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1.240 METRES MENYS

Marbella 
regularitza la casa 
de Banderas
El culebró de La gaviota, el xalet 
d’Antonio Banderas a la platja de Los 
Monteros (Marbella), toca al final. 
L’ajuntament de la ciutat malague-
nya va aprovar ahir de manera provi-
sional la modificació puntual d’ele-
ments del Pla General d’Ordenació 
Urbana perquè la casa de l’actor si-
gui legal. A canvi, l’intèrpret ha de 
cedir una zona verda en el front lito-
ral de 1.243 metres quadrats. La fin-
ca va ser construïda el 1995 amb una 
llicència il·legal atorgada per l’exal-
calde Jesús Gil.
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ACTRIU ATREVIDA

¿Porta 
calces 
Gwyneth 
Paltrow?
Gwyneth Paltrow va revolucionar 
l’estrena d’Iron man 3, dimecres a la 
nit, al presentar-se al Teatre El Capi-
tan de Los Angeles amb un vestit que 
feia dubtar a tots els presents: ¿por-
tava o no portava calces? Els seus 
companys de repartiment van que-
dar eclipsats a l’alfombra vermella 
per l’audàcia de l’actriu, dona del 
cantant de Coldplay, Chris Martin. 
No es va parlar ni de Robert Downey 
Jr., que va arribar al volant d’un es-
pectacular Audi descapotable ver-
mell, ni de Ben Kingsley ni de Guy 
Pearce. Només de Paltrow, que va 
aparèixer amb un vestit blanc amb 
transparències als costats, cosa que 
probablement la va obligar a pres-
cindir de la roba interior perquè el 
disseny d’Antonio Berardi (un dels 
seus modistes preferits) li quedés bé. 
I el veredicte de la premsa allà pre-
sent va ser que sí, que la intèrpret de 
40 anys, que té un Oscar i un Globus 
d’Or per Shakespeare in love, lluïa una 
figura estupenda i que l’audàcia li va 
sortir bé. En l’elecció del vestit segu-
rament hi va tenir a veure que hores 
abans la revista People l’havia coro-
nat com la més bella del món aquest 
any. Sentint-se la més guapa, és més 
fàcil atrevir-se amb tot.

MONÒLEG A LA WEB D’EL PERIÓDICO

Joan Pera es 
queixa de l’espionatge
«Vivim en un món de xafarders. Tot-
hom vol saber-ho tot i això no pot 
ser». Així comença aquesta setmana 
Joan Pera el seu monòleg a la web 
d’EL PERIÓDICO. Una setmana més, 
el popular actor es fica en el perso-
natge de Jim Hackers, el peculiar 
primer ministre de la peça teatral 
Sí, primer ministre, per oferir als ciu-
tadans catalans una nova ració de 
consells polítics. Aquest suposat mi-
nistre d’Assumptes Administratius 
de la Corona Britànica s’asseu avui a 
les cadires amb estil del seu despatx 
a Chequers per articular un satíric 
discurs sobre els últims casos d’espi-
onatge en la política espanyola. «A 

aquest pas, els polítics no podrem 
anar ni a menjar-nos un croissant al 
bar de la cantonada», sentencia Pe-
ra, que triomfa en el seu últim pro-
jecte, l’adaptació teatral de la mítica 
sèrie dels anys 80 Sí, primer ministre, 
que es representa al Teatre Condal 
de Barcelona. L’intèrpret ha tornat 
a envoltar-se d’alguns dels millors 
actors que hi ha al panorama naci-
onal. Carles Canut, Dafnis Balduz 
i Victoria Pagès són alguns dels se-
cundaris del que va camí de conver-
tir-se en l’enèsim 
èxit teatral de Joan 
Pera. H
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Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


