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S
ergiLópezhadeixat em-
premta a Buenos Aires,
però la capital argentina
tambéha impregnat l’ac-

tor català. Tant, que ja pensa a
tornar aviat després de la càlida
acollida que el culte públic
teatral de Buenos Aires li
ha ofert en les tres funcions
del monòleg Non sòlum,
que va representar dilluns i
dimarts dins de la primera
Semana Catalana, organit-
zada pel festival Tempora-
da Alta i Timbre 4, una de
lesmésprestigioses sales lo-
cals independents, quediri-
geix el dramaturg i director
argentí Claudio Tolcachir.

Federico Luppi va anar a
la segona funció de dimarts
i no va dubtar a qualificar
de monstre a López per la
magnífica interpretació de
desenes de personatges en
aquesta obra estrenada el
2005 al certamen gironí.
L’actor argentí va visitar
López al camerino, amb
qui ja va coincidir en els ro-
datges de Lisboa i El labe-
rinto del fauno.

Abans d’actuar dimarts,
l’artistadeVilanova confes-
sava a La Vanguardia que
estava nerviós davant un
fet inèdit en la seva carrera:
mai no havia fet doblet, du-
es funcions teatrals el ma-
teix dia, que amb prou feines va
representar amb mitja hora de
diferència l’una de l’altra.

El públic va esgotar les entra-
des en poques hores i li va dedi-
car, dempeus, intensos aplaudi-
ments. “M’he quedat sorprès
que la gent conegui les meves

pel·lícules franceses i de l’orgull
militant que hi ha aquí pel teatre
i la cultura”, confessava López,
que era la tercera vegada que vi-
sitava fugaçment Buenos Aires,
encara que mai per actuar.
El guanyador del César fran-

cès contraposa la situació ar-
gentina a la decisió del Govern
espanyol de gravar la cultura
amb el 21% d’IVA. “És pròpia

d’ignorants”, assegura, mentre
qualifica de vergonyós l’escàn-
dol dels papers de Bárcenas. “És
indignant veure escrit sobre un
paper: ‘5.000 euros, Mariano
Rajoy’”.
López té previstos dos rodat-

ges aquest any. Al març es posa-

ràa les ordresde l’argentíMarce-
loPiñeyro a Ismael,una cinta es-
panyola que filmarà a Catalunya
al costat de Belén Rueda iMario
Casas. Després rodarà a Algesi-
res El Niño, de Daniel Monzón,
ambLuisTosar, EduardFernán-
dez i Bárbara Lennie. I, entre-
mig, continuarà amb 30/40 Li-
vingstone, l’últim muntatge tea-
tral, al costat de JorgePicó, coau-

tor de Non sòlum.
Durant la curta estada a

BuenosAires, Lópezvavisi-
tar l’edifici modernista del
Casal de Catalunya, al barri
de San Telmo, on hi ha el
teatreMargarida Xirgu, un
dels més antics i coneguts
de la ciutat. L’actor va ex-
pressar que seria un bon
marcper estrenar 30/40Li-
vingstone a l’Argentina. Ló-
pez va aprofitar també per
anar al teatre i saludarCeci-
lia Roth i Darío Grandi-
netti, que aquests dies re-
presenten l’obra Una rela-
ción pornográfica, la versió
cinematogràfica de la qual
va ser interpretada per l’ar-
tista català.
LaSemanaCatalana aca-

barà demà amb una festiva
“nit catalana”. Tant l’assis-
tència de públic com la re-
percussió a la premsa
argentina han estat un èxit.
A més de Non sòlum, el jo-
ve ballarí i actor PereFaura
va presentar el seu particu-
lar i hilarant Striptease, i
aquest cap de setmana
Xavier Bobés mostra el seu

teatred’objectes a Insomni. Tam-
bé han viatjat a Buenos Aires els
autors Jordi Galceran i David
Plana, que participen en la pri-
mera edició del torneig de Bue-
nosAires de dramatúrgia, a imat-
ge de la competició creada per
Temporada Alta.c

d’ambaixador Marca Espanya, acte que es va celebrar dimarts a Madrid
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fitar el seu compte a Twitter per
agrair la visita de tan distingit cli-
ent i revelar que li havia dit: “Pre-
sident, no s’oblidi d’Espanya”.
Les coses són així. En aquesta

mateixa plataforma social, potser
atabalat pels requeriments de de-
talls i afalacs, José Andrés va de-
manar disculpes. “Sóc de viatge a
Haití”, va respondre ahir.
Així és aquest mestre de les

olles, que acaba d’obrir BarMini,
una cocteleria. Tant li prepara el
sopar a l’home més poderós del
món, com se’n va al devastat –per
les desgràcies naturals i les políti-
ques– imisèrrimpaís, on col·labo-
ra amb la seva fundació World
Central Kitchen. Considera que
el menjar “pot ser unmotor soci-
al i econòmic, de canvi”.
Potser amb els Obama va par-

lar d’Haití, on José Andrés com-
parteix esforços amb l’expresi-
dent Bill Clinton. O va augurar
que el futur és el verd vegetal i no
el vermell carnívor. O potser Ba-
rack, basquetbolista frustrat, li va
preguntar per les tribulacions de
Pau Gasol, bon amic del cuiner i
client habitual d’El Almacén, el
seu restaurant a Los Angeles.c
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Del sopar no en va
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però el cuiner va dir
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Brianda Fitz-James Stuart Fer-
nández de Castro és néta de la

duquessa d’Alba i filla de Jacobo, com-
te de Siruela. Malgrat el llarg cog-
nom, no s’identifica amb el clixé
d’aristòcrata i de la premsa rosa. Il·lus-
tradora, blogaire, dj..., es defineix so-
bretot com a dissenyadora, i la seva
presència resulta imprescindible en
els esdeveniments més moderns de
Madrid. Col·labora des de fa vuit anys
ambLa Casita deWendy, i ara, a punt
de complir 29 anys, estrena la pròpia
firma de moda, Planet Palmer.

Temporada Alta. Junt
amb López, el certamen
gironí ha portat a l’Argenti-
na Striptease i Insomni ,
i els autors Jordi
Galceran i David Plana
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