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Calia un director com Ridley Scott
per resoldre una situació com
aquesta.Quanfaltensetmanespera
l’estrena deTots els diners delmón,
lasevapel∙lículamésrecent, l’home
que està al darrere de clàssics com
Alien iBlade runnernova tenir pie
tat a l’hora de treure Kevin Spacey
del’elenc,malgratquelasevainter
pretació del multimilionari John
Paul Getty és tan brillant que Sony
havia planificat la seva campanya
depremisentornde la seva tasca.
Però Spacey està en un moment

més que delicat. Després de ser
acusat per l’actor Anthony Rapp
–actualment en l’elenc de la sèrie
Star Trek: Discovery– d’haver in
tentat abusar sexualment d’ell
quantenia14anys,diversesveusde
la indústria del cinema han de
nunciat que els va assetjar o que va
intentar abusarne, de manera que
està sent investigatper lapoliciade
Los Angeles, Londres i Nantucket,
una illadeMassachusetts.
Després del seu gest radical,

Scotthadecidittornarafilmartotes
les seves escenes, en què en la gran
majoria de casos es veia sol, abans
que el filmarribi a les sales delsEs
tatsUnits, el22dedesembre.L’ele
git per reemplaçarlo és Christo
pher Plummer, una opció curiosa,
ja que, malgrat que tots dos com
parteixen el fet de ser guanyadors
de l’Oscar, l’inoblidable capità Von

Kevin Spacey, irreconeixible en el paper de John Paul Getty, en diferents fotogrames –que seran eliminats– de l
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Spacey, amb Christopher Plummer, que el substituirà al film de Ridley Scott

RidleyScott as
el cop final aSp

El director elimina les escenes de l’act
pel∙lícula i les tornarà a rodar ambCh

Núria Ramon, Rafael Ribó i Borja Corcóstegui
LLIBERT TEIXIDÓ

Sopar solidari
per combatre la
ceguesa evitable
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La Fundació Ulls delMón va ce
lebrar ahir la 16a edició del seu
sopar La Nit dels Ulls del Món,
amb l’objectiu de recaptar fons
per continuar combatent la ce
guesa evitable. Aquest any l’acte
vatenirllocal’edificidelRellotge
del’EscolaIndustrialdeBarcelo
na. La fundació organitza aquest
sopar solidari cada any per mos
trarelsresultatsiavençosassolits
amb referència a l’accés a la salut
ocular i per posar de manifest el
compromísamblacausadelmón
empresarial, cultural i sanitari,
enbonapart representatallà.
Al llargdel sopar,UllsdelMón

va defensar el dret universal a la
visió ivapresentarelnouatlesde
la visió, amb dades actualitzades
sobre la situació de la ceguesa
evitable al món i una inquietant
estimació de futur que urgeix la
comunitat sanitària internacio
nal a una activació immediata.
Aquest és un document elaborat
per la IAPB (InternationalAgen

cy for the Prevention of Blind
ness), el consell assessor de la
qualUllsdelMónformapart.
Els periodistes LídiaHeredia i

Queco Novell van presentar la
vetllada, que es va tancar amb
l’actuació d’Andrea Motis amb
JoanChamorro iJosepTraver.
UllsdelMónésunaentitatsen

se ànim de lucre presidida per
Rafael Ribó, actual Síndic de
GreugesdeCatalunya, i el doctor
Borja Corcóstegui, director mè
dic de l’Institut deMicrocirurgia
OculardeBarcelona.Lasevafun
ció principal és facilitar l’accés a
l’atenció ocular de la població
mésvulnerabledelmón,peraixò
se centra a formar professionals
locals en cadascun dels punts
d’actuació.
Té diferents projectes enmar

xa, a Bolívia, als campaments de
refugiats i refugiades sahrauís de
Tindouf (Algèria), Moçambic i
Mali. Tot això no seria possible
sense l’ajuda dels 700 voluntaris,
principalment professionals de
l’àmbitde la salut.c

El conglomeratLVMH
canvia el director general
El responsable executiu de Dior,
Sidney Toledano, cedirà el testi
monial’actualdirectorgeneralde
Fendi, Pietro Beccari, després
d’haver passat gairebé 20 anys al
capdavant d’aquesta firma, va
anunciar ahir el conglomerat del
luxe LVMH, matriu de lamaison
francesa.Toledà, de66anys, que
darà a càrrec de tota la divisió de
moda del grup, passa a ser mem
bredelcomitèexecutiudeLVMH
iseràsubstituïtperBeccari,de50,
acomençamentsdel2018.LVMH

va destacar que ha estat l’“actor
principal del gran èxit deChristi
an Dior Couture al món” i ha fet
“unafeinaformidable”perdesen
volupar aquesta històricamaison
amb dissenyadors de molt talent.
Toledanovaser finsal 1993direc
tor general de Lancel, propietat
del grup suís Richemont, i aquell
any es va incorporar a Christian
Dior Couture, primer com a res
ponsable de la marroquineria i a
partirdel1998compresidentexe
cutiude la firma. /Efe


