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EL FLAMENC MÉS IMMEDIAT

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
LUIS TROQUEL
BARCELONA

Ni a Sevilla ni a Madrid. Farruquito baixarà excepcionalment a
l’arena del tablao a la Rambla de
Barcelona. Al Cordobés. «És l’únic
tablao que trepitjaré professionalment», assegura l’emblemàtic bailaor. «L’únic on em ve de gust estar». Serà el seu ball més pròxim
i tindrà lloc els pròxims 20 i el 21
de novembre. I abans, també actuarà al Palau de la Música: aquesta
mateixa nit i els dies 16 i 19 d’octubre, amb programes diferents i
com a principal estrella d’una sèrie 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 Karime 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 efectes ni res que ens lligui». El seu avi,
el colossal Farruco, també va arribar a actuar a l’íntim recinte del
Cordobés. «Tota la meva família.
També la meva mare, la meva tia,
els meus germans, els meus cosins… 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 aquesta serà la primera vegada que forma part del cartell». Colofó a dos mesos dedicats completament a l’Aristocracia de flamenco, com diu el títol
d’un cicle de dos mesos en què també podrem escoltar veus tan poderoses com les de José Valencia, María
Terremoto o Felipa del Moreno.

ALBERT BERTRAN

Fàcil d’emocionar
«El flamenc té una riquesa històrica
i musical increïble, per això és difícil d’entendre algunes vegades, però a la vegada, és fàcil d’emocionar»,
reconeix. «La tècnica és com les paraules, 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 essencial. «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 actor». En el cine precisament el veurem molt aviat, a la pel·lícula nordamericana 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

JUAN MANUEL PRATS
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Matisos a
l’excel∙lència
OrquestraFilharmònicade
Londres
Obres: Sibelius, Brahms
Director: Vladímir Jurowski
Lloc i data: Palau de la Música

(5/X/2015)

JAUME RADIGALES

Deixemho clar d’entrada perquè
la cosa no es presti a confusions: el
de dilluns va ser un bon, un molt
bon concert. La sonoritat de l’Or
questra Filharmònica de Londres,
ben empastada, va deixar el llistó
molt alt al llarg de les dues obres
programades pel cicle Palau 100: el
Concert per a violí, de Sibelius, i el
Rèquiem alemany, de Brahms. En
la primera obra, Leonidas Kavakos
va elaborar dibuixos inspirats, amb
passió i refinament, tot i alguns
desajustos en l’afinació dels pas
satges en legato. I l’obra sacra de
Brahms va poder comptar amb el
bon paper de l’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau, encara que
les seccions femenines van pecar
d’unalleuestridènciaenlesfugues.
Part de la responsabilitat es va deu
re a Vladímir Jurowski, que és un
dels millors directors del moment.
Què és, doncs, el que fa que mati
sem l’excel.lència d’aquesta vetlla
da? Doncs precisament la tasca
d’un directordivo massa preocu
pat per erigirse en mestre de ceri
mònies absolut, poc còmplice amb
els excel∙lents músics que tenia al
davant, cosa que va donar peu a
passatges no sempre diàfans, espe
cialment en els de més intensitat
dramàtica del Rèquiem. I això va
passar factura al cor, que va co
mençar molt bé però que semblava
exhaust en el Selig sind die Toten
conclusiu.
Excel∙lentlaintervenciódelaso
prano Miah Persson i correcta la
prestació del baríton Dietrich
Henschel, tot i que un es pregunta
si calen intèrprets de tanta fama (i
de caixet tan elevat) per a unes in
tervencions més aviat curtes en la
partitura de l’hamburguès. Entre
nosaltres tenim excel∙lents solistes
que haurien pogut resoldre magní
ficament aquestes parts...c
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E1nadons,reis
del Petit Palau
El Palaude la M~sicaCatalana
encetaaquestdissabtela
nova temporadade Concerts
Famifiars, un cicle que permet
desenvolupar
la sensibilitat
musicaldels m~spetits en un
entornt~nic corn~s I’auditori
modernista de DomEnech
i
Muntaner.ta primera proposta
~s ’Abansden~ixer al Palau’,
un taller adre~:ata embarassades i als seusacompanyants.
Marta Fiol i Gemma
Bafios
condueixenaquest viatge vers
I’univers sonordel nad6,I’dida
del qual est~ completament
formadaabansdel cinquE mes
de gestaci~, a fi de fomentar-ne
el vincle arab la sevamare
abansdel naixement,la
segonapropostadel cap de
setmanads ’Bim Born, nadons
al Palau’, untaller i espectacle
on els nadonsde 0 a 12 mesos
experimentaranles seves
primeres emocionsmusicals.
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