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L’actor Jim Kelly, famós pel seu
paper a la pel·lícula de Bruce Lee
Operació dragó (1973), va morir
dissabte de càncer al 67 anys, va in-
formar ahir la seva exdona, Mari-
lyn Dishman. La mort es va pro-
duir a la seva casa de San Diego, a
Califòrnia. 

L'expert en karate va protago-
nitzar nombroses pel·lícules d'arts
marcials a la dècada dels anys 70,
entre elles Cinturó Negre i Black Sa-
murai.

Més tard va deixar els escenaris
per convertir-se en jugador pro-
fessional de tennis, si bé mai va
tancar les portes al negoci del ci-
nema. «Escric tres guions a l'any,
encara que la majoria d'ells no tin-
guin una imatge positiva», va as-
segurar a la publicació Hollywood
Reporter.

James Milton Kelly, que deixa
una filla, Sabrena Kelly-Lewis, va
néixer el 1946 i va créixer a Ken-
tucky. Des de petit va demostrar

ser un atleta, dotat de forma na-
tural per als esports, i va destacar
en el futbol americà i el bàsquet.

El 1971 va guanyar un campio-
nat d'arts marcials i es va conver-
tir en una estrella del karate mun-
dial.
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L’actor Jim Kelly, el «Bruce
Lee negre», mor d’un 
càncer als 67 anys d’edat

Jim Kelly.
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Una veterana acròbata aèria del
Cirque du Soleil va morir després
de caure a terra des d'una altura de
15 metres durant una funció cele-
brada dissabte a Las Vegas. Sarah
Guyard-Guillot, de 31 anys, nas-
cuda a París i acròbata des de fa
dues dècades, va caure a terra du-
rant la part final d'un espectacle
d'acrobàcies aèries anomenat Ka.
La seva mort és la primera ocor-
reguda durant una actuació en
directe en els gairebé 30 anys de
vida del circ. 

«Quan vaig veure la persona
caient vaig pensar que probable-
ment hi hauria una xarxa a sota.
Òbviament em vaig adonar aviat
que això no era així», va explicar a
la cadena local KVVU Asit Govil,
un dels espectadors que van as-
sistir atònits a la tragèdia.

Els assistents van escoltar im-
mediatament els crits i plors de di-
versos artistes del Circ i l'especta-
cle va continuar momentània-
ment, tot i que el públic va co-
mençar a ser desallotjat uns mi-
nuts després. 

Guyard-Guillot, mare de dos
fills, va ser declarada morta poc
després en un hospital pròxim.
El fundador del circ, Guy Laliber-
te, va emetre un comunicat en
què va lloar la morta. L'espectacle
Ka s'ha cancel·lat fins a nou avís.
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Horror al Cirque
du Soleil per la
caiguda i mort
d’una veterana
equilibrista El xef Ferran Adrià va animar

ahir els escolars a innovar i a ser
creatius en la presentació de la
Fundació Privada per a la Creati-
vació, impulsada per empresaris,
personalitats i professionals de
diferents àmbits.

Ferran Adrià va destacar durant
l'acte que «estem en un moment
en el qual, si la societat civil no es-
tira el carro, difícilment sortirem
endavant» i va afegir: «Necessitem
la implicació de tots per impulsar
aquest projecte perquè hem de ser
creatius i innovadors per compe-
tir en aquest món global».

Segons Adrià, «la creativitat no
és res dolent, al contrari, però no
és fàcil i cal treball i esforç» perquè
«o ets el primer d'una categoria
nova o ets el millor en una cate-
goria ja existent».

El president de la Fundació, Jo-
sep Lagares, va assegurar que si vo-
lem que a Catalunya es dissenyin
i es fabriquin els productes i les
màquines del futur i que d'aquí
sorgeixin les solucions als reptes
del futur, només hi ha un camí pos-
sible, que és socialitzar la «creati-
vació» a totes les empreses, orga-
nitzacions i institucions.

La nova Fundació per a la Crea-
tivació, el nom de la qual és un
acrònim sorgit de la combinació de
creativitat i innovació, vol dotar les
noves generacions de les compe-
tències necessàries per contribu-
ir als canvis futurs de la societat i
també a la realització personal.

Per a Lagares, «només si la ma-
joria de la nostra infància és crea-
tiva assegurarem que en el futur
tinguem un país on les millors
idees trobin un terreny fèrtil per
florir, ja sigui dins o fora de l'em-
presa».

El director de la Fundació, Mi-
guel Ángel Oliva, va remarcar que
volen despertar i mantenir en els
nens la curiositat, desenvolupar la
seva capacitat per comprendre
les raons i identificar les causes de

qualsevol repte o problema, esti-
mular la seva imaginació per veu-
re les coses des de diferents pers-
pectives i que siguin capaços de
buscar noves solucions.

A la presentació va participar un
grup d'alumnes de l'escola Virolai
de Barcelona, que han treballat du-
rant aquest curs escolar el pro-
grama de la Fundació.

Els alumnes van presentar a
Ferran Adrià el iogurt que han
ideat com a resultat del procés

creatiu en el qual ha treballat i el
cuiner els ha lliurat el braçalet
que els acredita com a inventors.

Una representació dels alumnes
va destacar que, a través del pro-
grama, han après a adonar-se que
totes les idees són bones idees, que
s'ha de respectar la feina i les pro-
postes dels companys i que amb la
imaginació es poden resoldre els
problemes, malgrat que les millors
idees són fruit d'un treball o d'un
procés. 
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Adrià anima els escolars a innovar
Josep Lagares aposta en nom de la Fundació Creativació per una «infància creativa»

Lagares, Adrià i responsables de la Fundació envoltats dels escolars. 
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