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Tom Cruise té l’oportunitat de demostrar que encara pot ser el rei de la taquilla ■ PARAMOUNT

Cruisetiradelcarro
deUnitedArtists

L’actor americà i la seva sòcia Paula Wagner agafen les regnes dels
mítics estudis, artífexs de les sagues de ‘Rocky’ i ‘La Pantera Rosa’

Redacció
LOS ANGELES

Se n’ha qüestionat molt la
rendibilitat econòmica i el
comportament eixelebrat,
qui sap si a causa de la cien-
ciologia o per la seva relació
amb Katie Holmes, però el
cert és que Hollywood el té
encara ben present. Té un
passat com a rei de la taqui-
lla i s’entesta a tenir un
futur igual de brillant o en-
cara més. Dos mesos des-
prés que la Paramount el
fes fora i posés fi a 14 anys
de col·laboració, Tom Crui-
se ha arribat a un acord
amb la companyia United
Artists perquè li produeixi,
d’entrada, quatre pel·lícu-
les. D’aquesta manera els
mítics estudis fundats el
1919 per Charles Chaplin,
Douglas Fairbanks, Mary
Pickford i D.W. Griffith tor-
naran a l’activitat.

La jugada és clara. L’e-
quip format per Cruise i la
seva sòcia Paula Wagner,
aliats amb la productora
Metro Goldwyn Mayer
(MGM), s’encarregaran de
dirigir el renaixement de
United Artists, responsable
al seu dia de sagues tan po-
pulars com les de Rocky i
La Pantera Rosa. Segons
un comunicat difós per
MGM, Tom Cruise i Paula
Wagner tindran el control
complet sobre la tria de pro-
jectes que produirà l’em-
presa, en la qual Wagner
serà la consellera delegada,

el càrrec més important. Al
seu torn, Cruise protago-
nitzarà alguns dels projec-
tes produïts per United Ar-
tists, encara que també po-
drà rodar sota el paraigua
d’altres productors. A més,
l’altra gran pota per reflotar
els veterans estudis és, evi-
dentment, MGM, que assu-
mirà la promoció i distribu-
ció de les pel·lícules arreu
del món.

Antiga amistat
Considerat per la revista
Forbes un dels homes més
poderosos del món, de qui

xifrava la fortuna en 67 mi-
lions de dòlars, Tom Cruise
ja havia participat en una
de les últimes produccions
de United Artists, Rain
Man, que va guanyar qua-
tre Oscars. Ara l’actor i pro-
ductor, al costat de la seva
sòcia i amiga, tractaran de
recuperar les arrels de Uni-
ted “fora dels canals dels es-
tudis tradicionals”, apunta
el comunicat de MGM. En
aquest sentit, l’actor ha
afirmat que “United Artists
és, una altra vegada, el re-
fugi dels cineastes indepen-
dents, així com una font

vital per donar sortida a un
cinema de qualitat, en con-
sonància amb MGM”. Sen-
se estalviar-se floretes, Cru-
ise ha declarat que se sent
“feliç de tenir la possibilitat
de contribuir a una gran he-
rència i afegir-hi una llarga
llista de pel·lícules destina-
des a tots els públics”.

De moment encara no
s’ha donat a conèixer quins
seran els projectes que ro-
darà Cruise en aquesta no-
va etapa. Però l’actor asse-
gura que, a més dels quatre
ja previstos, “n’hi haurà
més”. ■

Fundada el 1919,
United Artists
vol renéixer de
la mà de Cruise,
Paula Wagner
i MGM

CINEMA
‘El laberinto del
fauno’ ja supera el
milió d’espectadors
El laberinto del fauno, del me-
xicà Guillermo del Toro, ha su-
perat en només tres setmanes
el milió d’espectadors i, segons
fonts de Tele-5, coproductora
de la cinta amb Tequila Gang,
ha fet una caixa de 5,4 milions
d’euros. La pel·lícula se situa a
l’any 1944 i planteja el viatge
d’una nena entre la fantasia i la
realitat per fugir del món que
l’envolta. Interpretada, entre
altres, per Sergi López, Ariadna
Gil i Maribel Verdú, ha estat se-
leccionada per representar
Mèxic a l’Oscar a la millor pel·lí-
cula de parla no anglesa.

TEATRE
Carles Flavià torna
amb ‘El estado del
malestar’ al SAT!
L’escriptor, showman i monolo-
guista Carles Flavià torna a re-
cuperar i actualitzar l’especta-
cle El estado del malestar, es-
trenat fa tres anys, abans de
l’exitós El evangelio según Car-
les Flavià. El text, tan divertit
com punyent, reflexiona sobre
com el que produeix la societat
del benestar condueix irreme-
iablement a la societat del mal-
estar. L’obra serà els divendres
i dissabtes al SAT! Sant Andreu
Teatre fins a l’11 de novembre .

MÚSICA
Eliades Ochoa
prepara un disc amb
essències africanes
El músic cubà Eliades Ochoa,
que va guanyar un Grammy
l’any 1997, ha anunciat que
prepara un treball impregnat
d’essències africanes. Ochoa
està actualment de gira per
Cuba amb l’espectacle Estoy
como nunca, amb motiu del
seu 60è aniversari, amb el seu
grup Patria. El músic està inte-
grat en el projecte Buena Vista
Social Club.
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