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L’actriu catalana, parella de Buenafuente, és 
una «pallassa» des de petita. Ara triomfa a la 
televisió i concilia la vida com pot. Dimarts es 
riurà del cine espanyol en els premis Feroz. 

OLGA PEREDA

Sílvia Abril

A 
J o a n a  B u -
e n a f u e n t e 
Abril, de tres 
anys, els seus 
pares li han 
e n s e n y a t 
a  no  tenir 

complexos. A riure’s de si mateixa. 
A no tenir por de fer el ridícul. A ser 
la primera a posar-se a riure quan 
cau a terra. «Si un es riu de si ma-
teix, ningú li pot fer mal». Aquesta 
és la filosofia dels pares de la Joana, 
dos còmics d’altura: Sílvia Abril i 
Andreu Buenafuente. «A mi no em 
molesta gens que ens diguin  pallas-
sos. És més, ho considero un piro-
po», admet Abril, que dimarts que 
ve es riurà d’ella mateixa (i de tot 
el cine l’espanyol) en l’entrega dels 
premis Feroz, que concedeix l’As-
sociació d’Informadors Cinemato-
gràfics d’Espanya (AICE). Presen-
tar una gala de cine és una de les 
poques coses que l’actriu (Mataró, 
1971) encara no ha fet. I això que 
des dels anys 90 està fent riure a la 
televisió, al teatre i a la ràdio.
 Li deien «quatre ulls» al col·legi 
(va estudiar amb monges fins als 
14 anys i, després, amb capellans). 
I a ella tant li feia. Seguia fent el pa-
llasso. «Em castigaven de cara a la 
pissarra a classe i jo agafava la pols 
blanca dels guixos i em pintava la 
cara. Em girava i feia riure la platea, 
la classe», recorda la humorista. 
I el professor, evidentment, la fe-
ia fora de classe. Un altre dels seus 
mestres, el de Llatí, no suportava 
que els alumnes mengessin xiclet. 
I ella hi entrava mastegant-ne un 
com si s’acabés el món. I, és clar, 
també l’expulsava de classe. «Era 

Humorista 
i «mare 
cangur»

una provocadora nata, però, comp-
te, treia molt bones notes». Tant 
que va començar una carrera uni-
versitària: Dret. Però es va quedar a 
quart curs. «La facultat era una pèr-
dua de temps. Jo tenia molta pres-
sa per començar amb el teatre», ad-
met.
 Els seus primers passos professi-
onals (amb dues gales de Cap d’Any 
incloses) els va fer a la productora 
Minoria Absoluta. Es va riure dels 
polítics a El burladero; la va desco-
brir José Corbacho i la va fitxar per 
a Homo Zapping; es va posar camisa 
blanca i corbata negra i va entrar 
a formar part de les irreverents re-
porteres de Caiga Quien Caiga… Fins 
que va arribar la salvatge, lliure i 
fastigosament lletja nena de Shrek 
(nascuda a Homo Zapping), un per-

cara me suena (Antena 3). La seva ata-
peïda agenda professional els està 
obligant a viure separats. Ell s’ha 
instal·lat a Madrid mentre que ella 
(i la Joana) tenen un peu a Madrid i 
un altre a Barcelona. «Quan penso 
en això que ens està passant, sem-
pre em dic el mateix: relaxa’t i dis-
fruta. La Joana ho porta bé. Molt mi-
llor que nosaltres. Així ella apren-
drà a tenir flexibilitat a la vida, a ser 
aquí i allà».

Amb la Joana a sobre

A més de «pallassa», Abril es defi-
neix com una «mare cangur». Por-
ta la Joana a sobre allà on faci falta. 
Podria estar amb ella ara mateix, 
enmig de les entrevistes promocio-
nals dels premis Feroz, però ha op-
tat per una cosa molt millor: que 
corri pel Retiro madrileny amb el 
seu pare. Després se n’aniran tots 
tres a dinar. Si algú els veu i els de-
mana la coneguda foto, no s’hi ne-
garan tot i que assegura que «ma-
leïda sigui l’hora» en què algú va 
inventar posar una càmera als mò-
bils. Els seus fans també es dirigei-
xen a ella via Twitter, una xarxa so-
cial que l’actriu mira quan («no ho 
posis, per favor») va «a cagar». Lite-
ralment. «És un moment de sole-
dat en què obro Twitter i veig que la 
gent em diu coses boniques. Sé que 
això passarà. Per això s’ha de portar 
amb normalitat».
 Fi de l’entrevista. L’actriu es pro-
tegeix del fred madrileny amb la 
manteta d’estrelles que li ha robat 
a la seva filla i demana als organit-
zadors dels Feroz un plàtan per re-
cuperar forces. H

«A l’escola em 
castigaven de 
cara a la paret. 
Agafava la pols 
dels guixos i em 
pintava la cara»

sonatge que adora i que li va brin-
dar conèixer l’amor de la seva vida: 
Andreu Buenafuente. 
 La parella de còmics (que a més 
de viure junts saben treballar junts) 
es troba en un moment dolç. Bue-
nafuente condueix Late motiv (Mo-
vistar+) i Abril, que també partici-
pa en el programa, triomfa amb Tu 
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L’antic membre del ‘brat pack’ ha viscut escàndols, 
moments de glòria i estranyes fugues. Avui estrena 
a Espanya la seva telecomèdia ‘The grinder’.

juan ManuEL FREIRE

Rob Lowe

Un actor a la 
muntanya russa 
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Nascut a Ohio, als 
12 anys es va mudar 
a Malibu, on sembla 
que van créixer tots 
els galants juvenils 
dels anys 80

P
ràcticament nin-
gú a Hollywood 
en sap tant d’alts 
i baixos com Rob 
Lowe, que ha ne-
cessitat no un lli-
bre, sinó dos, per 

narrar els detalls de la seva carre-
ra i vida amb canvis constants. Ai-
xò amb només 51 anys, molt ben 
portats, gràcies, segons ell, a les 
cremes hidratants; què ha de dir 
si té la seva pròpia línia de bellesa 
masculina.
 Lowe va néixer a Dayton, Ohio, 
però quan tenia 12 anys es va mu-
dar amb la seva mare i el seu ger-
mà a Malibu, on segons sembla 
van créixer tots els galants juve-
nils dels anys 80. En el seu cer-
cle d’amics i coneguts hi havia 
Johnny Depp i els germans Char-
lie Sheen i Emilio Estevez.
 Amb aquest últim va coinci-
dir a la seva primera pel·lícula, 
Rebeldes, el 1983. Primer gran mo-
ment alt en la seva vida, sobre-
tot per treballar a les ordres 
de Francis Ford Coppola. Pri-
mer moment baix, també: 
quan va veure el film va des-
cobrir que havien tallat la 
majoria de les seves esce-
nes. 
 En una entrevista recent 
amb GQ, Lowe deia que «si 
la versió original de la pel·
lícula s’hagués estrenat –la 
versió que creia que està·
vem fent, la versió que era 
al guió–, hauria tingut una 
carrera diferent, més substan·
ciosa, i l’hauria tingut més ràpid. 
Sens dubte».
 Tampoc és que pugui queixar-
se: poc després es feia amb Jacque-
line Bisset (Class) i Jodie Foster (L’ho-
tel New Hampshire), i el 1985, gràci-
es a la seva participació a St. Elmo’s, 
punt de trobada, va passar a formar 
part del que la premsa va anome-
nar el brat pack, o la colla de moco-
sos: un grup de joves actors (ell, 
el seu amic Estevez, Judd Nelson, 
Anthony Michael Hall, Andrew 
McCarthy, Molly Ringwald, Ally 
Sheedy, Demi Moore...) presents 

a qualsevol pel·lícula juvenil amb 
elements iniciàtics dels anys 80. 
 Sembla un moment alt, però 
per a ell va ser un moment baix: 
«Va ser dur. Vam ser minimitzats 
del tot; ens tractaven com si fóssim 
gent guapa indistingible». 
 El terme va beneficiar la seva 
carrera, no com aquella pione-
ra sextape de famós que va emer-
gir a finals dels 80 en què compar-
tia llit amb dues noies, una de 22 
anys i l’altra de 16. Per sort per a 
ell, va ser en un hotel de Geòrgia i 
allà l’edat de consentiment sexu-
al era 16. El judici públic el va con-
demnar, en qualsevol cas. 

Rehabilitació

A Lowe el va salvar, com a tot-
hom, aprendre a riure’s una mi-
ca d’un mateix. Ho va fer en el Sa-
turday night live el 1990, amb una 
bona recepció. S’obria una porta, 
però abans havia de barrar el pas 
a l’alcoholisme. Va fer rehabilita-

ció i al sortir-ne va tornar als bra-
ços d’una maquilladora, Sheryl 
Berkoff, a qui havia conegut set 
anys abans en una cita a cegues. 

El 1991 es van casar i fins ara. 
 Després d’algun intent de cò-
mic, es va convertir en actor clau 
d’El ala oeste de la Casa Blanca. Qua-
tre anys després, baixada: ell ma-
teix decideix sortir de la sèrie, 
sembla que perquè el van deixar 
fora d’un augment de salari per a 
actors. També va deixar Cuatro her-
manos, aquesta per avorriment.
 Després de cinc temporades 
de Parks and recreation, Lowe es va 
veure preparat per liderar la seva 

pròpia telecomèdia. A The grin-
der, que arriba avui a Fox Life 
(22.30), és un actor que, després 

de perdre la seva sèrie d’advocats, 
decideix actuar com un de veritat 
al bufet familiar a Idaho. Resul-
tat: grans gags.
 La seva audiència ha baixat 
molt als EUA des de l’estrena al 
setembre, però The grinder és, 
evidentment, un moment alt 
per a Lowe.  H

GALA DE CINE. Sílvia 
Abril, a Madrid, on posa 
amb una estatueta dels 
premis Feroz.

JUAN MANUEL PRATS

UNA LLARGA 
CARRERA.  
Sílvia Abril, a 
l’esquerra, com 
la nena Shrek 
al programa de  
Buenafuente. 
A baix, en el 
musical ‘Sister 
Act’. A la silueta, 
de reportera 
a ‘CQC’. A dalt, 
acompanyant 
Rodolfo 
Chikilicuatre a 
Eurovisió i, a  
baix, al costat  
de Buenafuente.


