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FAMOSOS LUXE MODA REIALESA TEATRE ARTISTES

N i pel títol de millor fut-
bolista del món el 1987
i el 1989, ni per haver

estat peça clau d’equips que
van guanyar eurocopes i cam-
pionats del món; la Tulipa Ne-
gra es converteix en l’ambaixa-
dor del Rijksmuseum per un
afer aliè al futbol.
El museu, que va reobrir les

portes el 13 d’abril
passat i que ha estat
remodelat durant
dotze anys pels arqui-
tectes sevillansAnto-
nio Ortiz i Antonio
Cruz, ha utilitzat
comamitjà publicita-
ri un vídeo protago-
nitzat per Ruud Gu-
llit. El famós futbolis-
ta hi guia l’especta-
dor per algunes pe-
ces clau de l’art i ex-
plica la relació perso-
nal amb el museu.
Gullit va néixer el

1962 en una família
d’emigrants de Suri-
nam i la sevamare va
formar part de l’e-
quip de neteja del
museu durant 16
anys. “Quan estava a
primària, la meva
mare em portava a la
feina en sortir de l’escola... El
que més m’agradava era la sala
d’armes. S’obria per a mi un
món de somni”.
Així parlava Gullit recor-

dant la infantesa a De Wereld
draait door (El món continua
girant), un programa d’una ca-
dena televisiva que, com tota la
premsa holandesa aquest mes
d’abril, tracta o bé el tema de la
reobertura del Rijks o bé el del

canvi a la dinastia Orange. A
més de les vitrines amb armes
–amb trabucs, pistoles i arcs
medievals, que el petit Ruud
contemplava fixament mentre
creava aventures a la seva
ment–, hi havia quadres que li
van quedar també gravats en la
memòria.
“Per ami –ha afirmat l’exfut-

bolista– eren tots cromos amb
imatgesmés omenys compren-
sibles, però La degollació de
Sant Joan Baptista em tenia
hipnotitzat. Què hi feia una do-

na amb una font sobre la qual
es veia el cap d’un home acabat
de degollar? No només era lú-
gubre per a un nen d’aquella
edat, sinó que, a més, em pre-
guntava: ‘qui l’haurà degollat?
per què?’. Amb el temps, sobre-
tot gràcies a les meves estades
a l’estranger, quan et porten a
veure elmillor del país que visi-
tes i comences a saber coses
que ignoraves fins aleshores,

aquells cromos van començar a
prendre significat: eren frag-
ments de grans històries”.
Ruud Gullit ha necessitat la

perspectiva que dóna el viure a
l’estranger per comprendre el
museu. “Quan vivia aquí, no-
més ens preocupaven els par-
tits, els entrenaments. En tor-
nar a Holanda vaig compren-
dre que el Rijksmuseum és
com el resum de tot el que ha
fet Holanda en la història, el
que ens ha fet ser el que ara
som, i el nostre lloc al món”.

Sens dubte, aquest ambaixa-
dor ha estat una bona inversió,
encara que el director Wim
Pijbes es nega a parlar de xi-
fres.
Gullit té molts fans i el segui-

ran almuseu. L’enorme campa-
nya de publicitat del Rijks no té
precedents, els seus fruits ja
són 50.000 entrades venudes o
sèries televisives, com una de
la BBC. c

RuudGullit, imatge
delRijksmuseum

A lberto San Juan (Ma-
drid, 1968) fa de la
necessitat virtut. O,
més ben dit, humor.
Perquè d’una “doble

necessitat”, diu, ha nascut el mo-
nòleg humorístic, irònic, negre,
que avui i demà interpreta al
Barts del Paral·lel: Autorretrato
de un joven capitalista español.
Un text que, amés, “comJuanPa-
lomo”, somriu, també ha escrit i
dirigit ell mateix. I que fins ara
ha interpretat ja a Sevilla i Ma-
drid, on el tornarà a representar
del 5 demaig al 28 de juny al tea-
tre Alfil per la bona acollida que
va tenir. A més, aquest dilluns,
vigília de Sant Jordi, San Juan ac-
tuarà a l’Auditori del Cèntric Es-
pai Cultural del Prat de Llo-
bregat, al costat del guitarrista ar-
gentí Fernando Egozcue, amb un
altre espectacle que porta de gi-
ra, Todo dice que sí, “poesia espa-
nyola del segle XX, sobretot de la
generació del 27 i de la del mig
segle”, explica l’actor. Des de Sali-
nas i Cernuda a Fonollosa iÁngel
González. I per si alguna cosa fal-
tés, San Juan està assajant una
sarsuela dirigida per Andrés Li-

ma, Viento, que s’estrena al tea-
tre de la Zarzuela el proper 17 de
maig.
És a dir, que no s’atura ni un

instant. En part, perquè la neces-
sitat, doble, segons diu, l’em-
peny: “L’Autorretrato de un joven
capitalista español sorgeix, d’una
banda, de la pura economia, per-
què portava molt de temps sense
ingressar diners i hi ha deutes
per pagar, així que necessitava in-
ventar-me la feina. Però de l’altra
–prossegueix–, necessitava tam-
bé participar en el canvi que s’es-
tà produint al nostre món en
aquests moments. perquè crec
que el sistema que hem conegut
durant tant de temps, dominat
pel poder dels bancs principal-
ment, ara és en caiguda lliure, i
emergeix una altramanera de fer
les coses que es va descobrint
mentre es construeix, per mitjà
de les manifestacions al carrer,
de la creació de formes alternati-
ves de subministrament, de xar-
xes d’intercanvi de béns i serveis
i, també, buscant informació so-
bre allò que succeeix”.
El protagonista de pel·lícules

com Al otro lado de la cama i de
sèries com Cheers, fundador de
la companyia de teatre Animala-
rio, amb la qual van aconseguir
èxits com Urtain o Alejandro y
Ana: todo lo que España no pudo

Àlex Monner, el Lleó de la sèrie
Polseres vermelles, és un dels joves
actors amb més projecció i el seu
carisma no ha passat desapercebut
per a McQuinn, la firma catalana
de roba urbana per a nois que l’ha
fitxat com a imatge, coincidint amb
el 40è aniversari de la marca.
Pels responsables de McQuinn,
l’elecció de Monner respon als va-
lors que transmet el seu personat-
ge de la sèrie de TV3: energia, com-
panyonia, solidaritat, fortalesa, vo-
luntat... i el fet que són un model a
seguir per a la joventut.

L’exfutbolista protagonitza un vídeo sobre la pinacoteca

Gullit, durant la filmació del vídeo promocional del Rijksmuseum

L’actor

Marta Ortega empeny el cotxet del seu fill Amancio

ÀlexMonner,
iconade roba
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ERIK SMITS

Barcelona

MartaOrtega i el seu fill,
primera sortida aBarcelona
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Gairebé un mes i mig des-
prés de donar a llum, Mar-

taOrtega s’ha deixat veure en pú-
blic amb el seu fill, Amancio. Les
primeres imatges s’han pogut
captar a Barcelona, concreta-
ment a les instal·lacions del Reial
Club de Polo, on l’hereva de Zara
va gaudir d’una jornada eqüestre
veient el seu marit, Sergio Álva-
rez, que competeix a la LII edi-
ció del Campionat d’EspanyaAb-
solut de Salt d’Obstacles.
Després de gaudir d’unes set-

manes dedicat al primer fill, el ge-

net asturià ha tornat al circuit na-
cional en aquest campionat cele-
brat a Barcelona.
Una vegadamés,Marta Ortega

va fer gala de discreció amb un
look casual amb roba folgada i
ulleres de sol. Va passejar per les
instal·lacions empenyent el cot-
xet del seu nadó i va conversar
ambdiverses amigues. La presèn-
cia de Marta i del petit Amancio
li va portar sort a Sergio Álvarez
que a la primera jornada es va al-
çar amb el primer lloc del cam-
pionat. / Redacció
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Servei especial

AlbertoSan
Juan,humor
contrael
sistema
L’actor porta al Barts ‘Autorretrato
de un joven capitalista español’
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ver del banquete de boda de la hija
del presidente, explica que a l’Au-
torretrato “parlo de mi i del que
entenc que hi ha enmi de capita-
lista, i la contradicció que això su-
posa, perquè crec que el capitalis-
me no és compatible no ja amb la
democràcia i la felicitat, sinó

amb la vida. Però comabon ciuta-
dà membre respectable d’aques-
ta societat tinc molt de capitalis-
ta i la meva vida està molt condi-
cionada per l’afany de lucre. El
problema és que el capitalisme té
un objectiu, la recerca del màxim
benefici, i en la recerca d’aquest

objectiu l’afany d’acumulació no
té límits. I hi ha prou recursos
per a tothom, però no infinits”.
Així que, ell que va néixer el mí-
tic any 68, ha decidit fer “un re-
corregut subjectiu i plural per la
vida al meu país”.
I explica que per escriure la se-

va obra ha llegit molts llibres, in-
closos assajos de Gregorio Mo-
rán oMariano Sánchez Soler, per
entendre bé què està passant i
com ha arribat a passar, perquè,
diu, com molta gent té “la sensa-
ció d’haver caminat amb els ulls
embenats molt de temps” i d’ha-
ver-se fotut “una bona hòstia”. I,
afegeix, en aquestes lectures ha

aparegut com a element impor-
tant la transició. Demanera que a
l’espectacle, “que no és un ser-
mó, sinó que sobretot planteja
preguntes amb format de monò-
leg còmic”, entre d’altres coses es
planteja “fins a quin punt el que
patim avui és conseqüència lògi-
ca del disseny fet llavors” i “fins a
quin punt es va mantenir el siste-
ma d’explotació econòmica del
franquisme”.
“Un ignorant que sóc jo i que

es decideix a llegir, troba als lli-
bres coses que xoquen frontal-
ment amb el relatmític de la tran-
sició amb el qual he crescut, amb
la veu en off de Victoria Prego,
narrant una etapa heroica amb
homes al servei de la societat”, as-
senyala. En canvi, creu que “la
principal mancança de la transi-
ció és que es va fer sense la parti-
cipació ciutadana, es va neutralit-
zar qualsevol intent de debat pú-
blic i col·lectiu sobre la societat
que volíem, es va fer d’esquena a
la gent, que després va votar. Lla-
vors van desmobilitzar la gent,
van aconseguir que tornés a casa,
ara no sabem què passarà”.c

Agnés Sunyer presentarà
a les clientes la pròxima

col·lecció en una desfilada que
celebrarà al taller de l’Eixample
barceloní (Muntaner, 233). Les
formes geomètriques són les
protagonistes de la col·lecció
femenina i alhora sofisticada.
El blau és el color base, símbol
de frescor, tranquil·litat i profun-
ditat, el color del mar, acompa-
nyat de la puresa del blanc.
Les granadures de passamaneria
completen una col·lecció depura-
da que es pot lluir tant de dia
com de nit.

ELS MOTIUS DE L’ESPECTACLE

“Necessitava
participar en el canvi
que s’està produint
al nostre món”

ROBERT MARQUARDT / WIREIMAGES

L’actor Alberto San Juan protagonitzaAutorretrato de un joven capitalista español
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Agnés Sunyer
ultima la desfilada
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POESIA AL PRAT

Dilluns portarà
l’espectacle ‘Todo
dice que sí’ al Cèntric
Espai Cultural
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L’agència de models
Elite Model Manage-
ment iniciarà el pro-

per 27 d’abril a Barcelona el
concurs anual Elite Model
Look. En aquesta edició s’en-
gegaran cinc càstings per tro-
bar als futurs topmodels espa-
nyols.

El concurs, que se celebra
des del 1983, començarà amb
el primer càsting al centre co-
mercial Diagonal Mar i els fi-
nalistes passaran a la fase se-
güent, que es farà al juny aMa-
drid. Els guanyadors nacio-
nals participaran en el con-

curs internacional. El certa-
men busca catapultar nous ta-
lents dins dels cinc conti-
nents, on l’agència té presèn-
cia i on representa més de dos
mil models.
“Busquem nois i noies bo-

nics, atractius, però sobretot
ens n’importa la personalitat”,
va afirmarLaVanguardiaDigi-
tal sobre la nova edició del
concurs el director de l’agèn-
cia, Gael Marie, en una recent
visita a Barcelona. I va afegir
que “un model ha de ser una
persona extravertida i amb
una gran capacitat de sacrifici
perquè aquesta feina és verita-
blement molt dura”. Els gua-
nyadors espanyols de l’any
passat, Amparo Lázaro i Sa-
muel Steele, i la guanyadora
del concurs mundial del 2012,
MarilheaPeillard, van reconèi-
xer, per la seva banda, la gran
oportunitat que els ha suposat
guanyar aquest prestigiós con-
curs de models. / Redacció

Barcelona rep la festaFlowerPower

Els setanta van tornar a la nit barcelonina dijous amb la Flower
Power Party de Pacha Ibiza a la sala Carpe Diem. La festa, que va
estar plena d’ulleres multicolor i flors al cabell, va atreure perso-
natges com Rossy de Palma, Bibiana Fernández (a la foto), José
Corbacho, Rafael Amargo i Raquel Jiménez, que va evitar parlar
de la possible ruptura amb David Bisbal. / Virgínia Antonín

Inicidelconcurs
EliteModelLook

L’agència Elite
Model Manegament
cerca nous
models dins del
panorama espanyol

Lluís Homar, actor 56
Jessica Lange, actriu 64
Ryan O’Neal, actor 72
Gabry Ponte, discjòquei 40


