
gent DISSABTE
88 13 DE JUNY DEL 2009

LESBIANA MILITANT

La filla de Cher 
s’operarà per 
ser un home
Chastity, filla de Cher i el des-
aparegut cantant Sonny Bono, 
segueix un tractament hormo-
nal des del març per convertir-se 
en un home aquest mateix any, 
quan s’operarà els genitals. L’es-
criptora (foto), de 40 anys, defen-
sora de gais i lesbianes, demana 
que a partir d’ara li diguin Chaz i 
no Chas, com era coneguda.

DIVA AMB 4 FILLS

Madonna obté 
per fi l’adopció 
de la nena 
malawiana
El Tribunal Suprem de Malawi va 
donar llum verda ahir a l’adopció 
de la petita Mercy, de 4 anys, per 
la cantant Madonna (totes dues, 
a la foto), que es converteix així 
en mare per quarta vegada. L’ar-
tista ja va adoptar al mateix pa-
ís el petit David Banda, de 4 anys, 
i té  dos fills més biològics, Lour-
des Maria, de 13, i Rocco, de 3. 
Madonna suma aquesta alegria a 
la seva pròxima pel·lícula, que co-
mençarà a rodar al gener.

REPRESENTA ‘LA VIDA POR DELANTE’ AL GOYA

Concha Velasco rep a BCN la 
Medalla d’Or al Mèrit en el Treball
Concha Velasco va rebre ahir al Te-
atre Goya de Barcelona la Medalla 
d’Or al Mèrit en el Treball de mans 
del ministre de Treball i Immigra-
ció, Celestino Corbacho (foto). És la 
primera vegada que s’entrega aques-
ta distinció al lloc de treball del pre-
miat. L’actriu està representant a 
la capital catalana La vida por delan-
te, i va rebre la distinció caracterit-
zada de Madame Rosa, el personat-
ge d’una prostituta que encarna en 

l’obra, pocs abans d’iniciar-se la fun-
ció. Velasco va declarar que es me-
reix la medalla: «Fa 50 anys que co-
titzo a la Seguretat Social, sense ha-
ver agafat cap baixa ni haver parat 
mai», va dir. L’artista, que es va se-
parar de Paco Marsó fa quatre anys, 
viu un gran moment professional i 
personal. El seu germà, els dos fills, 
les nores i els nebots van viatjar des 
de Madrid per celebrar amb ella el 
premi. CARMEN MUÑOZ

RICARD CUGAT

EL CLON DE L’HUMORISTA DESAPAREGUT ÉS UN DESCONEGUT QUE ES VOL MANTENIR EN L’ANONIMAT

Un fill d’Eugenio ressuscita 
el seu pare amb un imitador

tor. I assegura que el seu germà pe-
tit, Ivens, de 38 anys, i el seu germa-
nastre, Eugeni, de 25, no s’oposen a 
aquesta estranya resurrecció. No en-
tra en detalls del filó que pot suposar 
si el públic connecta amb Reugenio.
 Per variar, l’última paraula la té 
l’espectador. En el món de la músi-
ca les bandes clons funcionen des 
de fa anys. ¿Passarà igual en l’hu-
mor? H

MARTA CERVERA BARCELONA

R
eugenio, així es fa dir l’ac-
tor que imita l’humoris-
ta Eugenio, mort fa vuit 
anys. El clon va ser presen-

tat en societat dijous. Rere l’opera-
ció per fer ressuscitar el famós ar-
tista que explicava acudits molt se-
riós i sempre vestit de negre hi ha 
el fill gran d’Eugenio, Gerard Jofra. 
És l’únic que, per ara, parla amb la 
premsa d’aquesta singular reencar-
nació. L’actor protagonista es manté 
en la silenciosa ombra.
 «Intentarem mantenir el seu ano-
nimat. A ell no li interessa donar-se 
a conèixer sinó recuperar l’essència 
d’Eugenio, aquella manera simple i 
directa que tenia de pujar a l’escena-
ri i explicar acudits», comenta Jo-
fra, de 40 anys. Només dóna algunes 
pistes sobre aquesta inquietant re-
encarnació del recordat humorista: 
és dels «Països Catalans», de jove to-
cava en un grup musical i com a ac-
tor ha fet poca cosa. Per descomptat, 
el paper d’Eugenio el broda, com va 
demostrar en el seu debut a la Socie-
tat General d’Autors i Editors (SGAE) 
de Barcelona. N’imita la veu i els ges-
tos, s’ha deixat créixer la barba i els 
cabells per calcar-los. I, és clar, ves-
teix amb la mateixa roba negra del 
desaparegut.

LA MATEIXA CAMISA I LA MATEIXA CREU // La 
camisa que porta en les actuacions 
va pertànyer a l’humorista, com la 
gran creu d’or penjada al coll. «Es-
tem fent una còpia idèntica», indica 
Jofra, que havia acompanyat el seu 

pare durant els últims 15 anys de la 
seva carrera i ara gestiona l’empre-
sa de representació d’artistes Saben 
aquell que diu... S.L. 
 Jofra explica que tota aquesta 
història va sorgir per una trucada 
que va rebre fa cinc mesos d’un fan 
d’Eugenio que tenia tots els seus cas-
sets. «Volia recuperar la seva figura i 
vaig pensar que podria rendir un ho-
menatge al meu pare quan es com-

pleixen 40 anys del seu debut escè-
nic». Eugenio va començar a aparèi-
xer en el món de l’espectacle amb la 
seva primera dona, Conchita Alcai-
de. Ella cantava i ell tocava la guitar-
ra. «A casa, l’artista era ella. Va ser la 
meva mare qui el va empènyer a ac-
tuar perquè el meu pare era més avi-
at tímid i reservat», recorda Jofra, a 
qui no sembla fer-li cap iuiu aquesta 
curiosa exhumació del seu progeni-

33Eugenio, i el seu clon, Reugenio (dreta), en la seva actuació a Barcelona, dijous.

HORÒSCOP SOLIATAN SUN

Àries 21-3 / 20-4
El codi de conducta del teu entorn social et 
podria posar a prova en algun sentit. Accepta 
el desafiament. És una cosa constructiva.

Taure 21-4 / 20-5
El que semblava un perjudici et podria acabar 
beneficiant. Fes una lectura generosa de les 
circumstàncies. Alguna cosa caurà.

Gèminis 21-5 / 21-6
És probable que recaiguin en tu protagonis-
mes o responsabilitats que no has buscat, 
però que alimentes amb el teu lideratge.

Càncer 22-6 / 22-7
És un bon moment per satisfer els teus desit-
jos, per obrir la finestra a l’inconscient. Atén el 
teu fur intern.

Leo 23-7 / 22-8
Podries conscienciar-te d’alguna cosa espiri-
tual o d’allò que et limita gràcies a la interven-
ció d’algun amic, d’un Pep Consciències.

Verge 23-8 / 21-9
Algunes relacions exigeixen que et defineixis, 
que facis un pas endavant, sobretot aquelles 
en què convé recuperar espai.

Balança 22-9 / 22-10
Bon moment perquè et restitueixin alguna co-
sa, per intentar que una situació desbocada 
torni a mare. Procura intervenir-hi.

Escorpí 23-10 / 21-11
Els teus intents per seduir algú podrien cristal-
litzar ara. És un bon moment per passar a 
l’ofensiva en les relacions.

Sagitari 22-11 / 20-12
Jornada en què la tensió ambiental en algu-
nes relacions podria disminuir. Si hi ha proble-
mes de parella, parla’n ara.

Aquari 20-1 / 18-2
Podries tenir sort en molts terrenys. El treball 
del dia consisteix a donar oportunitat perquè 
les coses passin. Mou els fils.

Peixos 19-2 / 20-3
Els protagonistes del teu passat podrien fer 
soroll, pressionar-te, potser perquè alguna 
cosa surti a la llum i faciliti la comprensió.

Aniversaris

Capricorn 21-12 / 19-1
Les exigències dels altres tenen a veure amb 
el que has contribuït a crear. Fes favors o sa-
crifica les teves posicions.

Juan Carlos Navarro. 29 anys. Juga-
dor de bàsquet. Cristina Hoyos. 63 
anys. Bailaora. Javier Aguirre. 74 anys. 
Cineasta. Ban Ki Moon. 45 anys. Se-
cretari general de l’ONU. Olvido Gara, 
Alaska. 46 anys. Cantant. 

In fanta d’Espanya. 
Postgraduada en Re-
lacions Internacionals 
(Universitat de NY). Ca-
sada amb Iñaki Urdan-
garín. Té quatre fills.

Infanta Cristina 42


