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	 Malgrat	que	la	Biznaga	d’Or	se	
la	va	emportar	Gracia	Querejeta,	
Isabel	Coixet	estaria	en	el	seu	dret	
de	sentir-se	la	guanyadora	moral,	
ja	que	la	seva	pel·lícula	va	conquis-
tar	quatre	guardons:	premi	especi-
al	(el	segon	més	important),	actriu,	
fotografia	i	muntatge.
	 Ni	Coixet	ni	Querejeta,	però,	es	
van	endur	un	dels	reconeixements	
més	llaminers:	el	de	millor	direc-
ció.	Aquest	va	anar	a	parar	a	les	
mans	d’un	jove	realitzador	madri-
leny:	Rodrigo	Sorogoyen,	autor	de	
la	petitíssima	Stockholm,	que	també	
es	va	embutxacar	el	de	millor	guio-
nista	novell.	
	 Un	festival	marcat	per	les	cin-
tes	low cost	no	podia	oblidar	en	el	
seu	palmarès	un	títol	que	encaixa	
a	la	perfecció	en	els	nous	i	adversos	
temps	econòmics.	Ja	ho	va	adver-
tir	en	el	seu	dia	Enrique	Urbizu	(No 
habrá paz para los malvados):	«Conti-
nuarem	fent	cine,	encara	que	sigui	
amb	dues	pedres».	H

MILLOR PEL·LÍCULA
‘15 años y un día’
Gracia Querejeta

PREMI ESPECIAL
‘Ayer no termina nunca’
Isabel Coixet

MILLOR DIRECTOR
Rodrigo Sorogoyen
‘Stockholm’

MILLOR ACTRIU
Candela Peña
‘Ayer no acaba nunca’

EL PALMARÈS

33 Isabel Coixet.

MILLOR ACTOR
Mario Casas
‘La mula’

MILLOR ACTRIU DE REPART.
L’elenc femení de 
‘Casting’

MILLOR ACTOR DE REPART.
L’elenc masculí de 
‘Casting’

PREMI DEL PÚBLIC
‘Diamantes negros’
Miguel Alcantud

A rticle	325.	Aquesta	setma-
na	ha	estat	Sant	Jordi	i	en-
cara	perduren	els	records	

del	meu	dia	preferit	de	l’any.	A	
més,	vaig	tenir	la	sensació	que	no	
havia	mai	vist	tanta	felicitat	ex-
pressada	en	forma	de	somriures	a	
la	cara	de	la	gent.
	 I	personalment	vaig	tenir	la	
sort	que	molta	gent	em	regalés	
coses	mentre	firmava	llibres.	Us	
explico	les	dues	millors.	El	pri-
mer	gran	regal	el	vaig	tenir	d’un	
home	que	rondava	els	70	anys	i	
que	podia	curar	una	part	de	la	te-
va	ràbia	acumulada.	Em	va	dir	
que	hi	ha	una	ràbia	vital	que	resi-
deix	a	l’intestí	prim	i	que	ell	la	po-
dia	curar	només	tocant-te	la	mà.	
L’hi	vaig	donar	i	em	va	dir	que	me	
n’havia	eliminat	32,5	grams.
	 El	segon	obsequi	me’l	va	fer	
una	senyora	i	era...	Bé,	us	ho	ex-
plico	després	del	millor	de	la	me-
va	setmana.
	 Tercer	lloc.	El atlas de las nu-
bes.	Aquesta	pel·lícula	està	plena	
d’una	estranya	melancolia	que	
parla	de	la	lluita	per	intentar	
sempre	trobar	el	somni	desitjat	
però	mai	aconseguit.

	 Segona	posició.	La caza. Dolo-
rosa	i	magistral.	Lentament	bus-
quen	la	seva	víctima	i	el	dolor	el	
sents	com	si	fos	propi.	La	maldat		
extrema	dibuixada	darrere	de	la	
bondat	perfecta.
	 Primer	lloc.	T’estimo, ets perfecte, 
ja et canviaré	(Poliorama).	La	direc-
tora	Elisenda	Roca	aconsegueix	
dotar	aquest	musical	d’un	estil	
propi,	molt	pròxim	a	la	seva	in-
creïble	força	i	dotat	d’una	frescor	
brutal.
	 El	segon	regal	estava	emboli-
cat,	i	la	senyora	em	va	dir	que	l’ha-
via	d’obrir	quan	arribés	a	casa.	Ai-
xí	ho	vaig	fer.	A	dins	hi	havia	una	
gravadora	i	una	nota	en	què	es	lle-
gia:	«Sons	vitals	de	Sant	Jordi».	La	
vaig	engegar	i	vaig	sentir	una	gra-
vació	del	carrer	d’aquest	dia	tan	
especial.	Es	podia	sentir	la	gent	
que	comprava	llibres	o	roses,	i	us	
puc	assegurar	que	hi	havia	una	
felicitat	estranya	plena	de	rialles,	
desitjos	i	anhels...
	 Guardaré	aquests	detalls	to-
ta	la	meva	vida...	No	sempre	pots	
presumir	de	tenir	vuit	minuts	en-
llaunats	d’un	dia	genial	i	d’haver	
perdut	32,5	grams	de	ràbia	vital.	
¡Bon	diumenge!	H

Ràbia vital 
enllaunada

ALBERT 

Espinosa

Em van regalar 
moltes coses mentre 
firmava llibres per 
Sant Jordi
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33 Sergi Giménez Carreras, tenor amb companyia pròpia que triomfa amb ‘Viva Verdi’, divendres a EL PERIÓDICO.

MARTA CERVERA
BARCELONA

El	tenor	Sergi	Giménez	Carreras	no	
ha	volgut	utilitzar	els	contactes	del	
seu	famós	oncle	Josep	Carreras.	Als	
40	anys,	canta	al	Tívoli	(18.00	h)	Viva 
Verdi, un	homenatge	al	cèlebre	com-
positor	italià	Giuseppe	Verdi	que	
uneix	en	escena	la	seva	obra	i	la	seva	
vida.	La	idea	va	partir	de	la	seva	prò-
pia	productora,	creada	fa	mig	any.	

–¿Quan va començar a cantar?
–Com	a	professional,	dedicant-m’hi	
del	tot,	fa	vuit	anys.	Abans	ho	com-
binava	amb	la	meva	altra	professió	
(vaig	estudiar	Belles	Arts	i	vaig	treba-
llar	de	dissenyador	gràfic).	Vaig	estu-
diar	cant	amb	el	mestre	del	meu	on-
cle.	Ell	també	m’ha	fet	algunes	clas-
ses	i	m’ha	invitat	a	cantar	amb	ell	en	
concerts	benèfics,	però	mai	he	vol-
gut	aprofitar-me	dels	seus	contactes	
per	avançar	en	la	meva	carrera.

-Quina responsabilitat portar el cog-
nom Carreras...
–Ho	és.	Però	sempre	he	tingut	clar	
que	jo	tinc	les	meves	pròpies	quali-
tats	vocals	i	he	volgut	fer	el	meu	ca-
mí	sol	per	amor	propi.	Reconec	que	
és	molt	més	difícil	i	lent	però	té	molt	
més	valor.	Ningú	pot	acusar-me	de	
nepotisme.

–¿El Tívoli imposa?
–És	un	honor	cantar	en	aquest	tea-
tre.	Molta	gent	intenta	posar	en	mar-
xa	espectacles	d’òpera	i	sarsuela,	i	
que	el	Tívoli,	un	gran	teatre	de	la	me-
va	ciutat,	obri	les	portes	a	la	nostra	
productora	és	una	meravella.	M’en-
canta	cantar	a	casa	perquè	ara	visc	

a	Madrid.	Farem	una	única	funció	
però	esperem	agradar	i	tornar	aviat	
amb	una	altra	proposta.	

–¿Des de quan treballa per comp-
te propi?
–Vam	muntar	la	productora	fa	sis	
mesos.	Són	temps	difícils,	així	que	
en	lloc	d’esperar	que	soni	el	telèfon	
som	nosaltres	els	que	hem	muntat	
un	espectacle	sobre	la	vida	i	l’obra	
de	Verdi.	

–A més de cantant, empresari.
–Ara	som	nosaltres	els	que	donem	
feina	a	la	gent.	El	director	musical	
sempre	és	el	mateix,	Miguel	Ángel	
Martínez	Montés,	i	els	solistes	ge-
neralment,	també.	Al	Tívoli	canta-
ré	amb	la	soprano	Michelle-Marie	
Francis	Cook	i	el	baríton	Alberto	Ca-
zes	Spinoglio.	Les	orquestres	i	els	
cors	els	contractem	on	actuem.	A	
Barcelona,	la	Simfònica	del	Vallès	i	
la	Coral	Càrmina.

–Viva Verdi va més enllà de la músi-
ca. ¿És necessari explicar la vida del 
genial compositor al públic? 
–Vam	creure	que	valia	la	pena	fer	
una	cosa	diferent	en	el	200è	aniver-
sari	del	naixement.	Viva Verdi	expli-
ca	la	seva	apassionant	vida	relacio-
nant-la	amb	la	creació	de	les	seves	fa-
moses	òperes.	A	més	d’interpretar	
els	millors	passatges,	com	el	brindis	
de	La traviata,	narrem	la	trepidant	vi-
da	d’aquest	genial	compositor,	amb	
una	música	íntimament	lligada	a	la	
lluita	per	la	unificació	d’Itàlia.

–¿Com està dissenyat?
–Presentem	les	seves	obres	en	ordre	
cronològic	i	entre	obra	i	obra	s’hi	in-
tercala	una	veu	en	off	i	projeccions	
en	un	ciclorama.

–¿La seva veu s’adapta bé al reper-
tori verdià?
–Verdi	vol	veus	robustes,	i	la	meva	
ho	és.	Tinc	gairebé	41	anys	i	la	madu-
resa	necessària	per	als	seus	papers.	

–El seu germà David és director mu-
sical. Podria fitxar-lo per al xou.
–Potser	més	endavant.	Ara	per	ara,	el	
seu	caixet	és	inassumible	per	a	nos-
altres.	Ja	es	veurà.	Hem	fet	una	dese-
na	de	funcions	de	Viva Verdi i	hi	ha	
més	ciutats	que	ens	reclamen.	La	
resposta	ha	estat	tan	bona	que	ens	
estem	plantejant	muntar	Cavalleria 
rusticana en	el	futur.

–¿Quin és el seu somni?
–Viure	de	la	música	i	cantar	els	pa-
pers	que	més	m’agraden.	No	cal	ac-
tuar	al	Metropolitan	o	a	l’òpera	de	
Viena	per	ser	feliç.	H 

«Mai he volgut 
aprofitar-me dels 
contactes del meu 
oncle [Josep]. Ningú 
em pot acusar de 
nepotisme»

«El cognom Carreras 
és una responsabilitat»
SERGI GIMÉNEZ CARRERAS Tenor


