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ACTORS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

L a 20th Century Fox ha
fet públic el primer fo-
tograma d’Exodus,

l’ambiciosa epopeia històrica
en la qual treballa intensa-
ment Ridley Scott per tenir-la
a punt per a l’estrena el 12 de
desembre del 2014.
En aquesta imatge s’hi pot

veureChristian Bale, que pro-
tagonitza el film fent de Moi-
sès, muntant a cavall i mirant
a càmera, mentre darrere seu
es poden veure els esclaus

jueus construint una enorme
estàtua del faraó Ramsès.
La imatge és de SierraAlha-

milla, Almeria, on es va rodar
una part dels exteriors de la
pel·lícula entre l’octubre i el
novembre després d’haver fil-

mat els interiors als estudis
de Pinewood, als afores de
Londres. La producció, que
invertirà 43 milions d’euros a
Espanya, encara que se’n des-
coneix el pressupost total,
s’ha traslladat a Fuerteventu-
ra, a les Canàries, on conclou-
rà a mitjans d’aquest mes.
Encara que la trama toca

els mateixos temes que Els
deu manaments de Cecil B.
DeMille, i el personatge és el
mateix que va encarnarCharl-
ton Heston, el guió, escrit per
Steve Zaillan (Oscar per La
llista de Schindler), Bill Colla-
ge i Adam Cooper, es basa di-
rectament en el llibre de
l’Èxode de la Bíblia i té una
mirada estrictament històrica
sobre els fets que s’hi narren,
per la qual cosa serà notable-
ment diferent del clàssic del
1956.
El film, que ha arribat a reu-

nir 3.000 extres per a una esce-
na, completa el seu elenc amb
Joel Edgerton com a Ramsès,
Sigourney Weaver com la se-
va mare i John Turturro com
el seu pare. Aaron Paul encar-
na Joshua, un esclau jueu, i
també hi apareix Ben Kings-
ley. María Valverde ha estat
l’elegida per interpretar l’espo-
sa de Moisès, Séfora.c

T
é aspecte de reposat,
però Ben Whishaw
(1980, Bedforshire,
Anglaterra) és dels
que es vesteixen a

poc a poc perquè té pressa. D’as-
pecte lànguid i inquietant, aquesta
figura del teatre britànic interpre-
tarà en un film el músic Freddie
Mercury, solista de Queen, mort
el novembre del 1991.
La seva opció ha guanyat la de

Sacha Baron Cohen (Borat, El dic-
tador), proposat pel qui havia de
ser inicialment el director de la
pel·lícula, Stephen Frears, substi-
tuït per Dexter Fletcher. L’únic
quemanté el seu lloc és el guionis-
ta, Peter Morgan, conegut per ser

l’autor del guió de La reina, biopic
d’Isabel II.

Això de les substitucions és una
cosa a què ja està acostumat Whis-
haw. De fet va protagonitzarEl per-
fum, el seu primer gran èxit, des-
prés que els productors rebutgessin
LeoDiCaprio i Orlando Bloom, pri-
meres opcions per encarnar l’assas-
sí seduït per les aromes, en especial
de les compostes per elements hu-
mans de les noies que assassinava.
Aquest treball el va portar aBar-

celona l’estiu del 2005. Llavors te-
nia 26 anys però semblava que en
tingués molts menys per com era
de prim i per les extremitats i el
coll tan allargats, que el dotaven
de l’inquietant aspecte que ha-
via de desprendre a la pel·lícula
que va convertir la nostra ciu-
tat en el París del 1738.Una re-

BenWhishaw, que va protagonitzar ‘El perfum’ aBarcelona, encarnarà

Christian Bale, Moisès al film, a Sierra Alhamilla, Almeria

Té un Bafta per haver
estat Ricard II en
televisió, i en cinema
va ser Q a ‘Skyfall’,
de James Bond

El rodatge
de la pel·lícula
conclourà a mitjans
d’aquest mes a
Fuerteventura
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L a nostra figura lírica feme-
nina més internacional,
Montserrat Caballé, oferi-

rà demà, divendres, a dos quarts
de nou del vespre, un concert ex-
traordinari a Santa Maria del
Mar. Ho farà acompanyada per
la seva filla, Montserrat Martí, i
per Jordi Galán, el jove tenor que
ha estat la sorpresa revelació
d’aquesta temporada. Tots tres
col·laboren en el projecte Veus
per a l’esperança, que lidera el
doctor Pere Gascón, cap d’onco-
logia de l’hospital Clínic deBarce-

lona, a benefici del qual es realit-
za l’esdeveniment.
Veus per a l’esperança és una

iniciativa altruista del mànager
Aldo Mariotti que se celebra re-
gularment i amb gran acceptació
des de fa dos anys el mes de no-
vembre a L’Auditori de Barcelo-
na i en la qual participen desinte-
ressadament grans veus de la líri-
ca i on mai no han faltat Mont-
serratMartí Caballé i JaumeAra-
gall com a primeres figures. Per
motius aliens a la seva voluntat,
la divaCaballé no va poder acom-
panyar aquests concerts en les
dues edicions anteriors; per això,

com que disposava d’unes dates
lliures en aquestes festes nadalen-
ques, va ser ellamateixa la que va
proposar aquest inesperat i anhe-
lat regal anticipat de Reis.
Per desig exprés de la soprano

no hi ha un programa previst; vol
que sigui una sorpresa. “És com
escriure la carta a Ses Majestats i
esperar el que vingui”, diu amb el
seu humor habitual. Àries i duets
compondran un programa acom-
panyats per la pianista AndreaÁl-
varez.
Les localitats, al preu únic de

30 euros, es poden adquirir a tra-
vés de Ticketmaster o a la matei-
xa basílica. Hi ha una fila zero a
cent euros també a disposició de
qui desitgi col·laborar amb el pro-
jecte.c
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