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actriu

ANIVERSARITempesta ‘Dennis’
S’inunda la casa de George
Clooney al Regne Unit
La tempesta Dennis ha inundat part de la
mansió que tenen George i Amal Clooney a
Berkshire, en una illa enmig del Tàmesi,
que s’ha desbordat i ha inundat els terrenys
que envolten la casa. De totes les seves resi-
dències aquesta és on passenmés temps.

77Càtedra de
Pere,
Margarida
de Cortona,
Elionor
d’Anglaterra,
Papias, Abili,
Pascasi, Dídac,
Isabel

SANTORAL

Comhovacelebrar?
HovaigcelebraraBarcelonaamb
família i amics i després aMadrid
ambcompanysdeprofessió.Però,
amésd’unamanera lúdica, també
hocelebrod’unamanerasolidària
amb un viatge a la República Do-
minicana, gràcies a AEA Soli-
dària, per conèixer una casa on
viuen nens i nenes que no tenen
les mateixes possibilitats que te-
nim a Espanya, i els porto roba,
faigalguntallerielsexplicolame-
va vida, per si elmeu exemple els
potajudar.

Aquestéselseuprimerviatge
solidari?
L’any passat vaig anar a Cuba,
tambécoincidint ambelmeuani-
versari. Vaig portar roba i medi-
caments a zones que van quedar
afectadespelpasd’untifó.Famolt
de temps que col·laboro amb oe-
nagésivaigpensarquejahaviaar-
ribatelmomentdefer-hopresen-
cialment. Des d’Instagram animo
elsmeus seguidors a ajudaroena-
gés com ara Open Arms, Dream
Nepal... iAEASolidària.

Havent nascut el dia de Sant
Valentí, ésromàntica?
Molt.Permil’amoréselmotordel
món. Necessito sentir amor per
tot el que faig; per lamevaprofes-
sió,pelsamics,per la família...

Els actors han de posar a la
catifavermella.Liagrada?
M’encanta. Soc una personamolt
social, iaixòdepassarperlesfotos
promocionals i parlar amb els
mitjans de comunicació durant
una hora o dues hores és cansat,
peròm’agrada. Amés amés, és la
meva feina, des del moment que
surtode casa vestida imaquillada
per a qualsevol acte. El que més
m’enorgulleix és que la primera
vegadaquevaiganaralsGoyanin-
gú no em volia vestir, però ara les
firmes em busquen. Tinc dife-
rentsmarques de talles grans que
col·laboren ambmi i amb lameva
estilista, Mireia Martín. Als úl-
timsGoya era a la llista de lesmés
ben vestides i n’estic molt orgu-
llosa, perquè significa poder dir a
les dones que es pot estar for-
midable imeravellosa encara que
noes tinguiuna tallaestàndard.

Dijous va començar Supervi-
vientes. Li han ofert participar
enunreality?
Sí quem’ho han ofert, i he dit que
no. Ara tincmolts projectes coma
actriu i demoment no entra en els
meusplans, peròno socde les que
diu“d’aquestaaiguanoenbeuré”.c

Després de tants anys “fentmala-
barismes”, com diu ella, per tirar
endavantcomaactriu, ItziarCas-
troperfigaudeixd’unmomentla-
boraldolçqueenllaçarodatgesde
sèries i pel·lícules. El dia de Sant
Valentívafer43anysi,desprésde
celebrar-ho amb família, amics i
companys de professió, dijous va
posar rumb a la República Do-
minicana per celebrar-ho de ma-
nera solidària amb els més desfa-
vorits. Sota l’empara de l’oenagé
AEASolidària, l’artistabarceloni-
na ha portat roba i calçat als nens
d’aquest país i fa tallers i xerrades
sobre lasevaexperiènciaa lavida,
marcada per una dura infantesa a
causadel seuenormefísic.

Gaudeix d’un bon moment
laboral...
Sí, tinc una feina meravellosa.
Estic rodant la sisena temporada
de Vis a vis i una altra sèrie per
a HBO, que es diu Por H o por B,
amb Brays Efe. Tinc diverses
pel·lículesperestrenaraquestany
ialtresprojectesquehandevenir.
La veritat és que ara de feina no
me’n falta, i que duri... Tants anys
fent malabarismes i ara, com se
sol dir, començo a recollir, des-
présdemolt sembrar.

Lideu l’èxitaPieles?
Primer hauríemde definir què és
l’èxit. Permiéspoderestar treba-
llant des de fa 26 anys com a pro-
fessional en teatre, cinema i te-
levisió amb un físic no normatiu i
en una societat que no dona les
mateixes oportunitats a les dones
que als homes. O sigui, per a mi
l’èxit el vaig obtenir quan em van
donarlaprimeraoportunitat.Pie-
les em va donar fama, i després,
Vis a vis, visibilitat internacional,
jaques’emeta totelmón.

Quilivadonaraquellaprime-
raoportunitat?
Me la vandonarRicardReguant i
Àngels Gonyalons a la televisió
amb la sèrie de TV3 I ara què,
Xènia i després en teatre amb el
musical Peter Pan. A l’estiu Re-
guantemva tornaradirigir al fes-
tivaldeteatredeMèridaaLacorte
de faraón.

Elseufísic l’hamarcada?
Treballo des de famés de 20 anys
perquè crec que soc professional
i versàtil en comèdia, drama, tea-
tre,cinema,televisió,musical...Fa

uns anys sí que només em truca-
ven si enel paperhiposava “gras-
sa”, i ara ja em truquen per ser It-
ziar Castro. Vaig tenir la sort que
emvandonarunaoportunitat.

A més de treballar com a ac-
triu,ésproductora.
Hi va haver èpoques que no em
trucavenper treballar i teniadues
opcions: o treballar al restaurant
que té la meva família, que ho he
fet, o fer de productora. Vaig co-

mençarproduinttreballsmeusde
teatre i després vaig ajudar en
altres projectes audiovisuals. He
coproduït, entre altres coses, la
pel·lículaMatar a Dios i un curt-
metratgequeesdiuFlotando.

I tambécanta.
Nom’atreviriaadefinir-mecoma
cantant. Socunaactriu que canta.
Comdiria la nostra estimadaNú-
riaFeliu, soc cantactriu.

El 14 de febrer va fer 43 anys.

Itziar Castro als últims Goya vestida de SPGWoman

“Abansemtrucavenperquèera
grassa, i araperquèsocItziarCastro”

ISABEL
CLARÓS

Barcelona

L’ENTREVISTA ITZIAR CASTRO ACTRIU

GTRES

L’actriu barcelonina, coneguda per ‘Pieles’ i
‘Vis-a-vis’, celebra el seu 43è aniversari amb
un viatge solidari a la República Dominicana

no seguir una branca més conven-
cional i ells em van donar suport”.
Està content que els pares no el so-
breprotegissin quan, amb 21 anys,
va guanyar una batalla al càncer, i
parlaamborgulldelseupare,cirur-
già, i de la sevamare, que va treba-
llar aAviaco, va ser infermera i ara,
com a voluntària d’Aviació sense
Fronteres, acompanyanensdepaï-
sos desfavorits que volen a Europa
per rebre tractamentsmèdics.
Hacompostgrans temes,peròhi

ha una banda sonora que li hauria
agradat que fos seva: la de Mag-
nolia, de Paul Thomas Anderson.
“M’hauria encantat fer la música
d’aquesta pel·li, però si hagués de
quedar-me’n amb una per veure
una vegada i una altra, aquesta és
CinemaParadiso”. Per posarmúsi-
ca al paisatge de Vigo, un dia asso-
lellat d’hivern, triaria “qualsevol
cançóespanyoladels anys seixanta
o setanta; no sé per què, però em
donenmoltbonrotllo”.c

LORENA CENDÓN/PEUGEOT ESPAÑA

D’aquesta manera, els va tornar
a enviar a la sala de deliberacions,
però tan sols per mitja hora. Mal-
grat que van sol·licitar poder con-
tinuar una mica més de temps, el
magistrat els va recordar que
aquesta sessió acabavamés d’hora
per un compromís familiar de la
defensoraDonnaRotunno.
Els dubtes amb l’assalt sexual

depredador estan d’acord amb els
requerimentsdeljurat(sethomesi
cincdones)plantejatsalllargdeles
dues últimes jornades. S’han
centrat en Annabella Sciorra, l’ac-
triudeTheSopranos.Lanotadeixa
entreveure que hi ha almenys un
juratqueno lacreu.c
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