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CARMEN MUÑOZ BARCELONA

GEISHA DEL POP

Minogue
estrena tallat
de cabells
a la Xina
A Kylie Minogue (a la foto) li va
faltar molt poc per semblar
una geisha ahir, a Xangai. La
diva va assistir a la presentació
de la col.lecció H&M loves Kylie
que la cadena sueca ha disse-
nyat inspirant-se en ella. La fir-
ma busca expandir-se per l’À-
sia amb l’ajuda de famoses.

EL BALLARÍ PRESENTA UN ESPECTACLE AL LICEU PER CELEBRAR ELS 10 ANYS DE LA SEVA COMPANYIA

Rafael Amargo: «Sóc el Bin
Laden del poble de Tenerife»

COPA AMÈRICA

Jolie i Pitt,
convidats vip
a una festa
a València
La Copa Amèrica està co -
mençant a mostrar tota la seva
grandesa. Després de la festa
d’inauguració oficial de dissab-
te, diumenge tindrà lloc a
València una macrofesta orga-
nitzada per Prada amb estre-
lles de Hollywood incloses. En-
tre els 1.500 noms de la llista
de convidats en destaquen
dos: Angelina Jolie i Brad Pitt,
que confirmaran l’assistència
hores abans de l’esdeveniment.

33 Rafael Amargo exhibeix tota la seva energia al Gran Teatre del Liceu, ahir.

ALBERT BATLLE

El coreògraf s’ha
instal.lat a Los Angeles
per fugir dels
paparazzis i participar
en nous projectes

genticult
DIJOUS
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É
s com un remolí. Rafael
Amargo parla com ba-
lla. La seva llengua va a
la mateixa velocitat que
els seus talons quan re-

piquen sobre l’escenari. Ahir va pre-
sentar a Barcelona un espectacle
que estrenarà al Liceu per celebrar
el desè aniversari de la seva compa-
nyia. L’artista va parlar dels seus pro-
jectes professionals i de l’accidentat
carnaval de Tenerife.

Amargo va dir que encara no pot
explicar gaire cosa de l’escàndol ge-
nerat amb la gala perquè encara no
ha cobrat els honoraris. L’artista va
assegurar que és «víctima d’una
campanya política» i que se sent
com el «Bin Laden del poble de Te-
nerife» per la polèmica que es va
aixecar. Rafael va dir que ell va com-
plir el seu contracte i que espera
que quan hagin passat les eleccions
municipals pugui cobrar. «Si em pa-
guen ara, perden vots», va assegurar.

El ballarí (ell prefereix que li di-
guin bailaor) creu que darrere de tot
el conflicte hi ha la decisió de l’ajun-
tament de canviar els equips de pro-
ducció que feia anys que organitza-
ven la festa.

«Volien que la gala fos un nyap»,
va dir, i va afirmar que el discutit
gag de Belén Esteban «era una
paròdia de carnaval, de la qual a Ca-
dis se n’haurien rigut».

L’artista va explicar que després
de la polèmica va decidir exiliar-se
als EUA. «Me n’he anat a viure a Los
Angeles. Quan va passar tot vaig aga-
far un avió amb la meva dona, el
meu nen i tres maletes i me’n vaig
anar a Amèrica». Segons el bailaor,
l’ambient s’havia tornat insuporta-
ble a Espanya per l’assetjament dels
fotògrafs. «No estava acostumat a la
persecució dels paparazzis; no deixa-
ven en pau ni el meu nen, que té dos
anys i mig», va dir.

PROJECTE AL CINE / I com que no hi
ha mal que per bé no vingui, va dir
que està encantat de viure a Holly-
wood. «Així que vaig arribar allà em
van començar a sortir moltes coses i
al setembre tinc prevista una coseta
de cine interessant». Si bé es va ne-

gar a donar detalls del projecte, sí
que va avançar que es tracta d’una
pel.lícula d’«arts marcials».

L’artista, que té intenció d’estar-se
almenys dos anys a Hollywood, està
estudiant anglès i art dramàtic, i ha
muntat una companyia amb el ba-
llarí nord-americà Rasta Thomas i
un altre professional, amb els quals
organitzarà una tournée.

La gira, que probablement titu-
larà Blanco, gris y negro, es plasmarà
en un muntatge en què interpretarà

ball flamenc al costat d’un ballarí de
dansa contemporània i un de
tap-dance.

L’espectacle del Liceu es presen-
tarà del 2 al 5 d’agost i serà un re-
sum de totes les coreografies que
l’artista ha dirigit i interpretat al
llarg dels 10 anys de vida de la seva
companyia. Amargo va anunciar
que d’aquí a 20 dies farà una audi-
ció a la capital catalana per triar sis
o set ballarins barcelonins perquè
actuïn a l’espectacle del Liceu.H


