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MONÒLEG HUMORÍSTIC A LA WEB D’EL PERIÓDICO

Pera i el dret a decidir
Joan Pera torna avui a la web d’EL 
PERIÓDICO convertit una vegada 
més en primer ministre britànic per 
impartir una altra dosi dels seus par-
ticulars consells polítics. Després de 
repassar temes com la sanitat, l’edu-
cació i la religió, Pera centra aques-
ta setmana el seu discurs en el dret 
a decidir. Escòcia, les illes Malvines 
i la província del Quebec són alguns 
dels territoris als quals aquest supo-

sat ministre d’Assumptes Adminis-
tratius de la Corona Britànica ator-
ga el polèmic privilegi. «Tothom té 
dret a decidir, sobretot si decideixen 
el que jo vull que decideixin», sen-
tencia aquest peculiar polític des de 
la taula del seu despatx a Chequers 
(Regne Unit).
 Precisament entre aquestes qua-
tre parets serà on el ministre Jim 
Hackers i els seus assessors, entre 
els quals destaca una irònica Victò-
ria Pagès, miren de resoldre cada 

nit un acord de dubtosa moralitat 
per sortir airosos de la funció de Sí, 
primer ministre i de passada salvar el 
Regne Unit del col·lapse financer. Els 
escàndols, la intriga i l’engany són 
els ingredients clau d’aquesta adap-
tació teatral que dirigeix Abel Folk 
i que es representa 
al Teatre Condal de 
Barcelona. H
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Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat

MÒNICA TUDELA

Joan Pera, al seu ‘despatx’ 
exercint de ‘ministre’ 
d’Assumptes Administratius 
de la Corona Britànica.

B
radley Cooper sempre 
apareix a les llistes d’ac-
tors més sexis (People el va 
coronar el 2011) i fa anys 

que és considerat com un dels solters 
d’or de Hollywood. Però, atenció: ai-
xò és un avís a totes les dones que so-
mien d’anar-se’n a viure amb ell, per-
què a més de compartir sostre amb el 
guapo de Resacón en Las Vegas, en el pa-
quet també hi hauria la sogra, Gloria 
Campano, perquè acaba de confes-
sar que viu amb ella. I això que ja no 
és tan petit: té 38 anys.
 En una entrevista concedida a 
la revista Details, n’explica la raó. El 
seu pare, Charles Cooper, va morir 
fa dos anys i el trauma de la seva des-
aparició encara no l’han superat. Ai-
xí que s’ajuden l’un a l’altre. «Estem 
sobrevivint –confessa–. És la vida. 
La meva família està molt unida i la 
pèrdua del meu pare va ser brutal 
per a tots nosaltres. Les conseqüèn-
cies d’allò no han parat. Ens necessi-
tem l’un a l’altre. I aquí ens teniu».
 Tot un cant a l’harmonia mater-

nofilial que, no obstant, té uns in-
convenients que el mateix Cooper 
s’encarrega d’apuntar, potser per-
què ningú cregui que és un nen de 
la mama feliç perquè encara no ha 
volat del niu. «Probablement no és 
fàcil per a ella viure amb el seu fill. 
No és com si no hi hagués complica-
cions. No és que jo estigui vivint en 
un complex i ella a la casa de convi-
dats. No, és a l’habitació del costat. 
Però ens entenem bé. Podem sortir i 
aguanta les bromes. Si no fos així, no 
hi hauria manera», comenta l’intèr-
pret, que va estar casat fugaçment 
(menys d’un any) amb l’actriu Jen-
nifer Esposito (guanyadora el 2006 
del premi del sindicat d’actors en la 
categoria de millor actriu de repar-

timent per Crash) i va ser nòvio d’es-
trelles com Renée Zellweger i Zoe 
Saldaña. A principis d’aquest any, 
va iniciar una relació amb la model 
britànica Suki Waterhouse, 18 anys 
menor que ell.
 Molt malament no es porta amb la 
seva progenitora, tal com es va com-
provar a l’última gala dels Oscars, 
al febrer, a la qual va anar com a no-
minat a millor actor per El lado bue- 
no de las cosas. Va entrar al teatre Ko-
dak de Los Angeles de la mà de la se-
va mare, calçada per a l’ocasió amb  
vambes, detall que va omplir pàgi-
nes de la premsa de moda i roba.

EL DESIG DE SER PARE / Cooper explica 
també que li agradaria ser pare al-
gun dia: «Realment espero tenir 
aquesta experiència en la meva vida. 
Vaig veure quanta alegria va portar 
la paternitat al meu propi pare, així 
que espero que sigui part del meu vi-
atge. Passes etapes a la vida i espero 
que aquesta arribi de manera natu-
ral». Se suposa que formarà una fa-
mília en una altra casa on no hi hagi 
la seva mare. H

«La pèrdua del meu  
pare va ser brutal. 
Ens necessitem  
l’un a l’altre», es 
justifica l’intèrpret

Bradley Cooper,
un nen de la mama
3L’actor segueix vivint amb la seva mare als 38 anys
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33 Cooper i la seva mare, Gloria Campano, als Oscars, al febrer.
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