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SALVADOR ENGUIX
València

Benicàssim parla anglès. Bé, a la
localitat castellonenca la llengua
d’ús comú és el valencià, però
des d’ahir la presència de més de
10.000 joves, la majoria brità-
nics, ha canviat el registre socio-
lingüístic d’aquesta bonica pobla-
ció. Es tracta dels fibers, dels jo-
ves que des d’ahir a la tarda han
començat a instal·lar-se a les zo-
nes d’acampada del Festival In-
ternacional de Benicàssim (FIB),
que aquest any compleix 20 edi-
cions. L’esdeveniment comença

oficialment demà i acaba diu-
menge, amb una àmplia nòmina
dels millors grups del pop anglès
i indie del moment. Però ahir ja
van ser rebuts pel que es denomi-
na Rock this town, que és un
avenç, un festival de benvingu-
da, amb deu bandes de rock.
Aquest Rock this town era tra-

dició en el FIB, però es va elimi-
nar quan va començar la crisi
econòmica que va esclatar a
l’any 2008. Tot i això, ara ha tor-
nat. A la tarda van actuarMunta-
nya Fuji i A-Phonics, abans que
l’Ajuntament disparés un castell
de focs artificials espectacular. I

avui continuarà amb les actuaci-
ons programades d’Homeless,
Gatomidi, No Soy Gente, The
Last Band, Nacho Silvestre, Trè-
pat, Debigote i Arcana Has Soul.
La nova direcció del FIB, en

mans del britànic Melvin Benn,
vol tornar a dotar al festival del
concepte cultural integral que va
tenir quan era la cita que més as-
sistents congregava a tot el terri-

tori nacional. Per això s’ha recu-
perat el festival de benvinguda i
s’oferten, a més dels concerts,
múltiples activitats de lleure i
gastronòmiques. L’oferta musi-
cal d’aquest any del FIB, que es-
pera rebre més de 30.000 assis-
tents, presenta coma caps de car-
tell Kasabian, The Libertines,
Paolo Nutini i Tinie Tempah, a
més de clàssics com PaulWeller,
Travis o els Manic Street Pre-
achers. Una oferta molt del gust
britànic i pensada per al seu jove
públic, que possiblement acapa-
rarà la majoria d’entrades dispo-
nibles.c
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AmbJorge Picó, en l’Off del festival,

Deubandes de rock donen la benvinguda al públic del FIB

SergiLópez

Als 48 anys –i ambmig centenar
de pel·lícules al seu historial–,
Sergi López, “és la nineta dels
ulls del públic” segons la ràdio

France Info, “actor català prefe-
rit del cinema francès” per a Le
Monde, reafirma la seva vocació
primera, el teatre, amb una ver-
sió francesa de 30/40 Livingsto-
ne, escrita i interpretada amb el
valencià Jorge Picó.
L’obra és “la palleta d’or

d’aquest any entre els 1.083 es-
pectacles de l’Off del festival

Diversos joves fan cua abans d’entrar al càmping del FIB

Jorge Picó i Sergi López, en un instant de l’obra 30/40 Livingstone, que actualment

La flota de 12mR prenent la boia de sobrevent

EL QUADRE

Més de 10.000 joves
ja han arribat a la
localitat valenciana,
que espera més
de 30.000 ‘fibers’

El triomf del dia sobre la nit precedit de l’aurora. ANTONI CABA
Museu Nacional d’Art de Catalunya

DOMÈNECH CASTELLÓ

ÓSCAR
CABALLERO

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Superada l’última cua de la bor-
rasca que va creuar el litoral cata-
là, el garbí es va presentar ahir da-
vant la costa barcelonina per
acompanyar el Mundial de la
classe 12mR, la dels llegendaris
de la Copa de l’America. Un vent
tèrmic, de terra (SO), que va bu-
far amb una intensitat de fins a
10 nusos i va permetre a la flota
navegar amb un mar pla –davant
les condicionsmés tècniques que
va deixar el llevant de dilluns– i
sobre un camp de regates pràcti-
cament en paral·lel al litoral.
En aquest nou escenari, el guió

va ser pràcticament el mateix
que el de la jornada inaugural. El
Nyala de l’italià Patrizio Bertelli
va tornar a dominar els seus ri-
vals amb autoritat en una prime-
ra mànega en què va remuntar
des de la tercera plaça demos-

Elgarbíacompanyaels llegendaris
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Mare de Déu del Carme,
Magdalena Albrici de Como,
Eustaqui, Vitalià, Sisenand,
Valentí, Faust, Generós

festival, representen, en francès, ‘30/40Livingstone’

50

triomfaaAvinyó
d’Avinyó”, segons el vespertí
francès. I López, l’únic actor es-
tranger que té unCésar –el Goya
francès, el 2001, per Harry, un
amigo que os quiere–, a més de
recordar a la capital estiuenca
del teatre que té taules, amb la
seva popularitat estira el carro
de la tercera edició d’Avinyó a la
catalana, etiqueta col·lectiva per

a les cinc produccions avalades
per l’Institut Ramon Llull.
Allò de l’Off és una dada im-

portant: les intermitents vagues
dels intermitents de l’espectacle
ja l’han costat 138.500 euros al
festival. Però tot just sí que han
incidit en l’Off, que malgrat que
té més d’un miler de producci-
ons i atreu un nombre important

de fidels, se sosté en persones o
companyies petites que van ar-
riscar els seus possibles ingres-
sos de lloguer de sala, muntatge
i publicitat. I per a ells fer vaga
equival a suïcidar-se.
Fins al 27, cada dia, López i Pi-

có esperen pacientment el seu
torn en aquest teatre La Luna
que han arrendat però que, com

un pati de veïnat –un alberg
espanyol, per a l’imaginari del ci-
nema francès–, comparteixen ca-
da dia amb vint-i-cinc muntat-
ges més.
López reconeix que és una

mica inusual, això de represen-
tar sense parada setmanal. Satis-
fet, sens dubte: “Com que el nos-
tre fort és actuar, si el públic res-
pon ho podríem fer eterna-
ment”. I subratlla aquest avantat-
ge inefable: “Al teatre, i especial-
ment en el que fem, controles
tot, des de l’escriptura. El cine-
ma ésmés aleatori, depens d’una
quantitat de factors. Per això
sempre dic que sóc un actor de
teatre, aquesta voluntat que té
per únic jutge a l’espectador”.
En 30/40 Livingstone, “que ha

canviat enormement en cada tra-

ducció, així com la representa-
ció es modifica dia a dia”, Picó
“actua sense obrir la boca, men-
tre que López vessa un torrent
de paraules”, d’acord amb la crí-
tica de Le Monde. El mut és, en
la vida, un especialista en filolo-
gia anglesa, però també actor re-
conegut. I nòmada. Amb López
segueixen vies paral·leles des
que es van conèixer a París, en
els cursos de Jacques Lecoq. Ra-
resa en una França que sol creu-
re que el teatre és conversa, Le-
coq conrea elmoviment, les acci-
ons, encara que no prohibeix la
paraula.
Amb aquest difícil Off

d’Avinyó –un públic que barreja
festivalers, aficionats i professio-
nals– 30/40 Livingstone inicia
un trajecte francès que ja els ha

demostrat, per exemple, que “en
els tres idiomes que hem repre-
sentat el muntatge, el públic riu
als mateixos passatges, però de
manera diferent”. És, sens dub-
te, un humor universal.
Segons López, aquest riure és

més directe a Catalunya i més
meditat a França, on apreciarien
més aquesta segona lectura que
ells demanen, d’una característi-
ca de la peça per a la qual una
periodista els hauria donat el
qualificatiu ideal: ferocitat.
Matís deLópez, autoritzat per-

què en cinema va actuar en fran-
cès, català, castellà i anglès (amb
Stephen Frears): “El canvi de
llengua no és un problema; ens
ajuda a depurar la peça. I amb
aquesta experiència en francès,
quan tornem al català i al caste-
llà serà com interpretar dues
obres noves”.c
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El xef Mario Sandoval

López, en una foto promocional del muntatgeactualment representen en el festival de teatre d’Avinyó

sobrevent durant la jornada d’ahir
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La Reial Acadèmia de Gastro-
nomia va celebrar dilluns el lliu-
rament dels seus premis nacio-
nals del 2013. Ho va fer en el
Casino de Madrid i, com en les
últimes edicions, amb l’afegit
del suspens a causa que el jurat
es va reunir pocs moments
abans de l’inici de la gala. El
premi al millor cap de cuina va
ser per al xef Mario Sandoval,
dels restaurants Coque, en la lo-
calitat madrilenya d’Humanes,
i Columbus, aMadrid. Els reco-
neixements al millor cap de sa-
la i al millor sommelier van ser,
respectivament, per a Javier de
Andrés, de La Sucursal (Valèn-
cia), i Gemma Vela, de l’hotel
Ritz de Madrid. També es va

premiar a Pablo Amate per la
seva tasca periodística, i, com a
millor publicació del 2013, el lli-
bre Oleum, homenatge de Car-
los Falcó a l’oli d’oliva verge.
Hi va haver premis especials
per al sacerdot, periodista i ho-
teler Luis Lezama per la seva
tasca social al sector gastronò-
mic, i per a Luis Irizar, mestre
de reconeguts xefs, a qui es va
reconèixer la feina de tota una
vida.
D’altra banda s’han conegut

també els premis de l’Associa-
ció Catalana de Sumilleria, que
ha anomenat millor sommelier
a JosepPelegrín. Tambéhan es-
tat guardonats el celler L’Olive-
ra, l’enòleg Jaume Rovira, el
sommelier Ferran Centelles, el
periodista Joan Nebot i l’Asso-
ciació Catalana d’Enòlegs.c

L’actor català, l’únic
intèrpret estranger
que té un premi
César,és la nineta
dels ulls dels francesos

LaReialAcadèmiadeGastronomia
premiaelcuinerMarioSandoval

trant el seu avantatge en les em-
popades i consolidant el seu lide-
ratge en fer-se amb una nova vic-
tòria, seguit pel Vanity V de Pa-
trick Howaldt, amb bandera da-
nesa, i delVIM del nord-americà
Herb Marshall, que van superar
per escassos segons el Trivia de
Wilfried Beck en una última em-
popada apassionant .
A la segonamànega,VIM,Nya-

la,Trivia iVanity van tornar a en-
taular una dura batalla en el pri-
mer tram i la regata va oferir una
gran batalla tàctica que es va diri-
mir a les boies i a les trabujades
de l’última empopada. La victò-
ria va ser per alTrivia, tot i que el
més destacat va ser la remuntada
del Nyala, que es va avançar en
hissar el seu espí per retallar
gairebé cinc eslores alVanity V, a
qui va acabar de superar amb co-
moditat en l’últim tram.
Amb les quatre mànegues dis-

putades ja s’han completat lesmí-
nimes perquè elMundial sigui và-
lid. ElNyala es referma al capda-
vant amb 6 punts, davant els 9
del Trivia i els 13 del Vanity.c

llegendaris


