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Gent
AnaGuerra,
odaa la
sensualitat

Ana Guerra és una de les concur
sants de la factoria d’Operación
Triunfo que estan traient més
partit de la seva imatge. La canà
ria, que ha anunciat que el seu
disc debut sortirà a la venda el 25
de gener, és des de fa uns quants
dies nova imatge de Women’se
cret, una notícia que va celebrar
amb un look molt sensual en què
combinavaunabatade color verd
setinat amb estampat de flors
amb un bralette d’encaix negre. I
és que, si hi ha una paraula que
defineixi el segell personal de
Guerra, és precisament la d’una
sensualitat que ella pregona no
només en les aparicions públi
ques, sinó també en els clips.
L’últim, el del temaBajito, en què
desfila amb estilisme de la firma
de llenceria ambquè ara col∙labo
ra. “Vam aconseguir portar el
look de roba interior al terreny
sensual i no al sexual, i m’hi vaig
sentir molt còmoda: em van en
cantar els dissenys de Wo
men’secret”, explica la canària.
L’enregistrament d’aquest ví

deoha suposat un repte afegit per
a una artista que confessa que ha

tingut inseguretats pel físic: “Al
final, soc una dona amb comple
xos i ambcoses quenom’agraden
delmeu cos, però les accepto i em
mostro així al món. Convido els
altres que facin el mateix”. Quins
complexos pot tenir algú com
Ana Guerra? “Quan era petita em
feia vergonya anar a la platja amb
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La cantant, nova imatge
deWomen’secret, supera
els complexos al clip de ‘Bajito’

MichelledesbancaHillary
comadonamésadmirada
MichelleObamahadesbancat com
a dona més admirada als Estats
Units Hillary Clinton, que feia 17
anys que ocupava aquesta privile
giada posició, segons una enquesta
deGallup.Ladonade l’expresident
Barack Obama (20092017), que
havia quedat en segon lloc en tres
ocasions, i que acaba d’acabar la gi
ra de les seves memòries, és la més
admiradadel2018.
Clinton, candidata demòcrata a

leseleccionspresidencialsdel2016,
cau fins al tercer lloc després de ser
superada tambéper la popularpre

sentadora Oprah Winfrey. Per la
seva banda, l’actual primera dama,
Melania Trump, ocupa la quarta
plaça.Entrelesdeuprimeresclassi
ficadestambéhiha lareinaElisabet
II; la cancellera alemanya, Angela
Merkel, i l’exambaixadora dels
EUAdavant l’ONUNikkiHaley.
D’altra banda, Barack Obama és

l’home més admirat per 11è any
consecutiu, davant de Donald
Trump.ElpapaFrancesc,BillGates
i Elon Musk també apareixen a la
llista dels deu homes més respec
tatspelsnordamericans.

CHARLES SYKES / AP

Michelle Obama

grat que té regles pròpies: “Amb
missatges que no denigrin mai la
dona, que no siguin masclistes i,
com ens va dir Rozalén una vega
da, que serveixin com a altaveu
del que vulguis dir”. Es tracta
d’una lluita amb què pretén do
nar visibilitat a la igualtat de gè
nere des de l’escenari, però sense
liderar capmoviment. “La parau
la referent m’impacta una mica;
sé que soc feminista, tot i que no
sé si tinc clar què significa. Cada
dia lluito per la igualtat, però que
em considerin un referent em fa
una mica de cosa”, confessa.
Això sí, els missatges de les se

ves cançons deixen en evidència
que té el propòsit de canviar les
regles dedeterminats gèneres ur
bans com el reggaeton: “No ho sé
fer d’una altra manera: no puc
pujar a un escenari a cantar una
lletra amb què no estic d’acord o
amb unmissatge que no digui ab

solutament res. Si amb això con
tribuïm a crear una onada que
defensi la idea que no per fer
aquest gènere has de llançar mis
satges banals o masclistes, serà
genial”.
Ana War, com la coneixen els

fans, pot presumir d’una curta
però intensa col∙lecció d’èxits
que van en aquesta línia, com
l’eurovisiu Lo malo, que canta
amb Aitana, o els seus dos pri
mers senzills Ni la hora i Bajito.
Ara la canària acaba d’estrenar el
bolero Olvídame, un gènere amb
què també se sent còmoda a l’ho
ra d’invocar la llibertat individual
i sexual: “Som al segle XXI, i no
tens l’obligació d’estar ambningú
perquè ho dicta la societat. En
amora’t de qui vulguis i viu la vi
da amb amor pur i real. És una in
vitació a ser feliç sense que ningú
et jutgi: els que t’estimin de veri
tat t’estimaran sempre per com
ets”. És un missatge que també
difon més enllà de la música, po
tenciant la seva imatge més sen
sual allunyada de mirades críti
ques i prejudicis.c

“Quan era petita
em feia vergonya
anar a la platja
amb els amics; ara
ho he superat”, explica

els amics. Sento que és una cosa
que ara he superat, i m’agrada
vestir comvull.Noésuncomplex
concret, més aviat la vergonya de
mostrarte tal com ets”, admet
l’exconcursant d’OT.
Sembla que l’artista se sent ca

da vegadamés còmoda defensant
el gènere musical més llatí, mal

Puyal torna
a la ràdio amb
MònicaTerribas
El periodista Joaquim Maria Pu
yal (69 anys) disposarà d’una sec
ció pròpia dins del programa El
matídeCatalunyaRàdio, ambMò
nica Terribas, en què, a les 8.30 h,
aportarà el seu punt de vista sobre
l’actualitat. Puyal va anunciar l’es
tiu del 2018 que deixava enrere
33 anys de retransmissions espor
tives en català que l’havien fet fa
mós. En aquell moment, el direc
tordelaràdiopúblicaautonòmica,
SaülGordillo,esvacomprometrea
oferirli formats i contingutsnous.
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La cantant canària en una actuació recent aOT

‘Hasta pronto’,
el final de la gira
‘OT’ a Barcelona

]Ana Guerra va ser pro
tagonista, amb els seus 15
companys de la generació
d’OT 2017 en una doble
cita dijous i divendres al
Palau Sant Jordi, per
posar punt final a una
gira que els últimsmesos
els ha portat per tot Es
panya. El xou es va conce
bre com una amalgama
de nostàlgia amb alguns
dels temes que van triom
far a l’Acadèmia i els
primers treballs en solita
ri dels artistes, que a
partir d’ara hauran de
continuar la seva trajec
tòria sense el paraigua del
talent show. La canària va
brillar amb temes com La
bikina, Lomalo o la seva
composició pròpia Bajito
en dues nits en què també
hi va haver la generació
nova d’OT, que van can
tar Somos, l’himne gene
racional d’aquesta edició.


