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ARREUPANORAMA

Michael Jackson tenia tants di-
ners que no sabia què fer-ne, de-
ien els que el coneixien, tant que
es va fer construir un paradís pri-
vat on pogués fantasiejar i ser fe-
liç, un lloc de conte anomenat
Neverland que ara s'esvaeix cinc
anys després de la mort de l'artis-
ta. L'immens ranxo californià de

1.300 hectàrees busca amo i ha es-
tat taxat en 30 milions de dòlars,
una quantitat que, segons experts
immobiliaris consultats per For-
bes, es podria disparar fins als
100 milions de dòlars si les grans
fortunes se senten temptades a li-
citar pel que queda del món de
somni de Jackson. El cantant va ad-
quirir la propietat, abans conegu-

da com Sycamore Valley Ranch, el
1988 al magnat de camps de golf
William Bone per 17,5 milions de
dòlars, segons unes fonts, i fins a 30
milions, segons altres. Va rebate-
jar el lloc com Neverland, el «país
de mai mai» descrit per l'escocès
JM Barrie en les novel·les sobre Pe-
ter Pan, un personatge heroic que
el rei del pop va pretendre emular. 

«Jo sóc Peter Pan», va declarar
en una entrevista publicada el
2003, abans que els escàndols d'a-
busos sexuals a menors fessin que
abandones la seva sumptuosa
morada per sempre. Hi ha pocs re-
portatges sobre Neverland i els
que hi ha són parcials. Les imatges
de l’interior escassegen, i majori-
tàriament són aèries, però els tes-
timonis acumulats al llarg dels
anys permeten saber que l’artista
no es va privar de cap fantasia, in-
clòs un zoològic privat.

El ranxo és en una vall entre tu-
rons i carreteres secundàries. 
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Adéu al somni de Neverland: el ranxo
de Michael Jackson es posa a la venda

La vedet, actriu i cantant Carmen
Forns Aznar, que va regnar al Pa-
ral·lel dels anys 50 i 60 amb el
nom artístic de Carmen de Lirio i
que va il·luminar amb la seva be-
llesa una de les èpoques més fos-
ques de la història d'Espanya, va
morir ahir als 90 anys. La seva
bellesa enlluernadora li va  obrir les
portes del món de l'espectacle,
on va ser una de les vedets més fa-
moses del music hall barceloní,
abans de saltar al cinema.

La mateixa artista no es reprimia
a l’hora de reconèixer que era
«molt bufona, molt» i que la seva
bellesa «va causar sensació en l'è-
poca», segons recull el llibre de Da-
vid Barba 100 españoles y el sexo.

El conseller de Cultura de la Ge-
neralitat, Ferran Mascarell, ha
considerat que Carmen de Lirio
«va donar força al gènere de les va-
rietats i del Paral·lel barceloní i el
va convertir en una referència de
cultura popular», en uns anys
«enormement buits d'altres refe-
rències culturals».

La seva filla, que com ella es diu
Carme Forns, afirma que la seva
mare «va aconseguir que la bur-
gesia de la part alta de Barcelona
baixés al Paral·lel», ja que fins

aleshores «no anava als teatres
de varietats perquè els considera-
va vulgars». «La meva mare era
fina i elegant. Mai es va disfressar
de cabaretera».

Carmen Forns Aznar va néixer
a Saragossa el 1923, tot i que en el
seu carnet d'identitat hi posava
1927 perquè «algú es va equivocar
i ella no va voler arreglar-ho», se-
gons la seva filla. Després de gua-
nyar un concurs de bellesa, va
debutar al Paral·lel el 1950, quan
els teatres de varietats renaixien
després de la guerra. Allà va haver
d'enfrontar-se amb els censors,

«uns obsessos» que mesuraven
els escots amb una cinta mètrica,
segons narra l'artista en les seves
memòries del 2009. 

Admirada pel seu atractiu i la
seva picardia als escenaris, va ac-
tuar davant els més coneguts em-
presaris, actors, futbolistes i tore-
ros de l'època, i fins i tot els artis-
tes de Hollywood s'acostaven a
presenciar les revistes que prota-
gonitzava. «Nòvios, en vaig tenir a
parells», recordava en el llibre de
David Barba. «Sempre estava en-
voltada d'homes molt mascles i
molt desitjats en l'època, com Ri-

cardo Calvo o Màrius Cabré». 
Va ser una de les vedets més fa-

moses de la companyia de Joaquín
Gasa, en la qual hi havia altres
grans figures de l'espectacle, com
Alady, Mary Santpere i Antonio
Amaya, i a més de fer-ho al Pa-
ral·lel, va actuar en escenaris de tot
Espanya i d’Amèrica del Sud. Va ser
també parella artística de l'hu-
morista Miguel Gila, amb qui va re-
presentar amb gran èxit un nú-
mero còmic en què Gila deia acu-
dits i ella cantava i ballava.

Del Paral·lel va saltar al teatre i
al cinema, on va participar en
més de 40 pel·lícules, com La vida
alrededor, de Fernando Fernán
Gómez, y Los Salvajes en Puente
San Gil, d'Antoni Ribas. També
va col·laborar en films de més
prestigi, com La casa de las palo-
mas (1971), de Claudio Guerín, i
Clara es el precio (1974), de Vicen-
te Aranda. Va tenir papers en La
trastienda (1975), de Jorge Grau,
protagonitzada per María José
Cantudo, i Yo, el Vaquilla (1985), de
José Antonio de la Loma.

Els últims anys va fer algunes
aparicions esporàdiques en sè-
ries de televisió com El cor de la
ciutat o La huella del crimen, i
una de les seves últimes aparicions
en teatre va ser a Cantando y con-
tando, a Versus Teatre, on parlava
d’ella mateixa i recordava algun
dels temes que cantava al Paral·lel. 
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Gent

Mor la vedet i actriu Carmen de Lirio,
que va ser reina del Paral·lel als anys 50 

El conseller Mascarell diu que va convertir l’avinguda dels teatres en una «referència cultural»

Una imatge de Carmen de Lirio el 1951, en la seva màxima esplendor
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Als anys 80, José Manuel Rever-
te era l'expert en anatomia pato-
lògica més conegut d'Espanya,
deien que podia fer «parlar» els os-
sos d'un cadàver fins que propor-
cionessin les pistes per detenir
l'assassí. Ara ha posat en el seu mi-
croscopi el virus de l'Ebola i ha tro-
bat culpables. 

«Són els àcars!», afirma amb
rotunditat. «M'agradaria dema-
nar als investigadors que examinin
els pacients per buscar àcars. Se-
gur que en troben molts. I potser
es podria tallar l'epidèmia amb ele-
ments de neteja tan simples com
el bicarbonat sòdic, la càmfora i
tauletes antiàcars», sosté. 

Reverte té 92 anys i reconeix que
les seves afirmacions es basen en
una «intuïció». Es podria pensar
que culpar els àcars d'una cosa tan
greu com l'Ebola és massa senzill
per ser veritat, però cal valorar
l'experiència de qui ho diu. 

Doctorat en Medicina en l'es-
pecialitat d’histopatologia, un cen-
tenar de llibres publicats, desenes
d'idiomes –vius i morts– al cap,
precursor a Espanya del CSI, in-
vestigador en anatomia forense al
servei de la Guàrdia Civil i la Poli-
cia en desenes de casos «sonats» i
24 anys d'experiència a Panamà
obrint centres de Salut per tallar la
tularèmia, la malaltia de Chagas, la
febre de les Muntanyes Rocalloses
o la leishmaniosi. En moltes, el vec-
tor de transmissió, diu, «era un
àcar». 

Segons l'OMS, «els pacients són
contagiosos mentre el virus estigui
present a la sang i les secrecions»,
i «es considera que els ratpenats
frugívors són possiblement els
hostes naturals del virus de l'Ebo-
la a l'Àfrica»  . També es considera
hostes naturals primats (micos i
macacos), i porcs, entre altres es-
pècies.
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Calidoscopi

«Els àcars són
els transmissors
de l’Ebola»,
afirma un veterà
investigador
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