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Madonna ensenya els pits a la 
revista ‘Interview’ als 56 anys
Madonna continua tan exhibicionista 
com sempre als 56 anys. Per això ha po-
sat en topless a la revista Interview, on els 
fotògrafs Mert & Marcus han sigut els en-
carregats de la sessió fotogràfica. L’Ambi-
ció Rossa apareix a la revista amb dissenys 
de Givenchy, Prada, Alexander McQueen 

i Miu Miu. Una sèrie de conjunts que evi-
dencien el seu treballat físic i el seu ja tra-
dicional erotisme. “Ho he provat tot al-
menys una vegada, però així que em col·lo-
cava, bevia tones d’aigua per fer fora les 
drogues del sistema” és una de les decla-
racions de la cantant per al magazín.GENT

Codorníu mira  
cap a casa en el seu 

anunci de Nadal

MANOLO GARCIA

Els British Fashion Awards 
premien els més mediàtics

 The Chanclettes paren la taula al Paral·lel
Territori de la Generalitat de Cata-
lunya, Santi Vila; la diputada d’ERC al 
Parlament Anna Simó; la periodista 
Imma Sust, el director teatral Joan 
Lluís Bozzo, la vedet Merche Mar i 
l’actor Biel Duran, entre d’altres.  
       Plegats van poder gaudir d’un xou 
ple de playbacks i moments musicals 
que va fer riure i ballar tothom. En-
tre les novetats que incorpora l’es-
pectacle hi ha referències a la du-
quessa d’Alba, al Petit Nicolás i a l’as-
sassinat del gos de Teresa Romero, 
Excalibur. La Mega Pubilla i Brigit-
ta Lamoure van ser les presentado-
res de la vetllada, i també un ingre-
dient indispensable.e
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La llista d’assistents als British Fashi-
on Awards, els premis de la moda del 
Regne Unit, és interminable, cosa que 
justifica perfectament el sobrenom 
que se’ls dóna d’Oscars britànics. De 
fet, aquest any no era necessari fixar-
se en la llista d’invitats per observar la 
importància de la gala. Només amb 
els nominats ja n’hi havia prou, ja que 
tots els noms eren coneguts arreu del 
món dins i fora del sector de la moda. 

De fet, alguns dels noms que hi 
havia entre els nominats eren tan 
rellevants que van eclipsar els més 
desconeguts. El premi BFC 
Outstanding va ser ni més ni 
menys que per a l’editora 
de Vogue, AAnna Wintour 
(06), que va tenir l’honor 
d’acudir vestida a la festa 
amb el primer disseny de 
John Galliano per a la 
firma Margiela. VVictoria 
Beckham (05), per la seva 
banda, es va endur el pre-
mi Marca de l’Any per la se-
va firma de moda. El cap cre-
atiu de Louis Vuitton, NNicolas 
Ghesquière (08), va emportar-se 
el guardó com a millor dissenya-
dor internacional. La mediàtica 
model CCara Delevingne (02) va re-
bre el premi Model de l’Any, cosa 
que va celebrar abraçada a la seva 
germana PPoppy (01) i a les seves 
companyes d’ofici JJoan Smalls (03) 
i KKarlie Kloss (04). Naomi Camp-
bell,  Tom Ford (07) o RRita Ora (07) 
també van ser a la gala.e
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The Chanclettes van tornar a estre-
nar dilluns al vespre el seu espectacle 
#DPutuCooL, que ja va triomfar 
aquest estiu a El Molino de la mà 
d’aquests tres artistes, que ja fa vint 
anys que volten pels escenaris. Per 
celebrar que el seu xou torna al teatre, 
la companyia va vestir de gala una 
taula per rebre els seus convidats, que 
van gaudir d’un espectacle que es po-
drà veure en aquest teatre del Pa-
ral·lel fins a finals de gener. Entre els 
assistents hi va haver el conseller de 
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Codorníu es fixa en els costums i les icones de 
Catalunya en l’espot de Nadal –però poc na-
dalenc– que va presentar ahir a Barcelona. Se-
gons la marca, l’inici de la campanya coincideix 
amb aquestes dates però es vol allargar en el 
temps. Per aquest motiu, recorda poc la resta 
d’espots que omplen els mitjans per aquestes 
dates. “No som champagne. Som Codorníu”, 
diu l’eslògan de la campanya, que s’ha gravat en 
diversos idiomes per abordar nous mercats. La 

idea de l’eslògan serveix a la 
veu –en off– de Pere Arqui-
llué per repassar costums i 
maneres de ser tant cata-
lans com mediterranis. La 
dissenyadora Míriam Pon-
sa i el cuiner Jordi Cruz són 
els padrins de la campanya 
de Codorníu, empresa nas-
cuda el 1551.e
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 Susan Boyle 
troba nòvio per 
primera vegada

La cantant Susan Boyle, que va sorprendre 
el món amb la seva interpretació d’I dreamed 
a dream al programa Britain’s got talent, ha 

explicat que ha trobat el seu primer 
nòvio. “Ara mateix no vull dir res 

més sobre qui és, perquè seria 
injust per a ell”, ha dit l’ar-

tista a The Sun. “Tot el que 
diré és que som de la ma-
teixa edat i que és molt 
agradable”, afegeix. Se-

gons la cantant, que té 53 
anys, es tracta d’un metge 

amb qui va coincidir en un ho-
tel durant la seva última gira i 

amb el qual va gaudir d’un sopar romàntic. 
“Estem començant, així que caldrà veure 
què passa”, raona. Actualment, Boyle està de 
gira pels Estats Units per presentar-hi el seu 
sisè àlbum, titulat Hope.e
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Mireu l’anunci  
a Ara TV
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