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ACTORS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES ANIVERSARIS

Els actors Sergi López i Jorge Picó en una escena de 30/40 Livingstone

S ergi López va arrasar
als teatres barcelonins
amb l’humor àcid i
l’energia que va desple-
gar a Non solum, un

monòleg embogit en què l’actor
de Vilanova i la Geltrú tant tenia
una trobada sexual amb una ex-
traterrestre com insultava un po-
lític xoriço que hi havia entre el
públic. Una obra en què omplia
l’escenari ell solet dividint-se en
múltiples personatges que potser
en el fons eren el mateix.
I ara López torna a l’escenari

amb una altra creació que espera
tornar a fer riure i pensar. Una
obra d’acord amb els temps tur-
bulents que corren i que ja va es-
trenar l’any passat al festival
Temporada Alta, i que ara arriba
al Lliure deMontjuïcmenys sim-
bòlica però amb els mateixos tres
eixos: humor, tennis –per les se-
ves regles– i antropologia. Dit
d’una altra manera: 30/40 Li-
vingstone, a la cartellera fins al 18
de novembre, tracta d’enten-
dre’ns una mica més a nosaltres
mateixos.
Això sí, aquesta vegada López

no està sol en escena: l’acompa-
nya Jorge Picó, amb qui ha creat
l’obra –com va fer amb Non so-
lum– i que dóna vida a l’estrany
senyor cérvol, un home amb ba-
nyam que representarà per a Ló-
pez quan el trobi el descobri-
ment de l’altre... i de si mateix. I
és que el protagonista de Harry,
un amigo que os quiere encarna al
Lliure un tal Livingstone –que no
és el famós doctor, però sí que ex-
plora–, “una persona amb una vi-
da confortable però que vol dei-
xar-la, marxar, perquè se sent
buit. Voldrà fugir del model del
pare i retrobar-se amb si mateix,
però veurà que és difícil”, explica
l’actor, que diu que l’obra ha can-
viat molt des de l’estrena: ja
n’han fet set finals diferents. “Hi

continua havent un cérvol es-
trany, una herba gairebé de pe-
luix i un partit de tennis, però el
sentit és més clar, les connexions
amb el que passa avui són més
clares. Per exemple, un partit de
tennis és dels pocs esports que
permeten que l’àrbitre digui al
públic que calli, i ara també hi ha
gent que ens diu a tots que ca-
llem”, assenyala Picó.
En aquest sentit, López expli-

ca que tots dos estan units per
l’humor –i perquè van estudiar
junts fa dues dècades a l’escola
d’interpretació de Jacques Le-
coq–, però que l’humor que els

agrada no és “inofensiu”. “Ens
motiva que encara que fem comè-
dia parlemde coses que passen al
món: de jutges, poder, de regles,
de rebel·lar-se o no fer-ho”. Enca-
ra que, riu López, més enllà
d’aquestes “menjades de coco, a

Adriana Skleranikova –més coneguda com a Karem-
beu pel seu casament amb el futbolista, de qui es va

separar el 2011– va obrir ahir a París la desfilada de la VII
edició de la Fira de la Xocolata. Va lluir un vestit decorat
amb sucre de llustre i gustoses peces de xocolata blanca,
obra del dissenyador Cécile Fremy i el mestre especialista
Jean-Luc Decluzeau. La model era un bombonet.

L’actor és un viatger insatisfet i xerraire a la recerca de simateix a
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“L’humor que
ens agrada no
és inofensiu, ens
motiva a parlar
del que passa al món”
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E l president bolivià, Evo
Morales, ha demanat a l’ac-
tor Sean Penn que sigui

“ambaixador de les causes no-
bles” que defensa el país sud-ame-
ricà, en paraules del ministre de
la Presidència, JuanRamónQuin-
tana. Penn, que ja és ambaixador
itinerant d’Haití per la tasca
humanitària que hi va dur a terme
després del terratrèmol del 2010,
es va reunir dimarts a La Paz amb

Morales per parlar de la re-
construcció del país caribeny i va
ser sorprès amb la demanda del
mandatari.
Les “causes nobles” a quèQuin-

tana fa referència són, concreta-
ment, tres: la defensa de la fulla
de coca, la històrica reivindicació
de Bolívia perquè Xile li permeti
una sortida marítima i el suport a
l’extradició de l’expresident Gon-
zalo Sánchez de Lozada, asilat als
EUA. “La veu del senyor Penn és
molt important per sensibilitzar,
per informar, per convèncer qui
correspongui”, va afegir Quinta-
na. L’artista dels Estats Units no

es va pronunciar públicament per
l’oferta, tot i que Quintana va do-
nar a entendre que Penn havia ac-
ceptat l’encàrrec. El ministre va
agrair a l’actor “la seva disponibili-
tat davant el Govern nacional per
tirar endavant aquestes tres grans
tasques com un ambaixador del
nostre país” i va qualificar la mis-
sió de “diplomàcia dels pobles”.
Penn es va limitar a qualificar

de fantàstica i positiva la seva
reunió amb Morales –la segona
en menys d’un any– i va elogiar
“el compromís del president amb
el seu país i la seva obertura de
ment en els assumptes sobre

É s possible que el papa
Benet XVI –o encara
més el seu secretari

d’Estat, el cardenal Tarcisio
Bertone,molt cinèfil– sigui afi-
cionat a les pel·lícules de Ja-
mes Bond. Seria l’única cosa
que explicaria que el diari ofici-
al de la Santa Seu,L’Osservato-
re Romano, dediqués ahir una
pàgina sencera a la nova entre-
ga de la cèlebre sèrie cinemato-
gràfica. El rotatiu va publicar
quatre articles sobre el film
Skyfall i una entrevista a l’ac-
tor protagonista, Daniel Craig.
Segons el crític del diari vati-

cà, en un article que portava
per títol “Llicència per plo-
rar”, la nova pel·lícula és una
de les millors entre les 23 ins-
pirades en l’obra d’Ian Fle-
ming. El periodista afirma
que, a Skyfall, l’agent 007 és
“méshumà, capaç de commou-

re’s i de plorar: en una paraula,
més real”. I no s’oblida de cons-
tatar que no hi falten “les
bellíssimes noies Bond”.
Amb la benedicció de la San-

ta Seu, el famós agent britànic
aconsegueix en pocs mesos un
segon reconeixement de capi-
tal importància. El primer va
ser a la cerimònia inaugural
dels Jocs Olímpics de Lon-
dres, durant la qual la reina
Isabel II es va prestar a actuar
amb James Bond.
L’àmplia cobertura sobre la

pel·lícula és una altra prova
dels canvis gairebé revolu-
cionaris que viu L’Osservatore
Romano des que l’historiador
GianMaria Vian en va assumir
la direcció, ara fa cinc anys.
Sense descuidar les notícies de
l’Església, el diari dedica molt
més espai a la informació d’ac-
tualitat i a expressions de
cultura contemporània, amb
un estil fresc que sorprèn en
un mitjà al qual pejora-
tivament s’anomenava el Prav-
da catòlic.c
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