esglaó

Passa a la pàgina següent

LA GUIA

RUTA PER
ALS NO
INICIATS
L’arrelament del flamenc a
Barcelona es remunta al segle
XIX. El seu moment d’esplendor
va ser en els anys 20 i 30 del segle
XX. El cronista Sebastià Gasch va
documentar la intensa escena
flamenca que es concentrava al
Barri Xino. La majoria d’aquells
locals eren entre la Rambla, el
Portal de la Pau, el Paral.lel i
l’actual avinguda de les
Drassanes. Tenien noms com Villa
Rosa, a l’Arc del Teatre (avui, la
discoteca Moog), Juanito el
Dorado, al carrer de la Guàrdia; o
Cangrejo Flamenco, al carrer de
Montserrat (avui un antre kitsch
on actuen histriònics travestis).
Gasch hi va acompanyar il.lustres
com Lorca que volien conèixer
l’ambient.

Amb la guerra civil i la posterior
instrumentalització que el règim
franquista va fer de la simbologia
del sud, es va iniciar un llarg
divorci entre el flamenc i
Catalunya, amb grans figures
aïllades, com Carmen Amaya. I
fins fa pocs anys han seguit
desapareixent alguns dels
últims vestigis d’aquella escena
flamenca canalla i subterrània.
Macarena, un local del passatge
d’Escudellers, s’ha
transformat en un club on
sona música electrònica.
Perviuen alguns tablaos
freqüentats per turistes, amb una
oferta digna.

Doble vida

Només dues novetats destacables
han animat l’escena des que vam
estrenar segle. Un és Tirititrán, un
colmao flamenc que manté una
doble vida. Consisteix en el fet
que cada nit el seu soterrani acull
improvisades juergas flamenques
a las quals assisteixen artistes
que comencen i altres que
treballen en els escassos tablaos
dirigits a turistes. Molt aviat, però,
el seu propietari, Toni García, té
previst obrir Tran Tran, una sala
que tindrà programació de
flamenc diària i que trencarà així
una llarga temporada d’atonia. Un
altre local jove és Soniquete, que
recupera la tradició de la
improvisació i on cada dijous es
donen cita joves músics i
cantaores per improvisar recitals
de qualitat desigual. Un espai petit
però graciós, ubicat a Ciutat Vella,
cosa que manté l’aroma d’una
certa decadència que va
caracteritzar l’escena flamenca
barcelonina.

Perviuen el Festival de
Flamenc de Ciutat Vella i
el de Nou Barris, encara que la
seva oferta òbviament se
circumscriu a certes dates, i al
cinturó abunden les penyes
flamenques, que ofereixen poques
possibilitats d’accés al públic
general. – ISIDRE ESTEVE

JazzSí
Requesens, 2
La seva variada programació
sempre presta atenció al flamenc
jazz i al flamenc fussion

1

Pisamorena
Consolat del Mar, 37-41
En aquest bar de decoració
andalusa dotat d’una
petita terrassa s’hi reuneixen
esporàdicament músics
flamencs que improvisen
petits recitals

2

El Tablao de Carmen
Arcs, 9 (Poble Espanyol)
Cada dia excepte els dilluns

6

Tarantos
Plaça Reial, 17
Cada dia, a les 22.00 hores
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‘Tablaos’

4 Tirititrán
Buenos Aires, 28
No hi ha programació estable.
Gairebé sempre s’hi reuneixen
al  soterrani músics flamencs.
De vegades també hi van
figures consagrades després
de concerts en altres locals

Soniquete
Milans, 5
Els dijous a la nit a partir
de les nou s’improvisen
petites festes flamenques
de joves músics gitanos

3

Cordobés
La Rambla, 35
Cada dia a les 22.00 hores

5

LAURA GUERRERO33 Promesa 8 Ginesa Ortega, una de les principals veus del flamenc català actual.
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«El nostre teatre
té denominació
d’origen. ¿Per
què no el
flamenc?»

Al compàs del

MARTA CERVERA
BARCELONA

seny i la rauxa
A CATALUNYA EMERGEIXEN ALGUNES DE
LES COMPANYIES DE BALL MÉS INNOVADORES.

«Amaya va ser per
al flamenc com
Picasso per a la
pintura o Mozart
per a la música»

en la peça que ha creat per a ell.
El cantaor de Sabadell forma part
del sextet del tocaor i està a punt
d’anar-se’n una altra vegada al
Japó. Un país, constata, en què hi
ha molta afició, «però el millor
públic el té Barcelona. Aquí la
gent s’emociona com enlloc». I
sap bé de què parla: va ser el pri-
mer flamenc que va cantar a l’es-
cenari del Teatre dels Camps Eli-
sis de París.

Chicuelo, que l’ha acompanyat
moltes vegades i li ha compost di-
verses peces, és un tocaor de re-
ferència. «A Catalunya sempre hi
ha hagut molta activitat i molt
bons artistes. Hi ha festivals,
com el de Guitarra de Barcelona,
que invita a molts de fora. I tea-
tres, com el Tívoli i el Victòria,
que inclouen flamenc en la pro-
gramació, cosa que significa que
funciona».

Però si hi ha un mes especial-
ment consagrat al jondo és el de
maig, gràcies a dos festivals, el de
Nou Barris i el de Ciutat Vella. Ca-
brera, que està darrere de tots
dos, insisteix que el flamenc «viu
un moment de puixança. El més
rellevant –sosté– és la implicació
de quantitat de joves en els con-
certs, siguin de petit o de gran
format». Una dada que, subratlla,
trenca l’estereotip que afirma

que «el flamenc és només per a
entesos». Assegura que «els jo-
ves participen del ritual jondo en
les mateixes condicions que
quan s’acosten a altres músi-
ques populars. I aquesta és la
seva verdadera revolució».

El primer musical gitano

Posar en solfa 30 intèrprets per
ballar i cantar un gran drama ar-
xiconegut és, a priori, una aven-
tura arriscada. El primer musical
gitanocatalà, inspirat en el film
Los Tarantos de Rovira Beleta, va
haver de superar molts prejudicis
abans d’iniciar la seva exitosa car-
rera. Finalment, els crítics van
aclamar l’estrena de Tarantos al
BTM –amb música de Chicuelo– i
aquest estiu l’espectacle anirà de
gira per Europa. «El 4 i 5 d’agost
s’instal.larà a l’Acròpolis d’Ate-
nes», explica Jordi González, di-
rector de continguts de Focus. «I
estarà tot el setembre al teatre
Albéniz de Madrid, per després
sortir cap a Londres, Àustria i
Alemanya». En el muntatge, amb
subtítols, hi participa el mateix
equip de Barcelona.

«Ens vam atrevir a fer un pas
endavant en aquest terreny, amb
idees innovadores –s’enorgulleix
González–. El nostre planteja-
ment va ser: si el nostre teatre té
denominació d’origen, ¿per què
no el nostre flamenc?».H

C
armen Amaya, referent in-
discutible del ball fla-
menc, va néixer al Somor-
rostro, un barri de barra-

ques situat vora la platja, on avui
s’ubica Diagonal Mar. D’aquest hu-
mil bressol va sorgir l’artista catala-
na més universal, que va deixar em-
premta cinematogràfica a Los Taran-
tos, la pel.lícula de Rovira Beleta
(1963). Va ser la seva última interpre-
tació. L’artista va morir al cap d’uns
quants mesos deixant una emprem-
ta inesborrable. La bailaora és, sens
dubte, el gran referent dels fla-
mencs, però no l’únic.

Joan Magriñà, Rosita Segovia, Flo-
ra Albaicín, Emma Maleras, Rosario
Contreras i La Chana són alguns dels
que cita Rosa Maria Grau, fundado-
ra de la companyia Color, un grup
punter en la fusió flamenca que va
posar en marxa el 1994. «N’hi ha
molts més i no podem consultar-
los en cap enciclopèdia de dansa,
perquè al nostre país no n’hi ha. A
veure si alguna editorial catalana
s’anima», sospira. «Sense l’aporta-
ció de tots aquests artistes de la
dansa no ballaríem el flamenc que
es balla avui dia. Amaya va ser per
al flamenc com Picasso per a la
pintura o Mozart per a la música,
però cap art es pot desenvolupar i
avançar sense les aportacions d’al-
tres artistes».

Les claus

Els flamencs no distingeixen entre
regions o autonomies. «Quan balles
bé, és igual d’on vinguis. Jo he ba-
llat amb altres artistes i ningú nota-
va que era de Barcelona», indica La
Tani. Però hi ha companyies, com
Color i Somorrostro, amb un toc es-
pecial. Durant el Festival de Fla-
menc, al teatre Villamarta de Jerez,
el grup de Grau va presentar Pa
qué... pa ná, l’obra més experimental
i allunyada de les arrels que havien
fet fins aleshores. «A l’acabar, el
públic ens va aplaudir per bulería i
al sortir ens van dir que fèiem el fla-
menc de l’any 3000». Aquest mateix
espectacle, en canvi, no va tenir gai-
re èxit a Catalunya.

A l’hora de determinar quins són
els ingredients del flamenc català,
Grau opta per un símil culinari. «El
flamenc és com l’arròs: universal.
Només que depèn de qui el fa i on
perquè sigui absolutament dife-

rent». A Grau la fascina enriquir-lo
amb milers de condiments. A Mien-
tes + k parpadeas, la seva última pro-
posta, amb la qual anirà de gira per
Llatinoamèrica a l’estiu, hi va in-
cloure quatre ballarins de hip-hop i
música d’Ojos de Brujo, Diego Car-
rasco, Mala Rodríguez i Las Niñas.
«La principal aportació del flamenc
català al ball és l’intercanvi de pul-
sacions artístiques amb altres estils
i mentalitats», explica la coreògrafa,
orgullosa que Chambao, punters de
l’anomenat flamenc chill, els hagi
inclòs al seu DVD.

Com passa en la música, de talent
al ball no n’hi falta. «El que marca la
diferència en el flamenc de Barce-
lona és la serietat amb què es tre-
balla, la bona organització i les in-
fraestructures», assegura Javier Lato-
rre, coreògraf que treballa amb joves
promeses de la dansa a la compa-
nyia Somorrostro, impulsada pel Ta-
ller de Músics. «Aquí hi ha un planter
molt bo», constata. Per bé i per mal,
els bailaores catalans estan «menys
influenciats» que en altres llocs,
però això no li treu la son. «L’artista
no ha de seguir cap escola, ha de
ser únic». La nacionalitat té poc a
veure amb l’art. «Igual que per tocar
bé jazz no és necessari ser negre i
de Nova Orleans, per ballar no im-
porta d’on vinguis. Gades era d’El-

da (Alacant) i Vicente Escudero, de
Valladolid».

Quan el règim franquista va per-
metre l’expansió del turisme amb
una primera obertura a l’exterior, a
principis de la dècada dels 60, Cata-
lunya es va convertir en un escenari
flamenc. Aleshores van sorgir tablaos
com La Cabra de Oro, a Lloret de
Mar, on va debutar als 13 anys La Ta-
ni, una de les bailaoras més ca-

rismàtiques. «Fa 20 anys hi havia
menys flamenc a Barcelona però hi
havia més tablaos. Actualment, la
gent que balla se n’ha d’anar per-
què aquí no troba possibilitats per
sobreviure. Se’n va a treballar a Ma-
drid o Sevilla, on hi ha més activi-
tat», explica, des de la seva escola de
Nou Barris. Com a exemples, cita Da-
vid Romero, un alumne seu que
avui balla a la companyia d’Antonio
Canales, i Jesús Carmona, que treba-

lla amb la formació del Ballet An-
dalús de Madrid.

«A Barcelona hi ha molta afició»,
comenta, satisfeta que la febre de les
sevillanes hagi remès. Als anys 80
ella va donar classes a l’Iradier, el
gimnàs més pijo de Barcelona. «Em
deien, ‘¿Ets la professora de sevilla-
nes?’ I jo responia: ‘No. Jo ballo fla-
menc’», recorda, orgullosa d’haver
contagiat la seva passió pel braceig,
el taloneig, els passejos i els desplan-
tes a diverses deixebles acomodades.
Des de fa temps, els que s’acosten a
la seva escola no busquen només sa-
ber-ne prou per poder ballar a la Fi-
ra. Volen impregnar-se d’un art «ina-
bastable». Gent de tota mena s’inte-
ressa pel flamenc. «Hi ha de tot: ca-
talans, bascos, gallecs i estrangers.
Vénen des de senyores de 76 anys
fins a advocats. Molts estan en la
vintena i adoren això».

En l’actualitat perviuen a Barcelo-
na dos tablaos, mentre que a la Costa
Brava els locals d’aquestes caracterís-
tiques van a la baixa. La Tani va tre-
ballar molts anys a Cordobés, cèle-
bre sala situada estratègicament a la
Rambla, on s’oferta un xou de quali-
tat, ja que «a l’estranger no se li pot
donar gat per llebre. Els flamencs
actuem a tot el món –afegeix– i la
gent ha après a apreciar la quali-
tat».H

33 Innovació 8 Imatge de l’espectacle Mientes + k parpadeas, de la companyia Color.
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