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ELS FILLS DELS HEREUS DE LA REIALESA EUROPEA

La guarderia dels 
bebès sense tron
L’

arribada al món de la 
nova princesa sueca su-
ma un nou membre a la 
llista d’hereus europeus 

en la segona línia de successió que 
s’hauran de posar a la cua per reg-
nar perquè primer els toca als seus 
pares. Victòria de Suècia acaba de 
donar a llum una nena, l’última 
d’unir-se a aquest club de la reiale-
sa en llista d’espera. Només Mònaco 
i Luxemburg no tenen cua: Albert no 
té descendència (es va casar a l’estiu 
amb Charlene Wittstock) i Guillem és 
l’únic que espera torn per succeir el 
seu pare, Enric. 
 La filla de Victòria de Suècia, en-
cara sense nom conegut, és néta de 
l’actual rei, Carles Gustau. La peti-
ta formarà part d’una generació de 
reines juntament amb la infanta 
Elionor (Espanya), Amàlia (Holanda), 
Elisabeth (Bèlgica) i Ingrid Alexandra 

(Noruega). El Regne Unit, Dinamar-
ca i Liechtenstein tenen com a suc-
cessors mascles, Guillem, Christian i 
Josep Wenzel, respectivament. 
 Encara que tots ells ho tindran di-
fícil per col·locar-se la corona, ja que 
al davant hi tenen els seus progeni-
tors, alguns dels quals gairebé han 

imminent abdicació de la reina 
Beatriu l’hi posen més fàcil al seu he-
reu, Guillem, de 44 anys, que ja pre-
para la seva filla Amàlia, de 8.
 A Bèlgica, espera el seu torn Elisa-
beth, de 10 anys, filla del príncep Fe-
lip, també a l’espera perquè regna el 
seu pare, Albert. La nena és la segona 
en la línia de successió, malgrat que 
podia haver estat la primera si s’ha-
gués complert el desig del seu oncle 
avi, el rei Balduí, que no va tenir fills 
amb Fabiola i no volia que el seu ger-
mà Albert, actual rei, el succeís per 
la  díscola vida que portava. Preferia 
el tron per al seu nebot Felip, pare 
d’Elisabeth.
 Mentrestant, a Espanya, cíclica-
ment sorgeixen notícies que posen 
la corona sobre el cap del príncep 
Felip. Res d’això pot passar, ja que 
Joan Carles no té intenció d’abdi-
car. La infanta Elionor s’haurà d’es-
perar una miqueta més del que au-
guren alguns. H 
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arribat a la tercera edat esperant reg-
nar, com Carles d’Anglaterra, amb 
63 anys i sense perspectives immedi-
ates de substituir la seva mare Isabel 
II, amb 85 i poques ganes d’abdicar. 
 A Holanda, els rumors sobre la 
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FRANCINA CORTÉS

Victòria de Suècia va 
donar a llum ahir l’últim 
membre de la reialesa 
que haurà d’esperar dues 
generacions per regnar

LA DISSENYADORA FIRMA ELS VESTITS DE NÚVIA DEL NOU ESPECTACLE DE LA COMPANYIA TEATRAL

La Cubana fitxa Rosa Clará
El taller que la dissenyadora de moda 
nupcial Rosa Clará té a l’Hospitalet 
de Llobregat es va convertir ahir en 
coprotagonista de la presentació del 
nou espectacle de La Cubana. Els ac-
tors caracteritzats de modistes, hos-
tesses i familiars d’una núvia a qui 
s’ha d’ajudar a triar el vestit per al 
gran dia, es van barrejar amb el per-
sonal de l’empresa. I és que Clará ha 
tingut molt a veure amb Campana-
des de boda, una paròdia que retrata 
tota la parafernàlia i els intríngulis 

que envolten una cerimònia nupci-
al. La dissenyadora ha creat el vestit 
que portarà la protagonista a la fes-
ta. «Un casament és una gran obra de 
teatre. Un ritu ancestral present ar-
reu del món», va assenyalar Jordi Mi-
lán, director de la companyia que ha 
volgut reflectir què passa de cara a la 
galeria i què senten de debò les per-
sones en un enllaç nupcial. 
 Com a Cegada de amor i Una nit 
d’òpera, entre d’altres, la nova comè-
dia musical cubanera s’estrenarà al 
Teatre Tívoli el pròxim 2 de març. 
Aquest mateix diumenge, el Domini-
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cal d’EL PERIÓDICO ofereix un gran 
reportatge sobre l’esperada produc-
ció (foto esquerra).
 La història de Campanades de bo-
da gira a l’entorn de la família Rius, 
amos d’un negoci familiar de flors 
amb una filla, Violeta, que s’ha ena-
morat a l’Índia de Vickram Sodhi. 
L’obra planteja temes que tots els 
que han decidit contraure matri-
moni han viscut: l’elecció dels ves-
tits, els detalls de la cerimònia, la 
disposició dels convidats a les taules 
del restaurant... Però també plante-
ja conflictes relacionats amb la cul-

tura, la religió, els diners i el sexe.
 Actors habituals de La Cubana 
(Mont Plans, Jaume Baucis, Xavi Te-
na, Toni Torres, Maria Garrido, Me-
ritxell Duró, Annabel Totusaus) i qua-
tre noves incorporacions (Babeth 
Ripoll, Bernat Cot, Montse Amat i 
Oriol Burés) interpreten la trente-
na llarga de personatges que aparei-
xen a l’obra esquitxada d’elements 
vodevilescos i costumistes. La par-
ticipació del públic, les sorpreses, 
el color i la música són claus en el 
muntatge que se centra en «la fase 
preparatòria del casament» i la ce-

rimònia que tant costa organitzar, 
com saben prou bé els especialistes 
en casaments que la família Rius ha 
contractat. 
 ¿La gent sortirà amb més o amb 
menys ganes de casar-se després de 
veure l’obra? «Casar-se és una cosa 
estupenda», va assegurar el director 
de La Cubana. «Firmes un contracte 
que t’uneix a una altra persona. Una 
altra cosa és que estiguis disposat a 
fer tot el que s’espera que facis quan 
et cases», va afegir Milán. Ell sempre 
va somiar muntar la de les seves ami-
gues i mai va poder. Amb aquest xou 
ha complert el seu somni. H
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Jordi Milán i Rosa Clará 
(centre) posen ahir amb els 
actors de ‘Campanades de 
boda’, vestits de nuvis.

‘Campanades de 
boda’, que s’estrenarà 
el 2 de març, es riu 
dels preparatius de les 
cerimònies nupcials

Vegeu el vídeo protagonitzat per La Cubana a 
http://www.e-periodico.cat


