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Rescat exprés 

A
vui fa 19 dies vaig fer el 
meu check in oficial. Tanco 
la segona setmana amb 
una mitjana d’hores de 

son per sota de les humanes, un total 
d’artistes implicats per sobre dels es-
perats i una llista d’activitats capaç 
d’alterar qualsevol hiperactiu pato-
lògic. Non stop. Vint-i-quatre hores, 
set dies a la setmana fent possibles 
els impossibles en aquest no-lloc, 
dins d’aquest no-espai que és l’Hotel 
Omm. 
 La bogeria i la intensitat s’han 
convertit en normalitat. Compri-
mir en un dia gimcanes gastronò-
miques, tastos de vins amb primers 
espases, taules rodones d’arts escè-
niques, networkings creatius amb 
agents del món del cine, de la moda, 
el disseny, la il·lustració i la música, 
brainstormigs a l’spa. Satisfacció: veu-
re com de totes aquestes trobades i 
connexions en surten projectes, ide-
es, futur. Aquesta és la idea. 
 Aquesta setmana he viscut un 
grapat d’històries. De moments de 
felicitat extrema a col·lapses nervi-
osos. D’eufòria a tristesa. En el marc 

del BBatOMM hi conflueixen el món 
més lúdic i el més seriós. El més artís-
tic i el més empresarial. És de la inter-
connexió d’improbables que en sur-
ten idees noves. Com les de les em-
presàries que han desfilat per aquí 
aquesta setmana: la senyora Tous i 
la seva filla Rosa Tous van impulsar 
un creuament generacional entre 
cinc joves empresàries amb projec-
tes que apunten maneres amb cinc 
de les grans empresàries i referents 
del país. Rosa Esteva, Rosa Clarà, 
Nani Marquina, Cristina Castanyer i 
Teresa Helbig van intercanviar brin-
dis i experiències en una jornada 
apadrinada per Tous on Gloria Mo-

queta que utilitzem per als esdeve-
niments que duem a terme: barrejar 
cultura i entreteniment. La creativi-
tat com més ben servida, més ben de-
gustada. Com els plats que vam tas-
tar en la gimcana gastronòmica de 
Mini Barcelona. Els germans Colom-
bo i Delafé y las Flores Azules es van 
embarcar en un joc de pistes per to-
ta la ciutat que a cop de hip-hop els 
van portar a tastar algunes de les úl-
times creacions dels nostres millors 
restaurants. Humor, música, gastro-
nomia i alguna trampa en una com-
petició que va acabar en empat tèc-
nic. O això ens van fer creure.
 Un dilluns, un dimarts i un dime-
cres que van acabar amb un sopar 
a cop de passió, poesia i flamenc en 
què Álvaro Palacios ens va fer degus-
tar alguns dels millors vins en una 
taula on seien els germans Torres, 
Carles Abellan i Max Colombo, entre 
altres. ¿La joia de la corona? Un L’Er-
mita de XXX.
 Més degustacions: les dels gintò-
nics de Bulldog Gin amb un tast de 
petons que van unir els actors Ro-
ger Coma, Fèlix Pons, Agnès Bus-
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quets, Mònica López i els periodis-
tes Joan Maria Pou i Tatiana Sisque-
lla. Impagable veure com descrivien 
els ingredients d’un gintònic de ci-
ne mentre segellaven la seva relació 
amb petons per sempre. I per a imat-
ges clavades a la retina, aquelles en 
què es van desmuntar els personat-
ges més durs de la ciutat. El sempre 
al límit de la il·legalitat, Dani el Rojo, 
l’entrenadora sense compassió Ma-
gali i el tatuador i músic Oscar Moon 
es van sotmetre a un menú Schwep-
pes en què res era el que semblava i 
es desfeien amb cares amargues fent 
evident que potser no són tan forts 
ni tan indomables com semblen.
 Dijous vam celebrar una nit in-
terminable a l’afterwork by Heineken 
on amics com Aina Clotet, Pinker-
tones, Mario Eskenazi, entre altres, 
van intercanviar brindis i històri-
es. I poc després, l’última aventura. 
Em vaig quedar tancada, en samar-
reta, shorts i sense claus, fora de l’ha-
bitació i vaig haver de trucar a la 618 
perquè vinguessin a socórrer-me. 
Aquell va ser el principi d’una nova 
història. H

lins, Sara Werner, Belén Rodríguez, 
Nuria Subirana i les germanes Barea 
van descobrir les claus de l’èxit de la 
joieria. Rosa Oriol va deixar clar que 
el secret era el talent, la il·lusió i, so-
bretot, les hores de feina. 
 Culturaintment. Aquesta és l’eti-
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A
sseure’s a la taula d’un res-
taurant amb Josema Yus-
te i David Fernández per 
conversar sobre l’estrena 

de La cena de los idiotas a Barcelona i 
intentar jugar amb la situació i el tí-
tol de l’obra és un exercici compli-
cat. Perquè, en la vida real, els dos ac-
tors són qualsevol cosa menys idio-
tes. Ho demostra el fet que Yuste va 
sobreviure a la separació artística de 
Millán Salcedo, amb qui arrasava a 
Martes y 13, exercint com a actor de 
teatre i televisió i, des de fa uns anys, 
com a productor de teatre, i Fernán-
dez va saber veure les orelles al llop 
quan va decidir matar el Chikilikua-
tre perquè el personatge no l’engo-
lís per sempre.
 Aquests exemples d’intel·ligència 
tant a dins com fora de l’escenari 
s’han unit per a una obra d’èxit que 
va aterrar dijous a l’Apolo per que-
dar-s’hi sis setmanes abans d’anar 
de gira per Espanya i després d’ha-
ver triomfat a Madrid, on tornaran 
al setembre. Quan hagi baixat el te-
ló, s’haurà representat més de qua-
tre anys.

«MARTES Y 13 NO TORNARÀ»  / Tot i amb 
això, a Yuste i a Fernández se’ls pot 
preguntar si és d’idiotes estrenar en 
una de les pitjors èpoques de l’any 
(la bona va de setembre a gener). 
«Potser sí, però no hi havia cap altra 
opció. Tant és, estem segurs que fun-
cionarà bé perquè és molt diverti-
da», respon el primer, que admet 
que ara no és gaire intel·ligent dedi-
car-se al teatre,  amb els temps que 

corren (crisi, 21% d’IVA cultural...). 
Però ho tenen molt clar. L’obra tri-
omfarà a Barcelona. «Seguiré amb 
ella tant com duri. És tan difícil tro-
bar una peça d’èxit... No seré tan idi-
ota de deixar-la si va bé», comenta 
mentre es cruspeix una truita al 
Danzarama.
 Yuste, que fa unes setmanes amb 
Millán Salcedo va ressuscitar Martes 
y 13 en un homenatge a Manolo de 
Vega a Madrid («no tornarem»), està 
encantat amb el seu nou company. 

senteix el madrileny, que ha fet 
una versió del guió de la pel·lícula 
de Francis Veber per afegir-hi esce-
nes «més canyeres». «Reivindico la 
riallada de vísceres per damunt del 
somriure». 
 Per cert, l’idiota a l’obra és Fer-
nández, «un actor 
intel·ligent» segons 
Yuste. H

Dos llestos a taula
3Josema Yuste i David Fernández celebren l’èxit de la seva obra teatral 
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els protagonistes De ‘la Cena De los iDiotas’ eXHiBeiXen la seva QUÍMiCa en Un restaUrant

33 David Fernández i Josema Yuste fan broma al restaurant Danzarama, dimecres a la nit.

CARLOS MONTAÑÉS

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

«És generós, és antidivo i la seva vis 
còmica, humanitat i tendresa arri-
ben fins a l’última fila».
 I Fernández, que va protagonit-
zar la versió catalana de l’obra que 
també va produir Yuste, es procla-
ma fan del seu cap: «Quan era jove 
em vaig fer samarretes amb frases 
de Martes y 13. És un mestre». Tots 
dos aplaudeixen la generositat de 
l’altre. «Si hi ha algun gag que funci-
ona, s’afegeix; aquí importa l’obra, 
no els actors», explica el català. As-

reina D’HolanDa

Màxima 
celebra 42 anys 
amb un tango
Divendres a la nit, Máxima Zor-
reguieta, des del 30 d’abril, nova 
reina d’Holanda, després de l’ab-
dicació de la seva sogra, Beatriu, 
va celebrar 42 anys al so de la se-
va pàtria natal: el bandoneonis-
ta Carel Kraayenhof i el pianista 
argentí Juan Pablo Dobal van to-
car el tango Adiós Nonino, el favo-
rit del seu pare, a més d’un reper-
tori de música nacional.

prÒXiM CasaMent

El marit de la 
princesa sueca, 
sense títol reial 
Christopher O’Neill, que el 8 de 
juny vinent es convertirà en el 
marit de la princesa Magdalena 
de Suècia, no rebrà, després de 
l’enllaç, el títol de Sa Altesa Reial 
sinó que seguirà sent «un ciutadà 
dels Estats Units», segons va con-
firmar la casa reial sueca a la seva 
web. O’Neill va sol·licitar seguir 
sent un ciutadà privat i no rebre 
l’estatus de príncep.


