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FAMOSOS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

CRÍTICA DE TV

No hi ha casament sense festa ni
nit. I cinquanta anys vestint les
núvies delmónmereixien una ce-
lebració especial per part de Pro-
novias. La casa dels Palatchi,
amb Alberto i Susana al capda-
vant, van brindar per la vida, l’ale-
gria i la continuïtat amb clients,
amics, periodistes, models i amb
tot l’equip de la firma que va salu-
dar com a part imprescindible en
la creació d’unes meravelles que
fan de les núvies estrelles d’un
dia especial. Primer ho van fer al

pavelló d’Itàlia de la Fira, davant
d’una reproducció de la façana
de l’edifici patrimoni de la huma-
nitat del carrer Cuna de Sevilla, i
que seran, amb el de rambla de
Catalunya a Barcelona, els dos
nous vaixells insígnia de la firma.
Inici feliç, amb les paraules, jus-
tes, breus, d’Alberto Palatchi i

l’apoteòsica desfilada amb belle-
ses com la màgica Godeliv o la
sensual Karolina Kurkova, habi-
tuals de les desfilades de Pronovi-
as. El final de Kurkova, a mitja
llum, al compàs de Be my baby,
va ser, senzillament, emocionant.
Després la festa es va traslla-

dar al MNAC, sota la cúpula del
qual es va celebrar una globalitza-
ció de cognoms amb un comú de-
nominador: la diversió elegant,
chic, aclaparadora en estil i amb
buffets apetitosos. Servia Nando
Jubany, una garantia gastronòmi-
ca, i van córrer els vins entre be-
lleses sense cap pressa per passar
per l’altar: ni Vanessa Lorenzo,
parella de Puyol, Helen Lindes,

Gent

Lameravellosa nit de noces de Pronovias alMNAC
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MAG. Cada dos per tres, Toni Clapés i Jordi Basté
ens parlen a RAC1 de les excel·lències d’Antonio Dí-
az, el Mag Pop. Encara no els he fet cas i no he vist el
seu espectacle de màgia al teatre. Però sí que he vist
l’estrena de la nova temporada del seu programa tele-
visiu, El Mago Pop (Discovery Max, divendres,
22.30h.), i he entès la sorpresa de Basté i Clapés. An-
tonio Díaz aconsegueix que les cartes saltin i es des-
placin soles, que tregui la carta encertada, que les
monedes travessin taules de vidre, que les dents de
les claus es desplacin, que un bitllet aparegui a l’interi-
or d’una taronja... Il·lusionisme impactant i a peu de
carrer: Antonio Díaz es passeja per Barcelona i sor-
prèn vianants amb algun truc breu i enlluernador que
els desconcerta. Fins i tot deixa bocabadat Jorge Wa-
gensberg, la nostre patum del positivisme científic,
que emmudeix quan Díaz endevina el número que ha
pensat i el fa aparèixer en un tiquet de l’esmorzar al
qual aplica la flama d’un encenedor... El programa té
un aire de relat, un to narratiu (un estil que em recor-
da La mitad invisible del gran Juan Carlos Ortega a
La 2), un fil conductor: Antonio Díaz diu que busca
Stephen Hawking, aventura que el porta a una sèrie
de cites i viatges encadenats, amenitzats, pels seus
il·lusionismes. Un altre al·licient del programa és la
profusió de trucs i l’espectacularitat d’alguns, com
desaparèixer durant un salt en paracaigudes: el risc
rau en el fet que el teleespectador atribueixi el que
veu a un joc de càmeres més que a un truc de màgia
(si es pot distingir una cosa de l’altra). El gran repte
de l’il·lusionista televisiu consisteix a superar aquesta
sospita: per això El Mago Pop desenvolupa alguns
dels seus jocs de màgia davant testimonis famosos,
com Latre o Neymar, els rostres de sorpresa dels
quals són l’aval que necessitem per superar la incredu-
litat que genera el moviment dels finíssims dits d’An-
tonio Díaz.

SALTS. Torna a esquitxar-nos Mira quién salta (Tele-
cinco, dijous nit) per segona vegada. Ha aconseguit
que la inhòspita atmosfera de la primera edició es

caldegi una mica
per una escenogra-
fia i il·luminació
més agradables,
més càlida. Però
la substància és
insípida com ella
sola: cossos que
cauen a l’aigua.
No té gaire gràcia,
encara que el cos

sigui el del vident Sandro Rey, “el sensitiu d’Espa-
nya”. Per molt que la cadena vulgui convèncer-nos
que es gesten amors ardents entre els concursants, no
m’ho crec i m’és igual. Veient-los saltar una vegada,
vistes totes! No hi veig cap aportació televisiva: truca-
ré Sandro Rey, i que m’endevini qui guanyarà. I mira-
ré una altra cosa.

ILERCAVÒNIA. Cosins germans (TV3), amb Empar
Moliner i Ferran Torrent, ha visitat les terres de la
meva vella Ilercavònia, les que s’escampen des dels
cims dels ports de Morella, Beseit i Horta i confor-
men les comarques dels Ports, el Matarranya i la Ter-
ra Alta fina a tres províncies (Tarragona, Terol i Cas-
telló) i en tres comunitats (Catalunya, Aragó i Valèn-
cia) però que componen un mateix i feréstec país, el
país de la batalla de l’Ebre, de les guerres carlines, del
papa Luna i Vicent Ferrer, del càtar Belibasta, de la
reconquesta del rei en Jacme, del Cid, de les taifes
islàmiques, de gots i jueus, de Roma contra els ibers
ilercavons, un país d’oliveres i ametllers, d’ermites i
fonts, cabres i trufes i mel, el país dels meus avantpas-
sats. Amb un programa no n’hi ha prou.

@victoramela

Màgia i
esquitxades

Jocs de màgia o jocs
de càmera? El gran
repte de l’il·lusionista
consisteix a superar
aquesta sospita

Barcelona

La festa a la cúpula
del MNAC, un èxit
total després de la
desfilada al pavelló
d’Itàlia de la Fira
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JOSEP SANDOVAL

50anysradiants
iesplèndids

1. Les models catala-
nes Verónica Blume i
Vanesa Lorenzo, pare-
lla de Carles Puyol
amb qui té una filla,
Manuela
2. Alberto Palatchi,
Karolina Kurkova,
Susana Gallardo de
Palatchi, la família de
Pronovias
3. Lily Kostner, filla de

l’actor Kevin Costner, i
Karolina Kurkova es
van fer amigues a la
festa del MNAC
4. La sensacional
model Godeliv
5. La fanàtica del
Barça Bar Refaeli, amb
la dona de l’actor
Matthew McCo-
naughey, la model
brasilera Camila Alves

6. Astrid Klisans,
muller de Carlos Bau-
te; Ana Boyer, filla
d’Isabel Preysler i
Miguel Boyer, i
Genoveva Casanova,
exdona de Cayetano
Martínez de Irujo
7. Parelles creuades,
Esteve Rabat, Columna
Martí, Rosa Mairal i
Josep Crehueras
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