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FAMOSOS LUXE MODA PATERNITATS ESTIL ARTISTES

Paresolterals
HughGrant revela el naixement d’una nena fruit

S
i alguna cosa va apren-
dre el protagonista de
Quatre bodes i un fune-
ral després de passar
per l’escàndol originat

el 1995 quan va ser arrestat al
famós Sunset Boulevard de Los
Angeles en companyia del trans-
vestit Divine Brown, és que la
millor manera de contrarestar els
problemes és donant la cara. Ales-
hores, Grant va aparèixer poc des-
prés al popular programa te-
levisiu de Jay Leno, va parlar
sense embuts sobre el tema, i va
dir fins i tot “he fet una cosa molt
dolenta”.
Seguint aquesta mateixa estra-

tègia, va ser el seu publicista qui
va contactar amb el lloc en línia
UsWeekly.com, lloc molt visitat,

per informar que Hugh havia es-
tat pare d’una nena a comen-
çaments d’octubre. La notícia no
seria gens escandalosa si no fos
que l’actor, que ja ha complert els
51 anys, no té com a parella la ma-
re del nadó, amb qui, va admetre
el seu representant, “només hi va
haver una relació fugaç”.

En el comunicat que va fer al
lloc web, el publicista de l’estrella
britànica va expressar: “Puc con-
firmar que Hugh Grant és l’entu-
siasta pare d’una nena. Encara
que aquest fet no va ser planejat,
Hugh no podria estar més feliç.

Francisco Jackson, interpretant ahir el rei del pop a la porta de l’Arteria Paral·lel

Noies disfressades per obtenir entrades

Amb Elizabeth Hurley, el 1999 Posant al costat de Jemima

Charlene, dimarts a la gala

La mare, amb qui
l’actor ha arribat
a un acord sobre
el futur del nadó,
és una actriu xinesa

Gent

JORDI PLAY

JORDI PLAY

Los Angeles

CHRIS PIZZELLO / AP / ARXIU

Charlenebrilla a
la gala dels premis
PrincesaGrace
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U
n cel núvol, enfos-
quit per l’arribada
de la nit, tenyeix
de gris l’avinguda

Paral·lel de Barcelona. Són les
sis de la tarda i Michael Jack-
son està a punt de ressuscitar
per ballar a la vorera.
Dos dies després de la
nit de Halloween, un
grapat de làpides sobre-
surten del terra a la
porta de l’Arteria Pa-
ral·lel Teatre.
La música sona i els

nens que hi passen pel
costat piquen de mans
i miren amb curiositat.
Estan a punt de presen-
ciar un tastet de Fore-
ver King of Pop, l’únic
espectacle delmón ava-
lat per la Jackson Fami-
ly Foundation.
Un doble de Mi-

chael Jackson sortirà
al cap de pocs minuts
envoltat de zombis i la
música de Thriller om-
plirà l’aire amb gust de
pluja de l’avinguda
amb més teatres de
Barcelona. Molts han
vingut disfressats per a
l’ocasió. Deu ser perquè
saben que si s’uneixen
al ball, aconseguiran una entra-
da doble per a l’espectacle.
La segona edició de la gira na-

cional de Forever King of Pop
torna a la capital catalana per
posar fi a més d’un any d’èxits
de públic i crítica. L’Arteria
Paral·lel és l’encarregat d’aco-
llir, des d’avui i fins a l’1 de ge-
ner, un homenatge en majús-

cules a la figura i a la música
del ja etern rei del pop. Des-
prés d’aquesta última parada,
l’equip de la productora espa-
nyola Summum Music carre-
garà les piles abans d’empren-
dre una gira internacional que
té previst recórrer Europa i
possiblement Llatinoamèrica
a partir del juny.

L’encarregat de donar vida
als moviments de Michael
damunt de la vorera és Fran-
cisco Jackson –nom artístic–,
un dels dos intèrprets que
donen vida al cantant al mu-
sical. Un musical que no és
ben bé unmusical, tal comex-
plica el director escènic del
xou, Jesús Sainz-Sebastián:

“No volem que la gent s’es-
peri el típic musical que narra
la història de la vida de
Jackson en escena. La nostra
intenció és entretenir el pú-
blic amb la sevamàgia, elsmo-
viments i la música en direc-
te; intentar reproduir tant
com puguem –ell és inimita-
ble– lamàgia d’aquests llegen-

daris concerts”. Fran-
cisco Jackson, per la
seva banda, confessa
que convertir-se en do-
ble del rei “és un repte
insuperable” i que al
màxim que pot aspirar
és a “transmetre’n l’es-
sència de manera que
l’espectador arribi a
imaginar-se en algun
moment que està ve-
ient i sentint elMicha-
el Jackson de debò”.
En aquest especta-

cle, Francisco és l’en-
carregat d’interpretar
els moviments de la
llegenda del pop,
mentre que el seu com-
pany, Mampuele Ortiz
–avui present, però ca-
muflat com un ciutadà
més– s’encarrega prin-
cipalment de posar-li
la veu. Tot i que, al cap-
davall, “és un treball en
equip –assegura el pri-
mer–; en algunes can-

çons intervenim tots dos i
fem de tot”.
El caràcter coral de la pro-

posta és indubtable: 40 artis-
tes, entre cantants,músics, ba-
llarins i actors, acompanyats
de projeccions, i efectes espe-
cials s’han de coordinar per ti-
rar endavant aquest repte tan
complex.c
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Albert i Charlene de Mò-
naco van viatjar a Nova

York, on van presidir dimarts la
gala dels premis de la Fundació
Princesa Grace, dedicada a ajudar
nous talents del teatre, la dansa i
el cinema. Aquesta vegada, una de
les guardonades va ser Julie An-
drews, per la tasca humanitària
que du a terme. Comque es tracta-
va d’un acte principesc, l’actriu hi
va assistir acompanyada d’Anne
Hathaway, amb qui va protagonit-
zar Princesa por sorpresa.c
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