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Amb molt d’estil i poca roba,
gens en certes ocasions, ElMo-
lino va presentar la IV edició
del seu Festival de Burlesque,
que combina amb part del seu
xou habitual, Life is a cabaret.
La fórmula funciona i arrenca
amb estètica leather sobre vi-
driera gòtica i després, entre
fum rosa, arriba Miss Banbury
Cross imitantMarilyn, gairebé
tan màgica i meravellosa com
ella, amb nus perfectes, tant al
primer, asseverant (viaMadon-
na) que els brillants són elsmi-
llors amics de les noies, com al
segon, on és una Marilyn-sen-
se-retorn (riu a banda).
Sense respir arriba el pri-

mer nu integral amb LulúM.,
amb subtil bodi de punta ne-
gra i després vestida d’home
amb sorpresa final. Immedia-

tament l’eixerida Maite Fer-
nández sedueix amb els seus
ventalls de plomes fúcsia, un
nu de devastadora simpatia
epidèrmica. Arriba Roger Sal-
vany, primera estrella mascu-
lina de la casa, el número del
qual té tot per sorprendre,
des d’una baralla amb sabre

amb un ésser inanimat (un vi-
deoenregistrament fantàstic
de Josep Pujol) als seusmala-
barismes sobre el públic a la
primera meitat, fins a la sego-
na part sexi amb Lady Moli-
no, l’espectacular Vanessa
García –filla del primer actor

còmic Diomni–, on tots dos
demostren que un escenari
només és gran quan els intèr-
prets ho són.
AinaMontmartre és la rossa

encantada, entre geisha i con-
ceptual, i Oxitóxica presenta
un integral al trapezi l’efectivi-
tat del qual seria insuperable
si el discurs previ d’acceptació
al cos no el verbalitzés, sinó
que ho suggerís o visualitzés.
Juli Bellot és un perfecte

mestre de cerimònies que va
resoldre un error tècnic amb
tanta habilitat que ningú no
se’n va adonar que Sebastián i
Susana es quedaven sense fer
els seus exercicis volants, art
en el qual sónmestres des dels
seus temps de Belle Époque.
Cabaret i Vanessa García, l’es-
trella de la casa, tanquen una
nit feliç, un pas més d’El Moli-
no al circuit internacional del
burlesque que s’acaba diumen-
ge que ve. Aneu a veure-ho, no
us en penedireu.c
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Hannibal Laguna. Línies
elegants i siluetes marcades

i tresmesos i unamulta de 2,3milions d’euros

viïn a presó. Aquesta nova
circumstància atenuant seria
la de tenir les hormones dispa-
rades.
El defensor de la Pantoja va

demanar al Suprem que tingui
en compte que la cançonetista,
condemnada a dos anys per
blanqueig de capitals, sembla
que no va percebre el caràcter
delictiu de les activitats del seu
exmarit, Julián Muñoz, perquè
l’enamorament constitueix “un
determinat estat anímic” que

“dificulta veure la veritat”. Va
afegir que així ho han sostin-
gut estudiosos de l’amor, com
Ortega y Gasset, i “experts en
hormones i endocrinologia”.

El fiscal, en canvi, va afirmar
que la pena a la qual va ser con-
demnada a Màlaga la Pantoja va
ser molt baixa i va demanar que
s’elevi a tres anys. Si l’hi impo-
sen hauria d’ingressar a la pre-
só, perquè quan no hi ha antece-
dents la dispensa possible no-
més arriba fins als dos anys.

Miss Banbury Cross, una de les estrelles convidades del IV Festival de Burlesque d’El Molino
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cantant en una de les seves compareixences
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Matilde Cano. Els serrells
llargs donen un aire fresc

Jordi Dalmau. Espectacle
amb els vestits desmuntables

Jordi Dalmau. Els shorts
després de treure la faldilla

La IV edició del
festival d’aquest
gènere s’instal·la
fins diumenge
al Paral·lel

ció i les hormonesdisparades
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en els negocis d’Iñaki Urdanga-
rin. L’advocat de Pantoja va citar
Ortega i Gasset i “científics con-
temporanis experts en hormones
i endocrinologia” per justificar
que “determinats estats anímics
dificulten veure la veritat”.
El fiscal no va donar pas tantes

voltes, i per ell “la sentència de
Màlaga, per raons en les quals no
entrarem, és una sentència com-
plaent amb Isabel Pantoja. La pe-

na que se li va imposar, des del
punt de vista tècnic, és improce-
dent”, va manifestar amb la se-
quedat de qui sembla insensible
a les floretes de Cupido. En defi-
nitiva, que augmenta la petició a
tres anys i tres mesos i exigeix
una multa de gairebé 2,3 milions
d’euros, mentre que la sentència
anterior fixava 1,1 milions.
Ara passaran 30 o 40 dies fins

que el Suprem redacti la sen-

tència. Dies de neguit per a
Isabel Pantoja, que aquest any no
s’ha deixat veure per les parades
de la Feria de Abril, com era
habitual en aquestes tradicionals
festes, a les quals solia deixar-se
caure perquè n’és una gran
devota.c
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Ana Torres. Els colors del cel
i la terra en són la base

Franc Sarabia. La firma
continua apostant pel vel

lapresó

Quan es va prestar
a blanquejar diners
l’artista va dir que
estava completament
cega d’amor
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Víctor Ullate, ballarí 67
Albert Finney, actor 78
Billy Joel, cantant 65
Bebe, cantautora 36


