
ESTRENA A TARRAGONA D’‘ENAMÓRATE DE LOPE’ 

Sonets a ritme de 
rock amb Blanca 
Marsillach
Sonets de Lope de Vega a ritme de 
rock, copla o hip-hop se sentiran  avui 
al Centre Cívic Municipal de Sant 
Pere i Sant Pau de Tarragona. De la 
mà de la Companyia de Teatre So-
cial, que dirigeix Blanca Marsillach 

(a la foto), amb la col·laboració de 
Varela Producciones i de la Funda-
ció Repsol, es presenta Enamórate de 
Lope, una obra integrada dins el Pro-
grama de teatre interactiu per a per-
sones amb discapacitat.
 És una iniciativa que acosta el te-
atre a espectadors amb disminuci-
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ons. El públic, la majoria discapaci-
tats, «puja a l’escenari per improvi-
sar o per cantar», explica Marsillach 
sobre la funció, que ja ha viatjat 
a Bilbao, Madrid, Cartagena i la 
Corunya i que, després del seu pas 
per Tarragona, recalarà a Puertolla-
no, on s’acomiadarà el 2 de juny.
 L’objectiu és «donar una sortida 
a escenògrafs, figurinistes i actors 
amb alguna discapacitat», explica la 
productora sobre el programa, que 
ha dissenyat amb ajuda de la seva sò-
cia, Elise Varela. La iniciativa–«sen-
se ànim de lucre i amb valors»– va co-
mençar la singladura fa cinc anys.
 La madrilenya presentarà a la 
tardor Yo me bajo en la próxima, ¿y us-
ted?, obra escrita pel seu pare, Adolfo 
Marsillach, en la qual barrejarà pro-
fessionals amb actors amb alguna 
discapacitat física o psíquica.H
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N
o l’ha molestat mai gens 
ni mica que es facin acu-
dits sobre el seu pes, peò 
de tota manera d’aquí no 

gaire temps aquests acudits estaran 
fora de lloc. Falete ha decidit sotme-
tre’s a un canvi radical: serà la imat-
ge d’un nou tractament de lipoes-
cultura que li promet rebaixar al vol-
tant de 30 quilos. Dimarts que ve 
compareixerà en roda de premsa al 
matí i a la tarda entrarà en un quirò-
fan del CHIP (Complex Hospitalari 

Integral Privat, a Màlaga), on l’inter-
vindrà el conegut cirurgià plàstic 
Manuel Tafalla.
 No és la primera vegada que 
aquest singular cantant perd pes. 
«Vaig néixer amb més de cinc quilos, 
i ja des de petit em van fer acupun-
tura i vaig provar totes les dietes ha-

gudes i per haver», explica Fa-
lete. «La del xarop, batuts, pro-
teïnes...». I amb aquesta última 
fa pocs anys es va obrar el miracle. 
Lent però segur, va perdre 30 quilos 
que després, mossegada a mossega-
da, va recuperar. «Jo estic gras per-
què m’ho menjo tot, i menjo mala-
ment i quan en tinc ganes. Vaig fer 
dieta però no vaig canviar d’hàbits 
definitivament», reconeix. 
 I tampoc és la primera vegada 
que aquesta roda de premsa i la 
posterior intervenció s’anuncia. 
Estava prevista per al dia 16 de 
maig i dies abans sobtadament es 
va desconvocar. «Hi va haver un 
malentès de dates i fer-ho llavors 
significava suspendre diverses 
actuacions». I així ho corrobora 
també el doctor mateix.
 Aquest cirurgià alacantí va 
saltar a les pàgines roses després 
d’operar Belén Esteban. «L’úl-
tima vegada, la que va quedar 
bé», afirma Tafalla. No obstant, 
el seu radi d’acció no es limita 
al famoseig. Va ser professor de 
lipoescultura a l’Hospital Clí-
nic de Barcelona i va estar uns 
quants anys a Tanzània dedi-
cat sobretot a una de les seves 
especialitats: el tractament 
del llavi leporí. Ara presenta 

el projecte NIC (Nova Imatge Corpo-
ral) del qual Falete serà abanderat. 
«Aquí hi ha cirurgians que redueixen 
l’estómac o que fan liposuccions, pe-
rò això concretament no. És una tèc-
nica que cuida tant la intervenció des 
del punt de vista de perdre pes com 
de modelar la figura, i no descuida 

la importància del tractament 
posterior», diu.

CANVIAR DE VIDA / Falete no 
entrarà al quiròfan cantant 

el Tengo miedo. «Perdré en 
una estona més de 10 qui-

los i 20 més els mesos 
següents, però confio 

plenament en l’equip 
que em tracta», as-

segura el cantant. 
Encara que no 
és una cosa que 
busqués. Va co-
nèixer el cirur-
già per amistats 
comunes el mes 
d’octubre passat, 

després d’actuar 
en la reobertura del 

Corral de la Pache-
ca. L’endemà marxa-

va a una nova gira per 
l’Argentina, Puerto Rico 

i els Estats Units, i quan va 
tornar va rebre aquesta pro-

posta. «I vaig decidir fer-ho, so-
bretot per salut, ja que de com-

plexos gràcies a Déu no n’he 
tingut mai cap», diu.
 «Tinc 36 anys, fumo 
molt i el sobrepès no és bo 
per a ningú. Et lleves amb 
inflor a les mans, a les par-
pelles... . I ara se m’ha pre-
sentat l’oportunitat sense 
que em costi ni un cèntim 
gràcies al fet que el doctor 
m’ha escollit i no es tracta-
va de desaprofitar-la. Crec 
que és el moment per inten-
tar canviar de vida».
  Afirma que la roda de 
premsa prèvia evitarà ha-
ver d’estar després parlant 
del tema, i que no vol saber 
res de determinats progra-
mes televisius. «Encara que 
diguin horrors de mi jo no 
els segueixo el corrent. I no 
sé si m’han deixat per im-
possible o és que m’estan 
deixant descansar fins a no-
va ordre». H 

«Jo estic gras perquè 
m’ho menjo tot, menjo 
malament i quan en 
tinc ganes», confessa 
el genial intèrpret 

El nou Falete 
s’aprima al 
quiròfan
3El cirurgià que va operar Belén 
Esteban li practicarà dimarts 
que ve una lipoescultura
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cANvi RADicAL PER AL SiNGuLAR cANTANT

L’artista Falete,  
en barnús després 
del seu famós 
salt de trampolí al 
programa ‘Splash’.


