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És perillós tenir la vida massa a
prop: els mags arrisquen molt
més quan el truc el despleguen
a les teves mans. Això ho sabia
el mag Lari, que estava entre
dotzena i mitja de vips que van
assistir a l’estrena de 15 años no
es nada, el xou unplugged de
Carlos Latre que, com fan de
tant en tant els Esto-
pa, també en la cele-
bració, consisteix a
desendollar qualse-
vol artefacte que et
distregui perquè ai-
xí els sabors t’arri-
bin sense decibels
pel mig.
Si vint anys no

són res, pren-
dre-n’hi cinc és res-
tar experiència, pe-
rò no emoció. Per a
aquest aniversari
sensepastís ni espel-
mes, Latre ha dispo-
sat un espectacle
complex i atrevit,
que inclou molt
amb risc d’estrè-
nyer poc.
Sap fer servir les seves armes

(veu, gest, agilitat), i els seus ar-
guments desdramatitzen la rea-
litat com ho fa diàriament el
Gran Wyoming (El intermedio
en la Sexta), tot i que el camp
de l’exmetge de família es limi-
ta molt a la política i el paisatge
deLatre està farcit de personat-
ges de tota índole.
És un xou curt, on hi hamol-

ta cosa: surten tots els seus fan-
tasmes, els seus herois i perde-
dors, rebent tots elmateix trac-
te i to de l’irat home de negre
que dissecciona les seves vides
descobrint la part que menys
els afavoreix i que handesenvo-
lupat per mèrits propis.
En aquesta excitant cursa

cap a la bogeria resulta gratifi-
cant contemplar reaccions. La-
tre –transmutat en Laporta– va
sentenciar que el millor que li
havia passat al Barça era la fugi-

da de Sandro Rossell, oblidant
els nefastos resultats aconse-
guits pel mal rendiment d’uns
jugadors desmotivats a qui no
els pesa el cul, sinó les butxa-
ques carregades de diners. L’ex-
president del Barça –que
aquellmateix dia havia estat ci-
tat per un jutge per declarar
com a imputat per presumpte
delicte fiscal en el contracte de

Neymar–, es regirava a la cadi-
ra, just al costat d’on s’asseia el
geni del disseny Juli Capella.
Veure al final que Manel

Fuentes no es molestava per no
haver estat citat ni una vegada
encara que han treballat junts
(Tu cara me suena). S’hi va sen-
tir Sardà i s’hi va veure l’ànima i
el gest de Pepe Rubianes en un
més difícil encara nombre celes-
tial de genis de l’humor en el
somni etern del record sentit.
Latre parla, imita, canta, ba-

lla, corre. I en el seu
afany per fer, té fins
a tres finals que no
remata però descon-
certen unamica, en-
cara que tots vamac-
ceptar amb gust la
continuïtat.
Nit de rostres

amables per a l’amic
Latre a qui aquests
quinze anys l’hau-
rien de fer meditar.
Ets bo, molt bo:
fem-ho millor.
Com? Diverteix-te
amb aquest unplug-
ged, però fes un es-
pectacle a la mesura
del teu talent. Busca
un bon director que
miri des de fora, un

attrezzo que entre i surti sol, un
equip que et canviï de roba en
escena – a l’estil de les perfor-
mances deNovaYork oLosAn-
geles, de Neil Patrick Harris–.
I si no, no passa res. El teu

talent, Latre, durarà molt més
que 15 anys més, jo només pre-
tenia que, a més, m’acostessis
Broadway a casa: pots i en saps.
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La salaRubianes delCapitol acull el recital ‘unplugged’
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David i José, Estopa, a l’estrena de Carlos Latre

Desenes de personatges surten de l’interior d’un home que celebra amb tots el seu èxit
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cignes per al Ballet Nacional de
Cuba i va aconseguir, amb aques-
ta feina, el premi de les Arts Escè-
niques al Millor Vestuari (2001);
va vestir els personatges de la
pel·lícula Matador (1986), de Pe-
dro Almodóvar, i va dissenyar el
vestuari de l’adaptació teatral de
Bigas Luna deComèdies bàrbares
(2003).c
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Elsgermans
dePaulWalker
estanrodant
‘Fast&Furious7’

Caleb i CodyWalker ja es-
tan rodant les escenes de

Fast & Furious 7 que el seu ger-
màgranPaul, protagonista junta-
ment amb Vin Diesel de la sèrie,
va deixar per fer en morir en un
accident de trànsit el novembre
passat. Els tres germans tenen
gran semblança física i per això
la productora de la pel·lícula va
pensar en ells, per acabar les es-
cenes pendents en què intervé
Bryan O’Conner, el personatge
de Paul Walker. No obstant
això, s’hi han canviat alguns
plans i caldrà afegir efectes vi-
suals i de so perquè no es noti la
diferència.
La setmana passada els ger-

mans Caleb i Cody van estar ro-
dant a la platja de Malibú amb
JordanaBrewster, i ahir el rodat-
ge es va traslladar al centre de
Los Angeles. / Redacció

SaraBaras
jaballapera la
VueltaCiclista
aEspanya2014

La bailaora gaditana Sara
Baras va començar dilluns

a la platja de Bolonia, a Tarifa, el
rodatge de l’anunci oficial de la
Vuelta Ciclista a Espanya 2014,
que s’iniciarà el 23 d’agost a Je-
rez. Baras, amb un vestit blanc i
vermell, balla a la sorra acompa-
nyada per un cavall de Jerez i un
ciclista amb el mallot vermell,
que simbolitza el corredor que li-
dera la Vuelta. A més, la música
oficial de la ronda ciclista està ins-
pirada en el seu espectacleLa Pe-
pa. L’espot, que tindrà tres ver-
sions de diferent durada, serà
emès unes 500 vegades elsmesos
de juliol, agost i setembre. Baras
considera “un honor” ser la imat-
ge representativa de la prova i ha
celebrat que, amb aquest motiu,
es donin a conèixer els molts
atractius de la província de
Cadis. / A. S. Ruiz
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