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bia”. Li va passar a Sting, que va
haver de donar explicacions des-
prés d’actuar a l’Uzbekistan el
2010; a Hillary Swank, que va as-
sistir a la festa d’aniversari del lí-
der txetxè Ramzan Kadírov el
2011; o als que van actuar a la Lí-
bia deGaddafi, comBeyoncé,Ma-
riah Carey o Usher. Res a veure
amb la sinceritat de l’actor fran-
cès avui nacionalitzat rus, Gérard
Depardieu, capaç de fer-se amb
Kadírov, posar Rússia pels nú-
vols, criticar França i seguir amb
el cap ben alt.c

tirà de l’Àsia central

JOSEP SANDOVAL Barcelona

N
aomi Campbell, en-
tre ovacions, va tan-
car diumenge a la
nit la desfilada d’Ate-

lier Versace que va donar la sor-
tida a lamostra d’alta costura fe-
menina que acabarà dijous, i on
es podran veure, entre d’altres,
les col·leccions deChanel, Gaul-
tier, Dior; les firmes que no te-
nen casa a París, com Valentino
o Armani; els convidats, i el re-
torn de Christian Lacroix, que
va homenatjar ahir a la nit Elsa
Schiaparelli.
Aplaudint Campbell, a la pri-

mera fila hi havia Uma Thur-
man i Zachary Quinto, als qui
van entusiasmar els vestits ajus-
tats, els càrdigans de pell i les

faldilles de tub, estrelles d’una
col·lecció de Donatella Versace
on gaudeixen els lluentons, el vi-
só i les puntes.
Per la seva banda, el mateix

diumenge Saint Laurent va tan-
car la passarel·la del prêt-à-
porter masculí amb un home-
natge als pantalons de tub, es-
trelles de la col·lecció, que va
completar amb caçadores de
cuir i altres al·legories a la cul-
tura americana que el dissenya-
dor Slimane per força ha d’ado-
rar. Al contrari, Lanvin va op-
tant per pantalons superam-
ples, acompanyats de vegades
per americanes enormes i tam-
bé folgades. En una col·lecció
de shorts extremadament
curts, samarretes de tirants a
base de tires de colors i peces

en morat, salmó o blau cel, va
sorprendre a tothom la presèn-
cia de la gavardina com una de
les peces importants.
No es va acabar allà l’home-

natge a la cultura americana. La

firma Agnes B. va recrear la ca-
çadora roja de James Dean a la
pel·lícula Rebel sense causa,
col·locant-hi botons en forma
de llamp.

Els dissenys d’aquesta firma,
que fabrica les sabates a Espa-
nya i els vestits d’alpaca al Perú,
es van mostrar al seu show-
room, on s’articulaven, en nou
compartiments, nou tendències
de la temporada en nou altres
personatges. D’un japonès a un
broker, d’un rocker a un gentle-
man..., tota una gamma d’estils
que culminen en el JamesDean
citat. En tots, camises amb
grans roses vermelles estampa-
des i algunes amb fotografies re-
produïdes. Algunes experièn-
cies divertides, com capgirar
les americanes per construir un
nou model.
Hi va haver de tot per a l’ho-

me a París, de Paul Smith a
Dior, de Saint Laurent aValenti-
no, Yamamoto o Cerrutti.c

Norma Aleandro

D’esquerra a dreta: unmodel de DiorHomme i, al costat, un de Paul Smith.
Segueix Naomi Campbell, amb bodi d’Atelier Versace, i desfilada final de
Christian Dior, tots de la col·lecció tardor-hivern 2013-2014
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Saint Laurent va
tancar les desfilades
d’home i Naomi
Campbell, estrella
de Versace dona

66

Norma Aleandro (Buenos
Aires, 1936) no és can-
tant d’òpera, però ahir va

actuar al teatre Colón com si fos
la gran Maria Callas (1923-1977).
En una funció especial, Aleandro
va oferir al coliseu de Buenos Ai-
res l’última representació a l’Ar-
gentina deMaster class, l’obra de
Terrence McNally basada en la
tortuosa vida de la diva grega.

La protagonista de l’oscaritza-
da La historia oficial fa ja dos me-
sos que va acabar la gira argentina
deMaster class, que va començar
l’any passat, encara que anit es va
tornar a ficar a la pell de Callas a
iniciativa del diari La Nación, a
l’escenarimés idoni del país. A fi-
nals d’aquest any, l’obra viatjarà
a Europa i es podrà veure a
Barcelona i Madrid, entre altres
ciutats espanyoles. Aquesta és la
segona vegada que Aleandro in-
terpreta Callas a Master class,
després d’aconseguir un gran
èxit de públic i crítica el 1996.

“Norma Aleandro converteix
l’esplèndida feina de McNally en
una joia artística. Qualsevol quali-
ficatiu que un pugui fer servir
per a la seva tasca és ínfim. Alean-
dro regala a l’espectador una sim-
fonia del gest i la paraula, l’entra-
nya de la qual és el sentiment. Un
podrà comprendre Callas fins i
tot en les seves facetes més desa-
gradables, i podrà abraçar-la des
de la platea i sentir-la”. Formida-
bles elogis que apareixien en la
crítica de La Nación.
Molt coneguda també a Espa-

nya, Aleandro és avui una de les

actrius argentines més respecta-
des. Polifacètica i omnipresent,
l’artista exerceix aquests dies a
BuenosAires, amés, com a direc-
tora teatral a Escenas de la vida
conyugal, protagonitzada ni més
ni menys que per un altre dels
monstres de l’escena local, Ricar-
doDarín, que acompanya Valeria
Bertolucci sobre l’escena.
D’altra banda, Norma Alean-

dro també és present aquests
dies a la petita pantalla, ja que
protagonitza la versió adaptada
de l’exitosa sèrie d’origen israe-
lià En terapia. Es tracta de la se-
gona temporada a l’Argentina,
després de la gran acollida de
l’any passat, i Aleandro interpre-
ta la mentora i exprofessora del
psicoanalista protagonista.c
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Les desfilades d’alta costura femenina segueixen les de prêt-à-portermasculí
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