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ACTORS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

E ls responsables del Ca-
sinodeBarcelona ho te-
nen clar: acabar com si-

gui amb l’associació que enca-
ra fa molta gent del casino
com a centre de joc d’atzar. I
poc més. “Al Casino de Barce-
lona, volem que el joc sigui no-
més un element més de la seva
oferta”, comenta José Luis
Cernuda, director de l’establi-
ment ubicat al Port Olímpic i
integrat en el Grup Peralada.
Unapeça fonamental en aques-
ta política de diversificació la
constitueix el cicle de sopars-
espectacle dels dissabtes que,
després de la bona experiència
viscuda l’any passat, torna a ar-
rencar aquesta nit, amb un
àpat i la posterior actuació de
la cantant mallorquina Che-
noa, que es repetiran els dies 1,
8, 15 i 22 del mes de febrer.
El màxim responsable del

casino barceloní va emfatitzar
durant la presentació del cicle
que aquesta iniciativa de so-
pars-espectacle cal situar-la
“dins de la programació de
lleure i entreteniment global”
que proposa el casino. A més,
és indiscutible que aquestes
vetllades gastronomicomusi-
cals estan creades per aprofi-

tar un espai privilegiat del Ca-
sino, la sala B*Space, que pel
que sembla reuneix la condi-
cions per acollir uns 120 co-
mensals/espectadors i un esce-
nari amb bona logística. “L’ar-
tista actua un cop la gent ja ha
sopat, i el format ésmolt íntim
perquè acaba interactuant
amb el públic”, comenten els
organitzadors. És a dir, la vet-
llada engega a les 21.30 hores,
els clients degusten un sopar
impecable, i un cop acabat, co-
mença l’actuació que tindrà
una durada d’una hora. Tot ai-
xò per 65 euros.
Després de Chenoa, el car-

tell continuarà fins a l’octu-
bre, amb els mesos de juliol i
agost inactius en aquest sentit.
Així, després de Chenoa, els
dissabtes seran propietat de
Merche (març), Tamara
(abril), Francisco (maig), Rosa-
rio Mohedano (juny), Sara Pi
(setembre) i India Martínez
(octubre).
A la presentació de la pro-

gramació va assistir la cantant
sevillana Tamara, que va re-
cordar que serà la segona vega-
da que participarà en el cicle.
“Tal com està la música de
complicada i difícil –va afe-
gir–, la iniciativa del Casino
de Barcelona és molt interes-
sant, perquè fomenta el con-
sum del lleure i la cultura en-
tre la gent”.c

E
l van veure a la televi-
sió, a la sèrie Amar
es para siempre, i els
va agradar tant que
de seguida el van te-

lefonar per oferir-li un paper. I
quin paper: havia de ser l’objecte
del desig, el camp de batalla de
dues dones antagòniques, en
l’adaptació al teatre de la pel·lícu-
la Amantes, de Vicente Aranda. I

comque fa temps que esmoria de
ganes de fer teatre, va dir que sí.
Així de senzill ha estat el salt,

el gran salt de Marc Clotet (Bar-
celona, 1980) des del món audio-
visual –en el qual s’ha fet famós
amb sèries com El cor de la ciutat
o Física i química i amb pel·lícu-
les com La voz dormida– a l’esce-
nari teatral, un lloc on amb prou
feines tenia dues petites i brevís-
simes experiències. Un salt
gairebé olímpic perquèClotet de-
buta directament com a protago-
nista: des d’ahir i fins al 23 de fe-
brer dóna vida al Paco, un jove

soldat acabat de llicenciar en qui
la bondadosa i entregada Trini i
la baquetejada i ardorosa Luisa
xifren totes les seves esperances
de felicitat. I a més Clotet debuta
com a protagonista per la porta
gran: aquesta versió teatral
d’Amantes –que ha estat creada i
dirigida justament perÁlvaro del
Amo, guionista del film d’Aran-
da– es representa al Centro Dra-
mático Nacional, al teatre Valle-
Inclán de Madrid.
I malgrat tot això, Clotet asse-

gura que no sent pànic escènic.
“No tinc aquesta sensació que et

L’intèrpret fa el gran
salt al teatre com
aprotagonista
d’‘Amantes’ al
CentroDramático
Nacional deMadrid

París

MarcClotet,
objecte
deldesig

La cantant mallorquina Chenoa, el mes d’octubre passat

EstefaniadeMònaco,exculpada

Marc Clotet amb Natalia Sánchez en una escena d’Amantes, que es representa a Madrid

A punt de fer 49 anys –els
celebra l’1 de febrer–, Este-
fania de Mònaco, que di-

lluns va complir amb el seu pa-
per de responsable de les arts del
circ, sobre catifa vermella, amb
dos dels seus fills, PaulineDucru-
et i Camille Gottlieb. i al costat
del seu germà, Albert II, i la seva
cunyada, va ser simbòlicament
absolta, gràcies al periodista Ber-

trandTessier, d’un d’aquests càr-
recs que atribueix la llegenda ur-
bana.
Concretament, a una Estefania

de 17 anys se la considerava cul-
pable de l’accident de carretera
que el 13 de setembre del 1982 va
acabar amb la vida de Gràcia de
Mònaco, GraceKelly per aHolly-
wood, la princesa desarrelada, se-
gons el llibre que publica Tessier,
col·laborador del setmanari Paris
Match.
L’autor va trobar un testimoni

de càrrec, RogerW. Bencze, el ca-
pità de la gendarmeria que va in-

tervenir en el cas. Bencze, franco-
americà i jubilat als Estats Units,
va desmentir ambproves inèdites
fins avui la versió que el Rover
era conduït per Estefania. Una su-
posició, per cert, de la qual cinc
dies després de l’accident es va
fer ressò el vespertí Le Monde.
Una de les fotos queBencze re-

vela per primera vegada mostra
la porta de l’acompanyant aixafa-
da pel sostre del vehicle. “Estefa-
nía només podia sortir per la por-
tella del conductor”. Però així va
néixer el rumor.
Bencze tenia un altre as a la
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I t’s german”. És alemany.
Aquest és el missatge que
Claudia Schiffer difondrà

a la campanya que protagonit-
za altra vegada per a una firma
automobilística i que va rodar
gairebé d’amagat fa un parell
de dies al Meatpacking Bistro
de Barcelona. Però, alerta, ja
no és el Citroën Xsara
el que publicita, i les
poques dades que
s’han escapat del secre-
tisme que pretén en-
voltar la campanya fan
pensar que tampoc el
guió no inclourà allò
de l’striptease en des-
cens per una escala rè-
gia (i acabar llançant
la roba interior per la
finestreta del cotxe: se-
qüència impactant difí-
cil d’esborrar de lame-
mòria).
Schiffer és la matei-

xa i igual de suggerido-
ra, però la firma és una
altra. I sobretot la in-
tenció, que es recolza
en l’esculturalitat de
l’alemanya, però més
en la seva faceta dema-
re. Des de fa exacta-
ment un mes la super-
model queha estat por-
tada de més de mil re-
vistes és la nova am-
baixadora d’Opel per a Europa.
Precisament almateix temps

que George Clooney i Hugh
Laurie fracassaven en el seu in-
tent de despistar la premsa a
València (on roden la superpro-
ducció de Disney Tomor-
rowland), Claudia Schiffer,
molt més discreta, dijous
gairebé va aconseguir l’anoni-

mat a 350 quilòmetres dels ve-
terans esquius.
Ho va tenir més fàcil perquè

Schiffer va ser a Barcelona pe-
rò d’anada i tornada. Allotja-
ment a l’hotel Condado per ins-
tal·lar-hi el seu camerino d’un
sol ús i rodatge de cinc a set del
vespre en elmodernósMeatpa-
cking amb interiorisme firmat
per Lázaro Rosa Violán, que és
un reclam que assegura un pa-
rell de rodatges publicitaris a
l’any (l’anunci del Volkswagen

Polo amb el tema d’Ekow Es-
sandow de fons té també
aquest escenari).
Són només una vintena de

passos –potser amb l’enverga-
dura de l’alemanya (1,80) que-
den en quinze– els que separen
una porta de l’altra, i Claudia
Schiffer, el batalló demaquillat-
ge i estilisme, la seguretat i els

encarregats de la producció els
van cobrir amb tantíssim tacte i
tantes clàusules de confidencia-
litat pelmig que l’actual ambai-
xadora d’Unicef gairebé es fon
en la pretesa invisibilitat. La
van delatar el seu vestit de
punt blau incapaç de dissimu-
lar les seves formes, una cabe-
llera tan rossa com la seva però
que bé podria ser una perruca i
un maquillatge contundent ca-
paç d’alertar els qui van desco-
brir la comitiva.

Moment enlluerna-
dor que va donar per a
algunes fotos (poques
i robades amb el mò-
bil) i que va quedar del
tot eclipsat quan
l’equip d’enregistra-
ment, en un intent
d’il·luminar de la ma-
nera adequada l’esce-
nari i de passada allu-
nyar els tafaners, va en-
cendre uns focus de
potència insuportable
per a la vista no entre-
nada.
Apartir d’aquellmo-

ment, les 17.15 h, hora
en què l’alemanya, es-
pectacular als seus 43
anys, va entrar al plató
(gens improvisat: les
feines d’adaptació van
començar a les 6.30
del matí!), poc més se
sap del que va passar
allà dins.
I del que es pot ex-

plicar, només el que ja
es coneix, perquè ho va dir la
mateixa protagonista el 19 de
desembre a la seu d’Opel: “Re-
passo les virtuts del Mokka i el
monovolumMeriva amb el seu
sistema de portes posteriors
d’obertura en sentit contrari,
que és únic i exclusiu d’Opel.
És fantàstic per a famílies com
la meva”.c

surt el cor per la boca. El que sí
que noto és la gran excitació que
provoca l’escenari. Gaudeixo”,
explica. Hi ajuda, diu, que té
unes companyes de repartiment
“perfectes”: Marta Belaustegui,
que encarna la Luisa, una dona
amb gran –i no sempre bona– ex-
periència en la vida i el sexe, i Na-
talia Sánchez, que és la Trini, una
noia de poble valenta i generosa.
“Que hi hagi connexió entre tots
tres és molt important, perquè és
una obra molt de pell, de sentir,
d’estar tocant tota l’estona, molt
carnal. Has d’estar implicat al

cent per cent o no hi ha retroali-
mentació entre nosaltres, i això
és clau per generar el clímax fi-
nal, perquè s’entengui el per-
què”, explica. Perquè s’entengui
la deriva en tragèdia d’aquesta re-
lació amb dues dones totalment
enamorades d’ell.
Clotet recorda que el Paco és

“una persona de poble que fa el
servei militar aMadrid, on s’ena-
mora de la criada del comandant,
La Trini, que serà la seva nòvia”.
“Però –prossegueix– en acabar la
mili, lloga una habitació i també
comença una relació amb la seva
propietària, la Luisa. S’enamora
bojament de la seva vitalitat, del
seu erotisme, del sexe amb ella. I
davant aquesta situació, es plante-
ja només viure el moment. La pi-
lota es va fent cada vegada més
gran, però és incapaç de decidir.
Per escollir has de dir que no, i

ell sent això com perdre. I no pot
perdre. Les necessita amb la ma-
teixa intensitat, i si no les té totes
dues, no veu sentit a la vida.
Quan mata, en realitat ho fa per
salvar-se ell, no a ella. És una rela-
ció tòxica oculta sota la paraula
amor. Per mi l’amor és llibertat i
entendre la llibertat de l’altre per
sobre de la teva. Aquí hi ha neces-
sitat absoluta”. Molta passió i un
gran component sexual, com ja
passava a la pel·lícula, que ha cal-
gut adaptar al llenguatge teatral,
on, remarca Clotet, no es pot ju-
gar amb els canvis de pla.
Després d’aquesta obra té pen-

dents dos rodatges, els de les
pel·lícules Bloody West –dirigida
per Manuel Velasco, fill de
Concha– i la tragèdiaLemnos, pe-
rò sobretot, diu, vol pujar a l’esce-
nari. “Al teatre compromets tot
el cos durant tota l’obra i has d’ar-
ribar igual a la primera fila que a
l’última. M’apassiona, és l’essèn-
cia de la interpretació. El cinema
i la televisió, que m’encanten, et
permeten mentir més. Amantes
és sens dubte el treball que més
m’ha costat fer. I ara –conclou–
tinc el cuquet del teatre”.c

ClaudiaSchiffer
s’amagaaBarcelona

Estefania i Gràcia de Mònaco

L’alemanya ha rodat aquesta setmana un espot per aOpel

“Els tres
protagonistes vivim
una relació tòxica
oculta sota la paraula
amor”, diu l’actor

Foto robada de Schiffer a les portes del bistrot

màniga: si afirma no tenir cap
dubte que el volant era entre les
mans de Gràcia és perquè dispo-
sa d’una prova. En efecte, noumi-
nuts abans de l’accident, un gen-
darme va reconèixer l’exactriu al
volant. I com que el cotxe obs-
truïaun pas de vianants, va redac-
tar un atestat, reproduït pel llibre
de Tessier.
En fi, el periodista recorre al

diagnòstic dels neuròlegs que
van examinar Gràcia per afirmar
que “va patir un lleu infart cere-
bral, suficient perquè descuidés
el volant”, i anticipat per les se-
ves contínues migranyes, “signe
anunciador de la malaltia que set
anys enrere havia provocat la
minusvalidesa de la mare de
l’exactriu”.c
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E s pot arremetre contra
la gastronomia molecu-
lar, però Ferran Adrià té

una cosa que el fa diferent.
Del Bulli, a Roses, a l’univers.

Dijous al vespre es va anunciar
en el New Museum de Nova
York una conversa entre ell i
Dan Barber, un altre xef en el
cim. La conversa es va conver-
tir a la pràctica en un monòleg.
Adrià es va apoderar de l’au-

diència a partir de la presenta-
ció “mundial” del mapa en el
qual ell i el seu equiphan desco-
dificat el genoma de la gastro-
nomia. “Serà un xoc quan
obrim això a tots per internet”,
va pronosticar.
El mapa de genoma és la for-

ça motriu de la seva bullipèdia,
que vol ser una enciclopèdia de
com s’ha alimentat l’home des
que és home, per entendre l’as-
sumpte. Aquest exercici d’an-
tropologia i arqueologia li facili-
ta trencar prejudicis que s’utilit-

zen en contra seu. Li permet de-
mostrar que el concepte de “tra-
dicional” no és més que una
convenció cultural. O li treu pa-
rafernàlia a això de cuinar –va
demostrar que el client del res-
taurant també cuina, segons
com consumeix allò que té al
plat– i això el va dur a reflexio-
nar sobre l’abús del concepte
cuiner creatiu.
“Entre els milers de plats

que han sortit en tres anys no
n’he vist gairebé cap que sigui
una creació disruptiva. Són cui-
ners combinadors. Hem de pa-
rar i resetejar per a futures ge-
neracions disruptives”.
Ahir es va inaugurar l’ex-

posició sobre els seus gastrodi-
buixos.c
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