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MEDALLA INTERNACIONAL DE LES ARTS

Caballé, «orgullosa» amb el 
principal guardó de Madrid
Montserrat Caballé, de 80 anys, es 
va declarar ahir «honrada» de re-
bre la Medalla Internacional de 
les Arts de Madrid, el màxim re-
coneixement cultural que con-
cedeix el Govern autònom, i va 
assegurar que la posarà «al lloc 
d’honor» de casa seva: «la sala del 

piano». «Com a catalana i com a espa-
nyola em sento molt orgullosa de re-
bre aquest premi», va dir la soprano 
en una gala en què també van ser dis-
tingits, entre altres, el músic Toma-
tito, l’escriptor Fernando Savater, el 
fotògraf Chema Madoz i l’actor Jo-
sé Coronado. 
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‘MISS’ ESPANYOLA

Trump vol  
fitxar Patricia 
Yurena
L’espanyola Patricia Yurena, que va 
ser nomenada primera dama d’ho-
nor en el certamen de Miss Univers, 
encara no ha tornat a Espanya i ja té 
sobre la taula la primera oferta de 
treball. Ni més ni menys que del po-
pular multimilionari nord-americà 
Donald Trump, que li ha demanat 
que vagi a Nova York a treballar a la 
seva agència.

CARLOS MONTAÑÉS

PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA ‘QUIEN SABE BEBER, SABE VIVIR’

Fuentes i Ballester,  
ambaixadors del vi
Manuel Fuentes i Inés Ballester van 
exercir ahir d’ambaixadors de l’úl-
tima campanya a favor del consum 
responsable del vi. Sota el lema Qui-
en sabe beber, sabe vivir, el duo de pe-
riodistes es va unir a Javier Pagés, 
president de la Federació Espanyola 
del Vi i CEO de Codorníu (tots tres, a 
la foto), per presentar un llibre que 
comprèn 50 receptes de 50 cares co-
negudes i que es pot aconseguir de 

manera gratuïta a través d’internet. 
Juan Echanove, Mercè Sampietro, 
Pepón Nieto, Pastora Vega, Júlia 
Otero, Ramon Freixa, Amaya Arzua-
ga, Javier Gurruchaga i Josep Roca, 
entre altres, han volgut compartir, 
a més de la recepta del seu plat favo-
rit per maridar amb vi, els ingredi-
ents per convertir aquest moment 
en inoblidable. «2 quilos de petons 
i pessigolles als meus fills al desper-
tar, 1 intercanvi de mirades còmpli-
ces amb la meva dona i un bon plat 

de pernil», són alguns dels ingredi-
ents de la recepta de Fuentes, que va 
coincidir ahir amb Pagés, en què el 
vi és «un art que quan entra produ-
eix alegria de viure; una alegria sa-
na, saludable i honesta». «El vi està 
ple de la nostra cultura, de la nos-
tra geografia i els seus paisatges i 
també, és clar, de la dieta mediter-
rània», va continuar el president de 
la federació, que va destacar la im-
portància de recuperar el costum 
«mil·lenari» de disfrutar del vi. H 

SERGIO SILVA
BARCELONA

PART AL MARÇ

Amaia 
Salamanca 
espera 
una nena
L’actriu Amaia Salamanca i l’em-
presari Rosauro Varo estan espe-
rant una nena, segons LOC. El part 
està previst per a finals de març, 
ja que la intèrpret, que es va fer 
popular gràcies a la sèrie Sin tetas 
no hay paraíso, està de cinc mesos. 
Mentrestant, segueixen fent vida 
social, i van assistir aquest cap de 
setmana a l’enllaç del fill de l’al-
calde de Sevilla Juan Ignacio Zoi-
do el cap de setmana. 

COTXE CALCINAT

Dos detinguts 
més pel robatori 
del fill d’Ortega 
Cano
La Guàrdia Civil va detenir ahir 
dos amics de José Fernando Orte-
ga, fill del torero José Ortega Ca-
no, per l’agressió i robatori d’un 
cotxe en un prostíbul a Castilleja 
de la Cuesta (Sevilla) que després 
van incendiar. En aquest cas, que 
va tenir lloc fa dues setmanes, ja 
hi havia tres joves detinguts més, 
entre ells el fill del destre. L’advo-
cada del noi vol sol·licitar-ne la 
posada en llibertat.


