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FAMOSOS LUXE MODA CINEMA ESTIL ARTISTES

S ara Baras reapareixerà
aquest Nadal després
d’haver donat a llum el

maig passat el seu primer fill,
José. Ho farà per desitjar un
bon Nadal a l’esperat anunci
deFreixenet. La bailaora com-
partirà protagonisme amb la
Companyia Nacional de Dan-
sa, en el que serà el debut de
José Carlos Martínez, acabat
de nomenar director artístic.
“Sara està gaudint amb la

seva maternitat, i alhora està
encantada de tornar a ballar”,
va revelar ahir en roda de
premsa ÀlexMartínez, direc-
tor de JWT, l’agència respon-
sable de l’anunci, que s’està
rodant aquesta setmana a
Barcelona sota les or-
dres de Howard Green-
lagh. El britànic ja va di-
rigir el 2008 l’equip espa-
nyol de natació sincronit-
zada, en un espot premiat
la qualitat del qual li va ser-
vir per formar part dels fons
del Centre d’Art Reina Sofia,
a Madrid. “Volem tornar a
fer art –afirma Pedro Bo-
net, director deComunica-
ció de Freixenet–. Serà un
espectacle visual de sensa-
cions on es fusionen la dan-
sa contemporània i el fla-
menc, després d’haver estat
reconegut per la Unesco pa-
trimoni de la humanitat”.
Bonet va revelar que tant

José Carlos Martínez com
Sara Baras “afronten aquest
repte amb modèstia, respec-
te i admiració”. Sa-
ra Baras (Ca-
dis, 1971)
és una de
les bailao-
res més re-
conegudes a
tot el món i el
2003 va obtenir el
premi Nacional de Dan-
sa.Mentre queJoséCar-
losMartínez (Carta-
gena, 1969), és
des del 1997
l’estrella del
ballet de
l’Òpera de
París. I va
obtenir el
premiNaci-
onaldeDan-
sa el 1999.
Pedro Bo-

net va revelar
que després
de quaranta
anys donant for-
ma humana a les
bombolles del cava, per pri-

mera vegada es veuran de ve-
ritat, gràcies a l’artista Pep
Bou, que no apareix en panta-
lla sinó que treballarà darrere
de les càmeres.
Amb l’anunci d’aquest any

–la música del qual és d’Iván
Llopis i els vestits d’Andrés
Sardá–, Freixenet pretén con-

tinuar la línia iniciada el 2008
i el 2009 amb l’esmentat
anunci de les nedadores de

sincronitzada, on a més
de desitjar un bon
Nadal es destacaven
valors com el talent,
el treball i l’esforç.
L’any passat, amb
Shakira, es va
firmar un
acord de dos
anys amb la
seva Funda-
ción Pies
Descalzos per
c o n s t r u i r
escoles.c

Los Angeles

A l’anunci
de Freixenet,
l’artista ballarà
amb la Companyia
Nacional de Dansa
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Amber Heard i Johnny Depp, durant la première a Los Angeles
ERIC CHARBONNEAU / GTRESONLINE

“Que mania tenemos de
juzgar antes de que lo ha-

gan los jueces...Marta es inocen-
te hasta que un juez diga lo con-
trario” (sic). Amb aquest tuit
Alejandro Sanz contestava a
una usuària que li havia escrit:
“No puedo con las injusticias:
Caso Marta del Castillo!! se me
parte el corazón con esos pa-
dres. Le mandamos todo nues-
tro apoyo??”. Tot seguit es con-
vertia una vegada més en el te-
ma del moment. El motiu: el
cantant confoniaMarta del Cas-

tillo, jove assassinada el 2009,
amb l’atleta Marta Domínguez,
implicada en l’operació Lle-
brer, i exculpada a posteriori.
El lapsus del cantant ha origi-

nat una infinitat demofes i bur-
les a la xarxa –al hashtag
#alejandrosanzfacts–, i és que
no és la primera vegada que el
madrileny s’equivoca al Twit-
ter. L’última ocasió va ser el ge-
ner, quan va comparar els drets
a la medicació dels nens amb
sida a l’Àfrica amb els drets
d’autor.c

S
ol guanyar entre 20 i 50
milions de dòlars per
pel·lícula, i encara que
el 2011 Leonardo DiCa-
prio li va treure el

primer lloc de l’actor més ben pa-
gat deHollywood a la llista deFor-
bes, Johnny Depp continua tenint
un lloc privilegat quan es tracta
de discutir projectes amb els
grans estudis.
Tanmateix, quan demà s’estre-

ni a més de 2.100 sales dels Estats
Units la seva nova pel·lícula, The
rum diary (El diari del rom), serà
l’empresa independent FilmDis-
trict l’encarregada de distribuir-
la. I encara que Depp podrà dir
després que no hi ha cap projecte
que no pugui concretar, aquest ha
requerit d’onze anys d’esforç, in-
sistència i falsos començaments.
Rodar-la ha estat per aDepp un

compromís moral, i un homenat-
ge a l’escriptor que vamorir tràgi-
cament Hunter S. Thompson,
amb qui va entaular una estreta
amistat. Thompson, autor també
de Por i fàstic a Las Vegas, la ver-
sió cinematogràfica de la qual tam-
bé va protagonitzar Depp el 1998,
va escriure The rum diary el 1961,
en tornar d’una temporada a Puer-
to Rico, on va anar per participar
en un fracassat projecte per obrir
un diari esportiu. Tanmateix, el
manuscrit va rebre set cartes de
rebuig i, finalment, l’autor va deci-
dir guardar-lo en unes golfes, fins
que gairebé 40 anys després, grà-
cies al bon moment generat per
l’adaptació cinematogràfica del
seu llibre més famós, va poder
publicar-lo.
La companyia Shooting Ga-

llery es va afanyar a comprar els
drets cinematogràfics de The
rum diary el 2000 perquè Depp
la protagonitzés, però quan Por i
fàstic a Las Vegas va fracassar a
la taquilla, el projecte va dormir
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AlejandroSanz, una altra
confusió alTwitter

‘The rumdiary’, de la qual l’actor és coproductor, arriba a les pantalles nord-americanes
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