
Vaig veure ballar Carmen Amaya una 
vegada, i ara que el centenari de l’artista 
comença a ser superat pel record dels 50 
anys de la seva mort el 19 de novembre 
de 1963 al mas de Begur on vivia, em ve 
de gust recordar aquella nit estranya: no 
sé per quins set sous els meus pares em 
van portar a veure-la a un local d’actua-
cions folklòriques per a turistes de Lloret 
de Mar, al costat de la riera, que es deia 
La Masia, on fins a la seva desaparició 
van mantenir el logo amb una imatge 
de l’Amaya vestida de faralaes, ben poc 
semblant al que feia servir en aquell tram 
final de la seva vida.

Recordo que m’havien explicat que Car-
men Amaya ballava cada any a La Masia 
a l’estiu, quan era a Begur, i que era una 
dona excepcional. 

A casa meva no eren gens flamencos, 
més aviat els feia urticària en les versi-
ons atrotinades per esgarrapar francs 
i marcs i lliures esterlines als visitants 
d’aquella Costa Brava on es feien proli-
ferar places de toros, sangries i casta-
nyoles renunciant a les particularitats 
catalanes, per fer carnavals d’hispanitat 
molt ben remunerats. Tot i així, m’hi van 
dur, i jo no podia tenir més d’11 anys, 
probablement menys de 10.

D’aquella nit tinc un record confús, 
excepte quan ella va ballar. Petita, però 
molt vertical. Vestida de negre rigorós i 
amb pantalons, i sense bailaores postis-
sos al darrere. Llums zenitals, explosió 
de colors, i una ferocitat de cascada als 
peus; però el cos, immòbil. I la cara, im-
mòbil. I la música, immòbil. I les mans i 
els braços, fent una cal·ligrafia constant, 
però que semblava dibuixada a càmera 
lenta. Que no ho era, tot al contrari, però 
recordo quedar hipnotitzat i abstret en 
cada mil·límetre de recorregut, en cada 
equilibri, en cada brasa d’aire cremat per 
la reacció en cadena.

El nom de Carmen Amaya, i aquella 
severitat (sí, aquella cara de bruixa, 
deixeu-m’ho dir, que també em va 
impressionar), aquella percepció im-
mediata de l’excepcionalitat, se’m van 
incrustar fins anys més tard, després 
de morta, després de moltes coses que 
em durien a saber-ne més, a veure-la a 
Los Tarantos, a descobrir-la en raconets 
cinèfils (per exemple, a Don Viudo de 
Rodríguez, un curt demencial dels ger-
mans Jerónimo i Miguel Mihura, en què 
Doña Carmen –li deien– compartia un 
gag amb l’incomparable Alady, proba-
blement el còmic més senyor i reivindi-
cable del seu temps). També hi sortia 
Lepe (un marcià) i fins fa poc, quan en 
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Enguany es compleixen 100 anys del naixe-
ment i 50 de la mort de Carmen Amaya.

Barret per Doña Carmen

Les nits urbanes dels buscadors de com-
panyia solen ser tètriques, desesperades, 
un fracàs. La gent fuig del buscador de 
companyia, el solitari que s’entossudeix 
a rebel·lar-se contra el seu destí fins a 
perdre el seny. Els parlo d’un personatge 
pel qui s’interessà Bernard-Marie Koltès 
(1948-1989) des que el 1979 inicià la 
seva carrera de dramaturg. Aquest soli-
tari que cerca la complicitat impossible 
d’altres noctàmbuls és el protagonista de 
La Nuit juste avant les forêts, un text que, 
junt amb Combat de nègre et de chiens, 

l’autor lliurà a Patrice Chéreau, el director 
mort el mes passat, el qual esdevindria, 
com és sabut, el mentor fonamental de 
Koltès.

Tot i aplaudir el gruix dramàtic de La 
Nuit..., a Chéreau li semblava un text 
que no es deixava penetrar fàcilment 
i que es resistia a cavalcar un artifici 
teatral versemblant. Un home que parla 
d’intimitats a un seguit de passavolants 
anònims que se suposa que no els ve 
de gust escoltar-lo, creia el director que 
fóra un transeünt escènic poc creïble. 
Per això, en un muntatge del text que 
es veié al març del 2011 al Lliure de 
Gràcia, amb Romain Duris, Chéreau feia 
del protagonista un home apallissat, 
ferit, que des d’un llit d’hospital repetia 
com una queixa el que havia intentat 
explicar al carrer. Una colla d’anys abans, 

al desembre del 2000, a la Sala Beckett, 
l’actor Pedro Rebollo havia ofert la versió 
castellana del monòleg de Koltès, amb la 
mirada constant, penetrant, fixa damunt 
la grada dels espectadors, en un esforç 
meritíssim per ser convincent.

Entre altres de possibles, aquests 
referents em serveixen per a subratllar 
la gosadia, l’interès i atractiu de La nit 
just abans dels boscos que ha muntat 
Roberto Romei amb l’actor Òscar Muñoz. 
És una producció de TNT (Terrassa Noves 
Tendències) que crec que s’haurà gua-
nyat un lloc distingit en el tractament de 
la dramatúrgia del teatre de Koltès. Per 
fi, el buscador nocturn n’ha trobada de 
companyia i el protagonisme de l’obra el 
compartiran el solitari xerraire i el públic 
que ara el seguirà per les cantonades i 
amagatalls que aquell li anirà descobrint. 
Per primer cop, hem pogut assistir, doncs, 
a un monòleg itinerant assumint el paper 
d’oients i de solidaris eventuals amb 
les derrotes del marginat. Amb l’estreta 
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El solitari de Koltès troba companyia
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La Fundació Joan Miró de Barcelona 
ofereix, de Montjuïc estant, una vista 
immillorable de Barcelona. La ciutat 
s’estén com una catifa de daus varia-
bles tan sols retallada per Collserola. 
Tot i això, no té horitzó. L’horitzó de 
Barcelona és el mar.

Res més sublim, inabastable i obert 
que un horitzó. I això li passa a l’expo-
sició que, a l’entorn d’aquest imma-
terial, ha organitzat la fundació Miró 
sota el comissariat de 
la seva cap de l’Àrea de 
Programació i Projectes, 
Martina Millà.

Millà munta una sèrie 
d’espais conversacio-
nals entre obres d’au-
tors que no van com-
partir temps-espai-estil i 
que serveix per a ende-
gar reflexions –no sé si 
gaire místiques– sobre 
això de l’horitzó.

La cosa arrenca bé, 
molt bé, amb una sa-
la que enllaça Modest 
Urgell, Perejaume i Joan 
Miró. La cosa va de mestratges i es 
diria que, una miqueta sí, tot plegat 
està inspirat en certa poètica perejau-
miana. És una sala rodona, per bé que 
físicament quadrada, que engresca 
l’espectador. A continuació, horitzons 
hereus del sturm und drang, de la 
superioritat de la naturalesa, amb un 
Boeklin que, perdoneu, està bé però 
que comparat amb la majoria d’obres 
d’aquest autor... Bé, com deia, Ger-
hard Richter dialoga prou bé amb Klee, 
Strindberg, Hodler i Valloton. I és que 
el plein air no està renyit amb la con-
temporaneïtat.

Més recargolat és fer combregar un 
Calder –magnífica geometria sense títol 
del 1930– amb un François Morellet 
que, torneu-me a perdonar, realitzava 

plecs infinitament millors quan freqüen-
tava Cadaqués a mitjan dècada dels 
setanta.

Hi ha un espai dedicat a les marines, 
el traïdor mar és l’horitzó per excel-
lència, sense res que destorbi la seva 
infinitud. Van Dongen, al costat d’un 
jove Dalí, un Max Ernst decadent –des 
que la senyora Guggenheim li pagava 
les llenties, via matrimoni, ja no va 
tornar a ser el mateix– que recorda el 
corrent de Humboldt i una platja amb 
marea baixa de Bonnard. Per moments, 
diria que som en una subhasta del Pa-
rís més burgès...

L’exposició es desenvolupa al llarg 
d’obres força interessants, diàlegs 
engrescadors i ensopegades com el 

petit Chagall titulat El vell i el cabrit, 
o un Alex Katz sobrer. Però Baselitz o 
Hockney ens retornen de seguida la fe 
en l’art.

El meu consell, aneu-hi i fruïu del que 
més us agradi, oblideu-vos de l’horitzó, 
fet i fotut és tan ineludible com la 
mort. Obvieu-lo, i engresqueu-vos amb 
Dan Flavin, Carl André, Tàpies, Nicolau 
Raurich, Monet i un Magritte inspirat en 
Cadaqués.

Perquè, què és un horitzó? Un engany 
òptic? La constatació que la terra és ro-
dona? Una manera d’explicar el món? 
Com a resum de l’art dels darrers cent 
trenta anys, aquesta exposició en seria 
si fa no fa les tres coses...

www.ricardmas.com

el món Youtube i altres camins dels 
jardins que es bifurquen, han aparegut 
els episodis que crèiem perduts de les 
seves actuacions.

Cap, però, com aquella de La Masia, 
tan romànica, filosòfica i ideològica 
com l’ocell Totó de Pasolini; o si no 
m’enteneu, posarem la Magnani amb 
les mitges trencades quan cau morta 
cridant “Francesco!” a Roma, città aper-
ta, filmada des d’un vehicle, menjant-
se el fum, les llàgrimes i les pedretes 
expulsades per les rodes. I després, 
estàtua, filmada a ran de terra amb el 
fill i el capellà fent-li la Pietà.

Així era aquella Carmen vista pels 
meus ulls d’infant que descobria pan-
tocràtors i vols d’ocells, una Pietà, 
un Michelangelo, l’art de l’escultura. 
Ella ballant, escultura que desfilava 
davant els meus ulls a 35 revolucions 
de mans per minut. Perpetuum mobile, 
immòbil.

Va començar als 7 Portes, i la va 
descobrir Sebastià Gasch, que ho va 
descobrir tot i a qui us convé descobrir 
també. I jo, que no faig servir barret, 
ara m’agradaria, perquè algunes per-
sones bé que es mereixen que ens 
descobrim amb elegància.
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Nicolau Raurich, Terrer llevantí, c. 1921. Oli damunt tela. 116,5 x 
183,5 cm. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. Llegat 
de Teresa Raurich, 1956.

proximitat del narrador, amb interpel-
lacions a un pam de l’espectador, el text 
ens fa sentir vulnerables i ens situa a la 
vora mateix de les dissorts que ens són 
contades. En les representacions de La 
nit... que s’han fet a Barcelona des del 10 
d’octubre, l’itinerari per golfes i estances 
ocultes del Romea ha tingut els efectes 
morals del millor teatre compromès, gui-
ats pel treball extraordinàriament eficaç 
d’Òscar Muñoz.
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La nit just abans dels boscos, de Koltès, al 
Romea.

Montjuïc sublim

Ricard Mas 
Peinado
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