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DISTINCIÓ DE L’AJUNTAMENT

El Romea rep la Medalla 
d’Or al Mèrit Cultural 
L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 
va presidir ahir, al Saló de Cent de 
l’Ajuntament, l’acte d’entrega de la 
Medalla d’Or al Mèrit Cultural al te-
atre Romea. El ple de l’Ajuntament 
celebrat el 25 de juliol del 2014 li va 
atorgar la distinció coincidint amb 
«els 150 anys d’inestimable i ininter-
rompuda tasca a favor de la tradició 
escènica de la ciutat i del país». 
 Van assistir a l’acte, entre altres, 
Daniel Martínez, president del Grup 
Focus, que gestiona la sala, actual-
ment sota la direcció artística de 
Borja Sitjà; Josep Manel Canals, 
president del consell d’administra-

ció del teatre, i el tinent d’alcalde 
de Cultura de l’Ajuntament, Jaume 
Ciurana.
  Hermann Bonnín, codirector de 
La Seca Espai Brossa, es va encarre-
gar de glossar la trajectòria d’aques-
ta històrica sala. Va néixer com a te-
atre privat el 1863 i el 1981 va passar 
a ser el Centre Dramàtic de la Gene-
ralitat, denominació amb què va es-
tar complint el paper de Teatre Na-
cional fins a la creació del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC). A la foto, 
Martínez (amb la medalla), Trias i 
Canals (dreta) posen en l’acte d’en-
trega de la distinció. H

JOAN PUIG

AGRA DISPUTA

Baralla per 
l’herència de 
Williams
L’herència de Robin Williams, des 
dels diners fins a un picasso i objec-
tes personals, com joguines i te-
beos, enfronta la seva tercera do-
na, Susan Schneider, amb els tres 
fills de l’actor, que va tenir amb 
les seves dues dones anteriors. El 
còmic, que tenia 63 anys quan es 
va suïcidar, havia deixat un testa-
ment en què atorgava tota la seva 
fortuna a una fundació que inclou 
els seus tres fills com a benefactors 
i va ordenar crear-ne una altra per 
a Schneider que incloïa la casa de 
tots dos a Tiburón (Califòrnia).

150 NOMINATS

Cita d’estrelles 
en el dinar previ 
als Oscars
El dinar dels candidats als Oscars 
es va convertir en una inacabable 
desfilada d’estrelles a l’hotel Bever-
ly Hilton de Los Angeles, ja que s’hi 
van reunir més de 150 nominats, al-
guns d’edicions passades. Anne Hat-
haway, Bradley Cooper, Clint Eas-
twood, Jennifer Lawrence, Emma 
Stone i Michael Keaton, entre altres, 
van brillar amb llum pròpia en una 
cita en la qual van manar els vestits 
jaqueta i els vestits de còctel. Els es-
mòquings i els vestits llampants es 
van guardar per a la gala en la qual 
s’entregaran els premis (el dia 22 
d’aquest mes).

CRAC A ANDORRA

Messi se’n 
va a la neu
amb la família
Leo Messi va aprofitar la primera de 
les dues jornades de festa que va do-
nar Luis Enrique als seus jugadors 
per fer una escapada a la neu amb la 
seva família. L’estrella del Barça, que 
com la resta dels seus companys no 
tornarà als entrenaments fins demà, 
en va deixar constància amb una fo-
tografia a Instagram en què apareix 
amb la seva parella, Antonella Roc-
cuzzo, i el seu fill, Thiago, al Parador 
Canaro (Soldeu, Andorra), ben abri-
gat i amb un trineu. «Preciós dia a la 
neu amb els meus dos amors», va es-
criure com a peu de foto.


