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ET - Raquel Welch fez uma ponta em Roustabout. É verdade que ela
ignorou essa participação?
JC – É provável. Não esqueçamos que Raquel Welch se tornou uma grande
estrela e deveria ter sentido algum embaraço por ter sido apenas uma
figurante nesse filme. Ela apareceu em duas cenas e não disse uma palavra.
ET - Hoje muitos atores só são lembrados por terem participados de um
filme de Elvis. Em sua opinião, qual deles é o maior exemplo disso?
JC – Penso que o melhor exemplo é a Dolores Hart, que participou em
Loving You e King Creole, sem duvida os seus filmes mais vistos. No entanto
actores como Mickey Shaughnessy que foi co-protagonista em Jailhouse
Rock e Joan Blackman que participou em Blue Hawaii e Kid Galahad, são
conhecidos essencialmente pelas suas participações nos filmes do Elvis.
ET - Na gravação de Kissin Cousins, há um casal que cai no chão
durante uma dança, mesmo assim a cena ficou no filme. Por que não foi
cortada a cena?
JC – Provavelmente porque Kissin Cousins foi um filme que toda a gente quis
terminar bem depressa. Tratava-se de uma produção de Série B e o
realizador Gene Nelson deve ter pensado que não valia a pena perder tempo
e gastar película por causa desse erro.
ET - Qual era a atriz preferida de Elvis nos filmes?
JC- Ann Margret e Shelley Fabares.
ET - Havia alguém de quem não gostasse?
JC- É sabido que o Elvis teve um ligeiro desentendimento com Gig Young,
com quem trabalhou em Kid Galahad, pois não gostava da maneira como ele
tratava a sua namorada, a actriz Elizabeth Montgomery.
ET - O filme sobre Karatê não aconteceu, por que?
JC – Penso que se deveu aos problemas pessoais que o Elvis atravessava
nessa período da sua vida. No entanto o facto do Coronel Parker não ter
apoiado o projecto também contou bastante, pois tratava-se de um
documentário em que o Elvis participaria apenas como narrador e isso
tornava mais difícil arranjar um estúdio que fizesse a distribuição do filme.
Por este motivo o Coronel achou que seria um projecto financeiramente
arriscado, e como todos sabemos o Coronel só se preocupava com lucro
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