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MÚSICS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

MADRID Agències

L a soprano Montserrat
Caballé va rebre ahir
de mans del president

de la comunitat madrilenya,
Ignacio González, la medalla
Internacional de les Arts de
Madrid, el màxim guardó cul-
tural que concedeix el Govern
autonòmic.
“Com a catalana i com a es-

panyola em sentomolt orgullo-
sa de rebre aquest premi... que
serà al lloc demés honor de ca-
sa meva, a la meva habitació
del piano, on tinc els millors
reconeixements”, va afirmar
la cantant barcelonina, que va
besar la medalla tot just tenir-

la a les mans, malgrat que
s’ajudava amb un bastó per
moure’s per l’escenari.
El lliurament de la medalla

a Caballé va tenir lloc a la sala
principal del complex Teatros
del Canal i va coincidir amb el
dels premis de Cultura de la
Comunitat de Madrid 2012,
que han recaigut en Miguel
del Arco (teatre), Ruth Miró
Salvador (dansa), Tomatito
(música), Fernando Savater (li-
teratura), Juan Genovés (arts
plàstiques), ChemaMadoz (fo-
tografia), JoséCoronado (cine-
ma), Carmen Añón Feliú (pa-
trimoni històric) i Joselito, el
Fundi i José Luis Bote (tauro-
màquia).c

Daft Punk, el 25 d’agost passat, en el lliurament dels premis MTV Video Music al Barclays Center de Brooklyn,

Ambels seus cascos, el
duoDaft Punk pot ju-
gar a ser súper heroi.
I ho és per al mercat
francès del disc, que

li atribueix gran part de mèrit en
el creixement del 6,1% de ven-
des, gràcies a l’èxit devastador de

Random acces memoires, el quart
àlbum.
Un fenomen en diversos sen-

tits. El musical per davant de tot:
difós el 23 de març, el mateix dia
I Tunes mundial venia un milió
de còpies digitals. I en tot just
dos mesos la versió física (13 pis-
tes i 75 minuts) rondava els dos
milions i mig de vendes. Electre
francès, però d’àmbit mundial.
Al setembre,Random es va con-

vertir en el discmés ben venut en

la història del portal britànic
d’Amazon. Per davant de glòries
locals –i universals– comAdele (i
el seu 21), David Bowie (The next
day) oBack to black, d’AmyWine-
house, que ocupaven el podi.
Gairebé alhora, el Huffington

postamericà ensenyava les fotos
del duo amb l’actriu Milla
Jovovich, preses per un altre
francès, Mathieu César, per a la
revista CR Fashion Book. Segons
César, “les fotos promouen simul-

L’enigmàtic duo francès, amb el rostre amagat per un casc, polvoritza

Caballé besa la medalla en presència d’Ignacio González

Els cuiners David Muñoz, Paco Roncero, Diego Guerrero, Ramon Freixa i Óscar Velasco
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Cuinersde luxeenunsoparvirtual solidari
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E l sopar virtual més gran
mai nomuntat” anirà a càr-
rec dels xefs DavidMuñoz,

Paco Roncero, Diego Guerrero,
Ramon Freixa i Óscar Velasco,
tots ells amb dues estrellesMiche-
lin, per iniciativa de l’oenagé Fun-
deso per recaptar fons per a deu
projectes socials.
“Quanun sopar surt bé és un so-

par deu. Per això hem ajuntat deu
estrellesMichelin, deu plats exqui-
sits i deu projectes socials perquè
tot surti deu”, va dir ahir el funda-
dor de la Fundació Desenvolupa-

ment Sostingut (Fundeso), Rafael
Guardans, en la presentació a Ma-
drid de la iniciativa.

Als cuiners se’ls va demanar que
adaptessin als seus estils els plats
tradicionals de diferents països
com Colòmbia, Cuba, Filipines,
Marroc, el Perú i el Senegal, on la
fundació treballa.Els menús no es
degustaran, sinó que fins al 10 de
desembre les videoeceptes es ven-
dran a la direcció Lacenadiez.fun-
deso.org.

Elaborades pels xefs a les cuines
de l’escola Le Cordon Bleu deMa-
drid, tenen un preu de 98 euros el
menú de degustació completa i de
38 el bàsic, que inclou cinc plats.
Fundeso treballa des de 1995 en el
desenvolupament socioeconòmic
a més de vint països.c


