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PREMI CERES A LA MILLOR OBRA DE TEATRE

Josep Maria Pou triomfa
a Mèrida amb ‘A cel obert’
La gala d’entrega dels premis Ce-
res de teatre, celebrada dijous al Te-
atro Romano de Mèrida, es va con-
vertir en una plataforma de defensa 
de la cultura. El rebuig a la càrrega 
de l’IVA i les pulles contra el minis-
tre Wert van copar els discursos dels 
guardonats, molts d’ells catalans, 
com el col·laborador d’EL PERIÓDI-

CO Josep Maria Pou, actor i director 
de l’obra A cel obert (millor espectacle 
de l’any, a la foto amb Nathalie Poza 
i el productor Jordi González), Vicky 
Peña (millor actriu), Paco Azorín 
(millor escenògraf), Eva Fernández 
(millor caracterització) i Núria Es-
pert (distingida per la seva trajectò-
ria).
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RODATGE D’UN VÍDEO

Beyoncé 
treballa a la 
muntanya russa
Beyoncé va aparèixer ahir per 
sorpresa al parc d’atraccions Lu-
na Park de Coney Island (Nova 
York) per rodar unes escenes del 
videoclip del seu pròxim senzill, 
XO. Acompanyada pel seu estilis-
ta, Ty Hunter, i la model Jordan 
Munn, i lluint una gorra amb la 
cara del raper Notorious B.I.G., 
la diva va disfrutar com una visi-
tant més al Cyclone, una munta-
nya russa emblemàtica de la ciu-
tat (es va construir el 1927) men-
tre la gravaven. 

GTRES

FOTOS AL CAMP NOU

Milan Piqué 
celebra la 
Supercopa
Milan, el fill de Gerard Piqué i Sha-
kira, pot ser que tingui nom d’equip 
italià de futbol, com recorden llen-
gües malicioses, però el seu equip 
favorit serà el Barça. El seu besavi, 
Amador Bernabéu, encarregat de les 
relacions del club amb la UEFA, el va 
fer soci així que va néixer. I ahir va 
posar, vestit amb la samarreta blau-
grana al Camp Nou, amb la Super-
copa d’Espanya que va guanyar el 
seu pare dimecres davant l’Atlètic 
de Madrid. El jugador en va penjar 
diverses imatges al Facebook.

EL PRINCIPAT ACULL AVUI UN ENLLAÇ «PRIVAT» AMB 400 CONVIDATS

Comiat de soltera 
‘hippy’ a Mònaco
El secretisme amb què la casa re-
ial monegasca està tractant el ca-
sament, avui, entre Andrea Ca-
siraghi, fill de 29 anys de la prin-
cesa Carolina, i Tatiana Santo 
Domingo, una rica hereva colom-
biana de la mateixa edat, és tan 
gran que ni tan sols se sap l’ho-
ra exacta de l’enllaç. «Un assump-
te privat», assenyalen, i per tant 
no n’informen de cap detall. Pe-
rò la núvia va trencar ahir aques-
ta estratègia i va donar permís a 
Lauren, la dona del seu germà An-
drés, perquè pengés a Instagram 
una imatge amb les seves ami-
gues sota el títol Verges suïcides. Es 
tracta del seu comiat de soltera. 
Glamur de vint anys.

CARLOTA CASIRAGHI, A LA FOTO / Entre 
les noies que apareixen vestides 
de blanc i amb corones de flors a 
bord del que sembla un iot hi ha 
la futura cunyada de Santo Do-
mingo, la princesa Carlota (emba-
rassadíssima del seu nòvio, l’ac-
tor Gad Elmaleh, encara que tam-
poc n’hi hagi hagut confirmació 
oficial). L’única que porta un toc 
de color és la núvia: vermell. El 
conjunt té aires hippies, chic i bohe-
mis. 
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33 Tatiana Santo Domingo, al centre, de vermell, amb les seves amigues. 
Carlota Casiraghi, asseguda a l’esquerra, acariciant un gos.

INSTAGRAM

 No deixa de sorprendre que s’ha-
gi publicat aquesta imatge hores 
abans del casament quan els nuvis, 
que surten des del 2005 i el març pas-
sat van tenir un fill, Sacha, han de-
manat expressament als seus 400 
convidats que no comparteixin a les 
xarxes socials les fotos que facin du-
rant la cerimònia. ¿Es trencarà una 
altra vegada el secretisme? H

Tatiana Santo 
Domingo trenca a les 
xarxes el secretisme 
sobre el seu casament 
amb Andrea Casiraghi


