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ACTRIUS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

J ames Blunt (nascut
Blount el 22 de febrer el
1974) ha comunicat el

pròxim enllaç matrimonial
amb Sofia Wellesley (29), néta
del duc de Wellington, nòvia
seva des de fa tres anys. La pa-
rella es va conèixer gràcies a
Daisy, germana de Blunt.
La jove va estudiar a la Uni-

versitat d’Edimburg, on va co-
incidir amb Pippa Middleton,
i actualment treballa en una
consultoria a Londres.Ha arri-
bat a la vida del cantant des-
prés que aquest hagués supe-
rat diversos idil·lis; el més po-
pular, el que va mantenir amb
la model txeca Petra Nemco-
va, la supervivent del tsunami
que va assolar Tailàndia en el
Nadal del 2004.
El cantant, que porta venuts

més de vint milions de còpies
del seu èxit You’re beautiful,
va aprofitar les festes nadalen-
ques per donar a conèixer la
notícia, i si bé no va voler avan-
çar res sobre l’enllaç, s’ha sa-

but que la cerimònia possible-
ment se celebraria el pròxim
estiu a la residència familiar
del duc a Hampshire. Està
gairebé assegurada la presèn-
cia d’Elton John a l’acte, per-
que Blunt va ser el seu teloner
a l’inici de la seva carrera i per-
què va cantar el dia del seu ca-
sament amb David Furnish.
És de suposar que la parella
gaudirà part de la lluna demel
aEivissa, lloc de residència ha-
bitual de Blunt (i on la seva
mare es va encarregar de com-
prar-li una finca).
Seguint una tradició fami-

liar, que data de l’arribada
dels seus avantpassats dane-
sos a Anglaterra fa mil anys, el
cantant va servir a l’exèrcit bri-
tànic en diversos conflictes, es
va fer pilot als 16 anys i va
col·laborar en diverses mis-
sions de pau. Després de viure
a mig món va tornar a Lon-
dres, va ingressar en el desta-
cament de cavalleria muntada
i va formar part de l’escorta
que va acompanyar el taüt de
la reina mare durant la seva
vetlla, el 9 d’abril del 2002. Sis
mesos després es va retirar de
l’exèrcit.c

Julia Roberts, en una première, i amb Meryl Streep, a Agosto
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A
mb una fortuna per-
sonal estimada en
uns 140 milions de
dòlars (102 milions
en euros), un Oscar a

la millor actriu per Erin Brocko-
vich i unes altres dues nomina-
cions per Pretty woman iMagnò-
lies d’acer, fa temps que Julia Ro-
berts ha deixat de filmar per pres-
tigi o diners. I encara que és pro-
bable que hagi cobrat uns 20 mi-
lions de dòlars (14 milions en eu-
ros) per encarnar la reina malva-
da en la versió de l’indi Tarsem
SinghdeBlancanieves que va arri-
bar als cinemes nord-americans
el març del 2012, és més lògic
pensar que si va acceptar va ser
per tenir una nena petita.
Potser perquè aquest film va

fracassar estrepitosament a la ta-
quilla i va ser destrossat pels crí-
tics, Roberts ha rebutjat totes les
propostes posteriors per fer cine-
ma comercial. La setmana que ve
arribarà a les sales espanyoles
Agosto, l’única pel·lícula que ha
fet des d’aleshores, una adapta-
ció de l’obra teatral de Tracy
Letts que la mateixa dramaturga
va escriure per a la pantalla gran
i en la qual es dóna el gust de tre-
ballar d’igual a igual amb Meryl
Streep. El film, de molt poc pres-
suposat, va ser produït per un
vell amic seu, George Clooney,
amb seu soci de molts anys,
Grant Heslov, té molt pocs esce-
naris, i encara que es va haver de
rodar on transcorre la història,
un petit poble d’Oklahoma, és
precisament el tipus de projecte
que avui dia busca Roberts per

mantenir viva la carrera cinema-
togràfica.
“La veritat és que em sento

molt bé amb el que he pogut fer
com a actriu”, va explicar recent-
ment l’estrella de 46 anys a l’hora
de promocionar la pel·lícula, i va
agregar: “Trobar projectes que
em generin un desafiament sem-
pre és estimulant, però és una
oportunitat que cada vegada és

més rara per mi. És molt difícil
que una pel·lícula m’interessi
més que la meva vida personal.
Em sento tan feliç a casa meva i
amb la meva família que és molt
poc probable que un projecte ci-
nematogràfic m’atregui prou
com per deixar-la per uns dies.
En el cas d’Agosto, va ser un som-
ni fet realitat. I, encara així, con-
fesso que ho vaig haver de pensar

La família de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin ha
felicitat les festes nadalenques, com l’any anterior, amb
una imatge en la qual només apareixen els fills. La postal,
que ha arribat aquesta setmana a alguns destinataris, sí
que inclou la firma del matrimoni i els quatre fills.

Protagonitza al costat deMeryl Streep el drama ‘Agosto’, basat
en l’obra de teatre, tot un gran èxit aMadrid i Barcelona

James Blunt i la promesa Sofia Wellesley, a Londres
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P el bé de Julia Roberts, és a
dir, per arribar a veure-la
en la pel·lícula, és millor

que hagi tret tota la seva força
temperamental per donar vida a
Barbara Fordham a Agosto. No
només perquè el paper exigeix
cridar, plorar. alcoholitzar-se i
fins i tot llançar-se sobre la mare

i agredir-la. Sinó sobretot perquè
aquesta mare addicta als narcò-
tics, encarnada perMeryl Streep,
és tremebunda. I s’empassa vital-
ment i interpretativament tot el
que té davant sinó li fan front.
Tal és així que a les dues ver-

sions teatrals realitzades a Espa-
nya, la del TeatreNacional deCa-
talunya (Agost) i la del Centro
Dramático Nacional, es va optar
per dues de les grans actrius de la
seva generació, Emma Vilarasau
i Carmen Machi, per donar vida
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casamentaviat

GABRIEL LERMAN

Los Angeles

JUSTO BARRANCO

SAMIR HUSSEIN / WIREIMAGE

Barcelona

Gent

JOSEP SANDOVAL

JuliaRoberts
prefereixsermare

VilarasaudavantLizaran
iMachicontraBaró

Servei especial



DIVENDRES, 3 GENER 2014 V I U R E LAVANGUARDIA 9

ANIVERSARIS SANTORAL

Mel
Gibson

José Antonio
Montero

escriptoraactor
RosaMontero

exbasquetbolista

Genoveva, Anter,
Teonas, Daniel, Tintà,
Florenci, Ciril, Cirini,
Josep-Maria Thomasi

bastant abans que dir que si”.
El film ha estat dirigit per

John Wells, el poderós produc-
tor de la sèrie Urgencias, les in-
cursions del qual pel cinema no
han estat gaire afortunades.
Roberts encarna una de les

tres germanes (les altres són Ju-
liette Lewis i Julianne Nichol-
son) que malgrat estar distancia-
des de la seva mare (Streep) tor-
nen a la casa familiar ja que el seu
pare (Sam Shephard) ha desapa-
regut. Després de descobrir que
s’ha suïcidat, una vegada conclòs
el funeral, hi ha un tens sopar en
el qual es revelen veritats, es
diuen coses inconvenients i fins i
tot es genera una baralla amb es-
garrapades en què participen du-
es de les actrius mes celebrades
de la terra. Tant Julia Roberts
comMeryl Streep són potencials
candidates a l’Oscar a lamillor ac-
triu de repartiment i millor ac-
triu, respectivament, després
d’haver-se assegurat nomina-
cions als Globus d’Or i al premi
del Sindicat d’Actors pels seus
respectius papers.
El cert és que a Roberts li com-

mouen poc els guardons. Té les
mans ocupades amb els seus bes-
sons Hazel i Phinnaeus, de 9
anys, i amb Henry, de 6, produc-

te del matrimoni amb el càmera
Danny Moder, amb qui compar-
teix els seus dies des de fa més
d’una dècada. I encara que ha fet
una pel·lícula televisiva sobre els
inicis de la crisi de la sida amb
Taylor Kitsch, ha estat per la in-
sistència d’un altre bon amic,
RyanMurphy, el creador deGlee,
que la va dirigir el 2010 aMenja,
resa, estima. Ara per ara, Julia Ro-
berts només té plans per conti-
nuar aixecant-se tots els dies a
les cinc per preparar l’esmorzar
als fills, portar-los a l’escola,
anar-los a buscar i asseure’s a lle-
gir amb ells cada nit: “Amim’im-
porta poc mantenir la marca Ju-
lia Roberts. Res no es compara
amb ser a casa amb els meus
fills”, afirma.c

L
a fortuna somriu als
afortunats.
Sheldon Adelson

va endur-se la música
de les escurabutxaques cap a
una altra banda, ni per a tu ni
per a mi, ni Madrid ni Catalu-
nya. Però el magnat dels casi-
nos no té motius per lamentar-
se. A Àsia el seu negoci del joc
marxa vent en popa.
El 2013, l’home de Las Vegas

Sand és el ric que més ha gua-
nyat, segons la llista Forbes,
amb un increment de 15.000
milions de dòlars, per a un total
de 37.000milions. O el segon, a
partir de l’índex de multimilio-
naris que elabora el grup
Bloomberg, amb un guany de
14.400 milions.
Les dades recopilades per

l’agència del ja exalcalde deNo-
va York assegura que les 300
persones més riques del món

van afegir durant el 2013 un to-
tal de 524.000 milions de dò-
lars als seus comptes. Aquest
exclusiu col·lectiu totalitza ara
3,7 bilions de dòlars.
Els guanys més grans es van

registrar en la indústria de la
tecnologia. Va registrar un in-
crement del 28%al llarg dels úl-
tims dotzemesos. Dels 300 que
apareixen a la llista de Bloom-
berg, només 70 van registrar
lleugeres pèrdues netes al final
d’aquell període de temps.
“Els multimilionaris conti-

nuaran fent-se més rics el
2014”, pronostica a l’esmenta-
da agència John Catsimatidis,
un dels integrants del grup. En
les seves prediccions, TheWall
Street Journal va subratllar
ahir que aquest any serà espec-
tacular. Si ser el primer o el se-
gon quant a guanys sembla una
lleugera discrepància, la dife-
rència resulta més vistosa quan
en lloc d’Adelson s’esmenta el
nom de Bill Gates.
El contrast de valoracions en-

tre Forbes i Bloomberg se su-

bratlla quan el subjecte en qües-
tió és el fundador deMicrosoft.
Gates és el gran vencedor del
2013, afirma Bloomberg. El si-
tua al cim després de calcular
que el magnat de la tecnologia
va afegir 15.800 milions de dò-
lars al seu saldo de 78.500
milions per l’augment del 40%
de les accions de Microsoft.
Atès el seu patrimoni, tampoc
no provoca compassió que For-
bes el relegui al desè lloc. Aquí
el seu increment és de 9.300mi-
lions (un 14%més que el 2012),
per a un total de 74.100 mi-
lions. Aquesta millora i les pèr-
dues del mexicà Carlos Slim
apunten que Gates recuperarà
el primer lloc en la Forbes, la
més popular de les llistes.
A Amancio Ortega, fundador

de l’imperi tèxtil Inditex, tam-
poc no li ha anat malament.
Continua sent el més ric d’Eu-
ropa. Ha incrementat la fortu-
na en 8.900 milions de dòlars,
fins a 66.400milions. A la llista
mundial ocupa el tercer lloc . I
continua comprant.c

Nova York

Machi i AmparoBaró a l’obra deTracy Letts
DAVID RUANO

Sheldon Adelson i Bill Gates, als podis de les llistes de Bloomberg i Forbes

“És molt difícil
que una pel·lícula
m’interessi més
que la meva vida
personal”, diu l’actriu

El cantant, el passat novembre

63

aBarbara Fordham, una professo-
ra controladora de 46 anys –com
Roberts– que arrossega uns
quants traumes i s’acaba de sepa-
rar del seu marit encara que ho
amagui en reunir-se amb la famí-
lia per la desaparició del pare.
Vilarasau es va haver d’enfron-

tar a una mare que era tot un ter-
ratrèmol actoral, la desaparegu-
da Anna Lizaran, capaç de con-
duir el públic tota l’estona per on
li donava la gana, i la Machi va
lluitar contra la sempre efectiva
Amparo Baró. La Roberts ha tin-
gut davant un camaleó expert en
accents i mars de llàgrimes i a la
qual li és igual que li facin fer Las
horas oMammamia!. Caldrà veu-
re si ha sobreviscut a una mare
anomenada Streep.c

FOTOS: EFE Y KIYOSHI OTA / BLOOMBERG / ARCHIVO

ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

R icky Martin s’ha sepa-
rat de la seva parella
dels últims anys, l’ana-

lista financer Carlos González
Abella. La notícia la va donar
ahir el diari porto-riqueny El
Nuevo Día i va ser confirmada
per l’agent de premsa del can-
tant, Helga García.
“Ricky i Carlos han acordat

mútuament acabar la seva rela-
ció, però continuaran units per
l’amistat i les vivències compar-
tides”, va declarar García al ro-

tatiu. La ruptura es va produir
dies abans de Nadal.
La relació s’havia fet pública

després de quèRickyMartin re-
conegués la seva homosexuali-
tat el 2010. Encara que l’artista
porto-riqueny sempre ha estat
molt gelós de la seva intimitat,
l’any passat va posar amb Gon-
zález a Vanity Fair, acompa-
nyat dels seus dos fills bessons
de cinc anys, Matteo i Valenti-
no. A més, el cantant, que ha
passat les festes a Puerto Rico,
va declarar fa unes setmanes a
Madrid que li agradaria casar-
se a Espanya.c
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