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People

CatalunyatindràMiss!

C
atalunya no po-
drà tenir selecció
de patinatge,
però si res no ho
impedeix sí que

tindrà miss i mister propis.
El més guapo i la més guapa
de Catalunya podran anar a
concursos internacionals
representant el nostre país,
amb la senyera com a ban-
dera i Els segadors com a
himne i tindran de rivals els
misters i les miss de la resta
de països del món, entre els
quals els representants
d’Espanya.

Això serà possible gràcies
a l’empresa Certamen Miss
i Mister Catalunya, darrere
de la qual hi ha Alberto Már-
quez i David Subirats. Aquest
dos empresaris, amos de
dues prestigioses agències
de models, han tingut du-
rant els últims anys la fran-
quícia del Certamen Miss
Espanya a Catalunya i orga-
nitzaven els concursos per
escollir les miss “provinci-
als” de Barcelona, Tarrago-
na, Lleida i Girona. Les
seves representants, doncs,
eren les seleccionades per
participar al concurs de
Miss Espanya.

Precisament l’èxit de
l’últim certamen, en què la
representant de Girona, Ve-

rónica Hidaldo, va ser escolli-
da Miss Espanya, i Miss Llei-
da, Mireia Verdú, va ser elegi-
da Primera Dama, va fer que
els dos empresaris s’engres-
quessin. “Vam veure que
sortien elegides noies cata-
lanes, però que després en
els concursos internacionals
no podien mostrar cap par-
ticularitat de Catalunya”,
afirma Alberto Márquez.
Miss Espanya, que ara parti-
ciparà al concurs de Miss
Univers, per exemple, no
podrà lluir cap vestit de ca-
talana i la primera dama
d’honor, que participarà en
el concurs de Miss Món, “ha
estat obligada a aprendre a
ballar sevillanes”.

“Vam trucar als diferents
concursos internacionals,
perquè això és un negoci
privat, i ens van dir que si
Catalunya complia una
sèrie de condicions podria
competir com a país. De fet
ja tenim un contracte fir-
mat perquè la nostra repre-
sentant participi a Miss In-
ternet del Món i a Miss Tou-
rist of the World. Aquest
últim certamen es farà el 25
de febrer a Zimbabwe i
podem assegurar que Cata-
lunya competirà al mateix
nivell que la resta de països,
entre els quals Espanya”,
afirma Márquez.

Un cop Catalunya ja hagi
participat en un concurs in-

ternacional (és a dir, a finals
de febrer de l’any que ve)
s’haurà complert el requisit
que faltava perquè la prime-
ra Miss Catalunya tingui les
portes obertes per a partici-
par el 2006 en els concursos
de Miss Món i Miss Univers.

“Aquests dos concursos
només demanen que el país
que es presenta tingui un
estatut i un govern, cosa
que ja tenim, que tingui un
idioma propi, que també
tenim, i que hagi participat
en un concurs internacio-
nal, que ja ho haurem fet”,
diu Alberto Márquez.

Això vol dir que al con-
curs de Miss Espanya no hi
haurà cap catalana? No. Ni
de bon tros! Segons Már-
quez, l’empresa que té la
propietat de l’organització
del concurs espanyol ja ha
contactat amb una altra
empresa, que és d’Osca, per-
què continuï organitzant els
concursos de Miss Barcelo-
na, Miss Tarragona, Miss
Lleida i Miss Girona.

Si tot va com preveuen
els organitzadors, la final
del primer concurs de Miss
i Mister Catalunya se cele-
brarà a Tremp. Les i els can-
didats seran representants
de cada una de les comar-
ques catalanes. És a dir que
hi haurà 41 candidats a Mis-
ter Catalunya i 41 candida-
tes a Miss Catalunya. “Per
descomptat que aquest con-
curs serà més participatiu”,
afirma Márquez.

Segons l’empresa Certa-
men Miss i Mister Catalu-
nya, el departament de Tu-
risme s’ha mostrat entusias-
mat amb la idea. També han
rebut el suport dels consells
comarcals i de moltes insti-
tucions. “Ara volem el suport
dels mitjans de comunicació,
de la societat en general i de
TV3 per veure si el certamen
es pot retransmetre per tele-
visió, que seria un gran punt
a favor del reconeixement
internacional”. ■

Verónica Hidalgo, Miss Girona i Miss Espanya i a la dreta Mireia Verdú, Miss Lleida ■ M.SEIXAS/EFE / M.ÀNGELS TORRES

Tony Blair.
Se sabia que
li agradava el
futbol i tocar
la guitarra,
però la seva

esposa va
revelar ahir a
l’actor xinès
Jackie Chan
que també li
encanten les

pel·lícules
de kung-fu
i que la seva
preferida
és la mítica
Hora punta

Mireia Rourera
BARCELONA

Flaixos

Polèmic film
sobre la vida de la
princesa Margarida
És sobradament conegut
que la princesa Margarida
d’Anglaterra, germana de la
reina Elisabet II, va tenir
una vessant “disbauxada”,
però una cadena britànica
va ha anat més enllà al re-
tratar-la com una nimfòma-
na aficionada a les drogues.
El film, que fins i tot insinua
que la princesa va mantenir
relacions bisexuals, està
ambientat en els anys cin-
quanta i seixanta, quan
Margarida ocupava els pri-
mers llocs en les llistes de
dones més ben vestides i
amb més pretendents de la
Gran Bretanya.

Tom Cruise es
compra una màquina
per fer ecografies
Tom Cruise està perdent el
nord amb això que serà pare.
L’actor no pot esperar i, il·lusi-
onat com està amb el fill espe-
ra Katie Holmes, s’ha comprat
una màquina (que val entre
150.000 i 200.000 dòlars) per
fer-se ell mateix les ecografies
i poder vigilar constantment
l’evolució del fetus (qualsevol
diria que Holmes ha de fer cua
per a alguna cosa). Segons Pe-
ople, Cruise encara no sap si
serà nen o nena.

Harrods presenta
el perfum més car
del mon

Mohamed al-Fayed, amo de
Harrods, va presentar ahir a
Londres el perfum més car
del món. Una ampolla de
500 ml d’Imperial Majesty,
de Roja Dove Haute Parfu-
meries, costa 115.000 lliu-
res: més de 150.000 €.

Gary Glitter s’estarà
quatre mesos
detingut al Vietnam
El rocker britànic Gary Gli-
ter, de 61 anys, s’estarà qua-
tre mesos sota custòdia po-
licial al Vietnam, on se
l’acusa d’haver abusat d’una
nena de 12 anys.

Nadal televisiu

Els ‘gavilanes’, a Diagonal Mar
Sarita i Fernando, protago-
nistes del culebró televisiu
Pasión de gavilanes van en-
cendre ahir l’enllumenat al
centre comercial Diagonal

Mar. Els clients d’aquest cen-
tre vam quedar sorpresos en
veure els dos intèrprets: Na-
tasha Klaus i Juan Pablo
Shuk. ■ RUTH MARIGOT

Imperial Majesty ■ AFP

El nostre país
competirà
amb Espanya
en diversos
concursos
internacionals


