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AUTOBIOGRAFIA DE L’ACTOR NACIONALITZAT RUS

Depardieu va ser 
lladre i xapero de jove

G
érard Depardieu és l’enfant 
terrible del cine francès. 
Abans d’aparèixer a la gran 
pantalla ja exercia com a 

tal en la seva vida privada. En realitat, 
des de petit va ser un noi problemàtic. 
Llegint els extractes de la seva autobi-
ografia, Ça s’est fait comme ça (en català, 
Així és com va passar), es pot com-
prendre el seu comportament rebel: 
borratxeres (assegura que es beu 14 
ampolles al dia), atacs als fotògrafs, 
pixades en un avió...
 Tot va començar fa 65 anys, quan 
era al ventre de la seva mare. Ella no 
volia donar a llum i va intentar avor-
tar. Es va autolesionar amb agulles 
de cosir. Sense èxit. L’actor va ser 
el tercer de sis germans que tenien 
un pare, Dédé, alcohòlic. La mare 
li recordava sovint que no l’estima-
va. «He sobreviscut a les agulles de la 
meva mare. No hauria d’haver nas-
cut. Sóc un supervivent», confessa.
 Així que no resultava estrany que 
amb 10 anys estigués més temps 
al carrer que a l’escola. Amb tot el 
que això suposa: delinqüència, pe-
rill, contacte assidu amb les forces 

de l’ordre... «Els únics que han sigut 
una mica pares per a mi quan era pe-
tit no són els professors ni els cape-
llans, sinó els gendarmes. Sempre 
m’he entès bé amb els gendarmes i 
els polis. Eren condescendents, au-
toritaris però condescendents. Són 
bastant menys gilipolles del que vo-
len aparentar», relata al seu llibre. 

Amb 16 anys, va estar tres setmanes 
a la presó per robar un cotxe. Explica 
que la seva faceta com a lladre ana-
va més enllà. Va ajudar a sostreure 
joies i sabates als morts enterrats en 
tombes, i també va cisar als manifes-
tants que dormien al carrer durant 
les protestes del maig del 68 a París. 
I a alguns dels homosexuals amb qui  
va tenir sexe a canvi de diners.
 Perquè també va ser xapero. «He 

sabut des de molt jove que agrado 
als homosexuals». Per això vaig de-
cidir treure’n un benefici: si li dema-
naven sexe, ell els satisfaria a canvi 
de diners. Va tenir la sort de conèi-
xer un actor gai que li va pagar uns 
estudis d’interpretació. Així, aquell 
«pagès rude» va poder anar abando-
nant la seva conflictiva vida fins al 
punt de conèixer i casar-se amb Eli-
sabeth Guignot, una actriu de famí-
lia acomodada amb qui va tenir dos 
fills (en va tenir dos més d’altres pa-
relles). Amb el seu primogènit, Gui-
llaume, va viure una relació proble-
màtica. També va ser xapero i va pas-
sar per la presó, i va morir d’una 
pneumònia el 2008 als 37 anys. L’ac-
tor lamenta no haver tingut més bo-
na relació amb ell. «No vaig poder 
respondre a les seves demandes i el 
seu patiment».
 L’intèrpret, nacionalitzat rus 
perquè es va rebel·lar contra la pu-
jada d’impostos als rics del govern 
de François Hollande, explica que 
té contacte freqüent amb Vladímir 
Putin, amb qui té una gran sintonia: 
«Podríem haver-nos convertit en es-
birros. Crec que de seguida li va agra-
dar el meu costat gamberro». H
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L’estrella, que va  
arribar a robar en 
tombes, vagava pels 
carrers als 10 anys i va 
ser empresonat als 16
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PRODUEIX UNA OBRA SOBRE MIGUEL DE MOLINA

Jorge Javier Vázquez du 
el seu musical a Badalona
Jorge Javier Vázquez va presen-
tar ahir a Badalona Miguel de Moli-
na al desnudo, el seu primer espec-
tacle teatral com a productor. El 
presentador de Sálvame porta el 
musical a la seva ciutat natal, on 
es representarà del 10 al 12 d’oc-
tubre al Teatro Zorrilla després 
d’haver-lo estrenat a Màlaga amb 
gran èxit de públic, ja que les en-

trades es van esgotar setmanes abans. 
L’obra homenatja Miguel de Molina, 
intèrpret d’Ojos verdes i La bien pagá, la 
vida del qual va estar marcada per la 
seva homosexualitat. «Era un avan-
çat al seu temps», va dir Vázquez. Án-
gel Ruiz encarna el malagueny, diri-
git per Juan Carlos Rubio. El muntat-
ge anirà després a Granada, Madrid, 
Càceres, Sevilla i Canàries.
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PRÍNCEP VALENT

‘Selfie’ de Carles Felip en 
un pal de veler a 30 metres
Carles Felip de Suècia no té por 
ni vertigen. És el que es dedueix 
del selfie que s’ha fet a 30 metres 
d’altura, enfilat a dalt del pal del 
Dongfeng, amb què va participar 
davant de les costes d’Alacant en 
una regata Pro-Am de la Volvo 
Ocean Race, que acabarà a Göte-
borg l’estiu que ve. «M’agraden 
les altures. Ha sigut un privilegi i 

una experiència única fer-ho», va co-
mentar a l’acabar la jornada. Carles 
Felip, de 35 anys, tercer en la línia 
de successió al tron de Suècia, és un 
príncep poc ortodox, com ha demos-
trat amb aquesta foto o amb l’elec-
ció de la seva nòvia, Sofia Hellqvist, 
una exstripper que va guanyar el pri-
mer Gran Hermano suec amb la qual 
s’ha compromès.
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