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34è ANIVERSARI

Dani Pedrosa 
balla al ritme  
de Fonsi Nieto
Al cap de pocs dies de separar-se d’Al-
ba Carrillo, mare del seu fill, Fonsi 
Nieto va celebrar el seu 34è aniversa-
ri amb una festa a la discoteca Opi-
um de Barcelona en què va exercir de 
punxadiscos, la seva actual profes-
sió. La presència d’alguns dels amics 
que va fer als circuits com Dani Pe-
drosa i els germans Aleix i Pol Es-
pargaró va animar la sessió. L’afició 
de Nieto per la taula de mescles l’ha 
portat a punxar a les discoteques es-
panyoles més emblemàtiques. 

JUAN PABLO ESCOBAR

JA A LA VENDA

‘Interviú’ mostra 
una infermera 
polifacètica
La portada d’Interviú d’aquesta set-
mana, que avui surt a la venda, està 
dedicada a Shara Lecter, una infer-
mera madrilenya molt polifacètica, 
ja que és campiona d’Espanya de bi-
kini Fitness i pole dance. El primer és 
una especialitat del fisioculturisme 
en què preval la bellesa sobre el de-
tall muscular. El segon és una com-
binació d’esport i dansa sobre una 
barra vertical. L’espectacular posat 
d’aquesta esportista és un original 
homenatge al gènere del còmic.

L’ACTRIU PORTA AVUI AL SAT UNA OBRA PER A DISCAPACITATS

La funció més especial 
de Blanca Marsillach

Blanca Marsillach fa temps que 
treballa amb joves discapacitats, 
fent el que ella denomina: obres 
taller. Tres anys, ja. I ara ha vist 
clar que els pot ajudar de veritat. 
Ha aconseguit el «fort» suport de 
la Fundació Mapfre i avui, al mig-
dia, al SAT, oferirà la funció Silen-
cio, vivimos, una adaptació teatral 
de Paco Mir dels episodis televi-
sius que va protagonitzar el seu 
pare, Adolfo, als anys 60. L’obra 
que es podrà veure ha estat dirigi-
da per Josep Maria Mestres. Des-
prés, actuaran els nois amb dis-
capacitat.
 No és cap casualitat que l’es-
pectacle es munti a Barcelona. És 
la seva ciutat natal, i també la del 

 L’obra dura 40 minuts, però la no-
vetat respecte a les representacions 
d’anys passats és que, a l’acabar, els 
actors discapacitats («o amb capa-
citats especials, com dic jo», apun-
ta Blanca), realitzaran improvisaci-
ons a partir d’uns textos i uns vídeos 
basats en tres escenes: un casament, 
una conferència i un moment de la 
infància a la Barceloneta. En el fons, 
ve a ser una mena de càsting per veu-
re com es desenvolupen sobre l’esce-
nari els joves, provinents d’associa-
cions catalanes.
 «Fa molt de temps que em dedi-
co al teatre social perquè em sento 
compromesa amb els menys afavo-
rits», explica l’actriu, a qui se li ende-
vina l’indissimulat objectiu de crear 
una companyia estable amb actors 
discapacitats. H
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EL PERIÓDICO

seu pare, Adolfo, que va morir ja fa 
10 anys. Tampoc és fruit de l’atzar 
que sigui avui mateix i no qualsevol 
altre dia: el 3 de desembre és el Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat.

IMPROVISACIÓ / «No és un bolo aïllat 
per homenatjar el meu pare, tancar 
el xiringuito i oblidar-me dels na-
nos. Vull que aquests xavals puguin 
tenir un futur com a artistes. Molts 
s’han quedat pel camí perquè no hi 
ha hagut mai gent amb el valor de 
comprometre’s completament amb 
ells i de tirar-ho endavant amb la for-
ça suficient. La meva idea és donar-
los una plataforma del dia a dia, que 
no sentin que ocasionalment poden 
ser actors», explica l’actriu a aquest 
diari.

33 Blanca Marsillach, en l’obra ‘Loca’, que va representar a Majadahonda (Madrid) la setmana passada.

PARTIDA DE PÒQUER SOLIDARI

Mel Gibson i Jodie 
Foster es llancen farols
Diverses estrelles del cel·luloide es 
van prestar a una partida solidària a 
l’hotel The London, a Hollywood. Els 
actors Jodie Foster i Robert Downey 
Jr., sense la indumentària d’Iron 
Man, es van presentar a la vetlla-
da amb Mel Gibson, a qui tots 
dos van recolzar en èpoques 
difícils, com quan l’actor de 
Braveheart es va separar de la 
seva exnòvia, Oksana Grigori-
eva, o quan li van ploure críti-
ques per les seves addiccions. 
De molt bon humor, fent bro-
mes i amb una imatge força 
millorada, Gibson es va asseure 
amb els seus amics a la taula per 
veure qui colava més farols. Els ac-
tors van servir de reclam per recap-
tar diners per a la Mending Kid 
lnternational, organitza-
ció que ofereix cirur-
gia a tot el món 
a nens necessi-
tats. Per poder-
se enfrontar en 
el pòquer amb 

Foster, Downey Jr. i Gibson s’havi-
en de desembutxacar la gens menys-
preable suma de 10.000 dòlars, uns 
7.700 euros. Per veure’n els trucs i 

observar-ne les estratègi-
es com a espectador, 

la tarifa era de 500 
dòlars, uns 385 
euros. Foster co-
neixia bé les es-
tratègies dels 
seus col·legues, 
en especial de 
Gibson,  amb 

qui va treballar 
a Maverick i a The 

beaver.
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33 Jodie Foster i Robert Downey Jr., dissabte a la nit.


