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HORÒSCOP SOLIATAN SUN

Àries 21-3 / 20-4
Alguna cosa es pot moure en el terreny pro-
fessional, així que si tens l’oportunitat de mou-
re fitxa, intenta aprofitar-la.

Taure 21-4 / 20-5
Les circumstàncies poden facilitar que deixis 
anar la teva espiritualitat o que miris cap a co-
ses que abans ignoraves.

Gèminis 21-5 / 21-6
És un bon dia per aportar racionalitat als as-
sumptes que l’han perdut. En el terreny afec-
tiu trobaràs facilitats.

Càncer 22-6 / 22-7
L’energia i la vitalitat dels altres poden ser 
claus perquè els teus assumptes tirin enda-
vant. Dóna protagonisme a la teva gent.

Leo 23-7 / 22-8
Pot ser un bon moment per iniciar canvis que 
requereixen grans dosis de força de voluntat. 
Fes els primers passos.

Verge 23-8 / 21-9
Les energies actives del dia tenen a veure 
amb la creativitat i amb la fecunditat. Intenta 
que neixi alguna cosa del que facis.

Balança 22-9 / 22-10
Tendeix a dominar el costat femení de les per-
sonalitats i de les relacions. És bo per buscar 
complicitat.

Escorpí 23-10 / 21-11
Molta gent està disposada a seguir-te allà on 
vagis. Si has de trencar esquemes en algun 
assumpte, aquest és el moment.

Sagitari 22-11 / 20-12
Podrien cristal·litzar ara els assumptes que en 
altres ocasions no han tingut fortuna. Intenta 
recuperar les bones idees.

Aquari 20-1 / 18-2
Bon moment per abordar els assumptes que 
requereixen una renovació interna profunda. 
Passa a l’ofensiva. Fes soroll.

Peixos 19-2 / 20-3
Les persones que semblen posar-te entre 
l’espasa i la paret podrien ajudar-te a treure el 
millor de tu. Accepta els reptes.

Aniversaris

Capricorn 21-12 / 19-1
Innovació i convicció han de convertir-se en 
les paraules fetitxe del dia, perquè conciten 
les energies positives disponibles.

George Lucas. 65 anys. Director i pro-
ductor de cine nord-americà. Sofia 
Coppola. 38 anys. Cineasta i actriu. Ca-
te Blanchett. 40 anys. Actriu australi-
ana. David Byrne. 57 anys. Cantant i 
compositor escocès.

Va néixer a l’Hospitalet 
de Llobregat. El seu res-
taurant, El Bulli, ha reva-
lidat per cinquena vega-
da el títol del millor i més 
influent del món.

Ferran Adrià 47

RUTH NÚÑEZ I ALEJANDRO TOUS ESTRENEN ‘ROMEO Y JULIETA’ AL BORRÀS

La parella de ‘Yo soy Bea’ 
porta el seu amor al teatre 
R

uth Núñez, la televisiva Bea 
de l’adaptació espanyola 
de Betty, la fea, li llançarà 
la trena al seu Romeo, Ale-

jandro Tous, a partir d’aquesta nit al 
Teatre Borràs de Barcelona. Es van 
conèixer i es van enamorar en l’exi-
tosa sèrie de Tele 5 i ara porten el 
seu afecte a escena convertits en els 
amants de mala estrella i destí trà-
gic immortalitzats per William Sha-
kespeare. 
 «Volíem fer alguna cosa junts en 
teatre i descansar una mica de la vo-
ràgine televisiva, treballar amb més 
calma. Vam convèncer el prestigiós 
director britànic Will Keen, expert 
en Shakespeare i amb qui havíem 
treballat en alguns tallers, i ell ens 
va proposar fer Romeo y Julieta per-
què diu que és molt complicat tro-
bar actors amb prou experiència te-
atral però a la vegada que aparentin 
ser tan joves com els personatges», 
expliquen alhora. A més de protago-

nistes, la parella debuta com a pro-
ductors amb aquesta versió del clàs-
sic «més fresca, atemporal i amb un 
enfocament diferent del que és  ha-
bitual en aquest país».  
 
UNA HISTÒRIA D’ODI / Expliquen que el 
director «més que centrar-se en la 
coneguda història d’amor, ha vol-
gut plasmar l’odi entre les famílies; 
com pot arribar a ser tan destructiu 
i cruel». Aquest enfrontament entre 
Montescos i Capuletos que condueix 
els amants a la mort. L’escenografia, 
despullada d’elements altisonants 
isabelins, accentua el treball inter-
pretatiu. «Els actors vestim contem-
poranis, estem sempre en escena i 
som els que movem les poques pe-
ces del decorat», detalla l’actor ala-
cantí, de 32 anys, dos més que la se-
va Julieta.
  Després del seu casament fictici 
a Yo soy Bea, Núñez i Tous no van dub-
tar a abandonar –ella, les ulleres que 
l’enlletgien i ell, el seu posat de Don 
Joan– i arriscar els seus diners per 

IMMA FERNÁNDEZ BARCELONA

«Aquesta obra és un 
projecte professional 
que està al marge de la 
nostra relació»

unir-se entre bastidors. «Hem de ser 
valents. Sabem que això és com el 
casino o la loteria. Podem guanyar 
o perdre, però si vols fer coses t’has 
d’arriscar», explica l’actriu madrile-
nya, que deixa al marge la qüestió 
sentimental. «Som professionals i 
hem concebut el projecte al marge 
de la nostra relació, com a companys 
de feina; ens compenetrem molt bé, 
ens respectem i aprenem molt l’un 
de l’altre».
 Els actors Mabel Rivera, Pau Roca 
i Manuel Solo, entre altres, els acom-
panyen en la seva aventura teatral, 
però ells són conscients que és la se-
va enorme projecció televisiva (ell 
apareix a Cuestión de sexo) la que ha 
portat molts dels seus joves fans a les 
platees. «En la gira que estem fent, 
molts espectadors ens han explicat 
que era la primera vegada que ana-
ven al teatre o que veien un clàssic 
–explica Tous–. Molts desconeixien 
l’obra. A alguns els ha sorprès que 
la primera part fos una comèdia. I 
altres et deixen anar entusiasmats: 
¡L’he entès!».  H

33 Alejandro Tous i Ruth Núñez, davant el Teatre Borràs de Barcelona, dimarts. 

33 Tous i Núñez, en els seus papers televisius d’Álvaro i Bea, la fea.
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DECISIÓ IMPREVISTA

Kidman renuncia 
a actuar en 
el nou film de 
Woody Allen
Nicole Kidman (foto) ha renunci-
at al seu paper en la pròxima pel-
lícula de Woody Allen, encara sen-
se títol, i que es començarà a ro-
dar aquest estiu a Londres, segons 
va publicar ahir l’edició digital 
de Variety. Encara no se saben els 
motius que han portat l’australi-
ana a rescindir el contracte. Per 
a aquest film, Allen compta amb 
Antonio Banderas, Naomi Watts, 
Anthony Hopkins i Freida Pinto.

700 METRES A PARÍS

Sarkozy i
Bruni planegen 
comprar el pis 
de Saint Laurent
L’exclusiu dúplex de 700 metres 
quadrats que va pertànyer al des-
aparegut Yves Saint Laurent està 
en venda i, segons diferents pu-
blicacions franceses, el president 
Nicolas Sarkozy i la seva dona, 
Carla Bruni (tots dos, a la foto), es 
perfilen com a possibles compra-
dors. Sarkozy és el primer man-
datari francès que no resideix a 
l’Elisi, ja que es va mudar a la casa 
de Bruni a l’inici del seu idil·li. 


