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GENT
Charlene es retira un
temps de la vida pública
ElPalauPrincipescdeMònacohainformat
queCharlene “comença unperíode de cal
maidescansnecessaripergarantirlamillor
recuperació de la seva salut”. La princesa
necessita temps per superar “un estat de
profunda fatigageneral”.

Comunicat oficial
Ana Obregón tornarà a
presentar les campanades
Les campanades de Cap d’Any tornaran a
reunir a RTVEdues dones, AnaObregón i
AnneIgartiburu.LapresentadoradeCora
zón sumarà 17 anys consecutius al capda
vant d’aquest especial de La 1, mentre que
peraAnaObregónserà laquartaocasió.

Amb Anne Igartiburu

Ladoble festadelsOndas
La gala recupera la normalitat amb el lliurament dels premis del 2021 i el 2020

Els premis Ondas van fer ahir un
pasmés en la tornada a lanorma
litat. Després d’un any atípic per
lapandèmia,elsguardonsquece
lebra Ràdio Barcelona des del
1954 van recuperar la tradicional
trobada amb els mitjans al Pala
uet Albéniz i la posterior gala de
lliurament, que va tenir lloc
aquest any al teatre Coliseum. A
les dues convocatòries hi van
anar tant els premiats d’aquest
any com els del 2020. Una festa
dobleperrecuperarel tempsper
dut.
Entreelsprimersquealmigdia

vananar al palauetAlbénizhiha
via el cantant Pablo López, guar
donat com a fenomenmusical de
l’any ex aequo amb Aitana. El
cantant va dir que estava “encara
al∙lucinat”ambaquestpremi, tot i

que també va afirmar que era el
guardó “més compartit de la his
tòria, perquè hem fet vuit con
certs i ésunamaneradecelebrar
hoambtota lagentquehafetpos
sible lagira”.
Aitana,unadelesméssol∙licita

desper lapremsa,vaexplicarque
va “flipar i plorar” quan va rebre
la notícia de l’Ondas perquè “no
penses mai que et donaran un
premi amb només tres anys de
carrera”. “Així que me’n vaig as
sabentar, el meu pare es va afa
nyaraexplicarmequeaquestera
un premimolt important”, va re
velar.
També es va mostrar emocio

nat JordiÉvole. El seudocumen
talEsoquetúmedas, ambl’última
entrevista a Pau Donés, va ser
guardonat en aquesta última edi
ció. “Peranosaltressuposaunre
coneixement al mateix Pau”, va
dir recordantqueellnoméshavia
fet d’acompanyant a l’entrevista.
“EnPauensvadeixaruna lliçóde

vida fantàstica; amim’ha canviat
la vida, des d’aquella conversa: la
veigd’unaaltramanera, ino lipo
dré agrair mai el regal que em va
fer a mi particularment i a tots
nosaltresengeneral”, vaafegir.
Dos periodistes veterans i res

pectats de la professió també van
tenir un reconeixement meres
cut. Iñaki Gabilondo, que va re
cordarqueelseuprimerOndasva
ser el 1969, es va queixar en to de
broma de tenir només un minut
eneldiscursde lagala. “Demana
ré que em donin permís per fer
dos minuts”. El periodista va dir
queenténaquestpremicomeldel
comiat:“Tinc79anys;lagentdela
mevaedatestà jubiladafa15anys;
jo no m’he adonat que estava es
tant fins que em vaig adonar que
eragairebépornogràfic”.
L’altre veterà, Fernando Óne

ga,destacavad’aquestpremi“que
vedelacadenaSeri jo janohisoc,
cosa que és un reconeixement
queaparermeul’engrandeixuna
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Fotode família
Guanyadors del
2020 i el 2021,
autoritats i em-
presaris de la

comunicació,
en el tradicional
posat, que va ser
mésmultitudina-
ri quemai
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Personalitats
Javier Godó,
comte deGodó,
JosephOu-
ghourlian, presi-

dent de Prisa, i
Carlos Núñez,
president execu-
tiu de Prisa
Media


