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FAMOSOS LUXE CASAMENTS REIALESA ESTIL ARTISTES

U
n casament amb magni-
ficència. O potser és
més exacte dir una repe-
tició de casament amb
magnificència. Així vol

la jutgessa Mercedes Alaya que sigui
la renovació del seu compromís de fi-
delitat amb l’auditor Jorge Castro, el
seu marit des de fa 30 anys i pare dels
seus quatre fills. Una cerimònia que se
celebrarà el 15 de març a la parròquia
del barri sevillà de San Lorenzo, on es
troba el Jesús del Gran Poder, el Se-
nyor de Sevilla, la imatge de Crist més
venerada a la ciutat. I als seus peus,
per implorar que li doni força, es vol

postrar la magistrada que fa uns
quants anys que instrueix els casos
més importants de la ciutat. Alaya ha
sol·licitat vacances del 7 al 25 de març
amb la idea de celebrar el reenllaç
amb una lluna de mel tranquil·la.
A punt d’assolir ja els 50 anys, la jut-

gessa més famosa i mediàtica vol tirar
la casa per la finestra per celebrar una
cerimònia de la qual fa trenta anys no
va poder gaudir. Llavors, amb tot just

20 anys, va haver de casar-se a corre-
cuita. De seguida va arribar el seu pri-
mer fill i després tres més. I tot això
mentre cursava la carrera de Dret i
aprovava les oposicions de jutge, dos
anys després de llicenciar-se el 1986
amb excel·lents qualificacions acadè-
miques. Llavors tenia poc temps per
gaudir de la vida social, per a decepció
dels seus companys homes, ja que sem-
pre va destacar per la seva bellesa.
Fins al punt que els veterans de la fa-
cultat de Dret de Sevilla, una de les
més prestigioses de la ciutat, van ator-
gar a la llavors tímida estudiant el títol
de Borrega del Año amb el qual distin-
gien l’alumna més guapa de primer de
carrera. Malgrat això, Alaya mai no es
va prodigar en les tradicionals gres-
ques universitàries, perquè “des de
sempre va ser un cervellet”, recorda
un company.
La magistrada mediàtica, que té un

grup d’amics a Facebook que creix sen-
se parar, sempre ha estat molt gelosa
de la seva vida personal i familiar. Poc
se sap d’ella, més enllà de la seva imat-
ge entrant i sortint de l’edifici dels jut-
jats sevillans, sempre vestida amb ele-
gància, amb la seva bellesa hieràtica
que destil·la un halo demisteri que fas-
cina els mitjans de comunicació que
sempre esperen a la porta i als quals
mai no ha adreçat ni una paraula. Al-
gunes insinuacions d’AlfonsoGuer-
ra sobre la relació especial de la
magistrada amb l’alcalde, Juan
Ignacio Zoido, quan tots dos
eren jutges acabats d’arribar
a Sevilla, han contribuït que
el mur que envolta la vida
privada d’Alaya sigui pràc-
ticament impenetrable.
“Em crea pudor par-

lar de la meva vida pri-
vada, situació en la
qual crec que pocs jut-
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]La magistrada Mercedes Alaya investiga
en aquests moments quatre grans causes,
la instrucció de les quals ja fa uns quants
anys que dura.
En el cas Mercasevilla, la jutgessa estu-

dia una presumpta venda fraudulenta de
terrenys, un delicte societari en la gestió
de la llotja, l’adjudicació de la guarderia
de l’empresa i un entramat de relacions
empresarials que van ser el germen dels
expedients de regulació d’ocupació (ERO)
fraudulents. Un dels dos sumaris va ser
tancat recentment per la magistrada; és
el primer que aconsegueix acabar en els

últims temps.
Ja fa més de

cinc anys que dura la
instrucció de l’anomenat cas Manuel Ruiz
de Lopera, en el qual s’investiga el perjudi-
ci causat per l’expresident del Betis a l’en-
titat i que es xifra en uns 12 milions d’eu-
ros entre el 1993 i el 1998, i en més de 17
milions entre el 1999 i el 2008. L’exmanda-
tari de l’entitat verd-i-blanca va declarar
com a imputat el 10 de novembre passat,
però el seu advocat declarava fa unes set-
manes que “després de cinc anys i mig
d’instrucció judicial no hi ha constància
de cap element incriminatori contra el
meu client”.
La causa més coneguda és la dels ERO

fraudulents, en la qual ja hi ha més d’un
centenar d’imputats entre polítics, alts
càrrecs, responsables de companyies d’as-
segurances i intrusos (persones incloses
als expedients d’empreses en les quals mai

Madonna, exculpada del
plagi del tema ‘Frozen’

SergiLópez
s’abonaal teatre
deBuenosAires

S ergi López no sap amb
quina obra tornarà a
Buenos Aires el 2015,

però té clar que hi tornarà.
L’actor ha estat novament l’es-
trella de la Setmana Catalana
teatral de la capital argentina
que, per segon any, presenta
una selecció del festival Tem-
porada Alta. López
va obrir la mostra
diumenge amb dues
funcions de 30/40Li-
vingstone amb Jorge
Picó, el seu soci habi-
tual a l’escena, i ahir
a la nit tenien previst
fer l’última represen-
tació abans de volar
avui cap a Suïssa per
a una funció d’aques-
ta obra, estrenada el
2011 en el certamen
gironí.
“Estem encantats

amb Buenos Aires,
amb l’atmosfera”,
diu López a La Van-
guardia referint-se a
Timbre 4, una de les
sales independents
més prestigioses de
l’Argentina. L’any
passat, quan va por-
tar Non solum, va
quedar meravellat
ambel públic deBue-
nosAires, al qual qua-
lifica de “generós”, i
es va prometre que
hi tornaria. “Alguna
cosa ens inventarem”, afegeix
l’actor, que descarta fer-ho
amb Shakespeare a Benicàs-
sim, última creació amb Picó.
Després dels rodatges d’Is-

mael, estrenada fa poc, i El
nen, en muntatge, López pre-
para el seu pròximpaper cine-

matogràfic, per a Segon ori-
gen; la filmació començarà a
finals de febrer. La cinta, basa-
da en Mecanoscrit del segon
origen, deManuel de Pedrolo,
era un projecte del desapare-
gut Bigas Luna que ara durà a
la pantalla Carles Porta.
La setmana teatral seguirà

fins diumenge amb Portland i
Incògnit, dos espectacles de
dansa de Lali Ayguadé, una
de les ballarines i coreògrafes
catalanes més prometedores.

En el cas d’Incògnit actuarà
amb Nicolas Ricchini. També
es veurà Sé de un lugar. Pa-
ral·lelament es desenvolupa-
rà el SegonTorneig deDrama-
túrgia Transatlàntic, on Jordi
Oriol i Pere Riera competiran
amb dramaturgs argentins.c

Lamagistradamediàtica renovarà davant el Jesús delGran
Poder el compromís amb el seumarit des de fa 30 anys

El Tribunal d’Apel·la-
ció deMons (sud-est de

Bèlgica) ha donat la raó al re-
curs presentat per Madonna i
ha considerat que la seva can-
çó Frozen no és un plagi del
temaMa vie fout le camp, del
compositor belga Salvatore
Acquaviva.
El 18 de novembre del

2005 el tribunal va resoldre a
favor d’Acquaviva en la seva
demanda contra les discogrà-
fiques Warner, EMI i Sony,
prohibint la venda i la difusió
a Bèlgica del tema Frozen,

que Madonna canta des del
1998. El jutge va considerar
que els quatre primers com-
passos de Frozen eren copiats
de la cançó Ma vie fout le
camp, que va compondre Ac-
quaviva el 1993.
En la nova decisió del tribu-

nal deMons ha tingut una im-
portància decisiva el fet que la
cançó Ma vie fout le camp va
ser al seu torn acusada davant
un tribunal de París de plagiar
un tema anterior (Bloodnight,
1983), creat pel músic
Edouard Scotto Di Suoccio.c
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