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ARTISTES EFEMÈRIDE

Fa 53 anys (1961)

S’estrena a Nova YorkWest Side story, dirigida per Jerome
Robbins i Robert Wise i interpretada per Natalie Wood.
El film va guanyar deu Oscar

Bono, el febrer passat

Banbury Cross a El Molino, en una de les funcions prèvies a l’estrena d’avui
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Segons una vella cançó infan-
til anglesa, a Bunbury Cross
hi ha una dona a cavall fent
sonar cascavells que porta als
canells i turmells. Avui Ban-
bury (es pronuncia igual)
Cross és una jove reina del
burlesque que passeja el seu
art a Showtime, l’espectacle
amb el qual El Molino cele-
bra el quart aniversari de la
seva nova etapa. Banbury
viu de nit mentre fa de
l’acte de despullar-se un
art exquisit, un joc delicat
que porta l’excitació en
l’habilitat de no anar més en-
llà no ja del permès sinó de
tot allò que queda a part, si
més no, de la sensualitat.
De dia la que viu és

Lindsay Buckingham, una
–aparentment– ingènua ros-
sa de tot just 28 anys que ado-
raMarilynMonroe, de qui és
sòsia involuntària. De prop
podria ser una universitària
més, de fons i forma, però de
més a prop resulta una dona
curiosa, educada, gentil, cul-
ta, que gaudeix d’una feina
que li agrada i que li va arri-
bar per casualitat.
Va néixer a Londres, la

gran de quatre germans, fills
de pare americà i mare cana-
denca, en una casa que tras-
puava cultura i on els seus pa-
res podien parlar alemany,
llatí, grec o hebreu, a més
d’anglès, encara que ella no-
més va incorporar el francès.
Volia ser directora de teatre,
i no actriu; l’espantaven els
escenaris, així que va estudi-

ar a la facultat. Per ajudar-se
en els estudis va buscar una
feina, però la crisi l’hi va po-
sar difícil. Per casualitat, la
van portar a Madame Jojo’s,
seu del burlesque britànic. I
es va preguntar: i jo, per què
no? I ho va provar a la matei-
xa sala. “Va ser terrible”, re-
corda. Tot just vaig durar tres
dies, “no vaig agradar gens”.
Es va preparar durant un
any, i va reaparèixer triom-
fal. Després tot va ser fàcil,
gires de París a Las Vegas,
de Barcelona aXangai. Sem-
pre amb la seva idolatrada
Marilyn, font d’inspiració,
“encara que m’inspiro en tot,
des d’un paisatge a una músi-
ca”. N’ha vist les pel·lícules
moltíssimes vegades, “l’esti-
mo”. Recorda la seva primera
vegada, amb un tutú i sabati-
lles roses. I es posa vermella.
Vivint al món, viatja amb

una maleta només: “Sóc
molt pràctica”, i somriu
quan volem saber si s’ha
fet rica: “Compro molt ba-

rat”, diu amb un somriure
amable.No sembla que l’entu-
siasmi el seu Londres natal;
de fet no li agrada gens. “Vol-
dria quedar-me a Barcelona”.
Ara viu en un apartament a
prop d’El Molino, adora pas-
sejar pel Raval, està enamora-
da del clima, de la gent i del
menjar.Malgrat el seu cos es-
pectacular, “no faig dieta,
menjo tot el que vull, però
sempre molt sa”, i tampoc no
fa exercici. “Li sembla poc
els assajos i els meus núme-
ros de ball? I assegura que no
coneix Dita von Teese, però
que “és un bon referent”.c
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El carismàtic líder del grup irlan-
dès U2, Bono, fa dues dècades
que pateix glaucoma, cosa que ex-
plica per què mai no es treu les
seves característiques ulleres fos-
ques, va explicar el cantant en
declaracions divulgades ahir pels
mitjans britànics.
Bono va revelar que fa anys

que té aquesta malaltia als ulls,
caracteritzada per l’augment de
la pressió intraocular i que porta
a la pèrdua progressiva de les
fibres nervioses del nervi òptic,
durant l’enregistrament d’un pro-
grama per a la BBC1 que es va
emetre anit.
Malgrat que molts considera-

ven que les omnipresents ulleres

fumades de Bono, de les quals el
veterà artista mai no se separa,
formaven part de la imatge del
músic, el líder d’U2 va aclarir que
en realitat aquestes l’ajuden ami-
llorar el seu problema de visió.
El glaucoma pot provocar una

sensibilitat més important dels
ulls davant la llum, per la qual co-
sa les lents fosques contribuei-
xen a alleujar el problema. Quan
el presentador d’un programa de
l’esmentada cadena de televisió
va preguntar a Bono si alguna ve-
gada se les treia, el cantant va
considerar que en aquell mo-
ment estava en “un bon lloc” per
explicar a la gent que fa vint anys
que pateix glaucoma.
“Tinc bons tractaments i esta-

ré bé”, va afirmar Bono, que va
ironitzar que a partir d’ara, en ha-
ver aclarit l’interrogant sobre les
seves ulleres característiques,
ningú no “s’ho traurà del cap” i
es referiran a ell com “el pobre
vell cec”. La intervenció del mú-
sic a la BBC es deu a la promoció
que actualment duu a terme el
grup irlandès amb motiu del
llançament del seu últim àlbum,
Songs of innocence, publicat
aquesta setmana després que la
banda l’hagués regalat prèvia-
ment als usuaris d’iTunes.c M
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Bono revela
queportaulleres
de sol perquè
té glaucoma

Kevin Costner a Robin Hood, el
príncep dels lladres (1991) i va fra-
cassar amb ell a Waterworld
(1995), rodarà també a la capital
d’Almeria, on s’estarà fins a mit-
jans de novembre. En aquesta
ocasió, el director, que va acabar
a mastegots amb Costner, comp-
ta amb Joseph Fiennes, TomFel-
ton, LeonorWatling i María Bot-
to per interpretar aquest thriller
epicohistòric, amb guió de Paul
Aiello.
Amb una inversió de prop de

mig milió d’euros, per al rodatge
s’han contractat unes vuitanta
persones i un miler de figurants,
dones i homes prims, de barba
espessa, i cabell llarg de color
natural. / A.S. Ruiz

Ladoblevida
deBanburyCross
L’artista aporta burlesque al quart aniversari d’ElMolino


