
33 Carmen Mateu, presidenta del festival, entrega la medalla d’honor a Montserrat Caballé, ahir a Barcelona.

LA SOPRANO SERÀ ÀVIA PER PRIMERA VEGADA A L’AGOST

Caballé rep una 
distinció de Peralada
Montserrat Caballé va rebre ahir 
emocionada la Medalla d’Honor 
del Festival de Peralada. La distin·
ció, dissenyada per Bagués amb mo·
tiu del 25è aniversari de la mostra, li 
va ser entregada per Carmen Mateu 
de Suqué, presidenta de la cita esti·
val. Joan Manuel Serrat, Plácido Do-
mingo, Ángel Corella i Joan Font, di·
rector de Comediants, seran els prò·
xims receptors del guardó.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL BARCELONA  La soprano, de 78 anys, va inaugu·
rar la mostra el 1987 i és la que més 
vegades hi ha actuat. Diumenge tor·
narà amb un recital clàssic i un con·
cert crossover amb Al Bano. La can·
tant va qualificar d’«amiga de l’àni·
ma» Carmen Mateu de Suqué, amb 
qui havia compartit moments bons 
i altres de dolorosos. «No oblidaré 
mai el seu suport quan més el neces·
sitava», va dir en al·lusió a una supe·
rada malaltia.

 A l’agost la seva filla, Montserrat 
Martí, la farà per primera vegada 
àvia amb la nena que naixerà fruit 
de la seva relació amb Daniel Faide-
lla, director de Razzmatazz. 
 «No entenc per què, però encara 
canto, encara tinc veu i omplo sales. 
Em diuen que això no és normal». 
Caballé va confessar que encara sent 
els mateixos nervis del primer dia. «I 
surto a servir el compositor, a qui no 
pots trair», va dir.
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Penélope Cruz 
roda a Roma 
amb Woody Allen
Penélope Cruz va començar a rodar 
ahir (foto) a Roma la seva nova pel·
lícula a les ordres de Woody Allen, ti·
tulada Bop Decameron. Si amb Vicky 
Cristina Barcelona l’actriu espanyola 
va guanyar l’Oscar a la millor actriu 
de repartiment, ara és protagonis·
ta en la seva segona cinta amb Allen. 
Cruz va arribar divendres a Roma 
amb el seu fill, Leo, de sis mesos.

GTRES

LA DESFILADA DE TCN OBRE AVUI LA MOSTRA

La passarel·la del 080 arriba 
a la Universitat de BCN 
amb la novetat de Mango
Mango desfilarà per primera ve·
gada en el 080 Barcelona Fashion, 
que comença avui amb la desfi·
lada de la firma de bany i llence·
ria TCN. La passarel·la se celebra 
per primera vegada a l’edifici his·
tòric (foto) de la Universitat de 
Barcelona (UB). 
 El certamen, que es clausurarà 
divendres que ve, comptarà amb 
un programa de 18 desfilades, en·
tre elles la de TCN, empresa aban·
derada per Totón Comella, que ce·
lebrarà el seu retorn a Barcelona 
amb una festa al jardí Ferran Sol·
devila i que estarà amenitzada 
pel punxadiscos José Padilla.

EXPOSICIONS I DEBATS // Paral·lela· 
ment a la passarel·la també tin·
drà lloc un showroom, el punt de 
trobada professional amb un to·
tal de 55 expositors –un 10% més 
que en la seva edició anterior– i 
un programa d’activitats al vol·
tant de diferents aspectes de la 
cultura de la moda amb exposici·
ons i taules rodones.
 Sobre la passarel·la instal·lada 
a la UB desfilaran models tan me·

diàtics com Jon Kortajarena, Nico-
lás Coronado, Aída Artiles, Diana 
Farkhulina, Barbara Palvin, Marina 
Pérez, Beatriz Saladich i Marta Es-
pañol, amb les propostes per a la pri·
mavera/estiu de l’any que ve. Els dis·
senys han estat creats per Alexis Rey-
na, Bibian Blue, Cardona Bonache, 
Celia Vela, Jan Iú Més, Josep Abril, 
Juan Antonio Ávalos, Juun. J, Kar·
lotalaspalas, Krizia Robustella, Lee 
Jean Youn, Manish Arora, Manuel 
Bolaño, Miriam Ponsa, Montse Li-
arte, Songzio, Stefania Borrás i Yi-
orgos Eleftheriades, així com To-
ni Francesc, que fins ara desfilava 
a Nova York. A més, la Generalitat, 
que finança el certamen, ha inclòs 
aquest any marques consolidades 
com Mango, que presenta la seva col·
lecció dijous que ve.
 Al seu torn, el saló de moda urba·
na The Brandery obrirà demà les por· 
tes, al palau 8 de la Fira de Barcelona, 
amb el nou espai multidisciplina·
ri Brandtown a Fashion Xperience, 
que acollirà concerts, desfilades i ex·
posicions que convertiran el certa·
men en una plataforma única de les 
noves tendències. MIREYA ROCA
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