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Tom Hanks, és atacat per pirates somalis
AP

donacions per pal·liar la fam a
Uganda, Kènia i Somàlia, va ser
capturat per quatre pirates soma-
lis davant les costes de Mogadis-
cio. Quan alguns pirates van ser
reduïts per la tripulació, van ac-
ceptar marxar, però es van em-
portar amb ells el capità del vai-
xell, Richard Phillips. L’odissea,
que va ser seguida atentament
per la premsamundial, va ser re-
latada per Phillips en un llibre co-
escrit amb Stephan Talty, que va
ser adquirit pel poderós Scott Ru-
din i Sony Pictures per portar-lo
al cinema.

El director no va escatimar re-
cursos per reproduir els fets, va
aconseguir un vaixell portaconte-
nidors de 150 metres d’eslora,
dos destructors de laMarina dels
Estats Units i un portaavions per
rodar tres quartes parts del film
en aigües obertes.
Hanks va començar la seva pre-

paració visitant l’home que ana-
va a interpretar a la seva casa de
Vermont, per després passar-se
moltes hores parlant amb la tripu-
lació real que portava a bord el
portacontenidors. El resultat va
ser una notable transformació,
en la qual ha tornat a plasmar
l’experiència d’un home comú en

circumstàncies extraordinàries,
precisament el que va convèncer
els membres de l’Acadèmia per-
què el nominessin en quatre de
les cinc ocasions anteriors. A ai-
xò se suma una intensa escena
emocional que és ideal per com-
moure els acadèmics.
Curiosament enguany, Hanks,

a qui li acaben de diagnosticar dia-
betis tipus 2, apuntarà a l’estatue-
ta per duplicat, ja que a finals d’oc-
tubre començaran les funcions
privades de Saving Mr. Banks, el
film en el qual encarna Walt Dis-
ney en els anys que va intentar
convèncer la creadora de Mary
Poppins, P.I. Travers (Emma
Thompson) perquè l’autoritzés a
utilitzar el seu famós personatge.
La biografia, produïda per Walt
Disney Studios, i en la qual també
actuen Colin Farrell i Paul Gia-
matti, inaugurarà el 7 de novem-
bre el Festival de Los Angeles i
s’estrenarà en els cinemes dels Es-
tats Units el 13 de desembre. AEs-
panya hi arribarà el 10 de gener.c

d’un vaixell assaltat per pirates somalis
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En el paper de Walt
Disney a la pròxima
estrena, explicarà la
lluita pels drets de
‘Mary Poppins’

L’actor Toni Servillo a una escena de Le voci di dentro, que es representa avui a Girona
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D
iu que és un operari
del teatre i, sens
dubte, ho és: Toni
Servillo, el camaleò-

nic protagonista de films com
Gomorra, Il Divo o La grande
bellezza, comença avui al Tea-
tre Municipal de Girona, dins
el festival Temporada Alta, la
primera de les 170 funcions de
la gira mundial de l’obra Le vo-
ci di dentro. “És una gira com
les que es feien en altres temps.
Anirem a Sant Petersburg, Pa-
rís, Londres... Ara se’m veu bé,
però facin una fotografia aquí i
una altra el maig a Madrid i
veurem”, riu. Però a més d’un

“operari”, Servillo és tota una
institució al seu país: per pre-
sentar la seva obra a la premsa
catalana hi assisteix el cònsol
general d’Itàlia. I la directora
de l’Istituto Italiano de Cultura
deBarcelona diu que amés l’ac-
tor és una celebritat propera al
seu públic. Haver-se tornat po-
pular passats els 40, somriu Ser-
villo, li ha servit d’antídot.
I és que encara que el cinema

li hagi donat popularitat inter-
nacional, Servillo va tenir aviat
vocació teatral, i als vuitanta va
fundar amb Mario Martone els
imprescindibles Teatri Uniti de
Nàpols. Avui arriba a Girona
amb una producció dels Teatri
Uniti junt amb el Piccolo deMi-
là: Le voci di dentro, d’Eduardo
de Filippo, escrita el 1948 en
plena postguerra. A la peça, To-

ni Servillo encarna amb el seu
germà, el cantant Peppe Servi-
llo, uns altres dos germans que
viuen amb un oncle, Nicola,
que ha deixat de parlar “perquè
el món sencer és sord”. Una co-
mèdia on la denúncia d’un as-
sassinat que només ha estat un
somni posa en marxa una boja
cadena d’esdeveniments que
mostren la misèria moral de la
societat sortida de la guerra i
que vol renéixer. “Hi ha un cli-
ma de sospita, d’incertesa, de
confusió moral que porten a no
poder creure més en res. I
aquellmoment de dubte, de pèr-
dua, de dificultat de distingir el
que és veritable d’allò fals, d’alar-
ma davant d’un món que legiti-
ma la impunitat i el comporta-
ment criminal, és semblant a
l’actual”, conclou Servillo.c
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Quan la seva mare, l’ac-
triu Mia Farrow, acaba
de confessar que potser
no sigui fill de Woody

Allen sinó de Frank Sinatra,
Ronan Farrow es prepara per
convertir-se en una estrella de
la televisió a l’estil d’Anderson
Cooper i ha firmat un contracte
amb el canal televisiu MSNBC,
va informar ahir el diari New
York Post.
RonanFarrow, de 25 anys, se-

rà reporter de la cadena que,
amb l’objectiu de guanyar au-
diència, ha buscat fitxatges es-
trella per a aquesta nova tempo-
rada, com l’actor Alec Baldwin,
reclutat per presentar elmagazi-
ne nocturn Up late.
Farrow havia estat fins ara

considerat l’únic fill biològic de
Woody Allen i Mia Farrow, pe-
rò la seva mare va assegurar re-
centment en una entrevista a
Vanity Fair que no descartava
que el seu veritable pare fos el
seu anterior marit, Frank Sina-

tra. Al New York Post descri-
vien ahir amb ironia RonanFar-
row com “l’home amb l’agude-
sa deWoody Allen i l’encant de
Frank Sinatra” i apuntaven a
una orquestrada maniobra per
llançar-lo a la fama.
MSNBC és una canal televi-

siu de format tot notícies, amb
una orientació progressista da-
vant el conservadorisme de Fox
News i l’intent de la CNN de
mantenir l’equidistància.
Farrow començarà a poc a

poc, com a reporter. “Ronan no
tindrà el seu propi programa,
però aniran donant-li més es-
pai, treballant en diferents his-
tòries per anar creant el seu cur-
rículum televisiu”, asseguren
des de la cadena.c
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