
PROVA DE TAST PER PARELLES

Un matrimoni de BCN guanya 
el concurs Vila Viniteca
Gema Jarné, de professió finance-
ra, i el seu marit Jordi Carrasco-
sa, que treballa en el sector vitivi-
nícola, es van alçar amb el premi 
Vila Viniteca de tast per parelles, 
celebrat ahir a la Llotja de Mar 
de Barcelona. Jarné és la prime-
ra dona que s’alça amb el guardó 
d’aquesta competició, oberta a 
tot tipus de persones, tant profes-
sionals com amateurs, en la qual 
en la seva setena edició han parti-
cipat 120 parelles. El primer pre-
mi anava acompanyat de 20.000 
euros i va ser molt celebrat pels 

vencedors, que van demostrar te-
nir millor olfacte i coneixement a 
l’hora de descobrir la denominació 
d’origen, la varietat de raïm, el país, 
l’any, l’elaborador i la marca de 14 
vins i caves.
 La resta de finalistes, també re-
compensats amb un premi en 
metàl·lic, van ser Ramón Jané i An-
tonio Carbó, del celler Mas Candí 
(Penedès), en segona posició; i Santi-
ago Cadavid, un sommelier invident 
de 20 anys, i Rafael Reyes, propieta-
ri del restaurant Masia de Chencho, 
d’Elx, en tercera posició.  

EL PERIÓDICO

ESTIRP D’ACTORS

Cristina 
Goyanes,  
a ‘Interviú’
Cristina Goyanes, descendent 
d’una estirp d’actors, és la prime-
ra de la seva família a aparèixer 
a la portada d’Interviú. «El públic 
se segueix sorprenent amb l’ero-
tisme en el teatre», reconeix la in-
tèrpret, que reivindica l’erotisme 
i triomfa al teatre amb De amor y 
lujuria, un recital de versos erò-
tics del segle d’or que interpreta 
amb la seva tia María José Goya-
nes, Emilio Gutiérrez Caba i Ra-
món Langa. 

ELS GUARDONS DE L’ÒPERA I LA LÍRICA

Els premis Campoamor 
coronen Calixto Bieito
Calixto Bieito es va erigir dissabte 
a la nit a Oviedo com un dels grans 
triomfadors dels premis Lírics Tea-
tro Campoamor, dotats amb 10.000 
euros per a cada guanyador. El con-
trovertit però brillant creador es va 
imposar com a millor director pel 
seu trencador muntatge de Pepita Ji-
ménez, d’Albéniz, estrenat al Canal 
de Madrid i a Buenos Aires. Aquest 
espectacle va conquistar també el 
guardó a la nova producció espanyo-
la del 2012-2013. El director, actual-
ment establert a Basilea, on és artis-
ta resident, ja va conquistar la ma-
teixa distinció amb Carmen, de Bizet, 
fa dos anys. En la seva agenda hi fi-

Gregory Kunde va ser el millor intèr-
pret masculí, per dos rols de Verdi i el 
d’Il pirata (Liceu). Carmen Romeu va 
ser elegida com a cantant revelació.
 Tots ells van entusiasmar el pú-
blic interpretant àries en el transcurs 
d’una gala, dirigida per José Carlos 
Plaza, que va girar al voltant dels set 
pecats capitals musicals i es va allar-
gar en excés pel pes de textos de dife-
rents autors, entre ells  de Lorca. Qua-
tre cantants, acompanyats per l’or-
questra Oviedo Filharmonia i el cor 
de la Capella Polifònica dirigits per 
César Álvarez, van alternar la inter-
pretació del guió i fragments d’òpe-
res. Pedro Lavírgen va protagonit-
zar el moment més emotiu al rebre 
el premi a la seva carrera. H
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guren molts reptes, com ara el mun-
tatge al Met de Nova York de La forza 
del destino. 
 Riccardo Chailly es va imposar 
com a director musical per La bohème 
del Palau de les Arts de València, pre-
mi que va rebre la seva filla Luana, 
coordinadora del Centro Plácido Do-
mingo de la mateixa ciutat; i Il mon-
do della lluna, de l’Arriaga de Bilbao, 
va ser reconegut com el millor mun-
tatge de l’any. Ainhoa Arteta, per El 
caserío de Guridi, va confirmar el seu 
bon moment amb el premi a la mi-
llor cantant espanyola, i la soprano 
georgiana Nino Matxaidze, l’Ange-
lina Jolie de l’òpera, va conquistar 
el guardó a la cantant femenina per 
Thäis i Il turco a Italia (Liceu). El tenor 

33 Calixto Bieto i Ainhoa Arteta, al recollir el seu premi a Oviedo, dissabte passat.
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