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FAMOSOS LUXE FESTIVAL REIALESA ESTIL ARTISTES

LOS ANGELES Europa Press

L’elecció de l’educació
que rebran els nens
sol ser fruit de dispu-

tes entre els pares. En el cas
de la parella de cantants, cada
un en tenia una visió oposada,
una cosa que podria haver ten-
sat la corda quanmés delicada
estava la seva situació senti-
mental.
Jennifer López és una altra

de les celebrities de Holly-
wood que ha reconegut creu-
re en l’Església de la cienciolo-
gia, igual que la seva millor
amiga, LeahRemini, i altres es-
trelles, com Tom Cruise i Ka-
tie Holmes. Al contrari, el que
encara és el seu marit, Marc
Anthony, no adopta aquesta
creença, i tot i que no va supo-
sar mai un motiu d’enfronta-
ment, quan es tractava de
l’educació dels nens, l’artista
es va oposar a les conviccions
de JLo.
El 2008, López ja va reco-

nèixer que no li importaria
que els seus fills rebessin una
educació basada en la ciencio-
logia, però d’acord amb elDai-
ly Mail, Marc no va estar mai
d’acord amb la idea.
Els bessons Max i Emme,

de tres anys, estan a punt de

començar la llar d’infants i se-
gons el web de celebrities in-
fantils Hollybaby, l’elecció del
centre hauria caldejat molt
més la deteriorada relació de
la parella. Pel que sembla Jen-
nifer no ha entès mai la mala
reputació que aquesta Esglé-
sia té sense motiu.
No són pas poques les veus

que tant a dins com a fora dels
EUA titllen aquesta creença
de secta perillosa. “Jennifer i
Marc no podien veure amb

profunditat el tema. Ella sem-
pre ha estatmés ficada en l’Es-
glésia que Anthony. Ell no en
va ser mai un gran seguidor i
això va causar problemes”, va
comentar una font propera a
la parella al portal de notícies.
Si finalment els bessons re-

ben una educació conforme a
la cienciologia, s’afegiran a
una nova generació de petits
creients, com Suri Cruise.c
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E
l Festival Castell de
Peralada ha tancat
una de les edicions
més especials, la de
les noces d’argent,

amb la sensació d’haver fet els
deures. Les xifres que ahir va fer
públiques el certamen així ho
confirmaven: un total de 21.232
espectadors, cosa que suposa una
ocupació del 89,76% i un creixe-
ment d’un 23% respecte a l’edi-
ció del 2010.
Una edició que ha suscitatmol-

ta expectació –33 mitjans de co-
municació estatals i 15 d’interna-
cionals acreditats– i que ha tin-
gut entre el públic personalitats
del món polític, com ara el presi-
dent de la Generalitat, Artur
Mas; els expresidents Jordi Pujol
i José Montilla; consellers com
Joana Ortega, Francesc Xavier
Mena o Ferran Mascarell, com
també el president de La Caixa,
Isidre Fainé, o el d’Abertis, Salva-
dor Alemany.

L’any del 25è aniversari, el Fes-
tival Castell de Peralada ha refor-
çat tot allò que és marca de la ca-
sa: la lírica, la dansa, concerts de
pop, jazz i la producció pròpia, i
s’ha envoltat d’artistes que for-
men part de la història viva del
certamen.
No hi podien faltar Mont-

serrat Caballé, que el 1987 dona-
va el tret de sortida del festival
amb una actuació doble de te-
mes de Mozart; ni tampoc Pláci-
do Domingo, Joan Manuel Ser-
rat, el ballarí Ángel Corella, ni el
grup teatral Els Comediants,
amb el director Joan Font al cap-
davant, que dilluns va posar la ci-
rereta amb un espectacle en el
qual van participar més de 3.000
persones pels carrers de Pera-
lada. Tots, vells coneguts de la ci-
ta empordanesa, van rebre de la
presidenta de l’Associació Cultu-
ral Castell de Peralada, Carmen
Mateu de Suqué, la Medalla
d’Honor del Festival.
Entre els espectacles que van

penjar el cartell de complet hi
destaca el concert inaugural de
JoanManuel Serrat, amb el qual
va retre tribut als 25 anys del fes-

tival; l’òpera Nabucco de Verdi, i
les actuacions de Plácido Do-
mingo i de Montserrat Caballé.
També estaven de gom a gom els
concerts del londinenc JamieCu-
llum i el que va oferir Rosario.
“El balanç és més que positiu”,
explicava el director del festival,
Oriol Aguilà.
Al llarg d’un mes, s’han pro-

gramat 21 espectacles, dels
quals set han estat de lírica, una
de les apostes principals del cer-
tamen: a part de Nabucco i de
les actuacions deMontserrat Ca-
ballé i de PlácidoDomingo, tam-
bé han desfilat per l’auditori de
Peralada el tenor italià Roberto
Alagna; la soprano nord-ameri-

ElFestival Castell de Peralada clou la 25a edició entre homenatges,

López vol que els
seus fills rebin una
educació basada en
aquesta Església, i el
seu marit s’hi oposa

La parella amb els seus fills, Max i Emme, a Canes el 2010

Peralada
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Nocesd’argenta

Lacienciologia
vasepararJLo
iMarcAnthony

Convidats. D’esquerra a
dreta: Ferran Mascarell,
Carmen Mateu, Artur Mas,
Isidre Fainé i Artur Suqué.

Lírica. El director d’orques-
tra Jesús López Cobos
entre els tenors Plácido
Domingo i Jaume Aragall.

Comiat. Globus blancs
com a cloenda d’aquesta
edició.
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Robert
de Niro
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Jacint, Beatriu,
Eusebi, Donat,
Bartomeu, Clara,
Cecília, Paulí
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L a cantant dels Estats Units Lady Gaga
(25), coneguda per la seva música tant
com per les seves excentricitats, ha gra-

vat un documental de prop d’una hora de dura-
da en què repassa la seva trajectòria amb Jean-
Paul Gaultier, artífex d’alguns dels seus singu-
lars vestits.
El dissenyador francès (59), que també exer-

cirà d’entrevistador al documental, apareix a
les primeres imatges vestit de sacerdot i pe-
gant-li al cul a la cantant Lady Gaga, que porta
hàbits de monja i posa les mans en actitud
d’oració. El documental té com a escenari el
taller parisenc del que va ser director creatiu
de la marca Hermès fins a l’any passat i s’eme-
trà el dia 12 de setembre als Estats Units al ca-
nal CW.
AGaultier sempre li ha agradat la polèmica i

als noranta era col·laborador de Madonna en
una època en què ella escandalitzava amb els
seus videoclips anticatòlics. Ell va dissenyar
l’icònic sostenidor punxegut amb què la can-
tant actuava a la gira Blond ambition.c
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cana Sondra Radvanovsky, les
sopranosAnaTobella, Júlia Far-
rés i Rocío Martínez i la Fura
dels Baus, que van estrenar la
producció Orfeu ed Euridice de
Gluck.
La dansa, un altre dels plats

forts del festival, ha estat pre-
sent amb Rafael Amargo, Ángel

Corella i Blanca Li, que va estre-
nar a Catalunya l’espectacle El
jardín de las delicias.
Dos recitals dels joves talents

Katia Michel i Daniel Müller-
Schott, un concert de cobla en
homenatge a la desapareguda La
Principal de Peralada, així com
l’actuació –l’única a Espanya–
de Quincy Jones i la Locomoto-
raNegra completen la llista d’in-
tèrprets que han passat per
aquesta 25a edició del festival.
Després d’un mes d’especta-

cles de primer nivell, l’engranat-
ge de la maquinària no para i ja
treballa en el proper certamen
que de ben segur portarà no-
vetats.c

Gaultier iLadyGaga,
vestitsperescandalitzar

Franco Nero és un alt digna-
tari europeu acusat de viola-
ció a Nova York. La trama
està inspirada en el cas de
l’exdirector del Fons Mone-
tari Internacional, Domini-
que Strauss-Kahn, acusat
d’agressió sexual, i serà el
primer capítol de la nova
temporada de la sèrie La ley
y el orden: Unidad de Víc-
timas Especiales. L’actor ita-
lià, a la foto, amb Kathleen
Garrett, en el paper de la
seva dona. / Redacció

homenatges, cartell de luxe i un públic il·lustre
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Herta Müller, Nobel de literatura 58
Sean Penn, actor 51
V.S. Naipaul, Nobel de literatura 79
Thierry Henry, futbolista 34

Joan Manuel Serrat,
Plácido Domingo
i Montserrat Caballé,
entre les actuacions
més destacades

El dissenyador francès Jean-Paul Gaultier durant una entrevista a la cantant Lady Gaga

El dissenyador francès amb Madonna
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