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HOMENATGE AL MADAME TUSSAUDS

Pitt, nova figura de cera pels 50 anys
Brad Pitt va fer ahir 50 anys. Gairebé 
no se sap  com va celebrar aquest ani-
versari tan especial. El museu Ma-
dame Tussauds de Londres va home-
natjar l’actor nord-americà amb una 
nova figura de cera, que substitueix 
la que exhibia el centre britànic des 
de feia vuit anys, els mateixos que fa 

que està amb la seva parella, Ange-
lina Jolie. A la foto, l’estilista Caryn 
Bloom fa els últims retocs a les està-
tues de l’actor i de l’actriu, la figura 
de la qual també ha estat renovada 
per a l’ocasió. Tots dos llueixen com 
si estiguessin a l’alfombra verme-
lla dels Oscars. Segons Nicole Fen-

ner, portaveu del centre, els dobles 
de Pitt i Jolie són uns dels més po-
pulars entre els visitants. Les figures 
(cada una costa gairebé 180.000 eu-
ros) s’exposen al costat de les d’altres 
estrelles de Hollywood com Geor-
ge Clooney, Morgan Freeman, Kate 
Winslet i Daniel Craig, entre altres.
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ACTRIU COMPROMESA

Blanca 
Marsillach 
porta el seu teatre 
social a BCN
Blanca Marsillach actua avui a Cai-
xaForum amb Una noche blanca con los 
clásicos, en què rendeix homenatge al 
seu pare, Adolfo, i acosta els millors 
versos dels segles XVI i XVI als joves, 
que els rapegen en escena. Dissab-
te, l’actriu estarà al Poliorama amb 
la seva companyia, especialitzada 
en teatre social (fa obres sobre reci-
clatge, violència de gènere, discapa-
citats...), amb aquesta obra i amb el 
musical El toro y el banquero, amb què 
promou valors sobre l’ecologia.

RICARD CUGAT

PASSAT DIFÍCIL

Bradley 
Cooper va  
ser alcohòlic i 
drogoaddicte
Bradley Cooper ha confessat a GQ 
que a l’inici de la seva carrera va 
caure en l’alcoholisme i la drogo-
addicció. El protagonista d’El lado 
bueno de las cosas, pel qual va ser no-
minat a un Oscar, va pensar a suï-
cidar-se quan estava a la sèrie Alias 
perquè dubtava de la seva capaci-
tat com a actor: «Només treballa-
va tres dies a la setmana i en la se-
gona temporada el guió em mar-
ginava una mica més, [això] va 
destrossar la meva autoestima».

PAPA FUTBOLER

Francesc 
exerceix de 
seguidor del  
San Lorenzo
La cara d’alegria del papa Fran-
cesc ho deia tot. El pontífex, fut-
boler de tota la vida, va rebre ahir 
al Vaticà una delegació del seu esti-
mat club, el San Lorenzo de Alma-
gro, que li va entregar una samar-
reta commemorativa de la seva 
victòria –aconseguida dilluns– al 
Torneig Obertura de l’Argentina 
que portava inscrita «Francesc, 
campió». També va sostenir la Co-
pa que van guanyar els jugadors 
de l’equip blau i vermell.

SEGONA ESPOSA

Bruce Willis 
serà pare als 
58 anys per 
cinquè cop
Sembla que el paper que més li 
agrada a Bruce Willis és el de pare. 
Als seus 58 anys, repetirà per cin-
què cop en el rol de pare. La seva 
segona esposa, la model britànica 
de 35 anys Emma Heming, està es-
perant un fill, el segon després de 
Mabel, nascuda l’abril del 2012. 
L’actor va tenir tres filles amb 
Demi Moore: Rumer, de 25 anys, 
Scout, de 22, i Tallulah, de 19.

SEGONA AUTÒPSIA

El cos del marit 
de Sánchez 
Silva serà 
exhumat
El cos de Mario Biondo, marit de la 
presentadora de televisió Raquel 
Sánchez Silva, que va morir a ca-
sa seva el 30 de maig passat, serà 
exhumat dilluns. Així ho ha de-
cidit la Fiscalia de Palerm, reco-
llint les reclamacions de la famí-
lia del càmera, que va demanar 
una segona autòpsia perquè asse-
gura que existeixen indicis d’ho-
micidi.


