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Candelera, Fortunat,
Caterina de Ricci,
Aida, Llorenç, Felicià,
Càndida, Firmus

Bruni, i l’exbarcelonista Zlatan
Ibrahimovic, davanter centre de
l’equip i un egòlatra d’allò més,
de la qual cosa pot donar fe Pep
Guardiola. La bona vida la té ga-
rantida.
La seva dona i exspice girl Vic-

toria Adams es quedarà amb els

nens a Beckingham Palace, la fa-
bulosa mansió campestre que la
família té a una hora al nord de
Londres. Però ja té emparaulat
un abonament a l’Eurostar, per-
què París és la plataforma perfec-
ta per a la col·lecció de roba que
ha llançat, i per la qual tan bones

crítiques ha rebut.
Els seus contactes
amb Chanel, Kart
Lagerfeld i altres
modistes de re-
nom ja estan adver-
tits que es disposa
a aterrar a la capi-
tal francesa a toc
de simbomba.
Madrid, Milà,

Paris... De vegades
semblaria que la
carrera de David
Beckham s’ha des-
envolupat gràcies
a la presència de la
seva dona a les pas-

sarel·les de moda, de les quals
tan sols Manchester i Los Ange-
les desentonen. Per això no
s’aguanta gaire l’argument que
ha fitxat pel PSG per la glòria
esportiva, pel desig de jugar
en un gran club europeu i
ampliar el palmarès d’una
Copa d’Europa i un grapat
de lligues (la immensamajo-
ria a Anglaterra, on va tenir
lloc el seu apogeu).

DavidBeckhamnohanas-
cut ahir (de fet va néixer fa
37 anys, que per a un futbo-
lista no està gens mala-
ment). Donarà el salari de
gairebé 200.000 euros set-
manals en petrodòlars, pe-
rò el compensarà àmplia-
ment en patrocinis co-
mercials. A canvi haurà
d’aprendre a lluitar amb
els ambiciosos propieta-
ris de Qatar que han in-
vertit en el PSG, que Les
Invalides no és un musical

com Les miserables, i sobre-
tot a dir en francès alguna co-

sa més que bonjour. C’est la vie...c
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Pablo Genovés, a Loewe
PONCHO PARADELA

Pablo Genovés exposa a
la galeria Loewe de Bar-

celona unamostra de fotos sota
el nom genèric de Cronotados.
L’exposició, que es podrà veu-
re fins al 28 de febrer, va aple-
gar abans-d’ahir personatges
relacionats amb el món de l’art,
com Charo Mora, Jorge Su-
bietas, Gigi Harrington –del
projecte cultural La Santa–,
l’actriu Irene Montalà, Llucià
Homs –director de la Virrei-
na–, els Ailanto i Roberto Enrí-
quez, entre d’altres.c

Ronaldo va mostrar ahir
a Twitter la indignació

contra els paparazzis, que han
augmentat la persecució a l’ex-
futbolista brasiler des que té nò-
via nova, la dj Paula Morais, i
després d’anunciar recentment
el divorci de la seva dona, Bia
Antony. “És molt molest tenir
aquests paios seguint-me i
fent-me fotos d’amagat! Des-
prés em demanaran una entre-
vista o qualsevol altra cosa i no
sabran per què no la faig!”, va
tuitejar. / R. Mur

Padrissa, amb una boina estilWagner, davant la vidriera del Cercle dedicada a L’anell del Nibelung

MARICEL CHAVARRÍA

Barcelona

abans-d’ahir
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V
agin pensant en dues
qüestions: què els
agrada de l’òpera i
què els agradaria

veure-hi que no hagin vist. I
després passaré a preguntar-
ho, no se’n deslliurarà ningú”.
Així, entre exigent i bromista,
començava Carlus Padrissa la
xerrada davant els socis del
Cercle del Liceu, després d’un
dinar celebrat aquesta setma-
na. Americana de tall modern i
corbata de fi estilisme, el cofun-
dador de La Fura dels Baus
–que es va torçar la boina per a
la foto per recordar com la duia
Wagner– va acudir encantat a
explicar als socis del club de la
Rambla la intrahistòria del grup
teatralmés trencador que hapa-
rit l’escena catalana i la poste-
rior conquesta de l’òpera inter-

nacional.Massamodern per l’au-
ditori del Cercle? No si fem cas
de la màxima d’Ignacio García-
Nieto, el president: “Volem inte-
grar modernitat i tradició”.
Amb tot, no deixava de ser

xocant veure els rostres dels
presents mentre Padrissa, el
noi de Moià, el poble del tenor
Viñas impregnat de Wagner,
que jugava amb els amics a es-
timbar-se per les cendres dels
baus, projectava al Cercle dia-
positives de les accions d’aque-
lla primigènia Fura que va ir-
rompre durant els vuitanta
amb el seu transgressor teatre
de carrer. Per exemple, destros-
sant un cotxe: “Llavors tothom
estalviava per comprar-se un
cotxe, era el gran anhel, i nosal-
tres el destrossàvem en cincmi-
nuts i li calàvem foc, i tothom
se sentia alliberat”, deia Padris-
sa. “Érem joves; el més valuós
que teníem era el propi cos, ens
servia per demostrar la nostra
força, més encara situant l’es-

pai escènic entre el públic.
L’utilitzàvem com a pinzell per
pintar una tela o anàvem a l’es-
corxador i compràvem pul-
mons de vaca i fèiem veure que
ens els menjàvem... Recuperà-
vem conceptes que milers
d’anys de teatre després s’ha-
vien perdut: el foc, la terra, l’ai-
gua, l’aire... i trencàvem amb la
quarta paret. Això és l’esperit
de Wagner”.
Les imatges se succeïen: el

paradigmàtic Suz/o/Suz; l’Hèr-
cules de la cerimònia d’obertu-
ra dels Jocs Olímpics que mig
món va seguir per televisió; El
martiri de Sant Sebastià a
Peralada; els àngels caiguts que
van enamorar GerardMortier i
pels quals els va encarregar La
condemnació de Faust, el pri-
mer Salzburg...
En fi, què era el que es troba-

va a faltar a l’òpera? La primera
petició al Cercle va ser simpto-
màtica: “No podria l’òpera bai-
xar de l’escenari?”.c
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El malson de Diego Ar-
mandoMaradona amb el

fisc italià (o al revés, segons es
miri) continuarà. L’exjugador
argentí deu uns 40 milions
d’euros de quanmilitava al Nà-
pols, durant els anys vuitanta
del segle passat. LaHisenda ita-
liana va desmentir rotunda-
ment ahir l’advocat del Pelusa,
Angelo Pisani, el qual havia
anunciat hores abans que el
deute del seu client havia estat
anul·lat, per prescripció o per
deficiències administratives.

La notícia va causar sorpresa i
va ser destacada tot seguit per
ràdios i televisions, fins que
després va arribar el desmen-
tit. A Maradona li van requisar
uns quants rellotges i joies en
diverses ocasions que va visi-
tar Itàlia. Era molt sospitosa la
sobtada benevolència amb el
futbolista quan l’assetjament
dels evasors fiscals no deixa
d’augmentar a Itàlia, sobretot
des que va arribar al poder, a
finals del 2011, el Govern tècnic
de Mario Monti. / E. Val
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