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La tria de l’actriuZoe Saldaña per interpretar la cantant
suscita certa controvèrsia pels seus trets hispans

Los Angeles

Zoe Saldaña, durant el rodatge de la pel·lícula

Karolina Kurkova va ser l’estrella dilluns a la nit a Berlín,
a la festa dels premis Montblanc. La model txeca, amb un
suggeridor vestit de chiffon del brasiler Carlos Miele, va
arribar acompanyada del seu marit des de fa tres anys,
Archie Drury, que li dóna suport en tots els seus projec-
tes. L’últim, presentar el concurs de bellesa The face, a
Oxygen TV, i tenir cura del seu fill, Tobyn, de tres anys.

L
es coses van de pri-
mera per aZoe Salda-
ña, la nord-america-
na filla d’un domini-
cà i una porto-rique-

nya que als 34 anys viu el millor
moment de la seva carre-
ra. La participació aAva-
tar, de James Cameron,
la va posar en la primera
línia de les actrius de la
seva generació, i també
hi va ajudar que tingués
un paper de repartiment
a Star Trek, de J.J.
Abrams. L’any passat va
tornar a demostrar que
pot ser una noia amb ca-
ràcter amb el seu paper
protagonista aColombia-
na, el film produït per
Luc Besson.
La sevaparticipació es-

tà garantida en la segona
(i potser tercera) part
d’Avatar, que Cameron
es decidirà a filmar en al-
gun moment. També ha
acabat el rodatge de Star
Trek into darkness, una
altra vegada a les ordres
d’Abrams, però Saldaña
no es conforma amb un
lloc com a estrella del ci-
nema d’acció. Avui arri-
barà a la cartellera espa-
nyola El lladre de parau-
les, on encarna l’esposa
d’un escriptor (Bradley
Cooper) que plagia un
manuscrit sense imagi-
nar les conseqüències. A
més, espera l’estrena
d’Out of the furnace, un

thriller en què comparteix cartell
ambChristian Bale iWoodyHar-
relson, així com de Blood ties, el
debut al cinema nord-americà de
Guillaume Canet, i on se la veurà
al costat de Marion Cotillard,
Clive Owen i Mila Kunis.
No obstant això, la comunitat

afroamericana dels Estats Units
no va reaccionar gaire bé quan es
va saber que Saldaña havia estat

l’elegida per la debutant Cynthia
Mort perquè interpretés la llegen-
dària cantant i militant pels drets
civilsNina Simone en un llargme-
tratge que narra la seva relació
amb el seumànager CliftonHen-
derson durant els últims anys de
la seva vida.
El film, realitzat de forma inde-

pendent ambun pressupost de 30
milions de dòlars (uns 23 milions

en euros), originària-
ment l’havia de protago-
nitzar Mary J. Blige, la
cantant i actriu a qui vam
veure recentment com
l’administradora del ca-
baret a la fracassada
pel·lícula La era del rock.
Quan Blige no va poder
assumir el compromís
perquè no disposava del
temps necessari, Mort,
una guionista blanca
d’èxit, va recórrer a Sal-
daña, que no s’assembla
gaire a Simone i té un co-
lor de pell molt més clar
que el de la intèrpret d’I
love you Porgy.
Els comentaris nega-

tius no es van fer espe-
rar, i fins i tot es va afegir
a la discussió la mateixa
filla de la llegenda musi-
cal, Lisa Simone Kelly,
qui després d’aclarir a
The New York Times que
el film no tenia el seu su-
port i no estava basat en
l’autobiografia de Nina,
va dir almateix diari: “La
meva mare va créixer en
una època en què li deien
que el seu nas era molt
ample i que la seva pell
era molt fosca. En ter-
mes d’aparença, Zoe no
és lamillor opció”. Poste-
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KarolinaKurkova, estrella deMontblanc

Ángel Pavlosky

L’actor Johnny Depp
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Els amics dePavlovsky
l’homenatgen aLuzdeGas

Depp i els seus guardaespatlles,
processats aLosAngeles
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Dilluns a la nit Pavlovsky va
rebre l’afecte dels seus mol-

tíssims amics ambmotiu dels seus
50 anys als escenaris. Va ser a Luz
de Gas, on l’artista es va instal·lar
enunade les llotges, en discret abi-
llament i interactuant amb els
companys, que el van saludar des
de l’escenari. La idea va ser de Pi-
lar Rahola i Xavier Sardà, que van
obrir l’espectacle.

Ella, en blanc i negre, es va lliu-
rar a la dansa, i Sardà va fer de pre-
sentador. Així, va donar pas a les
actuacions, entre d’altres, de l’ini-

mitable Carlos Latre; els trucs del
Mag Lari; Pep Plaza, de Crackò-
via; Marina Rossell, que va inter-
pretar Le métèque; Carles Flavià,
Lucrecia, Martirio,
DavidGuapo, LaCuba-
na (que continuen al
Tívoli amb Campa-
nadas de boda), Manu
Guix, Àngel Llàcer,
Macarena Vargas,
ToniMoog,MikiMoli-
na, QuecoNovell, i Nú-
ria Feliu.

A la platea continua-

va la llista de personatges famo-
sos, de Teresa Gimpera a Ventura
Pons, de Jaume Figueras aMiquel
Planas, de Pilar Eyre a Luisa Ma-
ta, de Jaume Tresserra a Her-
mann Bonnín, de Toni Cruz a Do-
lly van Doll (que va ser propietà-
ria del Belle Époque, on avui hi ha
Luz de Gas, local que continua en
mans del seu exmarit, Fernando

Vila, i el seu soci, Fede
Sardà, de la reconegu-
da estirp).

I n’hi havia més, les
autoritats fidels al
món de l’espectacle i a
Pavlovsky. Com Hele-
na Rakosnik, dona de
Mas, Ferran Mascarell
i l’alcalde Xavier
Trias. / J. Sandoval
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Una dona que assegura
que va ser atacada pels
guardaespatlles de

Johnny Depp durant un con-
cert a Los Angeles podrà de-
mandar l’estrella per exigir una
indemnització per danys i per-
judicis, tal com va decidir un
jutge dilluns passat. Robin
Eckert, una professora demedi-
cina a Irvine de la Universitat
de Califòrnia (UC), de 53 anys,
afirma que l’actor i els seus
guardaespatlles van ser agres-
sius amb ella durant un concert
celebrat el desembre passat.
Eckert va comprar una entra-

da per a la zona vip d’un con-
cert de la banda Iggy and the
Stooges. Durant el descans va
sortir de l’àrea, però quan va in-
tentar tornar-hi es va enfrontar
a la seguretat que portava
Depp, que presenciava l’actua-
ció. En algun moment fins i tot
la van arrossegar per terra, diu
Eckert. “Depp va presenciar
l’atac i, tot i que és el cap dels
seus guardaespatlles, no va fer
res per aturar-ho”, va agregar.
La demanda de la docent és

contra Depp i els empleats de

seguretat. El jutge del Tribunal
Superior de Los Angeles Mi-
chael Johnson va rebutjar di-
lluns un recurs de Depp, en el
qual els seus advocats demana-
ven que Eckert exigís compen-
sacions, però no una indemnit-
zació per danys i perjudicis.
“Penso que hi ha prou argu-
ments. Si es podrà provar o no,
o si són exagerats o no, això és
una altra cosa”, va dir el jutge.c
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