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FAMOSOS LUXE MODA TEATRE ESTIL ARTISTES

A
quests dies tothom
en parla. Acabats
d’inaugurar els Jocs
Olímpics de Lon-
dres, tothom recor-

da la cerimònia de Barcelona.
Entre els seus responsables, Co-
mediants, una companyia que di-
mecres també estava de celebra-
ció, tot i que no tenia gaire a veu-
re amb l’esdeveniment esportiu.
Comediants celebra aquest any
el seu 40è aniversari, una di-
latada trajectòria atapeïda
d’èxits com l’olímpic i que ara es
recullen en un llargmetratge
amb què fan un repàs tant a les
seves creacions com a la particu-
lar filosofia de vida, que va co-
mençar amb una comuna a Ca-
net de Mar.
A pocs metres d’aquesta pri-

mera seu de vida i feina de Co-
mediants s’aixeca avui La Vi-
nya, el seu espai de creació. Jus-
tament allà és on tocava rodar di-
mecres un dels episodis més es-
pecials del documental. Dracs,
esquelets, diables, princeses i
una banda demúsics es van reu-
nir junt amb molts personatges
més per desfilar –en una escena
d’homenatge alFellini 8½del di-
rector de Rímini– entorn d’un
granpastís d’aniversari. Eren ac-
tors, artistes i col·laboradors
que en algunmoment van treba-
llar amb la companyia. En total,
prop de 120 persones van parti-
cipar en el que serà l’epíleg del
llargmetratge, però no només
ells apareixen al documental;
els seus responsables han gravat
prop de 40 entrevistes a artistes
i altres personalitats.
ElisendaDalmau iHéctorMu-

niente són els directors d’aquest
film produït per Setmàgic, una
creació que, com ells mateixos
asseguren, vol transmetre lama-
teixa jovialitat i ganes de viure
que té la companyia, recorrent
la història del col·lectiu, una his-
tòria molt influïda per la políti-
ca del país. Els dos joves direc-
tors han treballat estretament
en el projecte amb el director de
Comediants, Jaume Font, i el di-
rector artístic del col·lectiu,
Jaume Bernardet. Per Font, que
ha preferit que en aquesta oca-
sió sigui algú extern a Come-
diants qui expliqui la seva histò-
ria, aquest llargmetratge és “una
pel·lícula impressionista” per-
què 90minuts només poden ser-

Després de dècades d’art efímer, un documental recull el llegat del col·lectiu fundat per

El financer Joan March

Canet de Mar
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Demanen
d’exhumar
el cadàverde
JoanMarch

J.M. BRUNET / E. CARRANZA
Madrid i Palma

E l Jutjat de Primera
Instància número 8 de
Madrid tramita unade-

manda de paternitat del polí-
tic i financer mallorquí Joan
March Ordinas. Es tracta
d’una persona que reclamaria
els drets econòmics com a fill
d’una relació extramatrimo-
nial del magnat, mort el 1962.
Segons Última Hora, la de-
manda es va presentar l’any
passat i el jutge hauria orde-
nat l’exhumació del cos de
March, enterrat en unmauso-
leu de Palma, a fi d’acarar les
dades del seu ADN amb les
del pretès descendent. La pe-
ça s’estaria instruint de ma-
nera summament discreta, i
de moment no ha transcendit

la identitat de la persona de-
mandant.
Cas que es confirmi, no se-

ria l’únic cas de descendència
extramatrimonial de March.
L’historiador Pere Ferrer,
que ha estudiat la vida de
l’empresari, va manifestar
ahir a La Vanguardia que s’ha
documentat de forma oral al-
menys un altre cas d’una filla
a Eivissa. Segons l’investiga-
dor, “pot ser que March ha-
gués tingut uns quants fills”
fora de la relació amb la seva
esposa, Leonor Servera, amb
qui va tenir Joan i Bartomeu.
March va fundar un imperi
empresarial que perviu amb
la Banca March i la Fundació
March com a màxims expo-
nents.c

Gresca
contínua. Els
directors del
documental,
Elisenda Dalmau i
Héctor Muniente,
volen transmetre
en els 90 minuts

que durarà la
producció de
Setmàgic la matei-
xa jovialitat i
ganes de viure
que té la compa-
nyia fundada per
Joan Font

Una persona
reclama els drets
com a fill nascut
fora del
matrimoni
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Cugat, Juliana, Jordi,
Semproniana, Sergi,
Pantaleó, Celestí,
Aureli, Natàlia, Maür

P
enélope Cruz, al cos-
tat de Brad Pitt, Geor-
ge Clooney, Nicolas
Cage, però també Sa-

rah Bernhardt i fins i tot el Pe-
tit Príncep. El 26 de juliol, en
cos tot i que no en ànima, l’ac-
triu d’Almodóvar i Woody
Allen va incorporar la seva
imatge a les dues centenes llar-
gues que donen fe de celebritat
al Musée Grévin, el museu de
cera de París, protegida en la
presentació per l’escultor Éric
de Saint Chaffray, que va asse-
gurar haver invertit sis mesos
en l’obra, i pel fi pinzell de la
maquilladora, Valérie Merce-
ron, a càrrec dels últims
detalls.
Amb trossa, vestit de nit de

punta blava, l’actriu revelada
per Jamón jamón i que, llança-
da per Almodóvar, va encade-
nar després directors impor-
tants, de Stephen Frears a Luc
Besson, i va consolidar una esta-
tura internacional afirmada en
una carrera llarga que va
començar al conservatori als
cinc anyets, s’integra amb ele-
gància distant al recinte dels
grans bulevards.
Tan ocupada, l’actriu de l’úl-

tim film turístic sentimental
d’Allen,ARoma amb amor, que
ni tan sols no va poder fer de
model per a l’escultor. “Vaig ha-
ver de servir-me de vídeos i de
fotos i naturalment dels fotogra-
mes de les pel·lícules”, va co-
mentar De Saint Chaffray. En
qualsevol cas, el domicili de la
imatge de cera es mereix el so-
brenom de hall of fame pari-
senc: des de la seva inaugura-
ció, el 1882, ha rebut més de 59
milions de visitants.

BernardPivot, cronista litera-
ri, creador del més cèlebre
espai dedicat als llibres a la tele-
visió mundial i membre de
l’AcadèmiaGoncourt, va accep-
tar presidir la del Musée Gré-
vin, integrada majoritàriament
per periodistes, per respecte a
una certa coherència històrica:
elmuseu va ser idea d’un perio-
dista, Arthur Meyer.
Meyer, fundador del diari Le

Gaulois, va decidir dotar de
tres dimensions les personali-

tats que entrevistava a les seves
pàgines. I va confiar la direcció
artística a un cèlebre caricatu-
rista i escultor, Alfred Grévin,
la tasca del qual va ser prou im-
portant com perquè l’original
museu de cera acabés per adop-
tar-ne el cognom.
Però hi va haver un tercer ar-

tífex, Gabriel Thomas, que el
1883 va finançar el costós deco-
rat, com aquesta escala demar-
bre que des del 1900 permet ac-
cedir al Théâtre Grévin, ornat

per un destacat pintor i carte-
llista, Jules Chéret. i l’encara
més conegut escultor Antoine
Bourdelle. Sis anys més tard,
Thomas va fer instal·lar le pa-
lais des mirages, el palau dels
miratges, atracció més gran de
l’Exposició Universal del 1900
i considerada, 112 anys després,
un dels punts forts de la visita.
És difícil avui comprendre el

rang del Grévin en la vida pari-
senca finisecular, escenari de la
primera projecció d’un dibuix
animat, de la primera connexió
telefònica, de la presentació
del primer fonògraf, que no és
només per l’escenografia que

André Malraux va inscriure el
Grévin, el 1964, entre elsmonu-
ments nacionals.
Si el 2011 la notícia va ser la

inauguració del Cafè Grévin,
aquest any elmarquen els feste-
jos del 130è aniversari, iniciats
en presència de Nicolas Cage,
al gener, i per la feina de l’escul-
tor sobre dos nous personatges,
de la molt cèlebre diversitat
francesa.
La pròxima novetat serà en

efecte la cantant Nolwenn Le-
roy, el disc de la qual en bretó
va vendremés de sis milions de
còpies i el següent, Omar Sy,
l’actor negre d’Intocable, la rè-
plica del qual en cera arribarà
per Nadal. És a dir, dos mesos
abans que el museu s’exporti
per primera vegada, amb ober-
tura prevista el març del 2013,
a Mont-real.c

vir per fer petites pinzellades de
la suculenta història del col·lec-
tiu. Però aquest documental
també suposa un punt d’inflexió
per a la companyia. “Fins ara ha-
víem fet celebracions efímeres
que com a tals es diluïen”, expli-
ca la Paca, una de les primeres

persones que va formar part de
Comediants, i afegeix que amb
aquest projecte el que volen és
“deixar el nostre testimoni”. Pe-
rò que no s’espanti ningú, si a al-
gú aquesta voluntat de canvi cap
a la permanència pot sonar-li a
final, resmés lluny de la realitat.
Unnou espectacle de carrer ano-
menat Fràgil, diverses col·labo-
racions i una nova òpera són
només alguns dels projectes que
té entre mans Comediants, en
un any de celebració en el qual
esperen poder estrenar també, a
la Filmoteca de Catalunya,
aquest viatge entre el conte i el
documental.c
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PenélopeCruz,encos i sense
ànima,presentadaaParísper JoanFont

Una rèplica de cera de l’actriu de ‘Volver’ al Grévin, que fa 130 anys
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Entre els projectes del
grup de Canet de Mar
hi ha un espectacle
de carrer –‘Fràgil’–
i una nova òpera

Últims retocs a la figura de cera de Penélope Cruz

Kristen Stewart amb Robert Pattinson i Rupert Sanders

71

Per Nadal hi haurà
una rèplica d’Omar
Sy (‘Intocable’)
i al març s’obrirà
una seu a Mont-real

París

KristenStewart confessa a
Pattinsonqueha estat infidel

71

d’alegria
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K risten Stewart (22) va
confessar ahir en un co-
municat que li va ser in-

fidel a Robert Pattinson (26),
amb el director del seu últim
film, Blancanieves y la leyenda
del cazador, Rupert Sanders
(41). “Lamento profundament
el mal i la vergonya que he cau-
sat a qui tinc a prop i a tothom
a qui ha afectat tot això”, va as-
segurar la protagonista de Cre-
puscle, que va qualificar la seva

infidelitat com a “indiscreció
momentània. Ha posat en pe-
rill el més important de la me-
va vida, la persona a la que més
estimo i respecto, el Rob. L’esti-
mo, l’estimo, ho sento molt”.
Sanders, per la seva banda,

va assegurar que també està
“destrossat pel dolor” causat.
“La meva bonica dona i els
meus fills celestials són tot el
que tinc en aquestmón. Els esti-
mo amb tot el cor. Reso perquè
puguem superar això junts”, va
manifestar el cineasta.c
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Servei especial

Betty Thomas, actriu 64
Maria Grazia Cucinotta, actriu 44
Johnathan Rys-Meyers, actor 35
Berta Riaza, actriu 84


