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Les estrelles comparteixen el dia dels enamorats amb els seus fans

J
ohn Paul Young cantava als 
quatre vents que l’amor era 
en l’aire (Love is in the air). Ai
xò seria una gran i romàn

tica veritat al segle passat perquè, al 
XXI, més digital i potser menys sen
sibler, l’amor és a Twitter. I això ho 

saben els famosos, que no es cansen 
de mostrar el seus sentiments més 
íntims a tots i cadascun dels seus 
fans. Encara que, cal dirho tot, l’ex
cés de sucre hauria pogut ser molt 
més excessiu del que es va veure 
ahir en l’univers dels tuits ciber
nètics.
 És cert que hi va haver qui va vo

ler fer ostentació d’afecte. L’exem
ple de Mariah Carey és el més evi
dent, però en el seu cas no sorprèn 
perquè sempre que té l’ocasió de 
ferho penja fotos del seu marit, 
Nick Cannon, i els seus fills, Mon-
roe i Monroccan Scott. A la imatge 
que va publicar ahir, la cantant i el 
seu marit apareixen fentse un pe

Mariah Carey i Gisele 
Bündchen es fan petons 
amb les seves parelles,  
i Elle MacPherson 
exhibeix els seus fills

L’amor és a Twitter
3Els famosos celebren Sant Valentí penjant a la xarxa les seves imatges més romàntiques
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tó a contrallum. En una línia més 
sofisticada però igual d’afectuosa 
apareixen Gisele Bündchen i el seu 
marit, el jugador de futbol americà 
Tom Brady. Una altra supermodel 
de talla mundial, Elle MacPherson, 
prefereix mostrar dos dels seus fills. 
Perquè Sant Valentí també premia 
l’amor de mare.

La Cubana l’arma al 
Tívoli per Sant Valentí
Fidel als seus fans i al generós esperit 
teatrer que ha mostrat al llarg de tres 
dècades, La Cubana la va armar ahir, 
dia de Sant Valentí, a les portes del Tí
voli, on representa Campanades de bo-
da. Va animar el públic a anarhi amb 
un vestit de núvia a la mà i va regalar 
invitacions a les 500 primeres perso
nes que ho van fer. La cua, al migdia, 
arribava fins a la plaça de Catalunya. 
 Com groupies del rock, un parell 
de senyores ja prenien posicions 
amb la seva cadira i el vestit abans 
de les nou. ¡Més de tres hores d’espe
ra! Així és el poder de convocatòria 
d’una companyia única i singular 
que després de rebre l’aplaudiment 
de 250.000 espectadors farà l’última 
campanada nupcial a Barcelona el 3 
de març, un any després d’estrenar

la. Després iniciaran una llarga gira 
per Espanya que s’acabarà a Madrid. 
Tenen molts pretendents, però no 
podran satisferlos a tots. «Anirem 
als teatres on puguin sortir els nú
meros. Nosaltres no tenim subvenci
ons», va recordar el director i ànima 
del grup, Jordi Millan.    
 La companyia vol acomiadarse 
de Barcelona amb més regals. El 20 
i 27 de febrer, els que vagin al Tea
tre Tívoli de 18.00 a 20.30 hores po
dran adquirir entrades a 1 euro (365 
entrades). La guinda la posaran en 
l’última funció: rifaran articles de 
vestuari, perruqueria i escenografia 
dels seus muntatges. «Per als fetitxis
tes», va deixar anar Millan. Records 
del seu llarg i festiu idil·li amb el pú
blic. I. FERNÁNDEZ
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