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14 respostes d'Isaki Lacuesta
El que més valora el director de cinema dels altres és que estiguin predisposats
a la felicitat
El qüestionari «Quilòmetre zero», patrocinat pels supermercats Bonpreu i Esclat
(https://www.bonpreuesclat.cat/) , pretén retratar -en només 14 preguntes- les persones
entrevistades a partir dels seus gustos, costums i consums. Això és el que ens ha respost el
director de cinema Isaki Lacuesta
(https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Isaki%20Lacuesta)
(Girona, 1975).

Foto: Amanda Villavieja

1. Què t'agrada més que res?
És un secret familiar. Aquesta resposta me la guardo.
2. Què valores més dels altres?
Que somriguin de veritat; la curiositat; el bon humor i la predisposició a la felicitat; la propensió a la
bellesa.
3. Un llibre:
Ara mateix, El cançoner apòcrif
(http://www.edicionesalfar.es/web/index.php/component/booklibrary/167/view/LIBROS%20DE%20
MEJOR%20VISTA/362/cancionero-apocrifo-seleccion) , de Machado.
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4. Una cançó:
24.000 baci (https://www.youtube.com/watch?v=9ufQQ3r79EE) , d'Adriano Celentano.
5. Una pel·lícula:
Ara vull començar a veure The Other Side of the Wind
(https://www.youtube.com/watch?v=nMWHBUTHmf0) , de l'Orson Welles. Ja us explicaré.
6. Un plat:
Arròs https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=arros)
(
en qualsevol
combinació.
7. Una paraula:
Obreda. Em fa il·lusió conèixer-ne l'inventor (Perejaume).
8. Què menges per esmorzar?
Dues galetes (https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=Galetes)
integrals i cafè descafeïnat. A mig matí, un entrepà de pernil
(https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=Pernil) amb tomàquet
(https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/search?q=Tom%C3%A0quets) . La
voluntat m'és fugitiva.
9. On t'agradaria viure?
Per aquí i per allà al mateix temps.
10. Què et fa por?
Que la meva filla pugui heretar les meves pors.
11. De què et penedeixes?
Procuro no pensar-hi gaire... Com acostumen a dir: si ja no té remei, no és cap problema.
12. A quina secció del súper és més fàcil trobar-te?
És més fàcil trobar-me en alguna estació de tren, la veritat...
13. Què no falta mai a la teva nevera?
Si digués alguna cosa mentiria, la realitat és massa arbitrària. Posats a mentir molt, mai no hi
falten un pop a la gallega i una dotzena de caquis.
14. Què és l'última cosa que has comprat?
Un bitllet de tren.

Si voleu participar en el sorteig d'un lot de productes dels supermercats Bonpreu i Esclat,
deixeu-nos el vostre nom i adreça electrònica com a comentari (no els publicarem per respectar la
vostra privacitat) o bé ens envieu nom i mail a través d'un missatge privat de Facebook
(https://www.facebook.com/catorzeedicions) , de Twitter https://twitter.com/catorzecat)
(
o
d'Instagram (https://www.instagram.com/catorze.cat/) . També ens podeu enviar un correu a
participacatorze@gmail.com (la guanyadora ha estat Laura Pascual).
La guanyadora del sorteig del divendres 7 de juny (14 respostes de Care Santos
(https://www.catorze.cat/noticia/12530/14/respostes/care/santos) ) és Marina Sabater.
Genís Jordi i Garcia, guanyador del sorteig del divendres 31 de maig (14 respostes de Magda
Oranich (https://www.catorze.cat/noticia/12529/14/respostes/magda/oranich) ), ensenyant el seu
lot.
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* Les dades que ens proporcionin els participants s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades
personals titularitat de Bonpreu-Esclat, amb l'objectiu de gestionar la participació en el concurs i
realitzar les tasques inherents a aquest. Un cop finalitzada l'elecció del guanyador setmanal, seran
incorporades a la base dades de Catorze, així com a les de Bonpreu-Esclat amb la finalitat
d'enviar-los informació comercial de Bonpreu-Esclat. Podeu consultar les bases legals del sorteig
en aquest enllaçhttps://www.catorze.cat/noticia/11133/bases/legals)
(
.
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