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AnaBoyer (23) i Fernan-
do Verdasco (29) es
veuenmolt, segons in-

forma ¡Hola! en l’edició
d’aquesta setmana, aparegu-
da ahir. Amb unes imatges
presumptament robades, la
revista social per excel·lència
organitza una portada en la
qual apareixen la filla petita
d’Isabel Preysler i Miguel
Boyer ambel tennista Fernan-
do Verdasco.
La parella es troba en unes

pistes de tennis en el que sem-
bla una classe improvisada de
l’esport del qual el campió ocu-
pa la posició 31a al rànquing
de l’ATP. Unes imatges afec-
tuoses (ell acariciant-li el ca-
bell, agafant-la de la mà, o ella
mirant-lo embadalida) que

pressuposen que entre tots
dos hi podria haver una mica
més que una bonica amistat.
L’endemà de la classe ma-

gistral se’n van anar a Segòvia
amb uns amics per gaudir de
l’última tarda del tennista
abans de partir cap a Pequín.
Ana i Fernando es van conèi-
xer en un concert del germà
d’Ana, el cantant Enrique Igle-
sias, i no van tornar a coinci-
dir fins aquest estiu, a Eivissa,
on tots dos van passar unes va-
cances en companyia dels
seus respectius amics.
Tots dos són solters i han tin-

gut relacions anteriors (ella
amb Diego Osorio, i ell, amb la
model hawaiana Jarah Maria-
no), però en aquests moments
pengen el rètol de lliure al seu
cor. Pot ser la parella perfecta.
Només falta que s’enamorin.c

cacions que oculten zones estra-
tègiques, o en puntes molt abun-
dants. Sorprenia el calçat de les
models, majoritàriament botes
planes a mig panxell.
L’aparició al final de Marc Ja-

cobs, visiblement emocionat, era
la prova més clara que es tracta-
va, com es confirmaria minuts
després, de l’última desfilada del
dissenyador nord-americà per a
Louis Vuitton, després de 12 anys
d’intensa i fructífera relació.
La nit anterior coincidien dues

marques tan oposades com ara
Valentino i Alexander McQueen
en alguns dels traços de la seva
proposta, especialment en es-
tampats geomètrics, que en el cas
del primer, el sempre clàssic
Valentino, remetien al folklore
rus, mentre que en el segon
estaven inspirats en Mondrian.

Hermès era l’última de lesmar-
ques importants que mostrava
les seves propostes a la passa-
rel·la de París, que tanca el cicle
internacional de desfilades per a
la primavera-estiu 2014, amb les
seves idees clàssiques i elegants,
basades en el tractament de la
pell. Abans es revelava la segona
línia deMiuccia Prada, MiuMiu,
amb vistosos estampats.c

El baríton Leo Nucci (centre), que triomfa aquests dies
als Concerts Verdi del Gran Teatre, va rebre ahir al
Cercle del Liceu el premi Ópera Actual juntament amb el
contratenor barceloní Xavier Sabata i el Concurs de Cant
Francesc Viñas, representat per Miquel Lerín (dreta).

ambuna col·lecció de luxe i amb transparències
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Portada de ¡Hola!, amb la probable parella de moda

Vuitton, Miu Miu i
Hermès tanquen la
passarel·la de París,
l’última que revela les
tendències per al 2014

Farrow i la seva mare Mia Farrow el maig del 2012 a les Nacions Unides
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on apareixia el seu expadrastre.
Per la seva part, Dylan, que va

ser adoptada per Farrow i Allen i
avui té 28 anys, va parlar sobre
les acusacions d’abús sexual que
va llançar la seva mare els mesos
posteriors a l’escàndol, assenya-
lant que hauria d’haver portat
aquell cas a judici, ja que recorda
clarament certes situacions in-
convenients: “No ho recordo tot,
però sí el que va passar a l’àtic i
quina roba portava”, assenyala a
l’article, comentant que si li ha-
guessin preguntat, li hauria dit a
la seva mare que fos valenta i que
testifiqués. Segons Dylan, en
aquests anys Allen ha intentat co-
municar-se amb ella a través del
correu electrònic en dues oca-
sions, però ella no ha respost.c
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