
(COLOR) - Pub: EXIT CATALAN  Doc: 08395M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 24/06/2005 - Hora: 00:07

33 ‘JALEO’ COMPROMÈS

Sara Baras balla al Liceu
pels intocables de l’Índia
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Aniston es
registra en un
hotel com a
senyora Smith
Després de tants anys triom-
fant en la comèdia televisi-
va Friends, resulta evident
que a la guapa Jennifer
Aniston se li ha enganxat
prou sentit de l’humor per
inscriure’s als hotels –com
ha confirmat un de Chica-
go, el Peninsula, en què està
disfrutat d’una luxosa suite–
amb el pseudònim de senyo-
ra Smith.

Es tracta d’una més que
evident al.lusió irònica a la
pel.lícula Mr. & Mrs. Smith,
en què el seu llavors marit,
Brad Pitt, i Angelina Jolie
van començar el seu suposat
idil.li, cosa que va propiciar
que Aniston trenqués un
matrimoni que es considera-
va que era modèlic a Holly-
wood. Aniston, que va pre-
sentar la petició de divorci
el març passat, manté una
relació d’amistat amb Pitt,
però ha decidit posar en
venda la productora cine-
matogràfica que tenien con-
juntament.

El príncep Guillem es gradua
amb un notable en Geografia

Cristina treu a passejar per
primera vegada la petita Irene
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Els dàlits són a l’Índia els deshere-
tats de les castes, els més humils
de l’escala social. També es conei-
xen com els intocables, perquè
no poden ni beure aigua al ma-
teix lloc en què ho fan els mem-
bres d’altres castes. Per ajudar el
sector més desafavorit de la po-
blació índia, Sara Baras pujarà a
l’escenari del Liceu el 2 de juliol.

La bailaora representarà Sueños,

el seu últim espectacle, a benefici
de la Fundació Vicente Ferrer,
que treballa amb nens del distric-
te d’Anantapur, amb l’objectiu
d’aconseguir fons per construir
una escola i apadrinar 20 nens.
«Sóc aquí amb tota la humilitat.
Intentaré ballar més bé que mai
per mostrar l’admiració que sen-
to per Vicente Ferrer», va dir ahir
Baras (a la foto) durant la presen-

tació de la seva primera actuació
al Liceu.

Al seu costat, secundant les pa-
raules de l’artista, hi havia Jordi
Folgado Ferrer, director general
de la fundació. «Només quan ve-
geu les coses que es fan amb la re-
captació d’aquest acte en podreu
entendre la magnitud», va asse-
gurar. Folgado Ferrer va recordar
la importància de l’apadrina-
ment de nens al Tercer Món. «La
pobresa es pot eradicar amb
l’apadrinament. Cobreix totes les
necessitats bàsiques», va dir.

José Serrano, artista convidat
de Baras a Sueños, va recordar
que els orígens dels balls indis i el
flamenc són els mateixos. «No
n’hi ha prou que els donem un
peix perquè es facin passar la ga-
na. Entre tots els hem de donar
una canya i ensenyar-los a pes-
car», va afegir.

Gairebé totes les entrades per a
la funció del dia 2 estan esgota-
des. Per això, la fundació Encuen-
tros BCN, que organitza l’acte, es-
pera posar a la venda un nou lot
de localitats amb poca visibilitat
al preu de 10 euros. LUIS PLIEGO

La infanta Cristina va desafiar el
termòmetre dimecres i va sortir
amb la petita Irene a fer una
passejada per Pedralbes, el barri
en què resideix la família Ur-
dangarín Borbó. La segona filla
dels Reis va intentar burlar la
calor amb una brusa de lli clar
(a la foto, Cristina, amb el cotxet
de la seva filla).

La petita Irene pujarà ben
aviat al seu primer avió, ja que
serà batejada al palau de la Zar-
zuela el dia 14 de juliol. Els pa-
drins que tindrà la nouvinguda
seran Rosario Nadal, esposa del
príncep Kyril de Bulgària, i Pe-
dro López Quesada, marit de
Cristina de Borbó i de les Dues
Sicílies.

Tot i no haver-se recuperat d’un
refredat estiuenc que la va obli-
gar a anul.lar diversos actes ofi-
cials, Isabel II va anar ahir a la
universitat escocesa de Saint An-
drews. La reina i el seu marit, el
duc d’Edimburg, acompanyats
pel príncep Carles i la duquessa
de Cornualla, van presenciar la
graduació del príncep Guillem (a
la fotografia, amb el seu pare)
que s’ha llicenciat amb un nota-

ble en l’especialitat de Geografia.
Amb una toga negra, el segon en
la línia de successió al tron d’An-
glaterra va rebre el títol de mans
del rector Kenneth Dover, en
una solemne cerimònia que va
ser oficiada en llatí. La seva nòvia
i companya d’estudis, Kate Mid-
dleton, també va recollir el seu
certificat. Guillem pensa fer pràc-
tiques a la City londinenca a l’es-
tiu. B. A.

DANSA SOLIDÀRIA

L’ARTISTA ACTUA
EN BENEFICI DE
LA FUNDACIÓ
VICENTE FERRER


