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Gent LA FRASE

José Sacristán

Paraules de l’actor
després de recollir
diumenge un premi
a Medina del Campo

“Si es fa un càlcul proporcional entre
el nombre d’habitants i el nombre
de representacions que es contracten,
el resultat és ridícul. Això indica que
a la gent li importa molt poc el teatre”

L a reina Sofia inicia
avui una visita de coo-
peració a Moçambic,
un viatge que estava

previst a l’agenda des de feiame-
sos i que té com a objectiu donar
suport a diversos projec-
tes de salut i educació fi-
nançats per l’Agència Es-
panyola de Cooperació
Internacional (Aecid).
Sofia va arribar ahir a la
nit a Maputo, a bord
d’un avió oficial que
transportava a la bodega
un carregament de dues
tones de medicaments,
que es repartiran entre
diversos centres mèdics
i d’acollida situats en
una zona del país afecta-
da per les recents inun-
dacions.
Aquest matí, la Reina

visitarà aManhiça el cen-
tre d’investigació gestio-
nat per la fundació que
dirigeix Pedro Alonso,
una visita especialment
significativa, ja que
aquest és un dels projec-
tes coordinats per la in-
fanta Cristina, des del
seu lloc de treball a la
Fundació La Caixa. L’investiga-
dor català Pedro Alonso, premi
Príncipe d’Astúries de Coopera-
ció Internacional, dirigeix l’Ins-
titut de Salut Global de Barcelo-
na, una iniciativa en què, entre
altres entitats, participa la Fun-
dació La Caixa. Segurament, en
altres circumstàncies, la duques-
sa de Palma hauria rebut avui la
mare al centre d’investigació de
Manhiça, on ha viatjat en múlti-
ples ocasions per fer un segui-
ment del projecte de Pedro
Alonso, qui d’altra banda és un
dels amicsmés estimats. La pre-
sència de la reina Sofia servirà
per destacar el lideratge d’Espa-
nya en la lluita contra la malària

i altres malalties com la sida i la
tuberculosi.
Demà, la reina Sofia farà el

lliurament corresponent als res-
ponsables de Creu Roja i Inter-
món Oxfam del carregament de
medicaments –donats pels labo-
ratoris Normon, que col·laboren
amb la Fundació Reina Sofía–
per al seu repartiment entre
l’hospital del Carmelo de

Chokwe, un centre de referèn-
cia per a malalts de tuberculosi,
greument afectat per les inunda-
cions, i una casa d’acollida de ne-
nes òrfenes que coneixerà
aquest dijous.
Després de visitar la Fira d’Ar-

tesania de Maputo, la construc-
ció de la qual ha estat finançada
íntegrament per Espanya, Sofia
acudirà a l’Institut Superior

d’Arts i Cultura, creat fa ja tres
anys amb suport tècnic i finan-
çament espanyol, i més tard a
l’Institut Superior Don Bosco,
únic centre nacional que prepa-
ra els professors de formació
professional.
L’última jornada del viatge co-

mençarà al districte deMatutui-
ne, al sud de Maputo, on podrà
comprovar com un conveni
subscrit per l’Aecid amb la fun-
dació Habitáfrica d’enfortiment
institucional contribueix amillo-
rar no només dels serveis de sa-
lut, educació i accés a l’aigua po-
table en aquesta mateixa regió,
sinó també els nivells de renda
de la població rural de la zona.c
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Sofia, durant l’anterior viatge solidari, el juliol del 2012, a les Filipines

PROJECTE EN MARXA

Sofia visita aquest
matí un centre
d’investigació dirigit
per Pedro Alonso

Maputo

ElxoudemissItàlia
janosedueix laRAI

Edició de miss Itàlia del 1950: Sophia Loren (amb els braços
alçats) només va aconseguir ser designada miss Elegància

Roma

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Sabata iDePalma, humor imarxa nupcial deLohengrin
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LaReina,aMoçambicamb
dues tonesdemedecines

C anvien els temps, evolu-
cionen les sensibilitats i
pot passar el que sembla-

va impossible. La RAI, la radio-
televisió pública italiana, es
planteja deixar d’emetre, aques-
ta tardor, el concurs demiss Ità-
lia. El certamen era, des de fa de-
cennis, una cita anual obligada i
garantia d’altes audiències.
La renúncia significaria una

autèntica revolució cultural en
un país en el qual l’exhibició de
joves cossos femenins, fins i tot
en espectacles molt criticats
–per vulgars i sexistes–, s’ha con-

vertit en senya d’identitat i mo-
del que s’exporta amb gran èxit.
La retransmissió de miss

Itàlia ha estat, fins l’any passat,
un esdeveniment televisiu de
primer ordre. Ocupava horari
nocturn de màxima audiència
al primer canal de la RAI. Les
últimes edicions s’oferia tres
nits consecutives, fins a 10 ho-
res de programació en total. Hi

havia interacció del públic, que
votava les candidates preferi-
des, i s’incloïen intervals musi-
cals, entrevistes i altres ele-
ments per omplir el programa.
Les participants eren tractades
com a aspirants a dives i sortien
amb tota mena d’abillaments
–inclosos els més petits, sens
dubte– i en diverses situacions.
Però tot solia transmetre una
imatge molt poc natural, molt
forçada. La RAI, que presideix
ara una dona, Anna Maria Ta-
rantola, ha arribat a la conclu-
sió que es tracta d’un xou força
passat i que xoca amb la nova
imatge de dona que pretén ofe-
rir la televisió pública.
Els concursos de miss Itàlia,

amb més de setanta anys d’his-
tòria a l’esquena, van servir per
llançar a la fama actrius comSo-
phia Loren, Lucia Bosé (miss
Itàlia 1947), Silvana Pampanini,
Gina Lollobrigida o Stefania
Sandrelli. Avui, però, ja no supo-
sen un ham infal·lible per al pú-
blic. De l’última edició, la RAI
en va aconseguir una quota de
pantalla discreta, del 18,1%,
amb una mitjana de 3,5 milions
d’espectadors, la qual cosa
gairebé no compensa l’alt cost
de producció.
El més sorprenent és que la

xarxa de Silvio Berlusconi, Me-
diaset –en teoriamés idònia per
a aquests espectacles–, tampoc
no té interès a rellevar la RAI i
ha fet saber que veu el xou
“vell” i poc atractiu per a una
televisió comercial.c
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AECID

L’Agència Espanyola
de Cooperació
finança diversos
projectes sanitaris

En unamagnífica gala oficiada per Ca-
lixto Bieito i presentada per Rossy de

Palma i el tenorXavier Sabata –que ja voldri-
en els Goya, elsMax o els Gaudí– es van lliu-
rar aquest cap de setmana a Oviedo els pre-
mis lírics Campoamor, que en la setena edi-
ció van premiar especialment el Gran Teatre
del Liceu: tres muntatges van ser triats com
el més destacat de la temporada 2011-2012:
Maurizio Benini, millor director musical per
Adriana Lecouvreur; Àlex Ollé i Valentina
Carrasco de La Fura, millor direcció d’esce-
na per Le grand macabre, i Sondra Radva-
novsky, millor cantant femenina perAïda. El
baríton Àngel Òdena, que acaba de debutar
alMetropolitan deNova York, es va endur el
premi d’òpera espanyola i sarsuela.

TEATRO CAMPOAMOR

La televisió pública
es planteja renunciar
al concurs, per
caduc, i Mediaset no
ambiciona emetre’l

Enviada especial

Corresponsal

ElLiceu triomfa als
premisCampoamor


