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Fa 75 anys (1939)

Albert Einstein alerta Franklin D. Roosevelt dels esforços
nazis per obtenir la bomba H i li demana que els Estats
Units s’avancin en la cursa nuclear enfront d’Alemanya

WASHINGTON Efe

El parc temàtic Neverland, de
Michael Jackson, abandonat
pel cantant el 2005 i taxat ac-
tualment en uns 30 milions de
dòlars (22,4 milions d’euros),
sortirà a la venda, segons va
confirmar dijous la família de
l’artista. “Ens entristeix la pers-
pectiva de la ven-
da de Neverland”,
han apuntat els he-
reus de Jackson,
que va morir el
2009 amb 50 anys.
“Ens sentim frus-
trats i amargament
decebuts perquè
l’assumpte ha arri-
bat a aquest punt”,
afegeixen en un
comunicat. “Mi-
chael va perdre el
control de Never-
land com a resul-
tat de l’assessora-
ment d’un exge-
rent”, ha explicat
la família.
L’anomenatRan-

xo de la Terra del
País de Mai Més
va ser propietat de
Michael Jackson des del 1988
fins al 2005, i l’artista va triar el
nomper referir-se a l’illa de fan-
tasia de la història de Peter
Pan, el nen que mai no creix.
Ubicat vuit quilòmetres al nord
de Los Olivos, a Califòrnia, Ne-
verland va ser la residència de
Jackson, i el seu parc d’atracci-

ons incloïa nombroses estàtues
de nens, dos ferrocarrils, cava-
llets, muntanyes russes i altres
entreteniments.
El 2005 la policia va escorco-

llar Neverland en el curs de la
investigació que havia comen-
çat dos anys abans contra Jack-
son per presumpte abús sexual
demenors. L’artista va abando-

nar Neverland i va dir que no
hi tornaria mai. El personal de
Neverland es va quedar sense
que els paguessin el sou durant
setmanes, Jackson no es va
ocupar del manteniment i el
parc va ser desmantellat. Les
atraccions i els animals es van
vendre a diverses entitats i els

mobles de la residència van
anar a parar a un magatzem de
dipòsits. Dos anys després, la
firmad’inversionsColonyCapi-
tal, del multimilionari Thomas
J. Barrack, es va associar amb
Jackson i es va fer càrrec del
deute de 23 milions de dòlars
(17,1 milions d’euros) amb el
fons d’inversions pri-vat For-

tress.
L’acord, que va

entrar en vigor a
començaments del
2008, estipulava
que Colony admi-
nistraria Never-
land com una me-
na d’aliança d’em-
preses amb Jack-
son i, per cada dò-
lar que invertís en
la propietat, aug-
mentaria la partici-
pació de Colony
en el negoci. Això
va significar que
l’interès de Jack-
son, i després els
seus hereus, en la
propietat, es va
anar reduint amb
el pas del temps.
L’expectativa que

va perdurar entre els admira-
dors de Michael Jackson que
Neverland es convertís en un
museu per a la memòria del rei
del pop va quedar frustrada per
les lleis d’edificació al comtat
de Santa Barbara i la ciutat de
Los Olivos, que impedeixen
que se’n faci aquest ús.c

ElparadísdeMichael
Jacksons’esvaeix
Neverland es ven i no serà unmuseu sobre el cantant
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El ranxo Neverland va ser la residència de Jackson

El guants subhastats, que Ali va fer servir al “combat del segle”
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ElsguantsdeMuhammad
Ali,venutsper300.000euros
DALLAS Reuters

Els guants de boxa utilitzats per
MuhammadAli alMadison Squa-
reGarden deNovaYork, en el co-
negut com “el combat del segle”
celebrat el 1971 contra Joe Fra-
zier, han estat venuts aquest di-
jous per 400.000 dòlars (gairebé
300.000 euros) a un comprador
anònim, en una subhasta que va

tenir lloc a la National Sports
Convention de Cleveland. La ca-
sa de subhastesHeritage Auction
ja va vendre per 836.000 dòlars
(622.428 euros) els guants amb
què Ali va guanyar el seu primer
campionat mundial el 1964. El
1971 Joe Frazier era el campió
mundial de boxa en la modalitat
de pesos pesants, i va guanyar el
seu combat contra Ali.c

Lluís Homar rebrà el 28
d’agost a Mèrida el premi Ce-
res al millor actor teatral espa-
nyol d’aquest any pel seu tre-
ball a Tierra de nadie, de Ha-
rold Pinter, dirigida per Xavier
Albertí i amb Josep Maria Pou
com a coprotagonista.

Tierra de nadie és la versió
en castellà de Terra de ningú,
producció que el Teatre Nacio-
nal de Catalunya va estrenar
l’octubre passat i que es va pre-
sentar al gener a les Naves del
Matadero del teatre Español
de Madrid.

Els premis Ceres de teatre,
creats fa tres anys pel festival
de teatre deMèrida i el Govern
extremeny, inclouen tretze
categories i són atorgats per
un jurat de nou periodis-
tes culturals. / Efe
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premiCeres
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