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“Una obra d’art és una experiència
visual difícil d’explicar. No hi ha pitjor
espectador que el que ha anat al Prado
una vegada i es creu que ja ho sap tot
de pintura. L’art és per gaudir”.

Declaracions del
pintor toledà,
recollides per
la revista Telva

Quatre vestits per a Pitt

Diverses firmes de sastreria a mida proposen el vestit de l’actor per al casament amb Angelina Jolie
ISABEL CLARÓS
Barcelona

L’

anunci el passat
13 d’abril del compromís matrimonial d’Angelina Jolie i Brad Pitt ha
fet córrer rius de tinta, ja que es
tracta de la parella més glamurosa de Hollywood, i el seu enllaç és
comparat als de la reialesa, encara que cinematogràfica. Serà el segon casament de Pitt, que va estar casat amb Jennifer Aniston
(2000-2005), i el tercer d’Angelina, els anteriors marits de la qual

van ser Johnny Lee
Miller (1996-1999) i
Billy Bob Thornton
(2000-2003).
Des que aquesta parella de guapos va començar
la seva relació el 2005, tothom, inclosos els seus fills,
han somiat amb aquest casament.
Curiosament, una de les primeres imatges d’ells junts va ser casant-se a Sr. y Sra. Smith, la pel·lícula en què es van conèixer. i en
la qual interpretaven un matrimoni d’assassins a sou.

La parella, que fa
set anys que viu
en comú, és la més
glamurosa i atractiva
de Hollywood
Un casament de veritat posaria
la cirereta a la imatge de família
perfecta forjada en els set anys de
vida en comú, al costat dels seus
sis fills (tres de biològics i tres
d’adoptats, tres nens i tres nenes),
que donen a la llar dels nord-americans Jolie-Pitt (tots els nens por-

ten el cognom d’ella primer) un aire multicultural. Maddox Chivan
(10) és de Cambodja; Pax Thien
(8), del Vietnam, i Zahara Marley
(7), d’Etiòpia. Els tres fills biològics són Shiloh Nouvel (5), nascuda a Namíbia, i Knox Leon i Vivienne Marcheline (3) que van
néixer a França.

Aquesta imatge idíl·lica la completen amb una reeixida carrera
cinematogràfica i una reconeguda tasca solidària. I en l’aspecte
més frívol, Brad (48) i Angelina
(36) sempre són els més admirats

sobre qualsevol catifa vermella.
No és estrany l’interès que el
casament desperta, i que els dissenyadors facin l’impossible per
vestir els nuvis, ja que saben que
el que portin serà tendència. Angelina anava amb uns pantalons
de cuir negre i camisa blanca en el seu primer casament; i uns pantalons de mescla a
la segona, a Las
Vegas. I Brad Pitt,
en el seu casament
(del milió de dòlars
a Malibú) amb Aniston portava un esmòquing de Dior
blau, camisa blanca i
corbata vermella.
Diverses publicacions nord-americanes

Ermenegildo Zegna.

Esmòquing de pura seda,
amb coll xal. Model amb
butxaques i dos botons en
setí de seda.

Fuentecapala. Jaqué

slim en gris cendra actualitzat d’un botó, amb solapa
de pic ampla i rodons de
caiguda oberts. Butxaques
inclinades.

Santa Eulalia. Jaqué negre de llana, entallat i
amb solapes estretes.
Pantalons de ratlles, armilla creuada i camisa blanca
Señor. Jaqué slim curt en

llana-seda amb microdibuixos inspirat en l’estil
tradicional però renovat.
Botons de mareperla.
Camisa blanca de piqué a
joc amb l’armilla i llaç
prisat blanc.

han encarregat a dissenyadors
propostes nupcials per a Angelina, la núvia, l’estrella de qualsevol casament. La Vanguardia ha
pensat en el nuvi, un dels homes
més desitjats del planeta, i ha demanat a quatre firmes especialitzades en sastreria i cerimònia
que proposin un vestit per a Brad

Es desconeix la data
i el lloc de l’enllaç,
però tot apunta
que serà a l’estiu
i al sud de França
Pitt. Ermenegildo Zegna ha triat
un esmòquing, de línia molt similar al que va portar a l’última gala
dels Oscar (a la foto, al costat
d’Angelina), encara que en aquella ocasió era de Tom Ford. un
dels seus favorits. Santa Eulalia
ha pensat en un jaqué clàssic
de color negre i pantalons
de ratlles, armilla creuada, camisa blanca i corbata

blau
marí.
Fuentecapala,
per la seva banda,
s’inclina per un jaqué slim en gris cendra, armilla crua i corbata. I per acabar, la firma Señor es decanta per un jaqué slim fosc amb armilla a joc,
camisa blanca i en comptes de
corbata proposen un llaç blanc
prisat.
Es desconeix la data i el lloc on
la parella es donarà el sí vull, encara que s’especula que serà aquest
estiu al castell de Miraval, que
van comprar a la Provença. Brad
Pitt està portant personalment
les obres de remodelació de la
propietat, que inclou una capella
i un heliport. De moment ha gastat més de 10 milions de dòlars
(7,6 milions d’euros) i ha promès
una paga extra als operaris si acaben abans de l’estiu. L’actor també està preocupat pel menjar i la
beguda que se servirà, vol que tot
sigui orgànic i típic de la zona.
Per això ja s’ha posat en contacte
amb els productors locals perquè
el proveeixin aquell dia.c

