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Els Globus d’Or: l’avançada dels Oscar

Aquests Globus d’Or han estat
verds. Però no verd ecològic sinó
glamurós, ja que el que va co-
mençar com una festa relaxada
cada cop s’assembla més als Os-
car. Fins i tot Ricky Gervais es
conté a l’hora de ser política-
ment incorrecte, així que aviat
només es diferenciaran dels al-
tres premis pels rius de xam-
pany que corren durant la gala.
Un bon grapat d’estrelles han
volgut seguir les passes d’Angeli-
na Jolie que l’any passat va
triomfar amb un Versace color
maragda farcit de lluentons: la
nominada Zooey Deschanel duia
el verd al top de Prada, Evan Ra-
chel Wood a l’impressionant ves-
tit amb plomes autèntiques, Ju-
lianne Moore a les joies, i la pro-
tagonista de Boardwalk Empi-
re, Kelly MacDonald, en el vestit
de línia recta, molt similar al que
va posar-se una de les triomfado-
res de la nit, Laura Dern. La
creadora i protagonista de la sè-
rie Iluminada va il·luminar-se de
verd fosc brillant i diuen que se
la va veure molt feliç al costat del
seu exmarit, amb el qual té dos
fills. Per la seva vida han passat
homes com Nicolas Cage i Billy
Bob Thornton, exmarit de Jo-
lie, que ahir va triar un al-
tre Versace però ara en to
clar. Està tan prima que
al Twitter hi havia qui
la comparava amb la
núvia cadàver. Al seu
costat l’exuberant
Sofia Vergara era
una bomba. Em-
botida en un
Vera Wang
que ressalta-
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va les seves corbes, va exercir de
llatina explosiva i va alliberar del
paper una Salma Hayek vestida
amb un Gucci de tonalitats me-
tàl·liques. “Com has aconseguit
estar tan perfecta?”, li deien.
Nosaltres ho sabem: casant-se
amb l’amo de la firma de moda.

També de Gucci anava Jessi-
ca Alba, amb un estil de pedreria
fina molt en tendència, en una
gala amb molts escots anys vint i
teixits evanescents (Emma Sto-
ne, Mila Kunis, Jessica Biel...)
que no va destacar precisament
per l’originalitat. Faltava Helena
Bonham Carter? Esperàvem
més de Madonna? La diva es va
col·locar un cos ajustat que li
empresonava la davantera. Llu-
ïa un guant negre i una creu
com a elements provocadors,
així com Elton John una pan-
tera de brillants a la solapa.

Els dos van competir pel
premi a la millor banda sono-
ra fent una mica d’especta-
cle, que d’això és tracta, i a
més la reina del pop va ser
de les poques que va con-
testar Gervais quan tocava.
Jane Fonda ens va demos-
trar que la testosterona que
es pren funciona: està esplèndi-
da passats els 70 (atenció a les
transparències que lluïa). I la
gran dama del cinema, Meryl

Streep, va triar un vestit ca-
miser negre digne de ser
oblidat. Va cridar: “M’he
deixat les ulleres i no po-
dré llegir!”. I quan tots cor-
rien a portar-les hi va dir
el text completet com si
res. És tan bona actriu
que fa que ens empas-
sem el que vulgui.
Natalie Portman va conti-
nuar castigant Dior
(malgrat que Galliano ja
no hi sigui) i es va col·lo-
car un Lanvin que va
passar sense pena ni
glòria. En canvi el
Dior de Charlize
Theron la va fer
competir en espec-

tacularitat amb Elle
Macpherson. Michelle

Williams no va arribar
vestida de Marilyn Mon-
roe, com el seu paper, si-

nó de nena discreta
amb diadema al cap.

Un estil que ja va
lluir fa temps Ja-

nuary Jones.

Sofia Vergara, de
Vera Wang,es va
consolidar com la
presència llatina més
explosiva de la nit

Angelina Jolie,
després de demanar

feina a Almodóvar, va
triar un Versace clar

rivetejat en un
vermell tan intens
com els seus llavis

Madonna va lluir escot i braços
hiperfibrats i va respondre a les

conyes del presentador sobre
‘Like a virgin’ dient: “Si encara sóc

verge, per què no véns a
canviar-ho?”

Laura Dern va enlluernar
amb els seus lluentons a la
gala dels Globus ■ FOTOS
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Les entrades per l’home-
natge institucional i popu-
lar a Josep Maria de Sagar-
ra, que tindrà lloc el 23 de
gener al Palau de la Música
Catalana, han estat ex-
haurides després que es
comencessin a distribuir
de manera gratuïta el di-
jous dia 12 de gener. L’ac-
te, que organitza el Depar-
tament de Cultura per
commemorar la vida i
l’obra de l’escriptor, tin-
drà, a banda de la cita al
Palau de la Música Catala-
na, una altra el dia 13 de
febrer, a l’Ateneu Cientí-
fic, Literari i Artístic de
Madrid. La direcció artísti-
ca anirà a càrrec de Joan
Ollé i inclourà els versos
que Sagarra va escriure
per als músics de l’època, i
les peces que van compon-
dre autors com ara Lluís
Llach, Ramon Muntaner,
Toti Soler o Ovidi Mont-
llor, que van convertir en
cançons alguns dels seus
versos. Els músics que
participaran en l’acte se-
ran Ester Formosa, Roger
Mas, Sílvia Pérez Cruz,
Marina Rossell, Toti Soler,
Maurici Villavecchia i el
Cor Jove de l’Orfeó Català.

Pel que fa als textos que
es recitaran, Ollé ha reco-
llit fragments de poemes,
novel·les, teatre, poemes
satírics, correspondència
o articles de premsa que es
presentaran de manera
cronològica. Els actors
Joan Anguera, Pere Arqui-
llué, Sílvia Bel, Ivan Benet,
Montserrat Carulla, Enric
Majó, Rosa Novell, Josep
Maria Pou, Carme Sansa i
Lluís Soler donaran veu als
textos de l’espectacle. ■
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S’esgoten les
entrades per
l’homenatge
a Sagarra

Imatge de l’escriptor Josep
Maria de Segarra ■ ARXIU


