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CharlotteRamplingexalta el debat
racial davant el boicot alsOscar2016
L’actriu creu que la campanya contra la cerimònia és racista amb els blancs

Charlotte Rampling ha aguditzat el debat sobre lesminories als Oscar amb les seves declaracions

SALVADOR LLOPART

Barcelona

Michael Jackson, negre de naixe
ment, blanc d’adopció –o blanc
per problemes de pell–, ho va dei
xarescrit: “Noimportasietsblanc
o negre”. Però l’assumpte als Es
tats Units segueix sent important,
imolt. En lamateixa cançó–Black
orwhite (Blanconegre), el primer
single de Dangerous publicat el
1991– Jackson assegurava: “No
penso passarme la vida sent un
color”.
Però el debat del color continua

sent recurrent en aquell país.
Blanconegre? Éslaqüestió.Espe
cialment per als Oscar. La disjun
tivahaarribatal lliuramentd’esta
tuetes amb una virulència que no
s’haviavistmai.
La falta de candidats negres en

els nominats del 2016 –igual com
tambévapassarenelsOscar2015–
ha irritat els intèrprets i cineastes
afroamericans, alguns dels quals,
com Spike Lee, han manifestat la
seva intenciódeboicotejar la ceri
mònia dels Oscar, que tindrà lloc
el pròxim 28 de febrer. Entre ells,
l’actorWillSmith.Aaquestboicot
s’hi acaba de sumar el blanc Mi
chaelMoore.
És d’esperar que les declaraci

ons d’ahir de Charlotte Rampling
revoltessin els ànims encara més.
“No se sapmai, però potser els in

tèrprets negres no es mereixien
estar aquest any a la llista dels no
minats”, va dir ahir l’actriu enuna
entrevistarealitzadaper lacadena
francesaEurope1.Rampling, can
didataaOscarperlasevafeinaa45
años, d’Andrew Haigh, va mani
festar la sevaposiciódavant la cri
dadeboicot:“Seriaunamesurara
cistaperalsblancs”.
Altres oscaritzats intèrprets,

comWhoopi Goldberg, Viola Da
vis, George Clooney i Reese Wi
therspoon, hanmanifestat la seva
voluntat d’introduir canvis en els
criteris de selecció de l’Acadèmia.
D’aquesta manera, diuen, s’evita
ria la falta de candidats de les mi
nories ètniques mitjançant algun
tipusdequotesodediscriminació
positiva. Per la seva banda, la pre
sidenta de l’Acadèmia de Cinema
de Hollywood, l’afroamericana
Cheryl Boone Isaacs, ha manifes
tat la seva simpatiaper talmesura.
En la seva edició d’ahir, The

New York Times donava per fets
aquests canvis, un dels quals seria
fixar en deu el nombre de títols
candidats amillor pel∙lícula –com
va passar el 2010 i 2011– per aug
mentar les possibilitats d’altres
pel∙lícules.Segons lamateixa font,
l’Acadèmiad’Arts iCiènciesCine
matogràfiques deHollywood està
considerant també augmentar el
nombredecandidatsen lesquatre
categories d’interpretació –és a

dir,milloractor,actriu, iactor iac
triude repartiment– tambéadeu.
Una altra mesura seria buscar

algunafórmulaperrenovarimen
talitzar els envellits membres de
l’Acadèmia. Segonsunainvestiga
ció deLosAngeles Times, del total
dels 6.300 membres de l’Acadè
mia, un 94% són blancs, i un 2%,
negres.El2%restant se’l repartei
xen diferents minories, com lla
tins i asiàtics. Cal assenyalar que,
en relació amb la població total
dels Estats Units, les minories ra
cials comptabilitzenel 36,3%.
Els canvis se sotmetran a la jun

ta directiva de l’Acadèmia el prò

xim 26 de gener, abans de la cele
bració de la cerimònia que té pre
vist presentar –si finalment no
decideix afegirse al boicot, com
s’havia dit– l’humorista afroame
ricàChrisRock.
“Per a què s’ha de classificar la

gent”, va comentar Rampling en
l’esmentada entrevista. “En
aquests temps tothom és més o
menys acceptat... La gent sempre
dirà, aquest, aquest ésmés guapo,
o aquest altre, aquest ésmassane
gre; aquell de més enllà, excessi
vament blanc... Sempre hi haurà
algú que digui que tu també ets
massa això o allò altre... Però hem

“Nosesapmai,però
potserelsactorsnegres
nomereixienserala
llistadecandidats”,
diul’actriubritànica

d’extrapolar d’aquestes actituds
que hi hauria d’haver munts de
minoriesperatot?”,espreguntava
l’actriuen lamateixaentrevista.
QuanaCharlotteRampling se li

va recordarqueels cineastes afro
americans se senten discriminats
com a minoria a Hollywood,
l’actriu va respondre: “No com
ment”.!

!AlbertBoadellahapenjatal
webd’ElsJoglarsunaduríssi
macartacontraVíctorÁlvaro,
directorde la sàtiraUBÚadella,
actualmenta l’AlmeriaTeatre.
Boadella l’anomena “misera
ble” i “ximpleútil queserveix
alsmésexecrablesd’unasocie
tat submisamentadoctrinada”, i
l’acusad’haverorganitzatel 10
degeneruncol∙loquiplede
mentides sobre la sevapersona
propide la teleporqueria.A
aquestaxerradahivanassistir
els anticsactorsd’ElsJoglars
ArnauVilardebó iAndreu
Solsona, “dospobres fracas
sats”,diu.Álvaroharespost
ambunacartaon convidaBoa
dellaaveure l’obra. /Redacció

Boadella ataca amb
duresa el director
d’‘UBÚadella’

Adele, lamés ràpida
a aconseguirmil
milions de visites
!La cantant britànicaAdele
ha batut un rècord aYouTu
be. El seu videoclipHelloha
superat els 1.000milions de
visites en tan sols 87 dies. Fins
ara el rècord el tenia el sud
coreàPsy, el superèxit del
qual,Gangnamstyle, va acon
seguir el 2012 els 1.000mili
ons de clics en 158dies.
Aquest vídeomusical conti
nua sent elmés exitós deYou
Tube, ambmésde 2.500mili
ons de visites. SegonsYouTu
be, actualment hi ha 17 vídeos
quehan superat els 1.000
milions d’entrades, entre ells
Sugar, deMaroon5, iLove the
way you lie, d’Eminem. /Dpa
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