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ROGER ROCA
BARCELONA

–Vostè fa una música molt senti-
da, molt intensa.
–Gràcies. Però ara tinc un altre so 
al cap que trigaré un temps a acon-
seguir.

–¿Quin?
–Vull ser capaç de controlar les 
emocions que produeixo: fer-te 
sentir tristesa, amor, incomodi-
tat... 

–¿Què més vol fer?
–Encara que no les canti, les meves 
composicions tenen lletra. Toco la 
trompeta i al meu cap sento veus 
de dona. Joni Mitchell, Concha 
Buika. M’agradaria treballar amb 
ella. I amb la noruega Hanne Huk-
kelberg. És la meva favorita. 

Amb un excel·lent segon disc, 
‘When the heart emerges glistening’, 
s’ha convertit en el trompetista de 
moda. Avui el presenta al festival de 
Terrassa, a la Nova Jazz Cava.

Ambrose Akinmusire
Trompetista

EN 3 MINUTS

  
«Toco el que 
vull, sense 
expectatives»

–Vostè, Christian Scott, Esperan-
za Spalding... ¿puja una genera-
ció d’èxit en el jazz?
–La diferència entre la meva gene-
ració i les generacions anteriors és 
que nosaltres sabem que mai se-
rem grans estrelles, no ens farem 
milionaris. Així que podem tocar 
la música que volem, sense expec-
tatives. 

–Però li van bé les coses.
–Des que vaig fitxar amb Blue No-
te em truquen molt per tocar. Al 
principi deia que sí, podria fer 
bastant diners. Ara tinc un mèto-
de per decidir-ho: penso si tocaria 
amb aquella persona si no hi ha-
gués diners pel mig. Com al prin-
cipi. El meu grup són els meus 
amics de tota la vida.

–¿La identitat de grup és un valor 
en alça en el jazz?
–En temps difícils és quan han sor-
git els millors grups de jazz, per-
què els músics han buscat una co-
munitat en la qual compartir ide-
es. Ara torna a passar. H

33Ambrose Akinmusire.

Antón Reixa i 
els seus aliats
3El candidat a presidir la SGAE 
promet més «transparència»

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Antón Reixa (Vigo, 1957) va voler ini-
ciar ahir a Barcelona la seva campa-
nya per presidir la SGAE (les elecci-
ons seran el 26 d’abril) i parlar de la 
seva candidatura, batejada Aunir. 
L’autor musical (exlíder d’Os Res-
sentidos) i director de cine va pre-
sentar els seus aliats catalans: Enric 
Gomà i Lluís Arcarazo (guionistes), 
David Plana (escriptor), Alejandro 

Abad (compositor) i Gerard Quinta-
na (cantant). En el seu discurs va in-
sistir en «la importància de la trans-
parència, tant en la gestió interna 
com en la interlocució amb la ciuta-
dania». I per aconseguir-la, el primer 
que farà és «modificar els estatuts», 
especialment els que afecten «el po-
der omnívor del president».
 Reixa –que, de moment, només 
té com a rival el compositor José 
Miguel Fernández Sastrón– va pro-

CAMPANYA A L’ENTITAT DE GESTIÓ

metre redissenyar una societat «més 
austera»; conjugar «pluralitat i di-
versitat»; «evitar el centralisme», i 
«acabar amb les pràctiques prepo-
tents i abusives». A la tarda, el candi-

dat va presentar Aunir a Madrid, on 
va tenir d’escuders el cantant Nacho 
Campillo, el guionista Fermín Ca-
bal, el compositor Manuel Marvizón 
i la guionista Julia Altares. H

33 Reixa (a sota a la dreta), ahir a Barcelona amb els seus partidaris.

JOSEP GARCIA

Bibiana i Loles, quin parell
3Les autoproclamades ‘noies Almodóvar’ tornen a BCN per fer teatre

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

E
l caniche Little Hope, ben 
educat, no movia ni un pèl 
tot i el remolí desfermat al 
voltant seu. Dues senyores, 

una de molt alta i rossa i una altra 
de baixeta i morena, xerraven de va-
lent. S’interrompien contínuament 
amb acudits que provocaven fre-
qüent hilaritat entre els assistents. 
Al primer pis de l’Arteria Paral·lel, 
Bibiana Fernández i Loles León es-
taven en la seva salsa, presentant La 
gran depresión. Estrenada fa un any a 
València, aquesta obra teatral con-
cebuda i protagonitzada per les ac-
trius farà dos mesos de temporada a 
la ciutat en què totes dues van debu-
tar en la faràndula.
 Abans de parlar davant els mit-
jans ja es van deixar anar en la sessió 
de fotos. «Pedro [Almodóvar] em va 
enfilar a unes guies de telèfons per 
fer-me una foto amb ella», deia Lo-
les. La imatge que acompanya aques-
ta informació ho explica tot. «Des 
d’ahir només he menjat mig crois-
sant sec, però que bo que era», va dei-
xar anar Bibiana al vestíbul de l’Ar-
teria. «Hi ha gent que ha deixat de 
fumar i jo he deixat de menjar; ho 
faig casualment: quan vaig al tren o 
a qualsevol cantonada», va explicar 
més tard.

AMB ESTESO A L’ESPAÑOL / Va ser Bibiana 
Fernández qui va mirar enrere re-
cordant quan vivia en una pensió 
del Poble-sec el 1975. Era l’època 
en què va fer «tots els cabarets de 
Barcelona». Al mateix Arteria, ales-
hores Español, va passar a la revis-
ta, quan es deia Andersen, amb La 

Ramona d’Esteso. «Estic com Chavela 
Vargas, tot entre records», deia amb 
sorna. «Tinc 58 anys i els he devorat... 
i 40 de taló. Beneït sigui el taló».
 Loles també va tenir el seu mo-
ment nostàlgic quan se li va pregun-
tar per la Barceloneta, el seu barri i 
on es va formar a la xurreria del seu 
pare. «Em van sortir les dents darre-
re d’un taulell», va comentar.

SOLES I FELICES / Cap de les dues va elu-
dir cap tema, inclosa la seva situa-
ció amorosa. «La soledat és una bo-
na companya de viatge», va dir Fer-
nández. «No tinc cap ésser viu a casa. 
Els homes van i vénen, porten Moet 
Chandon i caviar, mengem i disfru-
tem», va detallar León.
 En el que també van coincidir va 
ser a autoproclamar-se noies Almo-
dóvar, tot i que fa temps que no tre-
ballar amb el cineasta. «Les autèn-
tiques som Rossy, ella i jo, i també 
Chus Lampreave. ¿Pe? No, és la se-
va musa», va puntualitzar Loles. «Al-
modóvar és un estil.... Si em diu vine, 
ho deixo tot», va afegir Bibiana, una 
fan de les «pastilles», de les que alleu-
gen «el dolor físic i el de l’ànima».
 De La gran depresión en van parlar, 
tot i que de forma col·lateral. Escri-
ta i dirigida per Dunia Ayaso i Félix 
Sabroso, aquesta comèdia amb al-
gun número musical recull el retro-
bament entre dues velles amigues, 
quan una pateix un contratemps en 
la seva vida personal i busca l’ajuda 
en una amiga que tenia oblidada. «És 
una reparació», va dir Bibiana. «És 
ficció», va puntualitzar Loles, culer 
apassionada. «Ni t’imagines com es 
posa quan Messi fica un gol», va ex-
plicar la seva col·lega, merengue. H

ESTrENA A L’ArTErIA PArAL·LEL DE ‘LA GrAN DEPrESIÓN’

33 Bibiana Fernández i Loles León, ahir al teatre Arteria Paral·lel.
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