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COL·LECCIÓ CREUER

Vanessa 
Redgrave, 
musa de Gucci
Als seus 79 anys, Vanessa Redgra-
ve protagonitza la campanya de la 
col·lecció creuer 2017 de Gucci. La 
veterana actriu és la musa del direc-
tor creatiu de la firma, Alessandro 
Michele, que ha escollit els jardins 
del castell de Chatsworth del segle 
XVI, residència dels ducs de Devons-
hire. Els seus jardins es van convertir 
en l’escenari per presentar unes cre-
acions en les quals destaquen tocs de 
la cultura punk pròpia dels 70.

EL RETROBAMENT

L’abraçada 
Chenoa-Bisbal 
triomfa a la xarxa
Si el passat dia 12 la foto que va penjar 
el mateix David Bisbal a Instagram 
ja es va convertir en trending topic a 
Twitter, la instantània que va penjar 
ahir RTVE a la seva web segueix ca-
mins semblants. La imatge triada és 
la de l’abraçada entre Chenoa, de 41 
anys, i David Bisbal, de 37, per publi-
citar el documental OT: el reencuentro i 
el concert del 15è aniversari de la pri-
mera edició del programa, el 31 d’oc-
tubre al Palau Sant Jordi.

MARTA CERVERA
BARCELONA

Qui identifiqui l’actor Arturo Fer-
nández amb un home acostumat 
al glamur, el xampany i el caviar 
de les comèdies de saló se sorpren-
drà al veure’l en el seu nou paper en  
l’obra Enfrentados, una premiada co-
mèdia escrita pel nord-americà Bill 
C. Davis i protagonitzada per dos 
sacerdots. El muntatge recala a par-
tir d’aquesta setmana a l’Apolo.

–Una comèdia de capellans. ¿On és 
la gràcia?
–En les situacions que es creen i els 
intel·ligents diàlegs entre els perso-
natges. El meu és un sacerdot veterà 
acostumat a la seva parròquia situ-
ada en un barri elegant i conserva-
dor.  L’altre és un jove seminarista 
amb idees progressistes que inter-
preta Bruno Ciordiar, un magnífic 
actor. M’hi entenc molt bé amb ell 
però em fot que sigui tan guapo [riu].   

El sacerdot jove advoca per la fi del 
celibat, per l’entrada de dones en el 
sacerdoci, per admetre els homose-
xuals i el seu dret a casar-se… Són te-
mes que estan a l’ordre del dia mal-
grat que sigui un text dels anys 80. 
És una obra molt completa que crea 
situacions molt divertides però que 
també pot fer caure alguna llàgri-
ma. Aquesta versió està adaptada 

a la nostra època. No hi ha dubte 
que l’Església ha canviat en aquests 
últims 30 anys. Ara molts esperen 
grans reformes del papa Francesc.

–Aquí no apareix cap chatina. ¿Se li 
farà estrany?
–Molt. ¡És que no hi surt ni tan sols 
una monja! ¡Amb el que m’agrada a 
mi conversar amb una dona!

«Si no puc estar 
en un escenari, 
no sé viure»
ARTURO FERNÁNDEZ  Actor

–Als seus 87 anys manté la figura i 
segueix fent molt de goig.
–¿El secret? Els focus m’afavorei-
xen. Jo no sabria viure sense el te-
atre, la meva passió. Si no puc es-
tar dalt d’un escenari, no sé viure. 
Ho vaig heretar dels meus avantpas-
sats. Si m’aturo, m’avorreixo que 
em moro. Jo no vull descansar.

–¿Costa més trobar personatges a 
partir d’una certa edat?
–No és fàcil. Abans sempre solia tro-
bar coses que em podien interessar 
però ara estic gairebé al final de les 
representacions d’aquesta obra i 
encara no tinc cap altre projecte. És 
estrany. Fa dos anys que estic amb 
ella i la meva idea era acabar des-
prés de dos mesos aquí a Barcelona. 
Però em costa trobar alguna cosa 
nova, en part perquè aquest mun-
tatge ha deixat el llistó molt alt.
 
–Parlant de personatges, ¿com va Arturo Fernández, dimarts, a Barcelona.

La ruptura entre Angelina Jolie i 
Brad Pitt era des de fa temps la xa-
farderia que corria per tots els ta-
bloides, però no va ser fins aquest di-
marts quan va agafar forma, al fer-se 
pública la demanda de divorci pre-
sentada per l’actriu, una informa-
ció que va deixar durant hores en se-
gon pla les discussions a l’ONU so-
bre el drama dels refugiats o la treva 
a Síria. Amb la separació confirma-
da, s’obre un nou capítol en la histò-

La custòdia dels fills 
obre la guerra dels Pitt 
3El repartiment d’una fortuna de 450 milions queda en un segon pla

LA RUPTURA DE ‘BRANGELINA’

ria de Brangelina: la presumible bata-
lla per la custòdia dels seus sis fills. 
Jolie se’ls vol quedar, encara que es-
tà disposada que el pare participi en 
les decisions importants sobre el seu 
futur i obtingui un règim de visites 
per passar temps amb els nens. «No 
tan ràpid», clamen fonts de l’entorn 
de Pitt.
 També està en joc la fortuna de la 
parella més envejada de Hollywood, 
estimada en uns 450 milions d’eu-
ros. Només en els dos anys transcor-
reguts des que van pujar a l’altar a 
la Provença francesa, la revista For-
bes calcula que junts haurien ingres-
sat més de 104 milions. La majoria 
els va generar l’actor d’Ocean’s Eleven, 

RICARDO 
Mir de Francia

WASHINGTON

Laura Wassen, reina dels divorcis de Hollywood, defensarà Jolie.
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JOAN PUIG

ser treballar a Ensayando Don Juan, 
dirigit per Albert Boadella?
–Va ser una experiència iniguala-
ble. Em va sorprendre molt quan 
em va trucar perquè no acostumen 
a contractar-me com a actor. Jo tinc 
la meva pròpia companyia. Fa 54 
anys que estic amb ella i mai he de-
manat una subvenció a cap govern. 
Mai ho faré. Crec que en el teatre 
si et donen diners t’ho prens amb 
una mica massa de relax. El teatre 
és creativitat i això requereix hores 
de pensar i d’assajar. Lamento molt 
que l’obra no es veiés a Barcelona, 
però aquest és un problema de 
l’Albert.

–¿Va influir aquest paper de Don 
Juan entrat en anys a l’hora de bus-
car un canvi en la seva carrera?
–Després d’interpretar un actor que 
ha sigut i ja no és em venia de gust 
ficar-me en la pell d’un personat-
ge diferent dels que acostumo a fer. 

Volia  convertir-me en sacerdot per-
què Enfrentados, premi Molière i pre-
miada també per la crítica de Nova 
York, és una d’aquelles obres que ja 
no s’escriuen. Té molta veritat. Con-
sidero que és una obra molt apropi-
ada perquè planteja temes que ara, 
amb el papa Francesc, han tornat a 
estar molt en voga.

–A part dels focus, ¿què fa per man-
tenir-se tan bé?
–No em cuido en absolut, però tam-
poc surto gaire de nit. Ja he passat la 
meva època del cabaret. A més, sem-
pre he sigut una persona metòdica. 
L’únic que m’ha agradat sempre és 
xerrar amb una dona.

–Insisteixo, per no cuidar-se gens 
se’l  veu fins i tot massa bé.
–Doncs l’únic que faig és llevar-me 
tard i no passar-me amb el menjar. 
No acostumo a esmorzar i menjo 
una sola vegada al dia. H

«A l’obra no hi 
apareix ni tan sols 
una monja. ¡I mira  
que m’agrada a 
mi conversar amb 
una dona!»

que també és copropietari de la pro-
ductora Plan B, de la qual han sortit 
èxits com Guerra mundial Z, 12 anys 
d’esclavitud i La gran apuesta.
 El matrimoni té també un impe-
ri immobiliari, que inclou la casa 
familiar de Los Feliz a Los Angeles, 
valorada en més de sis milions; el 
Chateu Miraval, una mansió rústica 
francesa enmig del camp; una altra 
caseta de gairebé sis milions al barri 
francès de Nova Orleans, un aparta-
ment a Manhattan i una casa tradici-
onal a Cambodja, on Angelina acaba 
de rodar la seva última pel·lícula so-
bre les atrocitats dels khmers rojos: 
First they killed my father.  

ACORD PREMATRIMONIAL / Però els ex-
perts consideren que el repartiment 
de béns no hauria de ser problemà-
tic: generalment, les estrelles i els 
milionaris firmen acords prematri-
monials, on s’estipula el reparti-
ment en cas de ruptura, o negocien 
acords extrajudicials. «Em sorpren-
dria si no hi hagués cap tipus d’acord 
prematrimonial», ha dit a la revista 
People Jaqueline Newman, advocada 
especialitzada en divorcis multimi-
lionaris. «Em sembla que els aspec-
tes financers del divorci no seran 
gaire difícils».
 Una altra cosa és la custòdia de 
Maddox (15 anys), Pax (12), Zaha-
ra (11), Shiloh (10) i els bessons de 8, 
Knox i Vivienne. En la demanda, la 

mare ha reclamat completament 
per a ella la custòdia física, malgrat  
que inclouria un règim de visites 
per al pare. La custòdia legal seria 
compartida.

«MARE ESTUPENDA» / «Això no passarà 
de cap manera», ha declarat a TMZ 
una font pròxima a Brad Pitt. Les ma-
teixes fonts afirmen que, tot i que 
l’actor creu que ella és una «mare es-
tupenda» i no vol fer-li mal, està dis-
posat a batallar per aconseguir la 
custòdia física compartida dels 
nens.
 En el litigi, ella podria tenir a fa-
vor la presumpta afició de l’actor a 
beure i fumar marihuana, un dels 
motius que, segons algunes espe-
culacions, hauria portat Jolie a de-
manar el divorci, tot i que el catàleg 
d’excessos de joventut de l’actriu és 
antològic. Pitt ha reconegut el seu 
gust per la maria, però en una entre-
vista del 2009 amb Bill Maher va dir 
que havia deixat de fumar. «Ara sóc 
pare. He d’estar alerta».
 Però un expert consultat per 
The Guardian sosté que a Califòr-
nia l’abús de marihuana no té con-
seqüències directes en la resolució 
dels divorcis. «La meva conclusió és 
que aquestes suposades al·legacions 
tenen més a veure amb les relacions 
públiques que amb una altra cosa»,  
ha dit l’advocat Daniel Beck al diari 
britànic. H

LA RIALLADA DE JENNIFER ANISTON
Nova York q El diari de Rupert Murdoch no va dubtar a resumir el divorci de 
Pitt i Jolie amb una foto de la primera ex de l’actor. Venjança ben freda 11 
anys després que el fenomen Brangelina germinés durant el rodatge de 
‘Sr. i Sra. Smith’. Els ha fallat el karma, va dir a l’assabentar-se de la ruptura.

EN UN SALÓ DE FITNES I CULTURISME

Schwarzenegger visita 
Barcelona el cap de setmana
Aquest cap de setmana arriba a 
Barcelona l’Arnold Classic Europe 
2016, un esdeveniment multiespor-
tiu per als amants del fitnes i el cultu-
risme. El saló, organitzat pel mateix 
Schwarzenegger, celebra la seva si-
sena edició al recinte de la Fira de la 
Gran Via, del 23 al 25 de setembre. I 
donarà cabuda a les principals em-
preses nacionals i internacionals 
del sector del fitnes, a més d’alber-
gar 26 disciplines esportives, des 
de l’aikido fins a la zumba, passant 

pels passos de ball de les animado-
res. Però el més esperat de l’Arnold 
Classic Europe 2016 són les competi-
cions en les modalitats de culturis-
me, els combats dels Arnold Fighters 
i el campionat Strongman. Per a més 
inri, el certamen també comptarà 
amb la presència del culturista, ac-
tor i exgovernador Arnold Schwar-
zenegger, de 69 anys, que es passeja-
rà entre el públic i contestarà les se-
ves preguntes a l’espai Meeting with 
fans, diumenge, a les 10.50 hores.

FAMILIARS FAMOSOS

La germana de  
Neymar sedueix 
a internet
El poder de les xarxes socials arriba 
als familiars de famosos. Aquest és el 
cas de Rafaella Santos, la germana 
petita de Neymar que, amb 20 anys, 
s’ha fet un forat a internet. La nova 
it girl comparteix les seves opinions, 
experiències i informació a Twitter, 
Facebook, el seu canal de Youtube 
i Instagram, on té més de dos mili-
ons de seguidors. També té un blog 
que rep una mitjana de 80.000 visi-
tes al mes.


