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ens preocupen i ens fan enfadar», 
avança. El que segur que aparei-
xerà en el seu discurs serà un sen-
tit homenatge a la gent que sem-
pre ha estat al seu costat. Com els 
seus pares. Ells van ser sempre els 
fans número u de la seva filla, Pi-
lar Cuesta Acosta, que amb 11 anys 
va guanyar un concurs radiofònic 
de petits artistes. Amb 13 es va cap-
bussar en el cine de la mà de Fer-
nando Rey a Zampo y yo. El respon-
sable de vestuari de la pel·lícula, 
Miguel Narros, es va convertir en 
fonamental en la seva carrera. «Ell 
és el culpable que jo sigui aquí». 

Almodóvar, no va poder ser

 Al cine va tornar el 1970 amb 
Españolas en París. A partir d’aquell 
moment, es va posar a les ordres 
de cineastes com Jaime de Ar-
miñán, José Luis García Sánchez 
i Pedro Olea. També Pedro Almo-
dóvar va trucar a les seves portes 
per a La flor de mi secreto, però no va 
poder ser. «Jo tenia firmada una 
gira com a cantant i no podia rea-
litzar els assajos. Va ser una pena. 
Però encara hi ha temps per treba-
llar amb ell, ¿no?», somriu.  Que li 
truquin. Que li truquin. Ana Belén 
vol que els directors de cine la re-
clutin per treballar. I avisa: «Faria 
de tot menys de dona gerro». H

Fa mesos, Ana Belén (Madrid, 1951) 
va rebre una trucada de l’Acadè-
mia de cine. «¿Què deuen voler? 
¿Que formi part d’alguna comis-
sió?», es va preguntar amb cert te-
mor. Quan la presidenta, Yvonne 
Blake, li va comunicar que la Jun-
ta havia decidit atorgar-li el Goya 
d’honor, l’actriu i cantant (Madrid, 
1951) tampoc va ser gaire optimis-
ta. «Vaja, me’l donen a mi perquè no 
tenien a mà el telèfon d’un altre». 
Els dubtes se li van dissipar aviat, 
quan va sentir el sonor aplaudi-
ment que els membres de la Junta 
li dedicaven per telèfon. 
 Ana Belén, tota una icona de la 
Transició, rebrà el dia 4 de febrer 
l’únic cabezón de la seva carrera (ha 
estat cinc vegades nominada). Una 
carrera que ha tingut una aturada 
12 anys, després de Cosas que hacen 
que la vida valga la pena (Gómez Pe-
reira). «Durant tots aquests anys 
ningú m’ha ofert fer cine», va con-
fessar amb sorprenent honeste-
dat l’homenatjada, que va fer salts 
quan Fernando Trueba li va propo-
sar l’any passat un paperet a La rei-
na de España. «Tant me fa que sigui 
breu. El faig», li va contestar. L’últi-
ma pel·lícula del madrileny és l’ex-
cusa per parlar de la censura que, a 
vegades, impera a Espanya. El boi-

cot que va patir Trueba després del 
seu discurs al rebre el Premio Nacio-
nal de Cine, en què en clau d’humor 
va admetre no haver-se sentit mai es-
panyol, va recordar a Ana Belén un 
trist capítol de la seva vida que va te-
nir lloc el 1973.  
 La policia la va conduir tant a ella 
com a la seva parella, el cantant Víc-
tor Manuel, a la Direcció General de 
Seguretat. «Una persona anònima 
havia comentat que Víctor i jo haví-
em trepitjat una bandera espanyola 
a Mèxic, cosa que no era certa. Pe-
rò el rumor es va convertir per a mol-
ta gent en real. Allò va passar en una 
dictadura. Han passat 43 anys, però 
la polèmica per les declaracions de 
Trueba m’ho va fer recordar. La gent, 
tota la gent, hauria de poder dir el 
que volgués».  
 També Meryl Streep, que sense 
nomenar Donald Trump va fer un 
discurs demolidor contra el futur 
president dels EUA en la cerimònia 
dels Globus d’Or. Va ser valenta, ro-
tunda i elegant, en opinió d’Ana Be-
lén. «A Espanya també hem fet dis-
cursos molt combatius i durs. Hem 
passat per situacions complicades 
en les quals la gent ha dit el que pen-
sava. No cal esquinçar-se les vesti-
dures».  ¿Tindrà alguna nota políti-
ca el seu discurs a la gala dels Goya? 
Potser. «No te’n pots abstreure. Som 
ciutadans del país i hi ha coses que 
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33 Premiada 8 L’actriu i cantant Ana Belén, ahir a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Madrid.
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Va debutar en el 
cine als 13 anys 
de la mà de 
Fernando Rey 
amb ‘Zampo y yo’

Amb Goya i sense feina
Ana Belén recollirà el premi d’honor, únic ‘cabezón’ de la seva carrera H «En 12 anys ningú m’ha 
ofert fer cine», diu després de ser ‘rescatada’ per Fernando Trueba per a ‘La reina de España’ 

La madrilenya 
vol que els 
directors de 
cine la reclutin 
per treballar

ELS GUARDONS DEL CINE ESPANYOL

El Concurs 
Viñas atrau 
més de 500 
promeses
de la lírica

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Descobrir algunes de les futures pro-
meses de la lírica és possible aquesta 
setmana amb la 54a edició del Con-
curs Internacional de Cant Tenor 
Viñas que s’està realitzant al Con-
servatori Superior del Liceu. Les se-
mifinals del concurs es desenvolu-
pen entre ahir i avui, i la final tindrà 
lloc divendres que ve, dia 20. El diu-
menge, un concert líric al Liceu pro-
tagonitzat pels guanyadors acomia-
darà el certamen.
 El Viñas és un dels concursos in-
ternacionals de referència, no no-
més per la quantitat de participants 
sinó per les possibilitats que ofereix 
als guanyadors i els premis.
 Més enllà del valor econòmic dels 
premis –tres d’especials i tres d’ex-
traordinaris amb un valor de 97.000 
euros en total– el que més valoren 
els cantants és la possibilitat de mos-
trar el seu talent davant un jurat en-
tès i influent, amb representants 

dels principals coliseus, presidit per 
Christina Scheppelmann, la directo-
ra artística del Liceu. Ella ha apostat 
fort pels nous valors des de la seva ar-
ribada al Gran Teatre, com va recor-
dar Miquel Lerín, director del con-
curs.

VISIÓ D’UNA VETERANA / La veterana 
mezzo nord-americana Grace Bum-
bry i el tenor català Jaume Aragall 
formen part del jurat en aquesta edi-
ció. Bumbry, que fa anys que es dedi-
ca a la docència, considera que avui 
dia els cantants estan massa pen-
dents del seu físic. «En la meva època 
estudiàvem més. Ara, en canvi, sem-
bla que es preocupin més per la seva 
figura que no pas per la veu».
 Va confessar no interessar-se gai-
re per l’òpera contemporània. «Con-
sidero que els compositors no saben 
què significa ser cantant. Desconei-
xen les limitacions i peculiaritats 
de la veu, un instrument especial 
que no pots tractar igual que un al-
tre instrument». I va explicar la se-
güent anècdota per demostrar-ho: 
«Jo, que sempre havia interpretat 
Après un rêve, de Du Parc, vaig escol-
tar un dia interpretar l’obra a Ros-
tropóvitx amb el violoncel. ¡I em va 
emocionar tant que durant els se-
güents 12 anys no vaig tornar a can-
tar-la! Hi ha coses que la veu mai po-
drà fer igual que un instrument». H

54a edició

Grace Bumbry 
considera que 
avui dia els cantants 
estan massa pendents 
del seu físic


