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Tot i que no ho sembli al principi,
en la Geni hi ha força humor.
Ja ho diu la Mar que la Geni és una
mica extraterrestre perquè s’ho mi-
ra tot des de fora, amb un prisma di-
ferent, molt naïf. I sovint posa el fo-
cus en l’absurd de les situacions.

Mar Coll és la directora més jove
amb qui has treballat. Què n’has
après d’ella?

Nora Navas,
premiada al
Festival de
Valladolid pel
seu rol a Tots
volem el millor
per a ella. M. GARCÍA

«Espero que passi el mateix
que amb ‘Pa negre’»

incidit amb la festa d’aniversari de
la meva filla. Espero que passi el ma-
teix, perquè a partir d’aleshores el
públic va començar a veure molt la
pel·lícula. Els premis ajuden a por-
tar la gent al cinema, sobretot ara, i
més amb un film independent i
d’autor com aquest.

Com vas preparar el personatge?
El primer és sempre el guió, que
aquí és molt subtil. Sabíem que ha-
via tingut un accident un any abans,
així que el vam haver de reconstru-
ir. La Mar tenia un parell de refe-
rents, dos amics que havien conti-
nuat la seva vida després d’un acci-
dent, però sense ser ben bé la matei-
xa persona. I jo vaig anar a l’Institut
Guttman, que és la referència en
aquests casos, i em van ajudar molt
els metges, els logopedes, etc. Així, a
poc a poc, vam anar creant la Geni.

Repte “La Geni és un gran regal que m’ha fet la Mar
Coll” Premis “Kate Winslet ja deia que els perso-
natges amb discapacitat s’emporten tots els Oscars”

Nora Navas

XAVI SERRA
BARCELONA

Es veia venir: Nora Navas s’ha en-
dut el premi a la millor actriu de la
Seminci de Valladolid per la seva in-
terpretació d’una dona trencada per
un accident a Tots volem el millor
per a ella, el nou film de Mar Coll.
Era el premi més cantat d’un palma-
rès que ahir atorgava l’Espiga d’Or a
Tokyo kazoku, l’homenatge de Yoji
Yamada als Contes de Tòquio d’Ozu.

Amb Pa negre vas guanyar la Con-
xa de Plata a Sant Sebastià. Ara el
premi a la millor actriu a Vallado-
lid. És un bon presagi per al film?
Això li deia abans a la Mar! A més, la
història s’ha repetit una mica, per-
què amb Pa negre vaig rebre la no-
tícia un dia que tenia molts convi-
dats i molt xivarri a casa, i ara ha co-

PREMI A LA MILLOR ACTRIU DE LA SEMINCI DE VALLADOLID

Moltes coses. Ella treballa des d’una
calma impressionant i amb molta
alegria. No té ansietat i deixa espai a
l’equip. M’agrada com veu la vida.
La Mar és una mica Geni, té aquest
punt vulnerable, tendre i alhora és
molt intel·ligent. I també veu la vi-
da des d’un prisma particular, per-
què ella també és així.

¿La Geni és el repte més gran al
qual t’has enfrontat com a actriu?
Era molt difícil trobar el seu estat de
desconcert i no passar-se, fer-ho des
de la veritat i sense exagerar els tics
físics. Però als actors ens encanta
fer personatges diferents i la Geni és
un gran regal que m’ha fet la Mar.

Normalment es premien interpre-
tacions més exhibicionistes.
Ja ho deia Kate Winslet a la sèrie
Extras que els personatges amb dis-
capacitat s’emporten tots els Os-
cars. Jo pensava, a veure si ara amb
la Geni, que és coixa i no parla bé...
Però la Mar sempre treballa des de
la subtilesa. No li agrada que res si-
gui molt dramàtic ni còmic. Una mi-
ca com en la vida. Per a la Mar és im-
portant no caure en l’exhibicionis-
me: gairebé no em deixava plorar.

Quins projectes t’esperen ara?
Ara rodaré un telefilm amb la Ju-
dith Colell sobre Carmen Amaya.
Em fa molta il·lusió perquè jo tinc
formació de dansa i aquí tornaré a
ballar flamenc. I cap al febrer estre-
naré Doña Rosita la soltera, de Lor-
ca, al TNC amb Joan Ollé.e


