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Alfeu, Hilda

GENT
El debut de la filla
de Serena Williams
Serena Williams té una digna successora
d’estil en la seva fillaOlympia (4).Lanena
ha debutat en una catifa vermella amb els
seuspares vestida com lamare, en l’estre
na de la pel∙lículaKingRichard, basada en
la vida del pare de la tennista.

Un clon de la mare SANTORAL ANIVERSARIS
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Ghislaineesvesteixdenegre
pera l’inicidel seu judici
Comença la selecció del jurat per tràfic de menors

FRANCESCPEIRÓN
NovaYork. Corresponsal

Ghislaine Maxwell, presump
ta aconseguidora de menors
per al pederastaJeffreyEpste
in,esvaalliberarunatempora
dade lamonotonia carcerària.
Noésque la sala del tribunal

deManhattan sigui unparadís
d’aquests a què ella estava
acostumada, però almenys
trenca el que els seus advocats
denunciencomunrègimpeni
tenciari infernal. Diuen que té
un tracte pitjor fins i tot que
Hannibal Lecter, el caníbal in
ventat pel novel∙lista Thomas
Harris.
Tot i que ja havia estat tras

lladadaendiversesocasionsen
presència de la jutgessa, a par
tir d’aquest dimarts, i durant
un període d’unes vuit setma
nes, Maxwell serà conduïda a
l’edifici del Baix Manhattan
cada dia, tret de dies festius,
queenel seucas seranuna tra
gèdia.
Tot va arrencar aquest di

marts amb la selecció del jurat
entre uns 500 candidats. En
principi, si no hi ha embús en
aquest procés, la vista oral

s’iniciarà el dia 29 i es calcula
queduraràalvoltantd’unmesi
mig.
Vestida ambun vestit negre,

elprimerquevaferquanvaac
cedir a la salava ser abraçarels
seus lletrats. I va dedicar una
mirada fugaç a la dibuixant
que feia lavinyeta judicial.
Afronta un total de sis càr

recs, incloenthi el transport
de menors perquè participes

sin en activitats sexuals delic
tives. Era la col∙laboradora ne
cessària, segons la imputació,
per reclutar joves i posarles a
disposiciódelmilionariEpste
in, a qui l’unia una profunda
amistat,delsanys1994al2004.
Epstein, amb una pena prè

viaperaquest tipusdecrim, va
serarrestataNovaYorkel juli
ol del 2019 per tràfic sexual.
Tenia 66 anys quan el mes se

güentelvantrobarsensevidaa
lasevacel∙la.Lasevamortesva
decretar com un suïcidi, però
les teories conspiradores es
van disparar per l’amistat amb
presidents –Bill Clinton, Do
nald Trump–, influents res
ponsables financers idemulti
nacionalsoambelpríncepAn
dreud’Anglaterra.
Amb 59 anys,Maxwell s’en

frontaaunllargfuturalapresó
si és declarada culpable. Ella
hadefensatlasevainnocènciai
els seus advocats se centren a
soscavar la credibilitat de les
acusadores –a qui la jutgessa
AlisonJ.Nathanpermetquese
les anomeni víctimes–, així
com els motius de la Fiscalia.
Els defensors afirmen que el
ministeri públic la “castiga”
comabocexpiatoriper lamort
d’Epstein.
Ghislaine, educada aOxford

i figura de l’alta societat, és la
filla petita del magnat britànic
de la comunicació Robert
Maxwell, que va morir el 1991
quanvacauredelseuiot,elLa
dy Ghislaine, a prop de les illes
Canàries, quan l’investigaven
pel presumpte saqueig dels
fonsdepensionsdelasevaem
presa.c

GhislaineMaxwell amb els seus advocats, Bobbi Sternheim i Christian Everdell
JANEROSENBERG / REUTERS

Maxwell declara
la seva innocència i
creu que és el boc
expiatori per lamort
del seu amicEpstein

mica”.Vaexpressar lasevarelati
va preocupació que es tracti d’un
premi a la trajectòria. “Quan et
donen un premi com aquest ten
deixes a pensar que te’l donen ja
perjubilarte,peròdesprésettro
bes que el 2013 el vandonar a Ju
lia Otero i allà continua!”. Va
avançarqueelseudiscursalagala
retria homenatge “a la generació
aquèpertanyo,quehafetdelarà
dddiounmitjàdecomunicació seri
óóós,solventiambcredibilitat, ique
hhhaprestat grans serveis de convi
vèèènciaenaquestpaís”.
El periodistaCarlesPorta es va

emmmportarundels premis grossos,
el de millor programa de ràdio
per Crims, de Catalunya Ràdio.
“Esticmoltcontentperquètota la
meeevavidahesomiatambtenirun
Onnndas,perquècrecqueésundels
màààxims guardons que et poden

dddonar en el món de la comunica
ccció. I per un projecte molt coral i
encatalà”, vaexclamar.
Bob Pop era una de les cares

més felices. La sèrie biogràfica
Maricón perdido li dona “moltes
satisfaccions”, i va dir que se sent
“molt estimat i molt ben entès”.
Ambaquest guardó “m’agradaria
que s’hagi valorat l’honestedat
amb què hem mirat de ferla i
l’emoció que hem volgut trans
metre; ésmolt important que ara
s’escoltin les veus que durant
moltdetempsnoesvanescoltar”.
Per lasevabanda,RobertoLeal,

el presentadordePasapalabra, va
dirqueestà“enunnúvol” iprepa
rat “per viure undia superbonic”.
“No vull que se m’escapi res, ho
esticgravant fotogramaafotogra
maamblamemòria”, va revelar.
Després de la trobada amb els

mitjansva tenir lloc la tradicional
foto de família, en què hi havia
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, i el president de Prisa, Jo
seph Oughourlian. També hi ha
via Javier Godó, comte deGodó i
president editor de La Vanguar
dia;CarlosiAnaGodó,aixícomel
director de La Vanguardia, Jordi
Juan.
Aquesta vegada la imatge es va

traslladar de l’escalinata princi
pal del palauet Albéniz a una de
lateral amb més capacitat per al
nombre d’assistents. La foto tan
cava la recepció i plasmava
aquest esperat retorn a la norma
lllitat, que afortunadament no va
poooderevitarni l’amenaçadepluja
eeen tttoootelmatí. c

ElllpalauetAlbéniz
vaaatornaraaplegar
elllspremiatsabans
dddelagaladelliurament
aaallala teatreColiseum
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