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Fa 161 anys (1851)

Isaac Merrit Singer (Pitts-
town, 1811 - Devon, 1875)
patenta i desenvolupa la
màquina de cosir, a Boston

L’actor Toni Albà no té cap inconvenient a fotografiar-se gesticulant com Mou quan els seus fans l’hi demanen
CARLES CASTRO

A quest estiu el polifa-
cètic actor Toni Albà
no el destinarà a ca-
çar paquiderms a la
República deBotsua-

na. Més aviat el passa actuant
sense parar, una quinzena de bo-
los per tot Catalunya només a
l’agost.Majoritàriament li dema-

nen que parodiï la figura del rei
Joan Carles I, encara que també
triomfen les seves humorísti-
ques imitacions d’uns personat-
ges que defineix coma “altres do-
lents de la pel·lícula”: el pontífex
Benet XVI i l’entrenador del Re-
ial Madrid José Mourinho. As-
segura que s’ho passa “bomba”
parodiant aquests personatges.
El Rei, tanmateix, “se n’endú la
palma”.
En una de les poques jornades

de descans estiuenc, Toni Albà,

que llu la samarreta de la seva
pròpia pàgina web, cita La Van-
guardia en el Chiringuito Trillas
de la platja del Far, de Vilanova i
la Geltrú, on li agrada fer un cap-
bussó i prendre una cerveseta o
un Vichy ben fresquet. Malgrat
això, revela que la seva beguda
preferida de l’estiu –tota una ex-
centricitat– és un vas d’orxata
amb un gelat d’orxata dintre.
L’entrevista es veu interrom-

puda per les constants peticions
d’autògrafs, com els que li sol·lici-

ten la jove de 13 anys Sheila, veï-
na de Sant Llorenç Savall, o la
Isaura, d’Igualada. Amb els seus
fans no té inconvenient de foto-
grafiar-se gesticulant com Mou.
Pocs anys, com aquest, ha tingut
oportunitat de viure la festa ma-
jor de la seva ciutat natal. El 5
d’agost es va reunir amb la famí-
lia en plena festa major en un
llarg àpat centrat en una caldere-
ta de llamàntol en què no va fal-
tar la seva àvia de 98 anys. L’àpat
es va allargar fins a la una de la
matinada.
Toni Albà es passa l’estiu re-

corrent places, envelats i polies-
portius de tot Catalunya, de festa
major en festa major. A més, no
dubta a participar en actes solida-
ris o a donar suport a campanyes
com la del No vull pagar. De fet,
ja acumula des del 24 d’abril la
quantitat d’uns 12.000 euros “si
hagués de pagar unesmultes que
no penso pagar” per saltar-se els

peatges sense abonar la tarifa
corresponent.
Toni Albà, un convençut vila-

noví, es confessa enamorat de la
capital del Garraf. Creu que a
Vilanova “no se sap apreciar
prou el que tenim”. Els seus
pocs dies de descans estiuenc els
ocupa llegint, gaudint de la pisci-
na de casa seva o banyant-se a la
platja del Far o la de Ribes Ro-
ges. Afirma que “ja voldrien en
molts llocs, com Sitges, tenir les
nostres platges”. L’últim llibre
que ha llegit ha estat Entre la
mentida i l’oblit, de Francesc-
Marc Álvaro. A la tauleta de nit

hi ha aquests dies L’avi de 100
anys que es va escapar per la fi-
nestra, de Jonas Jonasson.
Aquest estiu aprofita també per
passar totes les hores possibles
amb els seus fills Ton, de sis
anys, i Guifré, de tres, als quals
se suma fins a finals d’agost Ma-
riam, una nena sahrauí que ha
acollit.
El 12 de setembre l’esperen a

TV3per reprendre els enregistra-
ments de Polònia, que arriba a la
vuitena temporada, i de Crackò-
via, que ja sumarà cinc tempora-
des. Malgrat això, diu que el tea-
tre continua sent “innegociable”
en la seva vida. De fet, es defi-
neix com a “teatrero”.
El seu principal nou projecte

teatral arribarà a finals d’octubre
al teatre Victòria de Barcelona
de la mà de Minoria Absoluta i
Dagoll Dagom i sota la direcció
de Joan Lluís Bozzo. Es tracta
del divertit musical La Família
IReal, en què Toni Albà parodia
el Rei juntament ambMireia Por-
tàs (la reina Sofia), Queco Novell
(el príncep Felip) i Agnès Bus-
quets (la princesa Letícia). Toni
Albà assegura que no es queixa
de “treballar tant”, encara que
enyora disposar de més temps
per escriure teatre i llegir més. c

Entre bolo i bolo per totCatalunya, ToniAlbà prepara
la tornada al teatre i descansa a la sevaVilanova natal

La sala de plens de l’ONU a
Nova York va viure diven-

dres una mutació i per una esto-
na es va convertir en una gran sa-
la de concerts plena de glamur.
La responsable? La cantant
Beyoncé, que va gravar un
xou musical com a part
d’una d’original i nova cam-
panya humanitària de
l’ONU.
El fons sobri i daurat de

la sala va ser decorat amb
una pantalla gegant. Diplo-
màtics, empleats de l’ONU
i convidats famosos van ce-
lebrar i van aplaudir des
dels escons la diva.
Beyoncé va fer servir la

sala per gravar el vídeo del
seu tema I was here, publi-

cat a començaments d’any. El vi-
deoclip s’estrenarà el 19 d’agost
amb motiu del dia internacional
de l’AjudaHumanitària convocat
per l’ONU i forma part d’una

campanya per demanar suport a
causes humanitàries.
“Vaig ser aquí, vaig viure, vaig

fer el que vaig poder per deixar
una empremta a la terra”, diu el

text de la balada. Beyoncé
va agrair els aplaudiments i
va demanar suport a causes
humanitàries: “Sisplau, par-
ticipeu tots d’aquest mera-
vellós dia”, va xiuxiuejar al
micròfon.
Els espectadors es van

mostrar encantats pel breu
xou. “Aquesta sala mai no
s’ha vist tan espectacular
com avui”, va celebrar el vi-
cesecretari general, Jan
Eliasson. “La cançó és pro-
funda i commovedora”, va
assegurar. / Efe

Li demanen que
parodiï el rei Joan
Carles, tot i que
també triomfen
Benet XVI i Mourinho

Beyoncé durant l’enregistrament que va fer a la seu de l’ONUBeyoncé i Ban Ki-moon, a l’ONU

Vilanova i la Geltrú
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El ‘rei’de l’estiu


