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e
Lydia Casals Llagostera

Ens ha deixat cristianament, el dia 4 de març, a l'edat de 57 anys.
(E.P.D.) El seu espòs, Miquel Badia Sala; els seus fills, Cristina, Pol
i Maria del Mar; mare, Pepita Llagostera, vídua de Manel Casals;
germans, Eva i Gemma; cunyats, cosins, amics i tota la família,
comuniquen tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l'etern
descans de la seva ànima. Les exèquies tindran lloc avui dimarts,
dia 5, a dos quarts de sis de la tarda, al tanatori de Mataró.

Mataró, 5 de març del 2019

JuanMoreraMorral
Hoy hace tres años que te fuiste. Tu familia y amigos te

echamos de menos. Tu alegría y tu energía nos hacen sonreír.

Lo más importante en la vida es ser feliz

e
Trentè aniversari

Carme Almuní Cartañá
Mare, Mareta, Marona, et trobo molt a faltar, i els altres també.
Et recordem sempre. Es prega una oració.

e
Teresa Ribó i Cerqueda

Ja fa 27 anys que vas marxar. Sempre vius en el nostre cor

Siempre estás con nosotros. Nunca
te olvidamos. Descansa en paz.
Fernando, Gema y Joaquim.

Cuarto aniversario

MARÍA FRUCTUOSO LÓPEZ

ANIVERSARIS

Avui fa un any

Llistat publicat per cortesia de Serveis Funeraris de Barcelona.

Adelina Ambrós Gusart
Albert Ramon I Garriga
Albert Torrents Porta
Ángeles Fernández García
Carlo Zacchia
Carlos Puente De Palma
Carmen Almecija Aliaga
Conxita Comas Codorniu
Enric Valero Tenías
Francisca Rubio De La Maya
Isabel Albalá Fernández
Isabel Rubert Martínez
Joan Dalmau Martorell
José Lorente Lorente
José María Asín Villuendas

Josep Gaspar Lleixa
Josep Juncosa Serra
Josep Maria Trenchs Figueras
Lara Blázquez Espejo
Manuel Labella Martín
Mercedes Jordán Ambrosio
Miguel Calpe Pastor
Montserrat Monras Canet
Montserrat Navés Cussó
Pedro García Aznar
Remei Guerra Garcia
Ricardo Urbistondo Álvarez
Salvador Gili Llunell
Teófilo Martínez Coba
Teresa Sala Argelagós

Elpetitmarcià
MARTÍ GALINDO I GIROL (1937-2019)

Actor i presentador

Es va donar a conèixer
públicament com un
petit marcià en un uni-
vers atípic per a ell, el

delxoutelevisiunocturn,totique
quan s’apagaven els focus era un
humàextremament curós amb la
seva vida privada i allunyat de la
pompositat que desprenia l’es-
pectacle que el va catapultar a
unafamaquenoperseguia.Martí
Galindo i Girol (Barcelona, 21 de
maigdel1937)vamorirdiumenge
als 81 anys. Amb una vida com a
actor lligada al teatre, on va co-
mençarcomaamateuralseuesti-
mat barri de Gràcia, l’artista va
sercatapultatalafamaperXavier
Sardá gràcies al late night, Cróni-
cas Marcianas, programa de què
vaformarpartdesdelsseusinicis,
el 1997, fins al 2002, quan la pro-
ductora Gestmusic va decidir fer
canvis en els continguts a conse-
qüència dels baixos índexs d’au-
diència. El senyor Galindo, com
se’l coneixia artísticament en
l’univers televisiu, va desaparèi-
xer del mitjà amb el mateix sigil
amb què després es va dedicar a
conrear la seva vida privada des
delseudomiciliaBarcelona,allu-
nyatdel soroll i l’arena televisiva.
Abans d’entrar per la porta

granenelxoudelapantallapetita
i formar part de l’elenc d’actors
que van consolidar Crónicas
Marcianascomundels lateshows
amb més història de la televisió
espanyola, Galindo gaudia d’una
vida molt més senzilla com a ac-
tor,erigitenunactivistadelgène-
re teatral, especialment al barri
de Gràcia. Per la seva estatura,
era habitual veure’l interpretar
papers de nen. L’intèrpret va fer
el pas com a professional del gè-
nere i, el 1963, va formar part de
l’elencde l’obraElhombre, labes-
tia y la virtuddeLuigiPirandello,
queesvaestrenaral teatreCalde-
rón de la ciutat per la companyia
d’AlejandroUlloa.
Anys més tard, el 1985, també

va aparèixer a l’obraLadesapari-
ción deWendy,que es va estrenar
a la salaVillarroel sota ladirecció
deJosepMariaBenetiJornet.Sis
anysmés tard, el 1991, va partici-
par en el musical Snoopy, dirigit
per Ricard Reguant. Galindo va
fer els seus primers primers pas-
sos a la pantalla petita per a la te-
levisió catalana i fins i tot va arri-

bar a tenir protagonisme a la te-
levisió estatal gràcies a l’espai
Planeta imaginario, en la dècada
delsvuitanta,enquèl’actordona-
vavidaaenMorgan,unpersonat-
ge conegut comel vampirmenja-
llibres i que recitava dememòria
Shakespeare o Cervantes davant
laFlip,unanoiade16anysquevi-
via sola en aquell planeta imagi-
nari. El barceloní també va arri-
bar a col·laborar en el programa
de Rosa María Sardà, una de les
seves principals valedores, al seu
programamagazineAhí te quiero
ver. Va ser l’esglaó previ, abans
que l’actriu convencés el seu ger-
mà perquè Galindo formés part
de la particular galàxia que pre-
parava.
L’any 2002, després de Cróni-

cas Marcianas, Galindo va posar
punt final a la seva projeccióme-
diàtica i es va dedicar a gaudir
hermèticamentde les sevesprin-
cipals passions, com l’òpera, la

música clàssica el teatre o, últi-
mament, lessèries.Lessevesapa-
ricions en televisió van ser a
comptagotes,comquanel2011va
aparèixer al programa La Noria
de Jordi González per explicar
els seus durs inicis durant la in-
fantesa. I és que Galindo va néi-
xerprematurament i, comqueno
hihavia incubadores, vahaverde
sobreviure, segons va detallar ell
mateix, en una petita capsa amb
bosses d’aigua calenta. Quanmè-
dicament ningú tenia esperances
per lasevavida, l’actorvaaconse-
guir sobreviure finsqueanysmés
tard,alaincubadorad’unplatóde
televisió, va obtenir un reconei-
xement mediàtic inesperat per a
ell.Enèpoquesdedivismes ipro-
jeccions d’egos, ell només va po-
sarunacondició:nomatinar.“Els
meusmatins sónperdormir”, so-
lia dir. Galindo ja descansa per
sempre.

ALBERT DOMÈNECH

EFE
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