
A L’ALFOMBRA VERMELLA AMB 10 ANYS

Sharon Stone s’endú 
d’estrena el seu fill mitjà
Sharon Stone va assistir dimarts a 
la nit a l’estrena de la sèrie Agent X 
a Los Angeles amb el seu fill Laird. 
L’actriu d’Instint bàsic va aparèi-
xer somrient a l’alfombra verme-
lla amb un disseny sedós molt 
glamurós, la melena curta i ma-
quillatge senzill. No obstant, la 
sorpresa va ser que es va presen-

tar acompanyada del seu fill, de 10 
anys. Stone va adoptar el nen el 2005 
després de la seva ruptura amb el 
periodista Phil Bronstein. A més de 
Laird, l’actriu té dos fills més, també 
adoptats: Quinn, de 9 anys i Roan, de 
15, a qui va acollir durant la relació 
que va tenir amb el periodista i de 
qui ha perdut la custòdia.  

AFP / MARK DAVIS

COR DE FAMOSOS

Nadal i CR7 
canten amb 
Julio Iglesias 
Julio Iglesias ha llançat el video-
clip de la cançó Fallaste corazón, en 
què apareixen cares conegudes 
fent playback. Alguns dels prota-
gonistes són els esportistes Fer-
nando Alonso, Rafa Nadal, Cris-
tiano Ronaldo, Iker Casillas, Car-
los Moyá i Luís Figo. També hi 
han col·laborat altres famosos 
com Santiago Segura, Enrique 
Ponce, José Mota, Boris Izaguir-
re, El Gran Wyoming i Nieves Ál-
varez.   
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CÒMIC REPETIT

Chris Rock 
presentarà la 
gala dels Oscars
Chris Rock presentarà la gala dels 
Oscars el 28 de febrer. El còmic, que 
ja va amenitzar la gran festa del ci-
ne de Hollywood el 2005, substitu-
eix Neil Patrick Harris. En els últims 
anys, només han repetit Ellen De-
Generes (2007, 2014) i Jon Stewart 
(2006, 2008). Hugh Jackman (2009), 
Billy Crystal (2012), Seth MacFarla-
ne (2013)  Harris (2015), Steve Martin 
i Alec Baldwin (2010) i James Franco 
i Anne Hathaway (2011) no han tor-
nat a presentar-la.
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NOU CONCEPTE DE RESTAURANT 

L’esperit d’‘El Somni’ 
s’instal·larà al Liceu 
Un nou concepte de restaurant on 
el menjar se servirà amb modernes 
imatges i objectes relacionats amb 
Catalunya, les seves tradicions i els 
seus productes alimentaris ocupa-
rà els 950 metres quadrats dels bai-
xos del Liceu. L’espai, on abans hi 
havia un cafè i una botiga de Laie, 
reobrirà al març amb una innovado-
ra i atrevida proposta gastrolúdica 
que recolzen cracs com els germans 
Roca, que hi instal·laran una sucur-
sal de la seva gelateria Rocambolesc 
(la responsable és Ale Riva, dona de 
Jordi Roca), una de les noves ico-
nes comestibles del qual serà el dit 
de Colom. Ells i l’artista Franc Aleu, 
l’empresari Jordi Armengol i la se-
va col·lega a Tast Barcelona, Annette 
Michelle Abstoss, oferiran un nou 
concepte que una «gastronomia, 
cultura i solidaritat». 
 El primer factor el posaran les 
menges, i el segon se servirà a través 
de projeccions, la decoració i la ma-
nera de servir el menjar. La solidari-
tat arribarà a través d’una barra de 
tapes elaborades per grans cuiners 
que destinarà part dels seus benefi-
cis al Casal dels Infants del Raval, en-
tre d’altres, que ahir va estar repre-
sentat per Lluís Prats. 
 El projecte aspira a ser un revul-
siu per a la Rambla amb una apos-

ta innovadora i de qualitat però as-
sequible, segons Armengol. «Volem 
que les famílies puguin disfrutar 
d’aquest viatge a través de la cultu-
ra, la gastronomia i les arts. Volem 
que sigui una experiència diverti-
da». Les obres per transformar el lo-
cal costaran 3,4 milions d’euros. «Se-
rà un espai neomodernista i surrea-
lista», va dir Aleu, per a qui aquest 
projecte és com una òpera perquè és 
molt coral. «Hi participen des d’arte-
sans fins a especialistes en robòtica i 

cuiners». Entre els sis escenaris que 
ha dissenyat figura una cava decora-
da amb embotits de ceràmica i una 
barra creada «amb ampolles de vi es-
campades». Per a Jordi Roca, el con-
cepte guarda l’essència d’El somni, 
elitista experiència gastronòmica i 
sensorial.
 Més enllà dels 220.000 euros anu-
als sense IVA que el Liceu cobrarà pel 
lloguer, Roger Guasch, el seu direc-
tor general, aspira a atraure a l’òpe-
ra alguns clients del local. H
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33 D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Lluís Prats, Roger Guasch, Annette 
Abstoss, Ale Riva, Jordi Roca, Jordi Armengol i Franc Aleu.


