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Lashana Lynch serà la nova 007
després de Daniel Craig
Ella mateixa ho ha confirmat després de mesos d'especulació i és la primera
dona que assumeix el paper d'agent secret britànic al cinema, que han encarnat
fins a sis homes
Confirmada la revolució total a la saga cinematogràfica de James Bond. Lashana Lynch serà la nova
agent 007 en la pel·lícula Bond 25, l'última de les produccions sobre el personatge britànic del
servei secret de l'MI7. La novetat mundial l'ha explicat el diari del Regne Unit, el Daily Mail, que
hauria tingut accés a una font interna de la producció de la nova pel·lícula.

Another iconic London location today... #Bond25
(https://twitter.com/hashtag/Bond25?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/7X60EDiZ23 (https://t.co/7X60EDiZ23)
? James Bond (@007) 12 de juliol de 2019
(https://twitter.com/007/status/1149697623785267201?ref_src=twsrc%5Etfw)
Després de mesos d'especulacions, la mateixa actriu ha estat l'encarregada de confirmar que en
la nova pel·lícula seu personatge, Nomi, és l'agent que adopta el codi 007 dins dels serveis
secrets britànics després que James Bond es retiri.
"Sóc una dona negra, si fos una altra dona negra triada per al paper hauria estat la mateixa
conversa, hauria patit els mateixos atacs, el mateix abús. Només he de recordar-me a mi
mateixa que el debat està obert i que sóc part d'alguna cosa que serà molt, molt revolucionari", va
declarar en una entrevista a Harper 's Bazaar en la qual es va mostrar conscient que la seva
elecció deslligarà controvèrsia.
Lynch, coneguda pel seu paper secundari en la pel·lícula Capitana Marvel de la famosa saga de
superherois, és una actriu britànica amb molts pocs papers a l'esquena al cinema. Va iniciar-se
als 20 anys amb petits personatges de la televisió del Regne Unit, fins a iniciar-se en els
llargmetratges amb Fast Girls.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=7PBva1wvbu4
Així doncs, l'actriu britànica serà la primera dona que agafi el relleu de l'agent secret més famós del
cinema. Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i
l'actual, Daniel Craig, han estat el conjunt d'actors que han donat vida a James Bond. Aquesta
revolució arriba després dels quatre films protagonitzats per Craig, qui està confirmat per a Bond
25, la vint-i-cinquena pel·lícula de l'agent. No queda clar si assumirà el nom de "James Bond" o
tindrà un nou nom.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=TXxKZkE2MGo
Segons explica el mitjà britànic, un dels conceptes que volen canviar des de la franquícia és el de
"noia Bond". Una actriu, particularment atractiva, era "l'acompanyant" de l'agent masculí durant
tota la pel·lícula, enamorant-se d'ell. Aquest concepte es va fer molt famós arran dels films
protagonitzats per Sean Connery. Ara, però, volen convertir-ho en "dona Bond" i fer un gir absolut
a la saga, amb una dona al capdavant.
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