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Buenos Aires. Corresponsal

Sergi López conclou avui a
l’Uruguai la minigira americana
ambNon solum. Després de veu-
re’s obligat la setmana passada a
Buenos Aires a duplicar funcions
un mateix dia, l’actor català va
debutar al mític teatre Solís de
Montevideo, escenari on va
triomfarMargaridaXirgu en l’úl-
tima etapa del seu exili.
Al Con Sud hi ha temporada

alta per partida doble. A l’estiu
austral se suma la versió d’ex-
portació del festival teatral gi-
roní. Temporada Alta tanca
aquest cap de setmana la seva

tercera edició en terres america-
nes. Sergi López està encantat
d’actuar a Sud-amèrica. “El
públic és molt generós, està ple
cada dia i, si està ple i faig una
obra que m’agrada com aquesta,
no hi ha motiu per no insistir”,
va declarar López a La Van-
guardia. L’hilarant i absurd mo-
nòleg ja va ser l’obra amb què
Temporada Alta va debutar a
Buenos Aires el 2013. López va
tornar l’any passat amb 30/40Li-
vingstone i ara repeteix amb
Non solum.
L’altra novetat d’aquesta edi-

ció de Temporada Alta, a més
del salt a l’Uruguai, és l’amplia-
ció de representacions, passant

d’una a dues setmanes i de tres a
quatre obres. No només Sergi
López ha penjat el cartell de
complet, sinó també els altres
tres muntatges que, paradoxal-
ment i a diferència de Non so-
lum, mai no van passar pel festi-
val de Girona encara que ja han
estat vistos a Catalunya.
Es tracta de Constructivo,

obra contemporània creada i in-
terpretada per Luigi Maestrini i
Rafael Lanza;Con la claridad au-
menta el frío, dirigida i interpre-
tada per Pep Tosar, acompanyat
per Imma Colomer i Óscar In-
tente, i La cabeza en las nubes,
un espectacle d’objectes de
Xavier Bobés.c
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‘50ombresd’enGrey’ tindrà 20minuts de sexe

SergiLópezdebutaal
teatreSolísdeMontevideo
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l’esquerra) i Velencoso (a la dreta); darrere d’ells, al fons, Chavernaud i Elcacho

DoyPou entre els seus quatre dissenys premiats
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ahir hi ha hagut estrenes,
com el de les firmes emer-
gents Isometric i Pagè. A
Naulover va debutar com
a dissenyadora Paula, la
filla de Carmen Noguera, la
propietària, que també ha
llançat bosses de mà. Igual
que Manuel Bolaño, que en
la desfilada d’ahir a la tarda
va presentar unes bosses
de mà fetes per per Joan
Miquel Català. I després,
un altre debut, el de Mi-
quel Suay, que amb Josef
Ajram de model va presen-
tar una línia de prêt-à-por-
ter. que combinarà amb
la seva especialitat: núvies
i sastreria. / I. Clarós

La foto publicada per Shakira a Twitter
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Shakira publica una foto
d’unpeudeSasha

La pel·lícula més esperada
de l’any, 50 ombres d’en
Grey, tindrà 20 minuts com-
plets de sexe. Tenint en
compte que la seva durada

és de 100 minuts, la cinque-
na part estarà dedicada a
escenes íntimes entre Chris-
tian Grey (Jamie Dornan)
i Anastasia Steele (Dakota

Johnson). D’altra banda,
Malàisia prohibeix l’exhi-
bició de la cinta perquè la
considerar pornogràfica.
S’estrenarà el 13 de febrer.

Shakira va publicar ahir
a la tarda en el seu
compte de Twitter la
primer foto del nou fill
d’ella i Gerard Piqué,
Sasha, nascutdijouspas-
sat. Per ser exactes, el
que la cantant colom-
biana ha penjat a inter-
net és una instantània
de només una petita
part de l’anatomia del
nadó, el peu esquerre.
Juntament amb la foto,
Shakira ha inclòs, en
anglès i castellà, la frase

“Tinc els peus del papa,
sembla que hagués
estat jugant futbol tota
la vida”. El més pro-
bable és que la foto fos
feta a la clínica Teknon,
on va tenir lloc l’infan-
tamentmitjançant cesà-
ria, abans que Shakira i
el nadó l’abandonessin
dilluns, ja que s’hi pot
apreciar que el nen
encara du posada la tí-
pica etiqueta identifi-
cativade clíniques i hos-
pitals. / Redacció


