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Mor l'actor Yaphet Kotto als 81
anys, protagonista d'«Alien»
L'intèrpret va ser un dels malvats de James Bond i va participar en una
quarantena de pel·lícules
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qWXBgZ0bR-E
L'actor Yaphet Kotto, conegut pels seus papers de Parker al film Alien, el vuitè passatger i Al
Giardello a Homicidi, ha mort als 81 anys per causes desconegudes. La notícia ha estat
anunciada per la seva esposa a través de Facebook. "Estic entristida i encara commocionada
per la mort del meu marit Yaphet. Va morir ahir a la nit al voltant de les 22.30, hora de Filipines",
ha escrit aquest mateix dimarts.
"Encara teníem molts plans, amors, dels quals parlàvem, tenies moltes entrevistes esperant i
tenies ofertes de pel·lícules com G.I. Joe i la pel·lícula de Tom Cruise, entre d'altres", va revelar.
"Encara tenies plans per publicar el teu llibre i construir una organització religiosa basada en els
ensenyaments de Yogananda. Vas interpretar a un malvat en algunes de les teves pel·lícules, però
per a mi ets un veritable heroi i per a molta gent també. Un bon home, un bon pare, un bon marit
i un ésser humà decent, molt rar de trobar. Un dels millors actors de Hollywood, una llegenda.
Descansa en pau, amor", ha afegit.
Kotto, que era membre de l'Actors Studio de Nova York, va debutar als 19 anys en una producció
d'Otel·lo i després va protagonitzar a Broadway The Great White Hope. Anys més tard va
passar a actuar davant de les càmeres, apareixent a El cas Thomas Crown amb Steve McQueen i
Faye Dunaway i interpretant al vilà Kananga en Viu i deixa morir, pel·lícula de la saga James Bond.
La curiositat en referència a Alien
L'actor afroamericà és un altre del repartiment original de la pel·lícula de Ridley Scott que ha
perdut la vida. El cas és que els protagonistes d'aquell film de terror de culte estan perdent la
vida en el mateix ordre que ho fan a la pel·lícula, un fet que han destacat milers de persones a les
xarxes. Kotto és l'últim d'una llista que es va iniciar amb la pèrdua de John Hurt, Dean Stanton i
Ian Holm.

Increíble, los protagonistas de "Alien" siguen muriendo en el orden en que lo hacían en la película
(en el director's cut descubríamos que Tom Skerritt seguía vivo al final del film). John Hurt, Dean
Stanton, Ian Holm, Yaphet Kotto...le toca a Veronica Cartwright... https://t.co/Zw0tUu9fC4
(https://t.co/Zw0tUu9fC4)
? Alfons Gorina (@AlfonsGorina) March 16, 2021
(https://twitter.com/AlfonsGorina/status/1371723434342907908?ref_src=twsrc%5Etfw)
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