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A quants personatges imita?
Me’n queden pocs per arribar
als 500!

Com en pot emmagatze-
mar tants el seu cervell?
No ho sé. Però pot.

Com s’ho fa?
Només sé que quan poso 40personatges alho-
ra sobre l’escenari, els veig tots!

Quina és l’última incorporació?
La Cecilia, la restauradora de l’Ecce homo.

Què li ha fet gràcia d’aquest cas?
Que no hi ha maldat per enlloc. I la broma
que tenim tots. Està bé riure.

A més crisi, més riure?
No t’imagines la quantitat de gent quem’agra-
eix que la faci oblidar una estona la hipoteca i
la prima de risc.

El futbol també hi ajuda.
Sí, i ja has vist la celebració de l’Eurocopa.

Amb massa ajuda de l’alcohol...?
Normal, però el futbolista hauria de ser més
conscient de la repercussió en els nens...

Què diu la seva filla de vostè?
Quan actuo diàriament, s’estranya: “Per què
repeteixes el mateix cada dia?”. Però és una
Minilatre: es disfressa, canta, fa teatre... La
vaig pujar una vegada a l’escenari.

Com la Pantoja amb el Paquirrín?
No, perquè no l’exposo. Només vaig voler re-

galar-li un record bonic als cinc anys. Ens ba-
rallem molt: sóc tan nen com ella.

Com encara la feina?
Sócmolt afortunat, i tinc una responsabilitat:
fer que la gent s’ho passi bé.

Té algun lema?
“Res no és tan greu”, com em va ensenyar
Juan Ramón Mainat a Crónicas marcianas:
“Això només és televisió!”, em va dir. Res no
és tan greu com per perdre l’humor!

Mai no el perd?
Abans la meva feinaem posava més nerviós,
ara aprenc a asserenar-me.

D’on li ve el seu do?
No ho sé, vaig començar imitant les paròdies
de Pedro Ruiz: el Carrillo, el Fraga, el Feli-
pe... I després les d’Alfons Arús.

A l’escola?
Els amics em deien: “Carlos, fes-nos una ron-
da!”. I em donava molt plaer veure’ls riure.
Fer riure és un plaer gairebé místic!

Deu tenir una orella fina, fina, vostè.
Sembla que sí. Però l’otorinolaringòleg m’ha
dit que tinc una cosa especial a la gola.

Què té?
No ho diré, per preservar el misteri... Però hi
ha una cosa especial allà, sí!

Asseguri-la!
Ja la tinc assegurada! La gola és elmeu instru-
ment de treball.

Com la cuida?
No fumo ni bec res fred. I, sobretot, dormo
vuit hores! Això és elmés important! No dor-
mir bé és el que fa més mal al coll.

Quan el vaig conèixer, vostè fumava...
Dos paquets diaris. Ho vaig deixar gràcies a
David Bisbal.

Com és això?
Jo imitava Bustamante, vaig cantar un duo
amb Bisbal... i en els tons alts em van sortir
un parell de galls. Em vaig dir: “S’ha acabat
fumar!”.

Amb quina floreta es queda?
“Latre és el Messi de les imitacions”. Però
més em va arribar una senyora que se li havia
mort el fill i que em va dir, en acabar l’espec-
tacle, que jo l’hi recordava...

Què volia ser de gran?
Periodista, corresponsal a Nova York. Ho he
aconseguit: he acabat explicant històries del
món... mitjançant l’humor.

Com va començar?
Punxant discos en Ràdio Reus, amb 16 anys,
durant una vacant d’estiu.

Pensava arribar fins aquí?
Tenia clar que volia fer coses!

Ha tingut males crítiques?
Hi deu haver gent que no li agradi... Un crític
va escriure que era lleig i gras.

De fracassos sí que n’ha viscut: un parell
de programes de tele no li van funcionar...
Perquè no era el moment. Al públic cal gua-
nyar-se’l a poc a poc, preparar-lo.

Què més va aprendre d’aquests errors?
A no voler fer més coses del compte. A no
creure’m el rei del món, el nou Seinfield...

Quin personatge és més exigent amb la
seva gola?
Els de veu esquinçada, tipus Sabina o Dalma.

Raphael també em va dir que tenia
d’una gola privilegiada, especial.
Ah, sí? Raphael obre molt bé la gola i m’en-
canta imitar-lo.

Quin és el seu favorit?
Julio Iglesias. Sóc un gran julista! És l’artista
més gran que ha tingut Espanya. Intel·ligent,
s’ha sabut exportar al món.

Em va dir que podria prescindir de tot,
tot... menys del seu jet privat.
Jo de tot menys de la meva gola.

I si un dia es quedés mut, què?
Dirigiria espectacles.

La veu més complicada d’imitar?
La d’Ana Belén.

La més fàcil?
Iniesta.

Algun personatge se li ha enfadat?
No. Tots reaccionen bé, els faig amb bon rot-
llo. No cal fer mal!

Hi ha televisió porqueria?
A la tele hi cap tot, i com més tele hi hagi,
millor! I cadascú mira el que vol. Jo sóc fan
de Cuerpos extraños i Top Chef.

Què faria si vingués a veure’l el Rei?
Res que incomodés ningú.

S’atreviria a donar-li algun consell?
Que no perdi l’humor. I que no pegui el
xofer.
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“Ferriureemproporciona
unplaergairebémístic”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tinc 33 anys. Vaig néixer a Castelló, vaig créixer a Tarragona i visc a Barcelona. Sóc actor i
showman. Sóc casat i tinc una filla, la Candela (6). Política? Crec en les persones. Creences?
Tot són energies. Em falta poc per assolir la imitació de 500 personatges

Carlos Latre és el millor
imitador d’Espanya. A
aquest talent suma la
capacitat que té com a
showman i cantant, i
desplega tot això sobre
l’escenari a Yes, we
Spain... is different (des
d’ahir al Coliseum de
Barcelona, i fins a l’1 de
novembre), espectacle
al qual ha incorporat
una subtrama catalana.
Ell solet posa drets 120
personatges en 90 mi-
nuts, fruit d’un entrena-
ment quotidià del gest i
de la veu: és un atleta
del fregolisme. Em con-
fessa que assaja molt
mentre va amb moto,
dins del casc, perquè li
retorna molt bé la veu.
Aconsegueix que sobre
l’escenari deixem de veu-
re’l a ell i que vegem no-
més els seus personat-
ges, una feina amb què
persegueix un objectiu
principal: ser feliç.

‘Yes, we Spain...’

Durant les Festes de la Mercè, La Vanguardia presenta el concurs “Orgull de nét”

Presumir d’avis té premi
Envia’ns una foto dels teus avis, la que més t’agradi, la més divertida, la més sorprenent, la més maca…
la que te’n faci sentir més orgullós. Un jurat format per prestigiosos professionals del món de la fotografia
escollirà la foto guanyadora i el seu autor s’emportarà un iPad + un dinar familiar al restaurant 7 PORTES.
Pots participar des del 10 al 23 de setembre. Trobaràs les bases del concurs a www.lavanguardia.com/participacion
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CarlosLatre, ‘showman’ i imitador
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