
(COLOR) - Pub: EXIT CATALAN  Doc: 02695L  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 25/07/2005 - Hora: 00:01

exit

espectaclesexit 
DILLUNS

25 DE JULIOL DEL 200556 el Periódico

Antonio
Barrena amb la
seva ortodòxia
salva la tarda

c

JUAN SOTO VIÑOLO
BARCELONA

TOROS I CORRIDA

TOROS tres de Carlos Charro, dos de
María Loreto Charro, de Salamanca i
un de Cortés, de joc desigual
TOREROS Antonio Barrera (volta, avís i
volta) Matías Tejela (silenciat en el seu
lot) i Miguel Ángel Perera, que
debutava com a matador (xiulets i
silenci) PLAÇA Monumental DATA 24
juliol 2005 ENTRADA Mitja

Antonio Barrera va rea-
parèixer a Barcelona

després de la greu fractura òssia
soferta en aquest mateix cós fa
un any. L’espasa sevillà, sentint-se
torero i amb fam de toro, es va
justificar i només el mal ús de
l’espasa li va impedir endur-se al-
gun trofeu. Matías Tejela i Mi-
guel Ángel Perera van passar amb
massa precaucions per la plaça i
van quedar inèdits. Pobre balanç
per a aquestes dues promeses.

Barrera, amb el millor lot, va
fer una tauromàquia sòbria. Al
primer, de 605 quilos, noble i
fluix, el va saber mantenir dret a
base de torejar-lo a mitja altura
amb la destra. A l’executar el na-
tural l’animal se li va quedar curt
en l’envestida i va tornar a em-
punyar la franel.la amb domini i
colorit, com un rodoníssim amb
canvi de mà. Va cobrar una sence-
ra després de dues punxades. El
quart el va rebre amb una llarga

canviada de genolls, floret de pas-
sos de capa apressats i va iniciar
la faena muletera flexionant la
cama per seguir lligant en rodó i
al natural. Faena ortodoxa tanca-
d a a m b m a n o l e t i n e s i u n
magnífic pas de pit. Va matar en
la sort de rebre deixant una sen-
cera, després d’una punxada, i
dos cops de l’estoc de rematar.

El primer oponent de Tejela va
oferir una cornamenta pobríssi-
ma i escombrillada que va desfer-
mar les ires del respectable. Com
que a sobre va ser furibundament
picat l’escàndol es va sentir fins a
la Mar Bella. Enmig de la bronca,
es va limitar a despatxar-lo d’una
sencera al racó. El cinquè, banyafí
i amb peus, li va anar gran, i li va
fer passos aprofitant el viatge de
l’animal sense gens de lídia i indi-
ferent. A Perera li va correspon-
dre un toro que semblava curt de
vista, d’envestida atropellada
amb el cap com una debanadora.
Davant d’aquest regal, va optar
per matar-lo de mitja. En el mans
de Cortés, insuls i sense casta, va
construir un trasteig desigual i
fred, que va millorar en l’última
fase, i va lligar rodons rematats
amb els de pit. Una estocada bol-
cant-se i una rematada van posar
fi a la corrida.<

LA CORRIDA AMB TRES
FERROS VA DESLLUIR
LA FESTA D’AHIR

Pepe Habichuela, Josemi Carmona, Farruco i Diego Amador actuen dijous

El Palau de la Música reuneix
primeres espases del flamenc

MÚSICA I CONCERT

c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Entre amigos. Així és com
bateja el Festival Mas i Mas

un cartell que fa caure d’esquena.
Són amics, sí. I també primeres espa-
ses del flamenc. Els guitarristes Pepe
Habichuela i el seu fill Josemi Car-
mona (ex-Ketama), el bailaor Farruco
(germà petit de Farruquito), el pia-
nista i cantaor Diego Amador (el ben-
jamí de l’enyorada Pata Negra) i el
baixista Carles Benavent –una encer-
tada incorporació d’última hora–
buscaran l’esquiu duende al Palau de
la Música, dijous que ve. Prometen
moments de genialitat. A soles i en
grup.

«Serà un boom. O, més ben dit,
una ensalada», pronostica el més jo-
ve de la troupe, Farruco. ¿Quin ingre-
dient tria? «La tonyina; m’agrada
molta l’aigua». Fa només uns dies va
complir 17 anys i, com que el seu
germà està processat pel fatídic atro-
pellament de Sevilla, ell s’encarrega
ara d’exhibir l’enèrgic zapateado
marca de la casa. Explica que el seu
ball és «improvisat en un 90%. No
perquè no m’agradi muntar res –a-
clareix– sinó perquè crec que així
és més maco. Si t’ho saps amb de-
tall, perd la gràcia».

Antonio Fernández Montoya té
l’honor de portar el sobrenom del
seu avi, el patriarca i inimitable Far-
ruco (que encara vivia quan al seu
germà li van posar el diminutiu
com a sobrenom artístic). «És un or-
gull i un privilegi. Per a mi ballar no
és un treball, és una hipnosi. La me-
va vida sense el flamenc no seria vi-
da». Del fundador d’aquesta estirp
gitana va sortir un consell que no
oblida: «Balla viril. Disfruta amb el
que fas. I respecta».

q DEBUT CINEMATOGRÀFIC
Farruco acaba de rodar El triunfo, de
Mireia Ros. «Ha sigut una experièn-
cia al.lucinant. Actuo amb Juan Die-
go i Ángela Molina i interpreto el
protagonista, un músic que se’n va
del Barri Xino quan li maten el pare.
Hi ha tot un joc de sentiments: tris-
tesa, coratge, ràbia...» Es va presen-
tar al càsting per a un paper menor.
Però la directora, quan el va veure,
va dir: «És el que buscava».

La paraula la té ara el veterà del
conjunt, Pepe Habicuela (Granada,
1944). «Si això del Palau ha de ser
una ensalada, com diu Farruco, jo
sóc l’oli: el que li dóna fonament»,
diu de broma el tocaor. Va acompa-
nyar Marchena i Valderrama, Ca-
marón i Morente. Va aprendre
del tío Sabicas i de Mario Escudero,
sense deixar d’aportar un toc perso-
nal i atrevit, i traspassar coneixe-
ments al seu fill, amb qui compar-
teix escenaris i disc. Amb ell prepara
el seu esperat quart llançament. «El
panorama de la producció està
molt aturat, però d’actuacions no
en falten, sobretot, fora d’Espanya».
Per al seu fill, també guitarrista i
compositor, és una inesgotable font

del saber. Josemi assegura que el que
més li agrada del documental que
acaben d’estrenar sobre la seva
família, Herencia flamenca, és el tros
en què recull com la seva generació
«va trencar la barrera d’estar a Gra-
nada, en condicions molt dures, per

arribar a Madrid i arribar a dalt de
tot». Explica que també prepara un
disc amb Benavent. I que acaba d’es-
coltar la maqueta del pròxim treball
del seu cosí Antonio, la veu de Keta-
ma. «Sobre el futur del grup, no sé
què dir. Hi ha molt bon rotllo. Ja ho

veurem...»
A Diego Amador també el conei-

xen com El Churri. És músic les 24
hores del dia i toca tants instru-
ments com estils l’apassionen
(blues, jazz, clàssica...). El seu futur
es va decidir el dia en què el seu pa-
re va aparèixer amb un vell orgue
Hammond. No ho va dubtar: va aca-
riciar el teclat i es va posar a tocar...
per bulerías. «En realitat, el piano fla-
menc no existeix. El fa flamenc qui
el toca. Si imites el cante, sona ama-
nerat, i a mi m’agrada masclot, amb
el ritme en primer pla marcant i els
tancaments com els de la guitarra».
S’apunta a la broma de l’ensalada i
s’erigeix com «el tomàquet». I recor-
da amb afecte l’anterior trobada En-
tre amigos, al desembre, en un Bikini
ple fins dalt. «Però aquí, amb el
públic assegut, es disfrutarà encara
més».<

33 A l’esquerra,
el ‘bailaor’
Farruco,
en plena
actuació.
A dalt, el
pianista i
cantant Diego
Amador.

33 Josemi Carmona i Pepe Habichuela, en una imatge de promoció.
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