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El equipo de ‘Mar de plástico’
rueda en invernaderos de Almería

Jesús Castro
cree que su
carrera “va por
buen camino”

Níjar
REDACCIÓN
Los invernaderos del poniente
almeriense son el escenario del
thriller Mar de plástico, un decorado en el que todos los actores están “sudando la camiseta”
mientras recrean, bajo un intensísimo sol, el asesinato de una
joven y las consecuencias de este suceso en el ficticio pueblo de
“Campoamargo”.
Javier Quintas, uno de los tres
directores de la serie, que se está
rodando en varias localizaciones
exteriores de Almería, ha explicado que el calor estará presente
en la ficción y “de hecho los personajes sudan y lo vais a ver”.

El actor gaditano Jesús Castro
asegura que su carrera va “por el
buen camino”, aunque reconoce
que tras protagonizar la película
El niño, estrenada en 2014, pensó
que el público lo conocería “durante un tiempo” y más tarde se
dedicaría a “servir copas o trabajar en lo que fuera, buscándome
la vida”. Afirma que “lo suyo es
llegar para quedarte, no hacer un
proyecto y parar ahí”. El joven actor, de 22 años, dice no sentir
que ya “se haya quedado” en el
mundo cinematográfico ni cree
“que lo sienta nunca, porque
tendría un problema” aunque
reconoce que aún le falta “muchísimo que aprender”.

“Tratamos de que esté presente
la luz especial de Almería y este calor terrible”, ha dicho a los
periodistas en la pedanía de San
Isidro, en Níjar (Almería), durante un receso del rodaje de esta
producción de Atresmedia y Boomerang TV para Antena 3, protagonizada por los actores Rodolfo
Sancho, Belén López y Jesús Castro, y dirigida por Quintas, Norberto López Amado y Alejandro
Bazzano.
El director hace hincapié en el
“aguante” que están “demostrando” todos los miembros del equipo, que está “sufriendo” las altas
temperaturas de estos días, especialmente difícil bajo plásticos.
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Un mar de sal per sobre de l’Aneto / 10
SALAR D’UYUNI (BOLÍVIA)
De retorn al continent pugem fins
al salar d’Uyuni, que és el desert
de sal més gran del món i que està situat al departament de Potosí, dintre de la regió altiplànica de
la serralada dels Andes, al sud de
Bolívia. Aquest “desert blanc” es
troba a una alçada de 3.680 metres (el nostre recordat Aneto en
té 3.404!) i és una enorme plataforma plana de prop de 12.000
km², la blancor de la qual no és
de neu, tot i que ho recorda força; s’explota la sal a més d’altres
minerals però recordem que és
la major reserva mundial de liti.
Fou especialment gratificant
gaudir de la singular
bellesa d’aquell impressionant mirall
de sal que es va
formar per l’evaporació d’antics
llacs fa més de
40.000 anys.
Allà és on vam
conèixer a Markus
Tobler i a Christian
Everle de la ciutat de Sant
Gallen, situada a l’est de Suïssa.
Amb ells van fer un tour per conèixer aquesta meravella natural que
és la principal atracció turística de
Bolívia, així com la veïna Reserva
Natural Parque Eduardo Avaroa.
En Markus de 30 anys és dis-

Markus Tobler i Christian Everle a Uyuni / De la suïssa Sant Gallen

senyador gràfic i en Christian de
26 és enginyer mecànic i en veure la Seu Vella, ens comenten que
el que més els hi agrada és
com conviuen els edificis nous i els més
antics, la seva barreja, i que no està destruïda. Ressalten l’alçada del
campanar dalt del
turó, on també els
hi crida l’atenció la
gran fortalesa que
es construí on havia
estat la primitiva ciutat medieval que envoltava la vella Seu.
A en Markus li recorda, com ja
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va passar amb l’Ezequiel de Buenos Aires (veure el número 2 de
la Volta pel món amb la Seu Vella,
publicat a LA MAÑANA el passat
22 de març) a la fortificació del
Castillo de San Felipe de Barajas,
que domina la ciutat colombiana
de Cartagena de Indias.
En Christian es va imaginar caminant pel seu interior, contemplant la història impregnada a les
seves parets i la fabulosa vista que
ha d’haver des d’alt del campanar,
un paisatge ben diferent al que està acostumat.
Els hi preguntem que quin és el
seu indret preferit del mon i ens
diuen les muntanyes d’Alpsteïng,

Ponent salí / La silueta de la Seu Vella contrasta amb la sal d’Uyuni

que son alguns dels millors paisatges suïssos amb inoblidables
vistes panoràmiques. Però això

no treu que tinguin curiositat per
conèixer algun cop Lleida i el seu
impressionant monument.

