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Música desorientada
CRÒNICA Remate va lluir tendresa i dinamisme 
en la presentació de ‘Nelson es perfecto’

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA 

Fa tans sols unes setmanes, Remate 
–àlies del cantautor madrileny Fer-
nando Martínez de la Serna– presen-
tava a Heliogàbal, en petit comitè, els 
temes de Nelson es perfecto (2014), un 
disc en forma de manual existencial 
per al seu fill d’un any i mig (ell par-
la de «brúixola per desorientar-se a 
la vida»). Però la presentació oficial 
del disc, en format de trio, va ser di-
vendres a la nit a Sidecar, en una ac-
tuació precedida per Elsa de Alfonso 
y Los Prestigio, nou projecte d’una 
activista del nostre underground mu-
sical amb gent d’Extraperlo i Doble 
Pletina. Hi va haver bons moments, 
encara que a vegades la perseguida 
excentricitat juga en contra de les 
cançons.
 Acompanyat per Ana Galletero 
al baix i violí i Kike Pierrot a la bate-
ria, Remate va arrencar amb Su ma-
dre está enamorada de Kafka, cançó 
bastant excèntrica, per després co-
mençar a repassar el repertori una 
mica més directe de Nelson es perfecto 

amb una Maestro amb extra de movi-
ment. També Sábado sona més groo-
vy que en el disc, mentre que altres, 
com Todas mis huellas, mantenen la 
intimitat dels solcs. En els assalts 
lents va ser  en els que es va notar 
més com estava parlant una gran 
part del públic, o més ben dit, gent 
present a la sala: ¿per què la gent va 
a concerts a parlar? Aquest misteri 
de la Barcelona moderna segueix en 
l’aire. 

LLIBRE DE REFLEXIONS / Remate va re-
córrer tota la seva última oferta, pe-
rò també temes previs com Por lo que 
tiene de romántico, Gigante i, en parti-
cular, extractes del seu disc immedi-
atament anterior, Una araña a punto 
de comerse una mosca (2012); l’últim 
dels que van sonar, Suelo estar, dóna 
títol a un petit llibre de reflexions i 
invencions, molt recomanable, que 
el músic ha publicat a l’editorial 
Pájaro. 
 Qui va escoltar i va estar atent se-
gurament va disfrutar de cada segon 
d’una actuació carismàtica. H

MÓNICA TUDELA

33 Alba Florejachs, protagonista de ‘Losers’.

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Va triomfar amb L’any que ve serà mi-
llor i ara Alba Florejachs (Barcelona, 
1981) torna a La Villarroel amb Lo-
sers, obra de la dramaturga i directo-
ra Marta Buchaca. És la Sandra, una 
noia d’uns 30 anys que entra en una 
botiga de mòbils i, ¡flaix!, s’enamo-
ra del dependent. I ell (Jordi Díaz), 
d’ella. Un amor a primera vista. 

–¿Vostè creu en l’amor a primera  
vista?
–Sí, sí. Jo estic amb un. Però jo no 
m’aferro a l’amor romàntic, etern. 
No crec en això de l’amor per a tota 
la vida dels contes. T’ho has de cur-
rar cada dia. L’important és valorar 
el que l’altre et dóna. 

–¿Què passa a l’obra?
–Després de l’enamorament sob- 
tat , passa el que els passa a totes les 
relacions. Que al principi ensenyes 
les teves millors cartes, així és el joc 
de la seducció, però després quan 
convius van sortint les cartes dolen-
tes, la part més fosca.

-¿I com s’ha de jugar llavors?
–La qüestió és arribar a acceptar l’al-
tre com és, amb els seus defectes, i no 
voler canviar-lo. Créixer junts. Quan 
estàs sol durant un temps et crees 
uns hàbits que després costa canvi-
ar. No és que s’hagi de sacrificar res, 

però sí adaptar-se. S’ha de pensar en 
les dues persones, això és el més di-
fícil.

–¿Algun altre as a la màniga perquè 
una parella funcioni?
–Per mi el més important d’una re-
lació sentimental és deixar espai i 
llibertat, i tenir-ne. Però també és 
bàsic estar bé amb un mateix. Com 
millor estàs, més fàcil és la convi-
vència. 
 
–¿Per què els personatges són lo-
sers, perdedors?
–Són dues persones en caos, emoci-
onalment immadures, que han pa-
tit relacions que els han anat mala-
ment. Es veuen com a perdedors a si 
mateixos però valoren l’altre, i això 
els fa pujar l’autoestima. 

–¿Vostè s’ha sentit una loser com 
ells?
–Em recorden a mi fa uns anys. He 
après coses amb aquesta obra. Veus 
el que segueix habitant en tu i els 
canvis que has anat experimentant. 
Ja no vull ser com era. Tots hem pa-
tit per amor, pensem que una perso-
na ens curarà de la soledat i de tots 
els mals, quan és una cosa que ha de 
treballar un mateix. En l’amor pas-
sa que a vegades vas amb el radar es-
patllat. No fas bones eleccions, i et 
preguntes què passa perquè no fun-
cionin. 

–¿I a la feina s’ha vist alguna vegada 
perdedora?
–També. Quan feia mim i tenia clar 
que faria carrera en aquesta disci-
plina. Però no va ser així, l’etapa es 
va acabar. 

–Vostè als 19 anys se’n va anar a 
Cuba.
–Sí. Volia viure en un lloc social i cul-
turalment molt diferent. Vaig estu-
diar teatre un any. Després vaig tor-
nar i em vaig formar en les tècniques 
gestuals de Lecoq i de Sanford Meis-
ner. 

–I ha acabat a la comèdia. Polònia, 
Crackòvia, L’any que ve serà millor, 
Somni, Losers...
–Losers és una comèdia molt ten-
dra, rius, però hi ha més. M’agrada 
Buchaca perquè fa comèdies amb re-
vers. Tragicomèdies. Però m’agrada-
ria fer una obra dramàtica, de David 
Mamet, per exemple, que m’encan-
ta. L’important és un bon text. Però 
Barcelona és molt petita i de segui-
da t’encasellen. Ara he muntat una 
companyia amb dues actrius i he co-
mençat a escriure alguna cosa. Tam-
bé voldria abordar la creació quan 
tingui temps.

–¿Sempre ha sigut tan llançada?
–No. Jo fins als 13 anys era molt tí-
mida. Fer humor em va anar molt 
bé. Tot el que he fet m’ha donat tau-
les. El mim, les improvisacions amb 
Planeta Impro, amb la qual seguei-
xo col·laborant. M’han servit molt 
per construir personatges. I també 
quan treballava al Tibidabo.

–¿Què feia al parc d’atraccions?
–Animació al carrer. I al passatge del 
terror. Era la nena de L’exorcista. ¡Era 
duríssim! H

«No m’aferro a l’amor etern» 
ALBA FLOREJACHS  Actriu


