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El tímid
extravertit

RIKARGIL (19762017)
Actor

L’actor català Ricardo
Ramírez Gil, cone
gut com a Rikar Gil,
que va participar

en sèries com El Ministerio del
Tiempo iEl caso, deTVE;Buscan
do el Norte, d’Antena 3, o La Rie
ra, de TV3, vamorir dissabte pas
sat a la nit a Madrid a causa d’un
accident de moto quan es dirigia
a la Nave 73, la sala on feia dos

anys que representava l’obraUna
noche como aquella.
Les motos, amb el cinema, el

teatre, elmar, lamuntanya, els es
ports de risc, els animals i la Nu
tella, eren les seves passions, tal
com l’actor explicava al seu web.
Allà també es definia com a tímid
extravertit (“sí, és possible”, afir
mava) i confessava que, a causa
del seu esperit inquiet i la seva

falta d’atenció a classe (“tot s’ha
de dir”, deia de broma), va iniciar
diversos estudis que va acabar
deixant fins que va descobrir la
seva vocació com a actor.
“Un dia, per bé o permal, la in

terpretació es va presentar da
vant el meu i va ser tal la conne
xió que des d’aleshores caminem
plegats”, afegia. Va cursar estudis
d’interpretació a Barcelona i de
doblatge a l’escola de mitjans au
diovisuals EIMA de Madrid, a
més de participar en altres cursos
i seminaris per a professionals.
RikarGil va participar en sèries,

pel∙lícules, obres teatrals i
en “un innombrable nombre de
curtmetratges per avorrir fins i tot
el més pacient lector de biografi
es”, explicava. Entre aquests curts
hi figuren Café nunca es ca
fé,d’Eduardo Ovejero;Centrifuga
do, deMireiaNoguera;Ochopasos
y medio, de Jorge Naranjo; Cam
bio de sentido, d’Alfonso Díaz; Se
ñora Soto, de Hans Emanuel Ed
wards, i Blood rain, de Christian
Molina. El 2014 Rikar Gil va ser
guardonat amb el premi a millor
actor del Notodofilmfest pel curt
metratge Impulso, dirigit per Paul
Mateos i Miguel Tejerina.

L’actor també havia treballat al
cinema en pel∙lícules com Julie
(2016), d’Alba González deMoli
na, en què interpretava un dels
papers principals, mentre que
anteriorment havia tingut papers
secundaris als films 10.000 no
ches en ninguna parte, Cuervos,
Bucle,Cuatro estacionesoCaótica
Ana.
A Catalunya era conegut per la

seva participació en la sèrie de

sobretaula de TV3 La Riera, en
què durant la temporada 2015
2016 va encarnar el paper d’en
Gaspar, un cambrer que s’havia
enamorat del personatge de la
Maribel (MontseMorillo). Abans
d’actuar en sèries de televisió,
havia estat actor en webseries
com Libres, d’Álex Rodrigo, per
la qual va obtenir el premi al mi
llor actor protagonista al Van
couverWeb Fest.

Val a dir que al teatre Rikar Gil
va actuar també en obres com
Una noche como aquella, Pasta
al pesto, Una noche como esta,
Un balcón con vistas, Nuestra
Señora del Mare Sirenum, Amor
o Intimidad. L’actor havia acabat
de gravar recentment l’últim
videoclip de Joaquín Sabina,
corresponent a la cançó Lo niego
todo.
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Gil vamorir dissabte
a la nit aMadrid
en un accident
demoto quan anava
cap al teatre
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e
Carme Rovira Rius

Ha mort a Barcelona, a l'edat de 95 anys, el dia 22 de gener del 2017. El seu marit, Vicens
Benedito Galmes; els seus fills, Josep Benedito i Lola Ribelles, Ana Benedito i Vicens Que-
rol; els seus nets, Mariona i Paul, Ramon, Miquel, Josep i Cati, Gerard; els seus besnets,
Otto, Max i Lena, i família tota, ho fem saber als amics i coneguts, i us preguem la
tingueu present en el vostre record. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 24 de gener del
2017, a les 11.45 hores, al Tanatori Sant Gervasi.

e
Anton Serrat Palou

Ha mort a Barcelona, a l'edat de 74 anys, el dia 23 de gener del 2017. Els seus fills, Pau,
Anton i Anna i Jordi Granell; els seus nets, Jan, Toti i Mia; germans, Maria i José Miguel;
nebots, Mercè Foradada, i família tota, ho fan saber a llurs amics i coneguts, i els preguen
de voler-lo tenir present en el seu record. La cerimònia tindrà lloc demà, dia 25 de gener
del 2017, a les 10.30 hores, al Tanatori Sant Gervasi.
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Ana Martínez Martínez
Ana Montoya Gil
Ángeles Domingo Pastor
Anna Colomer Munmany
Antonio Muñoz Palacio
Carmen López Solsona
Carmen Servera Neira
Conchita Perales Bech
Elena Quintana Coll
Enrique Morales Seguí
Francisco Castro Escañuela
Francisco González González
Isabel Martín Gómez
Joan Uriach García
Joaquim Monté Domènech
José Luis Manrique Girón

Josep Rosich Martínez
Julio Campos Prada
Julio Mateo Martínez
Lucía Lamarca Carrasco
Lucia Macia Riera
Maite Carreter García
María Hernández Muñoz
Mª Pilar Basso Mata
Natalia Hernández De Avilés
Pau Gómez Rozas Treviño
Pedro Bolós Redón
Pilar Montañés Forcen
Ramona Aran Toldrà
Rosa Caballer Marzal
Rosa Maria Piqué Zaragoza
Teresa Sala Serra


