VIP
Ernest Hemingway şi Fidel Castro

Biografiile oficiale menţionează şi o intâlnire istorică între Ernest
Hemingway şi Fidel Castro. În 15 mai 1960, scriitorul şi El Lider
Maximo au participat la o partidă de pescuit. Primul a venit cu
vasul său “Pilar”. Castro, cu “Cristal”. Puţinii martori povestesc că
“El Comandante” era însoţit de Che Guevara. După opt ore de
întrecere, trofeul a fost câştigat de Fidel Castro. Când Hemingway
i l-a oferit, ar fi zis: “Sunteţi, poate un debutant în pescuit, dar,
indiscutabil, norocos”. Cei doi se admirau reciproc. Fidel mărturisea
că n-a văzut ceva mai minunat decât “Bătranul şi marea”. Cât despre
romanul “Pentru cine bat clopotele”, Castro declara că l-a influenţat
decisiv atunci când se confrunta cu situaţia delicată a Cubei. Pe
pereţii barului “La Terraza”, frecventat de Hemingway, există poza
în care Castro şi Hemingway apar împreună.

Barbra Streisand şi JFK
La 70 de ani, Barbra Streisand, declarată „cea mai bună
cântăreaţă a secolului XX”, deţine două premii Oscar,
nouă Globuri de Aur, 13 trofee Grammy, 50 de Discuri
de Aur şi 30 de platină pentru cele peste 60 de albume
înregistrate până acum. Artistei i se dedică primul album
de fotografii, care-i ilustrează viaţa. Multe dintre imagini o
arată pe Streisand, care politic este cunoscută ca fiind de
stânga, alături de John F. Kennedy, Hillary şi Bill Clinton,
dar şi cu Regina Angliei sau lângă colegi celebri, precum
Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. sau Robert Redford. Prin
anii ’60 s-a vorbit mult despre relaţia sentimentală dintre
Barbra şi cel mai tânăr preşedinte american, JFK.

Edith Piaf şi Yves Montand
În 1940, cariera lui Edith Piaf devine din ce
în ce mai înfloritoare. Are colaborări cu oameni
de succes ai vremii precum Jean Cocteau şi
Yves Montand. Cu acesta din urma a avut şi
o relaţie foate apropiată, chiar amoroasă. În
1944, o dragoste furtunoasă s-a deslănţuit între
Édith Piaf şi tânărul cântăreţ debutant, Yves
Montand (care ulterior va avea propria sa carieră
prestigioasă) împreună cu care apare în concerte.
În 1946, scrie, pentru Yves, textul celebrei melodii
“Je vois la vie en rose”, muzica de Louiguy (Louis
Guglielmi), care va face încojurul lumii. Edith
devenise una dintre cele mai faimoase artiste din
Franţa şi, odată cu ea, celebritatea s-a abătut şi
asupra lui Montand. Acela a fost momentul în
care Piaf a rupt relaţia cu el.
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