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Fa 35 anys (1979)

Crema a Saragossa l’hotel Corona
de Aragón en un incendi que fa
74 morts. Mai no s’ha pogut aclarir
si va ser accidental o provocat

ANXO LUGILDE

Santiago de Compostel·la

Picasso tenia “ulls de toro, ne-
gres”, que mai no parpelleja-
ven, segons la seva amiga Lucía
Bosé, que va participar dijous
en un curs d’estiu de la Univer-
sitat Internacional Menéndez
y Pelayo a A Coruña dedicat a
la relació del pintor amb aques-
ta ciutat, on va viure cinc anys
de la seva adolescència.
La primera vegada que es

van veure, a Roma a casa del di-
rector de cinemaLucchinoVis-
conti, l’actriu italiana no es va
fixar en la presència del pintor
malagueny. “Llavors tenia 20
anys i no sabia ni qui era Picas-
so”. Però en la segona ocasió en
què es van trobar, a Bordeus,
ell li va recordar que ja s’havi-

en conegut anteriorment. Ella
ja estava casada amb el torero
LuisMiguelDominguín i Picas-
so era un gran aficionat a la
tauromàquia. En canvi, a ella
no l’atreien els toros. “Mai no
m’han agradat, em fan molt de
respecte”, va explicar.
A Bordeus va ser Picasso el

que va demanar de conèixer
l’actriu, que va iniciar una estre-
ta amistat amb el pintor. De fet,
Lucía Bosé va destacar dijous a
A Coruña davant els perio-
distes que podia presumir d’ha-
ver estat “amiga de Picasso”,
condició que va ser la que va
explicar la seva inusual presèn-
cia entre els ponents d’un curs
universitari.
“Ell era un geni; jo, no”, va re-

calcar Lucía Bosé, que, tot i ai-
xò, va precisar que no tractava

Picasso com un artista excep-
cional sinó com “un amic amb
el qual xerrava de la vida, de les
coses que passaven”. Parlaven
d’Espanya i el pintor, malgrat
viure a França, demostrava es-
tar al corrent de tot el que
passava. “Sabia més que jo”, va
destacar Bosé.
Lucía Bosé va explicar que

conserva a casa seva una única
fotografia amb Picasso, que va
resultar molt conflictiva per-
què va disgustar la donadel pin-
tor, Jacqueline Roque. “Van
dir que semblava que hi havia
tendresa en aquesta fotogra-
fia”, va explicar.
El curs de l’UIMP sobre Pi-

casso i A Coruña forma part de
la proposta d’aquesta ciutat per
reivindicar els anys que hi va
viure el pintor.c

LucíaBoséparla
delsullsdePicasso
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L’actriu, amb 20anys, va conèixer el pintor a casa deVisconti

guardiana’

cada, que Sara Baras tira enda-
vant amb un limitat joc de bra-
ços que potencia el taconeo de
la bailaora, la seva basa princi-
pal. El fil conductor el posa la
veu de l’actor Juan Carlos Velli-
do, que interpreta la conscièn-
cia de la protagonista amb tex-
tos del cantautor Javier Ruibal.
“Hem fet una Medusa que surt
directament del cor. Jo crec en
unaMedusa que defensa els va-
lors essencials de la vida.Que vi-
olin una noia i a sobre la casti-
guin per això em sembla injust i
horrorós. Però no cal remuntar-
se a la mitologia grega perquè
avui també passa. Quan et fi-
ques a la pell d’aquesta persona
intentes donar-li el mateix que
tenimnosaltres: cor, sentiments
i armes per poder defensar-se”,
conclou l’artista.c

Lucía Bosé, dijous passat, quan va atendre la premsa a A Coruña

Novak Djokovic i Jelena Ristic

Gran Canària, on es rodarà el film Mas (Oro) i Duran Lleida (Serrano) a Polònia
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‘Polònia’ serà un
musical de teatre

TVC

Djokovic
escasaamb
tresdiesde
celebracions
BELGRAD Agències

El casament del segle, han ano-
menat algunsmitjans de comuni-
cació de Sèrbia iMontenegro l’en-
llaçmatrimonial deNovakDjoko-
vic (27), número u del tennis
mundial, i la seva nòvia des de fa
vuit anys, Jelena Ristic (28).
El casament acabarà avui amb

una cerimònia religiosa que posa-
rà fi a tres dies de celebracions
de luxe a l’elitista complex turís-
tic montenegrí de Sveti Stefan,
una petita península almarAdrià-
tic amb mig centenar de mansi-
ons de luxe en les quals s’han
allotjat els 140 convidats de la pa-
rella i que al llarg de la història
han acollit celebritats com Mari-
lynMonroe,Willy Brandt, Bobby

Fischer, Sophia Loren o Kirk
Douglas.
Després d’una gran festa de re-

cepció dimecres a la nit, la ceri-
mònia d’enllaç civil va tenir lloc
dijous a les sis de la tarda en una
elegant glorieta de marbre ins-
tal·lada al costat d’un parc pro-
per a l’anomenada platja de la
Reina. El sopar i la festa posteri-
ors es van celebrar a la mateixa
platja, en terrasses cobertes i en-
voltades de cortines blanques.
El casament eclesiàstic se cele-

brarà avui i es diu que el padrí
serà un dels amics íntims de Djo-
kovic, el també tennista Marc
Stillitano.
Els nuvis no han volgut donar

a conèixer la llista de convidats,
han impedit la presència de
càmeres i tots els actes s’han cele-
brat amb un gran desplegament
de seguretat que ha inclòs guarda-
espatlles, policies i agents antiter-
roristes que han vigilat cada racó
de Sveti Stefan. Als empleats del
centre turístic se’ls ha prohibit
utilitzar telèfons mòbils i cà-
meres de fotos en els actes del
casament i han firmat contractes
que els comprometen a guardar
secret sobre tot el que s’hi ha
esdevingut.c

La productora Minoria Absoluta ha
anunciat que convertirà el programa

d’humor polític Polònia deTV3 en unmusi-
cal, el text del qual està escrivint Jordi
Galcerán, autor de l’èxit El mètode Grön-
holm. Segons un comunicat, la nova obra
s’estrenarà al novembre al teatre Poliorama
de Barcelona, la dirigirà Xavier Ricart i els
protagonistes seran Bruno Oro, Queco No-
vell, Agnès Busquets, Mireia Portas, Ivan
Labanda, Xavi Serrano, Anna Bertran i
David Olivares. L’acció arrenca en una ci-
mera convocada pel president de laGenera-
litat, Artur Mas, en un hotel per decidir el
futur de Catalunya. / EP


