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Adolfo Suárez Illana haurà de 
ser operat d’un càncer de gola
El fill de l’expresident espanyol Adolfo 
Suárez haurà de ser operat d’un càncer de 
gola, tal com explicava ahir el diari Abc ci-
tant l’afectat com a font. Després dels fu-
nerals d’estat que va rebre el seu pare, Suá-
rez Illana, que ha exercit com a portaveu de 
la família, fa dues setmanes que sap que pa-

teix aquesta malaltia. En declaracions a 
13TV, Suárez va dir que “dir-se Suárez i no 
tenir càncer és com un ou sense sal”. Feia 
referència al mal que ha fet aquesta malal-
tia a la seva família. La seva mare i la seva 
germana gran van morir d’això i les seves 
altres dues germanes també l’han patit. GENT

Els germans Roca 
estrenen ‘El somni’

J.C. 

L’Auditori Mediapro va ser el lloc 
elegit per estrenar la pel·lícula 
El somni, dels germans Roca, 
Franc Aleu i la productora Me-
diapro. A la première del film, en 

el qual participa l’Ajuntament de Barcelona, 
hi van assistir el conseller Ferran Mascarell, 
el regidor Joaquim Forn, el doctor Bonaven-
tura Clotet, la cantant Sílvia Pérez Cruz, el 
compositor Albert Guinovart i moltes altres 
cares del món de la cultura i la política. 

El film és una de les parts del projecte mul-
tisensorial que van signar els gironins ger-
mans Roca, que inclou un sopar, una exposi-
ció, cartes creatives i un llibre. L’estrena 
mundial va ser ahir a la capital catalana; tot 
i això, el film no es podrà veure fins al 9 de 
maig, quan serà estrenat per al gran públic a 
tot el món a través d’Amazon i d’iTunes. Des-
prés d’haver passat per festivals com el de 
Berlín i el de Sant Sebastià, el film estarà dis-
ponible en onze idiomes, entre els quals hi ha 
el català. Amb la gastronomia com a centre del 
discurs, el llargmetratge ha estat definit com 
una creació “insòlita”.e

50 històries d’amor repassen 
la història de Pronovias

JOAN CALLARISSA 
BARCELONA 

Pronovias serà el nom de la 
moda d’aquesta setmana 
a Barcelona –amb permís 
de les polèmiques tuite-
res de Desigual– i ja va 

deixar-ho clar. En plena Bridal 
Week barcelonina, la firma d’Alber-
to Palatchi s’ha plantat al cor del Ra-
val –al Convent dels Àngels, davant 
del Macba– amb l’exposició 50 love 
stories, que rememora els seus cin-
quanta anys de trajectòria empresa-
rial amb cinquanta vestits de núvia 
de la marca. 
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La col·lecció que s’hi exposa va 
ser inaugurada ahir per Palat-
chi (03), la seva dona, Susana 
Gallardo, i Genoveva Casano-
va, exdona de Cayetano Martí-
nez de Irujo i imatge de la mar-
ca en moltes ocasions. Un trio 
que va concentrar una bona 
representació dels mit-
jans de la ciutat, molts 
dels quals van mos-
trar interès en el 
punt de vista de 
Genoveva Casa-
nova  sobre la no-
va relació del seu 
exmarit amb la ne-

dadora mallorquina 
Melani Costa. 

Anècdotes al 
marge, la mostra 
destaca per la revi-
sió que fa de les 

aportacions de la 
marca a la moda 

nupcial al llarg 
d’aquest mig segle. Amb 

els cinquanta vestits 
(02), cedits tots per 
dones que se’ls han 
posat per casar-se, i 
amb audiovisuals i 
imatges (01)  que 

mostren campanyes 
que ha fet la marca, el 

recorregut assenyala 
Pronovias com un agent 

democratitzador del vestit de 
núvia de qualitat i també com a ele-
ment d’innovació estilística. 

L’exposició, que es podrà visitar 
gratuïtament fins al 10 de maig, 
també serveix com a homenatge als 
dissenyadors que han treballat per 
a la firma. Des d’Elie Saab fins a 
Emanuel Ungaro, passant per Va-
lentino i Hannibal Laguna, estan re-
presentats en aquesta selecció de 
peces nupcials. L’etapa daurada que 
Manel Mota, mort precipitadament 
el gener del 2013, va regalar a Pro-
novias també hi està present. Ves-
tits de famoses com Astrid Klisans 
i una selecció de vestits de costura 
culminen la mostra.e
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