
SENSE LES ESTRETORS DE LA CRISI

Paris Hilton, cap de setmana de 
compres i relax amb River Viiperi
Si s’ha de jutjar per la foto, dues coses 
semblen clares. La primera és que a 
Paris Hilton la crisi no l’afecta com al 
comú dels mortals. I la segona és que 
la que va ser hereva de l’imperi ho-
teler no té clar quines sabates com-
prar-se. Potser tenint en compte una 
cosa i l’altra la díscola milionària va 
optar per comprar-les totes. Va ser di-
vendres i en una de les exclusives bo-
tigues Barney, tal com Paris es va afa-
nyar a informar els seus seguidors a 

TWITTER

través del seu compte de Twitter. I va 
ser poc abans que decidís passar el 
cap de setmana estirada en alguna 
de les gandules que envolten la pisci-
na de casa seva en companyia del seu 
nòvio, el supermodel eivissenc River 
Viiperi, i abans que es dediqués a foto-
grafiar Peter Pan, Stewart Little i Ha-
rajuku Bitch Chilling, els seus gos-
sets. Ho diu i ho ensenya tot a través 
de les xarxes socials. Res sorprenent 
per a un personatge com el de Paris.
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Corella: «El cas del 
Bolxoi és de pel·lícula» 
Ángel Corella encara no s’ha refet de 
l’últim escàndol que va viure al Tea-
tre Bolxoi, on el seu amic Serguei Fi-
lin va ser desfigurat amb àcid. «El que 
va passar al Bolxoi és de pel·lícula. 
S’ha d’entendre que la dansa a Rús-
sia és molt important i cuiden al 
100% els ballarins, igual que aquí», 
declara amb sarcasme Corella. La fi-
gura de la dansa la companyia del 
qual, Barcelona Ballet, viu moments 
d’incertesa, a l’espera de poder tre-
ballar de manera estable al Liceu, no 
ha vist res igual als fets de Moscou al 
llarg de la seva carrera. «He escoltat 
paraules pujades de to a causa de la 
falta de liquiditat a la companyia pe-
rò no he rebut mai amenaces direc-
tes, ni he passat por», explica l’acla-
mat artista que segueix en actiu pe-
rò dosifica cada vegada més les seves 
actuacions.

MASTERCLASS AMB BARBIE / Després de 
triomfar com a principal ballarí de 
l’American Ballet, Corella va obrir la 
seva pròpia companyia a Espanya 
amb la idea d’apostar pel talent local 

d’abril a través 
de la platafor-
ma boing.es. 
 La guanya-
dora va ser la 
mallorquina 
Julia Miró Ver-
ger, una prome-
sa de 9 anys. «Hi 
havia moltes 
nenes amb ta-
lent, entre elles 
dues de molt 
bones de la nos-
tra escola, però 
la Julia es va im-
posar. Té unes 
condicions fan-
tàstiques:  és 
molt flexible, 
salta molt bé 
i és molt artis-
ta», destaca Co-

rella. Si la seva companyia segueix 
endavant, la prometedora guanya-
dora hi podria ballar quan creixi. De 
moment el seu premi serà ballar en 
el clip promocional del film basat en 
una coreografia creada pel mateix 
Ángel Corella. H
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i evitar el seu èxode. Fa poc va fer una 
masterclass a la seva escola barceloni-
na on van participar 30 joves ballari-
nes, entre elles les cinc finalistes 
d’un concurs relacionat amb el llan-
çament del nou film Barbie en la baila-
rina mágica, que s’estrenarà el 26 
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Soraya Castro, 
primera gitana 
a ‘Interviú’
És filla d’el Muerte i la Pepa, d’una de 
les famílies més antigues de Marbe-
lla, i és la primera gitana de soca-
rel a posar per a Interviú. És Soraya 
Castro, una aficionada al surf que 
respecta però no practica els cos-
tums de la seva ètnia, i que és mare 
d’un nen de pare paio. Ha estat de-
pendenta, netejadora, secretària, 
bailaora i ara recepcionista.

La filla de Madonna 
comença a festejar 
La primogènita de Madonna, Lour-
des Maria, es fa gran i amb ella crei-
xen els problemes per a la reina del 
pop. Si fa cosa de mig any la filla que 
va tenir amb Carlos León, llavors el 
seu entrenador físic, era fotografia-
da pels paparazzi fumant enmig del 
carrer, hàbit que la seva mare desa-
prova categòricament, ara Lola, així 
és com se la coneix familiarment, co-
mença a festejar. La jove de 16 anys 
manté un idil·li amb el seu company 
d’estudis, l’actor Timothée Chala-
met, que interpreta el personatge de 

Finn en la premiada sèrie de tele-
visió Homeland. Tots dos compar-
teixen aules a La Guardia High 
School of Music, Art and Perfor-
ming Arts de Nova York i, des de 
fa unes setmanes, hores de con-
fidències en les estones lliures. 
Lourdes Maria es graduarà l’any 
que ve mentre que Timothée aca-
ba els estudis aquest 2013. Men-
trestant, la intèrpret de Like a Vir-
gin assegura que «lidiar amb una 
noia adolescent no és una cosa 
gens fàcil».
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