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L’EFEMÈRIDE

Fa 47 anys (1966)

Recuperada a Palomares
(Almeria) la bomba H que
va caure tres mesos abans
des d’un avió dels EUA

D imecres a la nit, el
Théâtre des Champs-
Elysées, que festeja el
seu centenari i el dels

llegendaris ballets russos, va can-
viar la dansa pels pura sang (en
realitat, els dos temes favorits del
pintor Degas) i, digna filla del seu
pare, l’aga khan Karim, la begum
Zahra al-Hussaini, de 42 anys, va
presidir la cerimònia dels premis
Xurriaques d’Or, que reuneix fa-
mosos de tot tipus amb assistents,
entrenadors, genets i propietaris
de cavalls de cursa, com la matei-
xa begum, propietària i criadora,
igual que el seu progenitor.
Esclar que en aquesta família

que reuneix el grau militar turc
d’agà amb el títol turc mongol de
khan i que des del 1804 es trans-
met de l’aga khan I (Hassan Ali
Xah) a l’aga khan IV, i actual, Ka-
rim al-Hussaini, les activitats
també s’hereten. La begum, nas-
cuda a Ginebra, filla gran de Ka-
rim i la begum Salimah, diploma-
da a Harvard, casada durant vuit
anys amb un anglès –de la unió
van néixer Sara i Ilian–, fa 19
anys que és al secretariat de sa
altesa, on, entre altres funcions,
controla diverses institucions de
desenvolupament social: salut,
educació, planificació i construc-
ció. Amés, presideix una organit-
zació internacional de desenvolu-
pament i una altra d’esports, amb
programes enfocats a dones,
nens i ancians.
Però res de tot això no ha fet

tant per la celebritat de la begum
com el robatori de les seves joies:
quatre milions d’euros valia el
contingut del maletí que li van
sostreure el 2005, exactament 55
anys després que una altra be-
gum, l’esposa del besavi de Ka-

rim al-Hussaini, fos desvalisada
en el seu cadillac, també en plena
Costa Blava.
Però si aquelles joies –inclòs el

famósdiamant de lamarquesa, ta-
xat en deu milions d’euros– van
ser recuperades, del maletí de
Zahra al-Hussaini només va apa-
rèixer un ordinador sofisticat
(portava GPS) i, amb això, un

albanès marginal, teòricament
l’autor del robatori, però no el
posseïdor de les joies.
En el judici, a finals del 2006,

l’experta del tribunal, Corinne
Blangenois, va esvair esperances:
“Les joies, fins i tot quan estan
numerades, es poden desmuntar;
les pedres, tallades novament, i
l’or, fos”.c

CRÍTICA DE TV

MITJANS

Unabegumdexurriaques,
joies idesenvolupament “Deixo

‘Sálvame’!”
LA GALLINA. Enèsima fugida de Belén Esteban del
plató (Sálvame de luxe, Telecinco, divendres nit),
després de barallar-se amb els seus col·legues, fer
temptatives de plor i enrabiar-se com una possessa
un segon després. No deixa de sorprendre’m veure
com es fa les emocions a sobre aquesta dona! La
seva incontinència emocional és tan espectacular
que resulta un material televisiu d’alt interès: aques-
ta dona pot passar del plor al crit, del crit al singlot,
del singlot a la rialla, de la rialla al sanglot del san-
glot a l’insult, de l’insult a la depressió... en tan sols
0,6 nanosegons. No s’ha inventat encara la compre-
sa que retingui aquestes fugues de passions desbara-
tades, aquestes pèrdues de fluids emocionals. Belén
Esteban no va poder suportar no sé quin comentari
crític o consell raonable d’algun col·lega de plató, i
va saltar de la cadira, es va arrencar el micròfon i es
va fondre, no sense abans deixar anar que el marit
de Lydia Lozano –una de les seves companyes– és
un mantingut de la tertuliana, cosa que, pel que sem-
bla, responia a l’afirmació que Lydia Lozano va fer
al seu dia en el sentit que el (ex) marit de l’Esteban
era un mantingut: totes dues es van embrancar i
van muntar la cridòria entre crits i plors –Lydia
Lozano també és molt incontinent: per això és on
és–, i va cremar Troia. Els altres col·legues del pro-
grama es van solidaritzar amb Lydia Lozano, i Be-
lén Esteban va marxar, i sembla que per sempre (és
broma): “Deixo Sálvame!”, va clamar. I va desaparèi-
xer. Una vegada asserenat el plató, els presents van
coincidir que “Belén Esteban no està bé”, i van do-
nar a entendre que no progressa en la seva recupera-
ció psíquica i potser física després de la seva ante-
rior fugida. I que ha estat imprudent deixar-la asseu-
re’s en un plató “en el seu estat”: al·lusió poc velada
a les addiccions sentimentals i químiques que li co-
neixem –ella mateixa les va certificar al seu dia–, i
que ja una vegada la van apartar dels platós. Belén
Esteban, producte de la televisió, és alhora víctima
de la televisió. I acabarà fatal si la seva productora i
el seu representant no frenen. Però... com renunciar

a la gallina dels
ous d’or? És difí-
cil vèncer la
temptació de con-
tinuar espre-
ment-la fins que
rebenti.

BIGAS. Bigas Lu-
na és ara un gar-
rofer. Des del seu

camp romà de Tarragona, mira al mar. A prop hi ha
els enciams que conreava amb les seves mans, i les
seves gallines felices que picotejaven l’herba a plaer,
i els burrets catalans que l’envoltaven amb lloms i
morros sempre que ell entrava a la seva cleda. Bigas
Luna es va impregnar del seu camp de Tarragona, i
ha quedat per sempre allà, en la dolçor de les garro-
fes, l’amargor de les carxofes i el rubor de les toma-
queres (ecològiques, sens dubte). Bigas Luna era un
artista integral –dibuixava, pintava, filmava, conrea-
va–, un savi, un poeta, un home d’afinadíssima sensi-
bilitat i ànima gran. Vivia enganxat a la terra del
camp i, alhora, estava a l’última de la tecnologia
audiovisual i digital i del que amb aquesta es podia
crear. El seu ull sempre despert obria camins, desco-
bria talents i exaltava els sentits, com en l’exposició
i catàleg del seu Ingestum: “M’agradaria que la me-
va obra pogués menjar-se”, deia. Diuen que era ero-
tòman per no saber que era sibarita: ho és qui ex-
treu plaer de les petiteses que ens envolten, des de
la besllum d’un pit de dona fins al vol d’una mosca
passatgera, des d’una faula mordaç sobre la Ibèria
testicular fins a un anunci d’un detergent antigreix
de forns, perquè Bigas Luna sabia anar i tornar –De-
leuze– de les ciències als somnis, i segueix igual.

Zahra al-Hussaini és la filla gran de l’aga khanKarim

Veure com es fa
les seves emocions a
sobre aquesta dona és
un espectacle televisiu
de la incontinència
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Corella, xerrant amb les petites ballarines del concurs

La begum, en els premis hípics lliurats dimecres passat

Víctor-M. Amela

ÁngelCorella
ensenya a
futures ballarines

París

Ángel Corella va impartir
dimecres una classemagis-

tral a un grup de petites ballari-
nes a la seva escola de Barcelona.
La trobada va ser possible grà-
cies a un concurs realitzat per
Barbie i el canal Boing coincidint
amb l’estrena deBarbie en La bai-
larina mágica. A la master class
Corella va donar el nomde la gua-
nyadora, lamallorquina JúliaMi-
ró, de 9 anys, a la qual dirigirà en
un vídeo musical que el canal
Boing emetrà aquest mes.

ÓSCAR CABALLERO

Servei especial


