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ACTRIUS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

La Oreja de Van Gogh dedica
aquest any exclusivament a
Amèrica. La banda basca, que
el 2014 no oferirà cap directe
a Espanya, acaba d’iniciar una
gira que la portarà no només a
les grans capitals del conti-
nent, sinó també a ciutats més
petites.
Encara que reconeixen que

la crisi ha reduït les contracta-
cions musicals, els seus cinc
integrants se senten privile-
giats d’arrossegar multituds a
Llatinoamèrica, encara que
mai no havien tingut temps
d’assaborir aquest èxit amb
calma. “Va ser tot tan ràpid,
que al principi no en gaudíem
com ara, que som plenament
conscients del que ens ha
passat”, diu a La Vanguardia
el bateria Haritz Garde.
Al seu costat, la cantant Lei-

re Martínez assenteix i expli-
ca que la seva incorporació a
la banda el 2008, després de la
marxa d’Amaia Montero, va
ser un repte. “Ha calgut posi-
cionar el grup, tornar a con-

vèncer, això és real; s’ha fet
molta feina i hem sentit que
una altra vegada tornàvem als
començaments”, indica Leire.
Després de passar per Xile,

La Oreja va actuar ahir a la nit
aMontevideo. La setmana pas-
sada va oferir dos concerts al
Gran Rex de Buenos Aires, on
van esgotar entrades i van ha-
ver d’afegir un recital extra
per al maig. A més dels seus
clàssics, en aquesta gira que ar-
ribarà als Estats Units, el grup
presentaPrimera fila, disc gra-

vat l’any passat a Mèxic amb
artistes llatinoamericans.
El pas per l’Argentina va

coincidir amb el desè aniversa-
ri dels atemptats de Madrid i
un dels moments més emotius
va ser la interpretació de Jue-
ves, cançó en homenatge a les
víctimes de l’11-M.c El músic Mick Jagger i la dissenyadora L’Wren Scott eren parella des del 2001

GTRESONLINE

L’últim que se’n va saber a Nova
York va quedar registrat cap a les
8.30 h d’ahir al matí. Va enviar
unmissatge via SMS a una col·la-
boradora sense identificar.
–Vine.
No hi deia res més. Quan

aquesta assistent va arribar al seu
pis cap a les deu i va obrir la por-
ta amb la seva clau, L’Wren
Scott, de 49 anys, estava morta.
La va trobar penjada amb un

fulard lligat a un picaporta, al seu
luxós apartament de la vuitena
planta de la torre del número
200 de l’Onzena Avinguda, en la
confluència amb el carrer 24, a
l’oest de Manhattan. No hi havia
senyals de violència, però tam-
poc cap nota. Encara que s’ha
obert una investigació, la policia
considera l’afer com un cas de
suïcidi.
L’Wren Scott, natural de l’es-

tat de Utah, tenia la seva pròpia
marca de roba. Popularment, tot
i això, era més coneguda per ser
la companya del líder dels Rol-
ling Stones, Mick Jagger, des que
es van creuar el 2001.
S’havien convertit en el que

s’anomena una parella icònica.
Quan anaven de bracet feien una
barreja curiosa. Ella, amb el seu
1,92 m d’alçada, sobresortia com
una torre per sobre d’ell. I encara
més quan portava talons d’agulla.
Quan els feien fotos, ella acostu-
mava a doblegar-se, i ell, a esti-
rar-se al màxim possible.
Els Stones fan una gira perAus-

tràlia. Un portaveu de sir Jagger
va emetre un comunicat en el
qual va assegurar queMick es tro-
bava “completament en estat de
xoc i destrossat per la notícia”
d’aquesta tragèdia.
La defunció de Scott va córrer

ràpid entre les celebrities. Els
seus dissenys els han lluït noms
com Angelina Jolie, Penélope
Cruz, Amy Adams, Sarah Jessica
Parker, Nicole Kidman, Jennifer

Buenos Aires

Els grups Cadena de
Favores (categoria infan-

til) i Brigada 29 (juvenil), tots
dos en representació de la
fundació Soñar Despierto, van
guanyar l’XI Canta y Baila.
Aquest concurs benèfic, dedi-
cat a promoure valors amb
la música, compta amb la par-
ticipació de nenes de diverses
escoles de Catalunya. Aquest
any també va premiar l’equip
Friendly Girls, que representa-
va Kalipay.

ROBERT MUR

LadissenyadoraL’Wren Scott apareix penjada al seu apartament de

El grup basc no
actuarà a Espanya
el 2014 i visitarà
ciutats petites
americanes

Pablo Benegas, Leire Martínez, Xabier San Martín, Haritz
Garde i Álvaro Fuentes

Paco Mir (Tricicle), el dia de l’estrena

Lamúsicamou
valors

Nova York

FRANCESC PEIRÓN
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Unahistòria
d’amornarrada
en75 cançons

Trobadamorta lanòvia

LaOrejadeVan
Goghobreunagira
perLlatinoamèrica

L’amor sol tenir música. I
Lo tuyo y lo mío disposa de

75 temes que, a raó d’unminut ca-
dascun, serveixen per explicar la
petita gran història d’una parella
que va cap a trio amb aires de
quartet gestant. Ingènua, origi-
nal, divertida, amena i simpàtica
és aquesta aventura del teatreCa-
pitol de Barcelona, on Karen Gu-
tiérrez, Manuel Ramos i Dídac
Flores canvien el guió per les lle-
tres dels temes.

Gent

Corresponsal

Corresponsal
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ANIVERSARIS SANTORAL

Adam
Levine

Luc
Besson

escriptorcantant

Lluís Busquets
i Grabulosa

cineasta

Salvador d’Horta,
Fèlix, Anselm, Candi,
Eduard, Eucarpi,
Narcís, Frigidià, Quilià

Penélope la va escollir per als
Oscar 2010, després de sermare
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Kidman amb un vestit de Scott
al festival de Canes del 2013

NOVA YORK Corresponsal

Els comentaristes de televisió
estaven sorpresos. Què passa
amb Sant Patrici?
Ahir, a les nou del matí toca-

des a Nova York, encara no hi
havia ningú situat rere les tan-
ques de la Cinquena Avinguda,
en espera de l’arribada de la
desfilada del patró d’Irlanda i
patró de la immigració que va
fundar els Estats Units.
La de Manhattan és la pa-

rademés gran dedicada al sant
que se celebra en aquest país.
Cap a les nou del matí, a
menys de dues hores de l’inici,
en condicions normals ja hi ha
centenars de persones pre-
nent posicions. Però aquesta
edició de la gran festa del co-
lor verd s’enfrontava amb la
meteorologia i amb el boicot
de l’arc de Sant Martí.
No hi ha dubte que a quatre

graus sota zero el que aconsella
el sentit comú és esperar-se
a casa. O bé, en tot cas, quan es
té el cos festiu, buscar caliu en
algun bar.
En aquesta jornada fins i tot

es tolera que el cafè sigui substi-
tuït per la cervesa. Tot i això, a
més de l’impacte negatiu de l’hi-
vern, la celebració s’ha vist
complicada per la negativa de
Guinness a esponsoritzar la ca-
valcada. Un Sant Patrici sense
Guinness és com les havaneres
sense rom cremat. La marca si-
nònima d’Irlanda s’ha afegit al
boicot encapçalat per l’alcalde
de Nova York, Bill de Blasio.
Des del 1993, amb David Din-
kins, elmajor de la ciutat havia
participat en cada edició.
En canvi, De Blasio va anun-

ciar el febrer passat que no hi
assistiria. L’alcalde va prendre
aquesta decisió com a mesura
de protesta per la negativa dels

organitzadors que els grups
d’homosexuals hi participessin
demostrant obertament la seva
condició i la seva opció.
Els liberals volien que la pro-

hibició afectés tots els càrrecs
municipals. DeBlasio s’hi va ne-
gar. Va deixar llibertat d’acció.
Va anar-hi el seu cap de policia,
Bill Braton, d’origen irlandès.
Aquest diumenge, el llegen-

dari bar Stonewall, al Village, i
un dels bressols del moviment
d’alliberament gai, va anunciar
que escamparia barrils deGuin-
ness com a protesta pel seu pa-
trocini. Poc després, el propie-
tari de la marca va emetre un
comunicat en el qual afirmen
que sempre han estat per la
igualtat. Va retirar el seu su-
port. Una paradoxa. L’Stone-
wall, on als anys seixanta la
policia colpejava els homo-
sexuals, ara té prou força per
atemorir Guinness.c
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López o Sandra Bullock. Fins i
tot Michelle Obama, la primera
dama dels Estats Units. També
va treballar per al cinema.
El seu col·lega de professió

Marc Jacobs va enviar de segui-
da un tuit: “Descansa en pau.
L’Wren Scott. Sempre et troba-
rem a faltar”. L’actriu i cantant
Emmy Rossum va fer servir la
mateixa xarxa social per acomia-
dar-se’n: “Quina tristesa conèi-
xer lamort de L’Wren Scott. Qui-
na donamés bonica i quina disse-
nyadora tan increïble”.

Només són dues mostres de la
solidaritat que va despertar la se-
va desaparició. Per la forma en
què es va descriure la defunció,
ningú no dubtava que es tractava
d’un suïcidi. La sevamort s’ha pro-
duït poc després que cancel·lés a
última hora la seva desfilada a la
setmana de la moda de Londres.
En alguns mitjans es va anar més

enllà, afirmant que la seva verita-
ble angoixa es devia al fet que el
seu negoci s’havia enfonsat.
Nascuda amb el nom de Luann

Bambrough, va créixer en una fa-
mília adoptiva. Va començar la se-
va carrera com a model a París.
Després es va traslladar a Los An-
geles, on va fer el pas i es va con-
vertir en dissenyadora, segons la
seva pàgina web.
“Alguna cosa em va semblar

que anavamalament –va assenya-
lar una font del sector al Post–
després de la cancel·lació de Lon-
dres. Ella eramolt prolífica a Ins-
tagram i últimament havia desa-
paregut la seva activitat”.

Ni drogues ni alcohol, ni proble-
mes sentimentals, van assegurar
els coneguts. Sembla que s’ha em-
portat el secret a la tomba.c

Guinnesss’aliaamb
DeBlasioenelboicot

de l’OnzenaAvinguda, a l’oest deManhattan

Polèmica desfilada de Sant Patrici aNovaYork

MARK LENNIHAN / AP

El líder dels Stones,
que fa una gira per
Austràlia, està
“estat de xoc i
destrossat del tot”

Anastacia, el gener passat

La policia desfilant a l’altura d’un grup que alçava una pancarta amb el lemaBoicot a l’homofòbia

al sofà dels tres protagonistes

6755

Anastacia, noudisc després
de la doblemastectomia
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Shakiradedica
una cançó a
GerardPiqué

LV

35

nòviadeJagger

Recuperada de la doble
mastectomia a què es va

sotmetre a l’octubre després de
tenir de nou càncer de mama,
Anastacia (45) va anunciar ahir
la seva tornada al mercat disco-
gràfic amb Resurrection, el seu
primer àlbum d’estudi amb te-
mes inèdits des del 2008.
El sisè disc de la seva carrera

arribarà el 5 de maig, segons ha
anunciat la seva companyia, pre-
cedit del llançament del single
Stupid little things, que ja està

disponible. Segons la cantant,
“aquesta cançó tracta del fet de
no pensar gaire en les coses i
fer-lesmés grans del que en rea-
litat són. Per mi es tracta de no
centrar-se en les coses petites!”.
El 2003 a la cantant nord-

americana li van diagnosticar
càncer de pit. L’octubre del
2013 li van tornar a diagnosti-
car la malaltia i va cancel·lar
tots els seus compromisos pro-
fessionals per sotmetre’s a una
doble mastectomia. / Efe

La cantant Shakira ha re-
velat que el seu nou àl-

bum, que s’editarà el dia 25,
conté un tema que dedica a la
seva parella, Gerard Piqué. Es
tracta de 23, que és precisa-
ment l’edat que tenia el juga-
dor del FC Barcelona quan va
conèixer l’artista colombiana.
A més, la cançó acaba amb una
paraula pronunciada pel fill de
tots dos, Milan, mentre la seva
mare el gravava: “Ma”.

Antoni Miró, dissenyador 67
Ana Obregón, actriu 59
Sergio Pitol, escriptor 81
Lily Collins, actriu 25


