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FERRAN IMEDIO BARCELONA

MODEL AMB IVA

Martina Klein
haurà de pagar
216.178 euros
a Hisenda
Martina Klein haurà de pagar
216.178 euros a l’Agència Tri-
butària per l’IVA que no va
desemborsar el 1994 per diver-
sos serveis professionals. El Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha desestimat
el recurs que va presentar la
model contra la resolució ad-
ministrativa que corroborava
aquesta quantitat. La sentència
relata que Klein (a la foto) va
aportar a Hisenda un certificat
de l’agència que la representa
on s’acrediten els diners que la
model va percebre per serveis
prestats a una productora. No
obstant, en la documentació
obtinguda d’aquesta empresa
hi figurava una quantitat supe-
rior. J. G. ALBALAT

DOS ACTORS DE L’EXITÓS MUSICAL RECORREN LA CIUTAT EN UNA SUPERLIMUSINA DE 15 METRES DE LONGITUD

L’estrena a BCN de ‘Mamma mia!’
atraurà gairebé 2.000 convidats

Mesos d’assaig per a un elenc
gairebé nou respecte al de Madrid
Barcelona se sumarà, per fi, a
l’enorme llista de ciutats en què
es representa o s’ha representat
el musical Mamma mia!. Són 160
des que es va estrenar per pri-
mera vegada a Londres, l’any
1999. A Madrid, per exemple,
l’èxit ha durat tres anys. L’espera
s’ha fet llarga: diversos mesos
d’assajos al BTM i el Velòdrom
d’Horta amb el nou repartiment
(només segueixen Nina –a la fo-
to– i Mariona Castillo), i 700.000
euros per millorar a fons el re-
cinte, que passa de 3.000 a 1.890
butaques.

Benny Anderson, un
dels membres d’Abba,
ha confirmat la seva
presència al BTM

genticult
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M
amma mia!», excla-
mava la gent que
ahir passejava pel
centre de Barcelo-
na. Una limusina

enorme, espectacular, de pel.lícula,
un Hummer de 15 metres de longi-
tud únic a Espanya, recorria la ciu-
tat per promocionar el musical
Mamma mia! amb dos dels seus ac-
tors. L’espectacle s’estrenarà amb to-
ta mena de luxes demà al Barcelona
Teatre Musical (BTM) amb la presèn-
cia de desenes de personalitats, com
els actors Enric Majó, David Selvas,
Alfred Lucchetti i Àngel Llàcer, el
futbolista del Barça Xavi Hernández,
les extennistes Arancha Sánchez Vi-
cario i Conchita Martínez, els perio-
distes Antoni Bassas i Mari Pau Hu-

guet, la dissenyadora de moda Puri-
ficación García, el follonero televisiu
Jordi Évole, el showman i escriptor
Boris Izaguirre...

Ni tan sols hi faltarà Benny An-
dersson, un dels quatre membres
d’Abba, el grup que ha inspirat
aquesta obra que ha triomfat a mig
món, i que tan poques vegades es
deixa veure en públic. Tots els convi-
dats (seran 1.890, l’aforament com-
plet del BTM) soparan en un dels pa-
vellons de la Fira de Barcelona, pre-
parat per a l’ocasió.

UN ‘TOUR’ DE DUES HORES I MITJA /
Ahir, «¡mamma mia!» va ser l’expres-
sió que més es va sentir a la ciutat.
La van cridar de viva veu els tran-
seünts incrèduls davant el pas de la
megalimusina, que va arrencar a les
11.30 del matí davant el BTM i va co-
brir un extensíssim tour que va pas-
sar per llocs tan emblemàtics com el
passeig de Gràcia, la plaça de Cata-
lunya, els carrers de Pelai, Balmes i
Aragó, la plaça d’Espanya, la Gran
Via de les Corts Catalanes, la Via

Laietana, el Port Olímpic... Dues ho-
res i mitja després, va tornar a arri-
bar al punt de partida.

Sota l’Hotel Arts i la Torre Mapfre,
i més tard, a la plaça de Catalunya,
dos dels actors d’aquest exitós musi-
cal (Mariona Castillo i Juan Váz-
quez, que a l’obra interpreten la jo-
ve parella que s’ha de casar) van po-
sar davant els fotògrafs i els curio-
sos, que treien els mòbils per im-
mortalitzar el record. Alguns despis-
tats preguntaven pel casament (els
acompanyaven dos figurants vestits
per anar a l’altar), mentre que els
més informats només volien saber
l’horari i el preu de les representa-
cions. Va ser la forma més original
de promocionar-se. Gairebé no calia,
ja que el musical ha venut més de
35.000 entrades.H

LAURA GUERRERO

33 Mariona Castillo i Juan Vázquez, actors de Mamma mia!, amb dos figurants, ahir al Port Olímpic.

LLANA DE COLORS

Madonna,
criticada
per tenyir
el seu be
Madonna ha indignat els
grups defensors dels animals
per tenyir el pèl de la seva mas-
cota, un be, de diferents colors
per a un reportatge publicat a
la revista Vogue. La cantant i el
seu marit, Guy Ritchie, van te-
nyir el pelatge de l’animal de
blau, rosa, groc i verd, i per
aquest motiu han estat qualifi-
cats d’«irresponsables».




