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Entre Disney i Carlos Saura
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Sacristán, convertit en alter ego de
Delibes, ofereix la novel·la que l’autor va escriure després de la inesperada i devastadora mort d’Ángeles de
Castro, la seva estimada dona i mare
dels seus set fills, als 48 anys, víctima
d’un tumor cerebral. Tot i que quan
es va publicar el llibre, el 1991, va rebre propostes tant del director, José
Sámano (responsable d’aquesta poMarzo,
sada en27
escena),
com 2019
de José Sa-

tot i que a hores d’ara un ja té el cul
socarrimat de diverses cadires elècEspaña
triques, com diuPAÍS:
un castís,
això espanta una mica», assenyala SaPÁGINAS:
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mano fa 20 anys, La guerra de nuestros €
antepasados, que es va veure a la sala
ÁREA:Respecte
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Villarroel de Barcelona.
a
la situació a Catalunya, prefereix no
opinar. «Seria temerari entrar en

litat de Delibes, bon amic seu i de Sá-

mano, ha enriquit aquesta adaptauna cançonetista FRECUENCIA:
Diario
ció, en què també
ha col·laborat la
frustrada. M’hauria jove bilbaïna Inés Camiña. «Sempre
O.J.D.:vaig
66307
desitjar fer-me càrrec d’aquest
agradat ser Juanita
personatge. L’aventura no pot ser
E.G.M.:
358000
més satisfactòria perquè és riquísReina i m’he
sim», afirma. «Tot el que té a veure
45% en això» SECCIÓN:
ESPECTACULOS
quedat
amb l’univers
de Delibes és un regal
per a mi. Com Antonio Machado,
com José Saramago i com José Luis
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Entre Disney i Carlos Saura
El mexicà Carlos Rivera actua al Palau de la Música amb entrades esgotades
LUIS TROQUEL
BARCELONA

Va posar veu al Rei Lleó al teatre i seva ha sigut la versió més aclamada
del tema principal de la pel·lícula
Coco. I de la mateixa manera ha perseguit els seus propis somnis durant anys com si d’una pel·lícula de
Disney es tractés. L’últim disc de
Carlos Rivera va entrar directament al número u de les llistes tant
al país en què artísticament va renéixer com en el seu propi: Espa-

nya i Mèxic. Va presentar l’última cerimònia dels Grammy Llatins, participarà en la pròxima pel·lícula de
Carlos Saura (El rey de todo el mundo) i
des de fa diverses setmanes no queda ni una entrada per veure’l actuar
avui al Palau de la Música Catalana.
Guerra es titula l’exitós últim
disc. Per moltes raons. La principal, que Guerra és el seu segon cognom. I a la seva mare molt especialment l’hi dedica. «Ningú de la meva
família ha tingut mai res a veure

amb la música. Sempre he sigut
l’estrany en aquest sentit», recorda
Carlos Rivera. «No és que m’ho prohibissin, però al principi no els agradava gens que volgués dedicar-me
a cantar. Però va ser bo d’alguna
manera, perquè va reafirmar més el
meu afany. Jo no faig el que vull,
faig el que sento».
Cantar Recuérdame en la versió
hispana de Coco i aconseguir amb
ella encara molt més èxit global
que l’original anglosaxona és gai-

Carlos Rivera, en una actuació.

mació al personatge la faig des de
supòsits stanislavkians i la interpretació, com la ‘cantaora’, per a qui el
veritable cant flamenc comença on
acaben les facultats». I més endavant, després de les imparables lloances a la seva versatilitat com a actor
per part de Sámano, diu: «En el fons
soc una cançonetista frustrada.
M’hauria agradat ser Juanita Reina i
m’he quedat en això».

/ Pur teatre
amb un actor que enfoca la retirada: «No crec que torni a ficar-me
en un altre embolic com aquest.
Van passant els anys i intentaré
negociar amb mi mateix per dedicar-me més temps a mi i menys
als meus personatges», indica. H
MENYS PERSONATGES

tada social Treat you better (en què li
l’estil de Michael Jackson (ídol con- tirant floretes als assistents.
La seva música beu de moltes diu a la noia que faci el favor de desfés) i infecciós falset. Escenari boEspaña
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un altre èxit anterior, Stitches. El efectisme percussor i línies de gui- elàstic de Particular taste i la sensual
Sant Jordi, un oceà de punts de tarra amb pretensions atmosfèri- intimitat de Where were you in the
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- 45%ques. Potser Mendes pateix
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morning?, amb més falset i una atde voler ESPECTACULOS
llum rosàcia.
«La part
més
increïble

my blood, amb la versió més aviat canònica de Coldplay (Fix you) pel
mig, van culminar la nit donant un
perfil de Shawn Mendes en obert
desenvolupament i amb alguns
caps per lligar: ¿som davant d’un
trobador modern, un revisor de la
música negra o un fan de l’stadium
rock? Es veurà. H
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rebé una pirueta del destí. «Disney
ha tornat a la meva vida d’una manera meravellosa», assegura el cantant mexicà. «Al proposar-m’ho em
van dir: has de ser tu. I no només pel
moment que estic vivint ara al meu
país». Ni per tenir el mateix cognom que el protagonista, Miguel
Rivera. «És que la seva història és
també la teva, em deien. La d’un
nen de poble que somia amb la música sense que el recolzin... De fet,
si veus fotografies meves de petit,
fins i tot hi tinc una retirada».
A qui també s’assembla en bastantes fotos és al president Pedro
Sánchez (per més que sigui amb un
altre polític espanyol amb qui també comparteix cognom). I tot i que
ell no hagi escrit cap Manual de resistencia, qualsevol dels seus tres úl-

tims discos bé podria haver-se titulat així. «Tant moltes lletres com el
nom dels discos parteixen del descobriment com a artista que va tenir
lloc en tots aquells anys d’espera;
van ser molts anys de resistència, de
paciència en el treball...».
Guerra de guerrilles. Pas a pas. «Si
un intenta convertir-se en una cosa
que tingui a veure amb la moda, et
quedaràs en això: que quan passi la
moda s’oblidarà. Altres opcions mu-

«Si un s’intenta
convertir en alguna
cosa que tingui a
veure amb la moda,
es quedarà en això»

sicals potser costen més perquè cal
consolidar-les, però després venen
amb un fons, tenen una arrel».

Actes d’amor
Defineix la seva música com a
«pop amb contingut». Amb debilitat per les balades vellutades i
oberta a estils molt diferents.
«Aquesta és la meva guerra, literalment. La guerra que val la pena lluitar i que no és contra ningú. És cap
a l’amor i cap a la bona música,
perquè sé que a més hi ha molta
gent que està àvida d’escoltar propostes així, i més en aquest moment que la música està tota dirigida cap a un mateix gènere; que per
si mateix tampoc és que estigui
malament, el que està malament és

que no pugui existir varietat».
Compon gran part del seu repertori i s’involucra fins i tot en
els guions dels seus videoclips,
donant així de vegades una nova
lectura a la cançó, com a Me muero. «Tracta la donació d’òrgans
com un acte d’amor. Per diversos
amics meus he viscut molt de
prop tot el que això comporta i al
tenir la possibilitat d’arribar a molta gent vaig creure que havia de
difondre aquest missatge. El més
important no són els milions de
views, sinó comentaris com un
que deia: ‘Després de veure el vídeo avui vull fer-me donant’. Si hi
ha una sola persona al món que se
salva gràcies a aquesta decisió, jo
ja hauré complert la meva missió
gairebé de vida». H
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