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Entrevista: Amparo Sánchez L’ànima d’Amparanoia estrena una
proposta més personal, que ja té un primer disc, ‘Tucson-Habana’

“Haviaarribatelmoment
d’escoltar-mecomacantant”
Raquel Font
BARCELONA

Diu que ja no fa les coses de pressa
i corrent com abans i que ara dis-
fruta del procés. Amparo Sánchez
ha madurat i necessita deixar en-
rere la fusió festiva d’Amparanoia
per començar una nova etapa amb
una proposta més íntima i perso-
nal, que ja té nou disc: Tucson-Ha-
bana. El 16 de març el presentarà
a la sala Apolo.

Com és que ha liquidat Amparano-
ia si encara tenia molt d’èxit?
Em van arribar senyals com ara
diverses cançons que jo no veia
que encaixessin en la fusió i l’ale-
gria, potser pel meu estat perso-
nal en aquell moment, potser per-
què escoltava un altre tipus de
música. I em vaig adonar que esta-
va creant alguna cosa més íntima
i personal, i que potser havia arri-
bat el moment de tancar l’etapa i
la proposta amb Amparanoia.

Ha estat difícil prendre la decisió?
Els músics tenim una evolució en
la nostra manera de comunicar la
música, i a mi em va arribar un
moment en què volia que la meva
veu fos la que guiés la comunica-
ció i no la cançó ni la música.

¿És cert que la idea va sortir per un
concert accidental a Mont-real?
Sí, vaig haver de tocar amb dos mú-
sics per un problema amb els avi-
ons. Vaig triar un repertori que va
ser tot un èxit i vaig veure que
havia arribat el moment d’escoltar-
me com a cantant. Ara em sento
molt més identificada amb aquests
temes, pel moment que visc.

moment que no m’ho perdonarà
mai. Espero que aquestes noves
cançons també els serveixin.

Sembla com si tingués coses a dins
que havien de sortir.
Vaig passar uns anys i uns àl-
bums en què em sentia amb la
responsabilitat d’explicar el que
estava passant però cap a fora i
em va venir un moment dur per-
sonal i van començar a aparèixer
aquestes cançons en què era més
jo que mai. No sabia on ubicar-
les, però vaig veure que alguna
cosa estava canviant en mi.

Com és musicalment Tucson-Ha-
bana?
Les cançons tenen una arrel llati-
na molt forta, tant de Mèxic com
de Cuba, perquè jo la tinc, aques-
ta influència. Seria una barreja
entre desert i Carib.

¿La idea és continuar aquesta
nova faceta?
No tinc ni idea de què faré, però
el que tinc clar és que seguiré
sent Amparo Sánchez. El re-
pertori d’Amparanoia el vaig aco-
miadar el 2008 amb una gira
molt llarga i crec que aquest
àlbum es mereix ser presentat
per si mateix. ■

¿Creu que la seguirà el públic
d’Amparanoia?
Hi haurà una part del públic que
se sentirà identificat amb mi i
amb aquesta evolució i també li
vindrà de gust escoltar un tipus
de proposta així, i n’hi haurà un
altre que potser no ha vist mai
Amparanoia en directe o que té
un record tan agradable d’aquell

Amparo Sánchez ha deixat de ser Amparanoia ■ CRISTINA CALDERER
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La sala 1 del Teatre Club
Capitol de Barcelona, on
Pepe Rubianes (1947-
2009) va presentar la seva
última obra, va prendre
ahir el nom de l’artista,
quan es complia un any
just de la seva desaparició.

Mort a Barcelona als 61
anys, víctima d’un càncer
de pulmó, l’actor “galaico-
català”, com es definia ell
mateix, va haver de can-
cel·lar a causa de la seva
malaltia les representaci-
ons al Club Capitol de La
sonrisa etíope.

El grup Balañá, propieta-
ri del teatre de la Rambla
de Barcelona, va descobrir
ahir una placa amb el nom
de Pepe Rubianes i, al seu
torn, el productor i presi-
dent de Mediapro, Jaume
Roures, va anunciar que
aviat posaran en marxa un
homenatge a Rubianes en
forma de pel·lícula o docu-
mental.

“Pepe es mereix una
bona pel·lícula, ens va fer
viure el seu món i el món
real”, va dir Roures, que va
assegurar que ara hem de
ser capaços de transmetre
qui era i el que representa-
va. A més, el 23 d’abril, dia
de Sant Jordi, es publicarà
la recopilació de poesia afri-
cana de l’artista, segons va
avançar la seva germana. ■

GalíciaiMadrid
reivindiquenl’obra
deCatalà-Roca
LesfundacionsBarrié
de la Maza i La
Fábrica fan juntes
una gran exposició
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Cent cinquanta fotografies
de Francesc Català-Roca
(Tarragona, 1922 - Barcelo-
na, 1998) conformen la re-
trospectiva que s’inaugura
dijous a la fundació gallega
Barrié de la Maza, en copro-
ducció amb La Fábrica, de
Madrid.

El projecte, que inclou el
muntatge expositiu, un lli-
bre catàleg i un documen-
tal, planteja un recorregut
que entrellaça la vida del
fotògraf amb la seva obra, i
és fruit d’una recerca a
l’arxiu Català-Roca del
Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya, i ha suposat la
revisió de 200.000 nega-
tius i 17.000 fulls de con-
tactes. De les imatges vis-
tes s’ha establert que entre
un 30% i un 40% eren inè-
dites o molt poc conegudes.

El llibre compta amb ar-
ticles del comissari de l’ex-
posició, Chema Conesa;
dels fills de Català-Roca,
Martí i Andreu; del perio-
dista nonagenari Carles
Sentís; del també fotògraf
Joan Fontcuberta i de l’es-
pecialista Hans-Michael
Koetzle.

Les darreres grans expo-
sicions sobre Català-Roca
s’havien fet el 2003 al
Reina Sofia i el 1998, l’any
de la mort del fotògraf, al
Museu d’Art Contempora-
ni de Tarragona, la seva
ciutat natal, dins l’avui
desapareguda Primavera
Fotogràfica. ■
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El centre Jeu de Paume de
París, un referent interna-
cional en l’àmbit de la foto-
grafia i la imatge, inaugura
avui una retrospectiva de-
dicada al cineasta català
Marc Recha. Fins al proper
14 de març, la galeria farà
un repàs de la seva trajectò-
ria, des dels curts que va di-
rigir a finals dels anys 80
fins a la pel·lícula Petit indi,
estrenada a França el 10 de
febrer passat. Aquest film
es projecta avui en l’acte in-
augural, que comptarà amb
la presència de Marc Recha
i del crític de la revista cul-
tural Les inrockuptibles. La
mostra inclou els altres
cinc llargmetratges (El
cielo sube, L’arbre de les ci-
reres, Pau i el seu germà,
Les mans buides i Dies
d’agost) i vuit curtmetrat-
ges del director. ■


