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ANA BOYER JA ÉS MARE La filla petita d’Isabel
Preysler, Ana Boyer, ha tingut el seu primer fill. La
jove, casada amb Fernando Verdasco, li ha posat
Miguel, com el seu difunt pare.
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La fiscalia del comtat de Cook, als
EUA, ha retirat els càrrecs contra
l’actor negre i obertament homosexual Jussie Smollett, de 36 anys, per
haver mentit a la policia sobre un
atac racial i homòfob que suposadament va patir a Chicago. “Aquesta és
la resolució adequada del cas”, ha
indicat la fiscalia en un comunicat
en què va anunciar la seva decisió de
retirar els setze càrrecs que li podrien haver costat almenys tres anys
de presó.
La fiscalia, segons el comunicat,
ha pres la decisió “després de revisar els fets i les circumstàncies del
cas” i acordar amb l’actor que complirà tasques de voluntariat i donarà 10.000 dòlars a l’Ajuntament de
Chicago. Sortint del judici, l’actor va
dir que va ser “sincer i coherent” sobre el que ha passat i que no seria fill
de la seva mare si “fos ni tan sols una
mica capaç” de fer tot això de què
l’han estat acusant.
L’actor, que estava en llibertat sota fiança, va negar sempre haver mentit a la policia o que l’atac fos una maniobra publicitària per fer-se més fa-

mós. També ha dit que vol continuar
amb la seva vida després de la decisió
de la fiscalia, i la seva advocada ha
aprofitat per recriminar a la policia
que l’ha utilitzat “per condemnar-lo
abans de ser jutjat en un tribunal”.
Salvat per les “influències”

L’alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, s’ha mostrat irritat amb una
decisió que qualifica d’“errònia”
perquè envia “un missatge clar que
hi ha un tipus diferent de justícia
per als que tenen influències”. Smollett, que va ser apartat de la sèrie
Empire arran de l’escàndol, va ser
acusat de falsa denúncia per haver
exposat que havia sigut atacat per
dos homes emmascarats que suposadament li van dedicar insults racistes i homòfobs mentre li posaven
una soga al voltant del coll i el ruixaven amb un producte químic.
Les autoritats van investigar el
cas com un presumpte crim d’odi i
van detenir dos germans nigerians,
però posteriorment van indicar que
Smollett els havia pagat 3.500 dòlars
perquè simulessin l’agressió.e
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Retiren els càrrecs
contra Jussie Smollett
Eminem, l’antídot
d’Ed Sheeran
Ed Sheeran ha parlat de la seva infantesa en el programa de YouTube
Love music hate racism, on ha confessat que de petit ho va passar malament per culpa de la tartamudesa.
“Odiava intensament l’escola primària”, ha confessat l’artista, que
recorda que tenia tots els números
per patir l’abús d’alguns companys
perquè era pèl-roig, tartamut i portava ulleres.
L’anglès, de 28 anys, ha explicat
que va superar el trastorn gràcies al
rap d’E
Eminem, que triomfava quan
ell tenia nou anys. “Quan en tenia
deu ja em sabia de memòria tot el
disc paraula per paraula”, rememora l’artista, que en agraïment el 2017
va voler cantar un tema a duet amb
Eminem.e

