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L’equip de ‘Lost’ es retroba  
deu anys després de l’estrena 
El 22 de setembre farà deu anys de l’estre-
na de Lost, però l’equip de la sèrie ja ha co-
mençat a celebrar l’aniversari. Bona part 
dels protagonistes de la producció –Josh 
Holloway, Jorge Garcia, Yunjin Kim, Ian 
Somerhalder, Maggie Grace, Henry Ian 
Cusick i Malcolm David Kelley–, a més 

dels productors executius, Damon Linde-
lof i Carlton Cuse, es van reunir diumen-
ge a Los Angeles en el marc del PaleyFest, 
unes jornades sobre el món de la televisió. 
Van participar en una xerrada sobre la sè-
rie en què van destacar l’alt nivell de secre-
tisme que envoltava la producció. GENT

La posada de llarg de 
‘Magical History Club’

Troben morta 
L’Wren Scott, 

parella de Jagger

À.G.  

BARCELONA. El cos sense vida de la 
dissenyadora i exmodel L’Wren 
Scott va ser trobat ahir al seu apar-
tament de Manhattan, en un apa-
rent suïcidi. Parella des de l’any 
2001 de Mick Jagger, cantant dels 
Rolling Stones, tenia 47 anys. Com 
a creadora de moda, va dissenyar 
vestits que van lluir celebritats com 
Michelle Obama, Nicole Kidman i 
Madonna. 

Un portaveu de Jagger ha assegu-
rat que el cantant, que és a Austràlia 
amb els Stones, està “totalment en 
estat de xoc i devastat”. 

La carrera de Scott com a model 
–marcada pel seu 1,93 d’alçada– va 
començar a París, tot i que va acabar 
mudant-se a Los Angeles per fogue-
jar-se com a dissenyadora de moda. 
La seva primera línia de roba va 
llançar-la l’any 2006.e

Scott feia tretze anys que era 
nòvia del líder dels Stones. GETTY

01. David Olivares i Toni 
Albà. MANOLO GARCÍA 

02. Ruth Llopis, 
Alejandra Guimerà, Marc 
Crehuet, autor de l’obra, i 
Anna Bertran. MANOLO GARCÍA  

03. Alain Hernández, 
caracteritzat com a 
Hitler. MINORIA ABSOLUTA
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Tot i que l’espectacle ja fa 
dues setmanes que està 
fent funcions prèvies, 
l’estrena oficial de Magi-
cal History Club no va 

arribar fins ahir. I ho va fer amb una 
posada de llarg de l’espectacle que 
va congregar un bon grapat de noms 
de l’escena catalana. Imma Colo-
mer, Roger Coma, Sílvia Bel, Mer-
cè Comas, Amparo Moreno, Joel 
Joan i Anna Sahun van ser alguns 
dels noms que va atendre el photo-
call de la nit, al Teatre Coliseum de 
Barcelona.   

També hi havia una representa-
ció de l’escuderia Minoria Absoluta, 
productora de l’obra: Toni Albà, 
Manel Lucas, Ivan Labanda, Sergi 
Mas i David Olivares, entre d’altres, 
a banda de Toni Soler i Francesc Es-
cribano. 

Els actors, mentrestant, ultima-
ven els preparatius per a la re-
presentació. Com Alain Her-
nández, que en aquest espec-
tacle de monòlegs protago-
nitzats per personatges 
històrics encarna Adolf 
Hitler: “El paper em fe-
ia respecte perquè sem-
pre té repercussió medi-
àtica, però era una pres-
sió que em posava molt les 
piles i em motivava per buscar la 
comicitat al personatge o per 
trobar-li també el seu punt in-
fantil”, explicava. Sobre el risc 
de fer comèdia a partir d’un per-
sonatge tan controvertit, asse-
gurava: “La gent és prou intel·li-
gent per entendre que s’està fent 
humor i que hi ha un propòsit ir-
reverent i gamberro”.e
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