
33 D’esquerra a dreta, Edurne, Jordi Coll, el porter David de Gea i David, germà d’Edurne, i Soraya, vestida de rockera.

ALVARO MONGE

L
a pluja va parar una estona 
a Barcelona perquè els 1.700 
espectadors que van assistir 
ahir a l’estrena de Grease, a 

la Cúpula Las Arenas, no es mulles-
sin mentre accedien al teatre. Des-
prés va tornar el ruixat i hi va haver 
algunes goteres a la sala. El debut del 
musical va ser tot un èxit i va aplegar 
nombroses cares conegudes, entre 
elles el porter David de Gea, nòvio de 
la protagonista, Edurne, que va volar 

expressament des de Manchester, 
que és l’equip en què milita, per do-
nar suport a la seva nòvia. El meta va 
declarar que la cantant estava «una 
mica nerviosa» perquè «les estrenes 
imposen» i que després de la funció 
anirien a sopar en família. Al musi-
cal també hi van assistir els pares i 
David, el germà d’Edurne, així com 
els progenitors de De Gea. L’extriun-
fita, que fa de Sandy a l’obra, va desta-
car que era un dia «molt especial» per 
a ella i que estava «molt emociona-
da». La seva companya de fatigues a 

Operación Triunfo, Soraya, va elegir un 
look molt rocker per a l’estrena. «Ara 
visc entre Madrid i Suècia, on m’en-
canta exercir de mestressa de casa», 
va dir. Mentre Coco Comin, directo-
ra artística i coreògrafa del musical 
va assegurar que «serà un èxit». Jordi 
Coll interpreta Danny Zuko i Manu 
Guix porta la direcció musical.
 Entre el públic es va poder veure 
Josep Maria Pou, Edu Soto, Elena 
Gadel, Montserrat Carulla, Amparo 
Moreno i Javier Deltell, entre d’al-
tres.

Soraya, companya 
de la protagonista, 
Josep Maria Pou 
i Edu Soto, entre altres, 
van presenciar l’obra

‘Grease’entra en escena
3El porter De Gea va aplaudir la seva nòvia, Edurne, que fa de Sandy
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NOVA PRODUCCIÓ DEL MUSICAL A LES ARENAS

A NOVA YORK

Wintour i Klein 
homenatgen 
Lady Gaga
Anna Wintour, editora de Vogue 
als EUA i el dissenyador Calvin 
Klein (a la foto) van assistir dilluns 
a la cerimònia anual d’entrega 
de premis de Vogue i el consell de 
modistes nord-americanes. La ga-
la, celebrada a Nova York, va re-
tre homenatge, entre altres, a La-
dy Gaga com a icona de moda de 
l’any i a Marc Jacobs per la seva 
carrera professional.

PIROPO DE NÚVIA

Lindes: «Rudy 
és l’home de 
la meva vida»
Hellen Lindes va dir ahir de Rudy 
Fernández: «És l’home de la meva 
vida». I va assegurar que si torna a 
la NBA se n’anirà amb ell, tot i que 
de moment no tenen plans de ca-
sament. La declaració d’amor la 
va fer vestida de núvia (foto) du-
rant la presentació a Madrid de la 
firma St. Patrick, marca del grup 
Pronovias.

CÒCTEL MUSICAL

De la cuina 
a la guitarra a 
Rien de Rien 
L’empresari i restaurador Óscar 
Manresa i el xef Romain Fornell (tots 
dos a la guitarra a la fotografia) van 
celebrar dilluns, als budells de l’ho-
tel Palace de Barcelona, el primer 
aniversari del còctel club Rien de Ri-
en amb la banda que lidera el can-
tant nord-americà Philip Stanton, 
conegut també pels seus dissenys i 
il·lustracions. 

 

CITA GASTRONÒMICA

Les tòfones 
uneixen Úmbria
i Catalunya
Catalunya i la regió italiana d’Úm-
bria es van agermanar dilluns amb 
tòfones a Monvínic. El xef de l’espai 
gastronòmic, Sergi de Meià, va ela-
borar juntament amb l’italià Marco 
Bistarelli (foto) un menú amb plats 
d’aquest bolet i vins italians, que 
van desgustar, entre altres, Xavier 
Trias, alcalde de Barcelona, i Ferran 
Mascarell, conseller de Cultura.
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