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DocumentL’anydel seu centenari, dos llibres
ens acosten a la figuradeCarmenAmaya,
la bailaoramés conegudadel segleXX

Imatges
i semblança
MANUEL PEDRAZ

Va voler morir a la seva casa de
Begur envoltada dels seus, mirant
les onades que de petita, a la platja
del Somorrostro, deia que l’havien
ensenyat a ballar. Vamorir el 19 de
novembredel 1963.Mentre traslla-
daven el seu cos al cementiri, els
que l’admiraven com una deessa
van desvalisar casa seva i s’ho van
endur tot com a relíquies. Com a
records sagrats de la reina gitana
del ball. Cinquanta anys després
de la sevamort, el mite de Carmen
Amaya continua enfosquint la tra-
jectòria artística de la dona que va
globalitzar el flamenc.
Coincidint amb el cinquantena-

ri de la seva mort, s’han publicat
dos llibres que són sengles home-
natges visuals a una artista que,
sense pretendre-ho, va ser pura
imatge. Un recorre el seu últim
any de vida i l’altre repassa la bio-
grafia d’Amaya, de qui fins ara no
s’havia documentat el naixement.
Aquesta és la principal aportació
que fan Montse Madridejos i
David Pérez Merinero a Carmen
Amaya (Ediciones Bellaterra),
ambpròleg deJuanMarsé. Per pri-
mera vegada s’aporta documenta-
ció (el padró fet a Barcelona el
1930) que permet deduir que Car-
men Amaya va néixer cap al 1918, i
no el 1913 coms’ha vingut afirmant
fins ara.
Aquest és el punt de partida

d’unadocumentada biografia, basa-
da en una col·lecció d’il·lustracions
esplèndida i minuciosa, que, a més
d’alimentar passions fetitxistes, su-
posa una aportació definitiva per a
l’estudi de la trajectòria de Car-
men Amaya. Més del 70% de les
imatges són inèdites.N’hi hade to-
ta mena: documents, pòsters de
pel·lícules, retalls de premsa, pro-
grames demà, portades de revistes
i, sobretot, moltes fotografies. Hi
ha fotos d’autèntica diva de Holly-
wood, com les que té al costat d’un
jove Marlon Brando, i n’hi ha de
multitudinàries i d’entranyables,
com les del seu retorn al Somorros-
tro, el 1959, amb Vicente Escude-
ro, per donar-li el seu noma la font
de la seva infantesa. El seu rostre
mostra el neguit amb el seu país
quan li imposen el Llaç de Dama
de l’Orde d’Isabel la Catòlica, que

el franquisme, que l’havia menys-
tingut i menyspreat, li va lliurar
pocs dies abans de morir. Després
d’aquest repàs biogràfic en imat-
ges, difícilment es podran fer més
aportacions importants a la icono-
grafia de Carmen Amaya.

Imatges colpidores
El contingut de Carmen Amaya.
1963. Taranta-Agosto-Luto-Ausen-
cia (Libros del Silencio) és menys
nou, tot i que l’edició aporta un
apunt biogràfic d’AnaMaría Moix
titulat El Malboro de la Capitana.
Quatre textos més de Moix, ja pu-
blicats en edicions anteriors (des-
catalogades), acompanyen les foto-
grafies queColita i JulioUbiña van
fer l’últim any de vida de l’artista.
El llibre s’obre amb la imatge
d’Amaya baixant de l’avió que la va
portar a Barcelona el 1963 per ro-
dar la pel·lícula Los Tarantos, de
Rovira Beleta, i es tanca amb la del
somier del llit en què vamorir me-
sos després a la seva masia de la
Costa Brava. Les fotografies s’han
millorat tècnicament, però mos-
tren els forts contrastos del blanc i
negre dels seixanta. És colpidora
la fotografia de les mans de Car-
menAmaya de cos present, aferra-
des ja per sempre a un rosari.
“Gordo, voy a acabarmis días en

Begur”, li va dir Carmen Amaya a
Joan Ponsatí, espòs d’Ernestina
Ventosa, una de les amigues que la
va cuidar fins a l’últim dia a la ma-
sia de la Costa Brava, Can Pinc,
amb vista a l’illa deMedes. Acaba-
va de rodar Los Tarantos i torna-
ven d’una visita al doctor Antoni
Puigvert, elmetge que li havia con-
firmat el que ella va repetir tota la
vida: que si no ballava es moria.
Aquesta va ser la primera de les
dues úniques vegades que va par-
lar de la seva mort, segons explica
Moix. L’altra ja va ser a la clínica,
quan la infermera que la cuidava li
va dir que la traslladaven a casa se-
va, i complien així el seu desig. Sa-
bia que tot s’havia acabat.

Però les fotos d’Ubiña reflectei-
xen que aquell estiu del 63 ja sabia
que la vida se li acabava. Ho reflec-
teix el seu rostre en l’última actua-
ció el 24d’agost, en un festival benè-
fic aBegur al qual van assistir Gala i
Dalí, quan no va poder acabar l’úl-

tim ball, unes alegries. Sembla que
s’acomiadadelmónasseguda al cos-
tat de la xemeneia, davant la qual
va passar els últims dies i de la qual,
amésde l’inseparableMalboro, tre-
ia el seu únic aliment: les papas ros-
tides que li feia l’Ernestina.

Ana María Moix i Juan Marsé
parteixen de dades biogràfiques
que ells enriqueixen i reelaboren
fins a convertir-la per moments en
una biografia imaginada, que no
deu allunyar-se gaire de la realitat.
Totsdos senten fascinacióper la for-
ça del ball i la personalitat de l’artis-
ta. Ho confessen i es lliuren a recór-
rer la seva vida, amb la passió dels
que saben que són davant un geni
irrepetible. Sentiment que compar-
teixen amb Nijinsky, Orson Welles,
Greta Garbo, Frank Sinatra, Mar-

lene Dietrich, Roosevelt, Chaplin,
Jean Cocteau, Fred Astaire…

Una cosa similar li va passar a
Colita iUbiña.A la joveColita,Car-
menAmaya li va semblar unadees-
sa, que la va fer plorar ballant en
un descans del rodatge en què tre-
ballava com a fotògrafa. I Ubiña,
amic del seu marit, Juan Antonio
Agüero, va tenir l’exclusiva dels
seus últims dies. Les fotos de tots
dos tenen alguna cosa en comú: no
hi ha posats ni somriures. I n’hi ha
una que resumeix la vida de l’artis-
ta: apareix baixant les escaletes de
l’avió a l’aeroport de Barcelona,
s’amaga darrere d’unes d’aquestes
ulleres de sol fosques com les
grans estrelles del Hollywood dels
cinquanta i llueix un abric d’astra-
can i una panera de palla. |
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