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L’actriu de Benvinguts a la família torna a Barcelona ben sovint ja que participa una vegada al mes en l’espectacle Las noches de El Club de la Comedia al teatre Poliorama

L a trajectòria de Yo
landa Ramos sembla
va que l’havia allu
nyat de Catalunya.
Aquells que no esti

guessin familiaritzats amb la seva
biografia, que inclou ser vedet del
mític teatre El Molino, possible
ment pensaven que era madrile
nya, onviuactualment.O fins i tot
podien pensar que era argentina,
després de sentir el seu accent
perfecte a la sèrie Paquita Salas.
Potser per això va ser tan refres
cant trobarla en una sèrie com
Benvinguts a la família, la comè
dia que està triomfant a TV3 amb
Melani Olivares. Allà és la Victò
ria, una actriu en decadència que
cap director contractaria, exacta
ment el contrari del queRamosés
en aquests moments.

S’esperava aquest èxit?
Sabia que era una cosa que estava
ben feta i que poc a poc acabaria
enganxant. Però aquest èxit ro
tund des del primer dia no me
l’esperava.

La Victòria és vostè en una
realitat alternativa?
No. Això m’ho diuen moltes ve
gades, però no crec que tingui res
a veure amb la Victòria. Encara
que la interpreti jo, sento que la
Victòria és més gran. Jo reconec

que hi ha hagut èpoques en què
no he treballat, commolts actors,
però ella és una actriu que direc
tament no treballarà mai més.

Li preocupa tornar enrere?
Sí. És una por que té tot ésser hu
mà: quedarte sense feina. Per
això ara estic treballant sense pa
rar i tinc unes alternatives amb la
meva parella. Tenim altres nego
cis per compaginarho. Però la
por m’afecta, soc bastant poruga.

Quinamena de negocis?
Hem obert restaurants aMadrid.
Vanmolt bé. Tenen un rotllomés
barceloní. Això ve de família: la
meva àvia havia tingut un bar al
Gòtic, un al carrer Regomir amb

molts bohemis. Ara el meu es diu
Esperanza.

I aquest nom?
Sempre havia pensat que era una
bajanada l’expressió de “l’espe
rançaés l’últimqueesperd”, però
és certa. En els mals moments de
la meva vida, quan no sabia què
fer, quan em sentia fora de totes
les tribus, quan em trobava al de
sert, sempre em quedava l’espe
rança. I acabes remuntant quan
trobes algú que és de la mateixa
tribu que tu, que és com tu. Per
això li vam posar Esperanza.

Hihaalguna feinaquenoestà
disposada a fer?
Sí. Emnego a fer coses quenovan

enlloc, que no sumen a la meva
carrera, en les que no hi confio o
que sento que són massa ridícu
les. Ja he passat per aquí i crec
que em mereixo una cosa millor.
També em nego a fer productes
bons on no em sento valorada.
Ara per ara em puc permetre re
butjar projectes així, pel∙lícules
normals on em paguen poc o on
només surto una vegada dient:
“Passi, senyoreta”. I, ostres, no
tinc ganes de fer això. Però, ara,
per un preumolt alt, demoltsmi
lions, i tant que diria: “Passi, se
nyoreta”. Jo tinc una criatura, un
rodatge et fa estar molt temps fo
ra de casa, i penso que el destí

també estima les persones valen
tes. Més val un no per ferte la
creguda que dir sempre que sí.
Però, sobretot, apunta que, si em
falta feina, dic “Sí, senyoreta” i
fins i tot emposo la catifa. No vull
semblar cretina. Només m’agra
da ferme la xula de tant en tant
(riu).

Em costa visualitzar que co
mencés aElMolino.Quèhi feia,
allà?
De tot. Striptease de dalt a baix.
Feia els esquetxos còmics. Tot.

Se sol parlar molt de l’hu
mor com una eina de seducció
per als homes, però no tant
de les dones. Creu que l’humor

“Les dones lliguemmolt
amb el sentit de l’humor”

YOLANDARAMOS ACTRIUDECOMÈDIA

l’entrevista
PERE SOLÀ I GIMFERRER
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és atractiu en les dones?
Moltíssim.Esunabasa importan
tíssima. Jo tinc una filla pel meu
sentit de l’humor. Visc amb la
meva parella pel meu sentit de
l’humor. Les dones lliguen molt
amb el sentit de l’humor. És cert
que es veu moltes dones dient
quebusquenunhomeque les faci
riure però no al revés. Però sí que
ho pensen. No sé per què no ho
diuen.

Era esbojarrada de petita?
Era una nena molt sensible que
estava fora d’on li tocava estar.
Ara hi ha molta més informació,
les tutores truquen als pares si
veuen un nen trist, però llavors
això no passava. Jo era una nena
que se sentia fora de lloc com
molts amics meus que després
van acabar descobrint que eren
gais. Era molt trista i tenia molta
por perquè no sabia si el que jo
volia ser i lamanera com joveia el
món eren imaginacions meves o
podien ferse realitat.

Comveia el món?
Per mi el món no tenia cap mena
demàgia si no era amb l’art.Qual
sevol forma d’art. Per mi sortir al
carrer i fer una cosa normal, com
podia ser anar a comprar un Vi
chy, era un drama.

Així no era gens bromista?

A casa sempre he sigut molt se
riosa i a l’escola també. Jovaigco
mençar a ser molt cachonda a
partir dels 15 anys. Em van can
viar de col∙legi i vaig passar a anar
amb nenes de famílies totalment
desestructurades, i amb elles tot
eramolt divertit. En lloc d’enfon
sarnos, vam fer pinya. Llavors
vaig començar a entendre que
allò que jo feia tenia un públic.

Dedueixo de les seves pa
raules que devia haver estat

víctima del bullying...
Déu n’hi do. Al col∙legi no tant, jo
era víctima del bullying al carrer.

Per què?
Ésallòquedeiade les tribus. Si no
pertanys a una tribu concreta,
t’aparten.No t’ha passatmai? Ara
està més ben vist. Des que va sor
tir que els friquis estaven ben vis
tos, i fins i tot els brackets estaven
de moda, vam poder dir “jo tam
bé”. Si no, és una cosa que no es
parla perquè és una vergonya to
tal.Quantes coses et podria expli
car...! Però ara sé que aquelles
persones no són en aquest hotel,
tenint la vida que tinc jo. Segura
ment són a casa seva ambuna fei
na que ni tan sols els agrada. Això
ho sé, no és venjança. En canvi,
nosaltres ens hem pogut realit
zar, hem tirat endavant, mentre
que ells són a casa seva mirant la
tele. La gent mediocre aparta la
gent que creu que ésmés sensible
omés llesta que ells.

Aquestes vivències l’han fet
millor artista?
Hi ha estudis i assajos que diuen
que és millor que l’artista visqui
coses dolentes per produir més.
Durant un temps vaig donar grà
cies a totes les coses dolentes que
m’han passat. Però també et dic
una cosa: si no m’haguessin pas
sat, ja me les hauria buscat jo.
Crec que l’artista ha de trobar
emocions.

Com aElMolino.
Sí, exacte.

Quines altres experiències ha
col∙leccionat?
De tot. Bé, de tot, de tot, no. Vaig
començar a Mallorca venent
mantes a l’Imserso. D’allà un se
nyor em va contractar per ballar
alshotels tot i quenoeraballarina
i, desprésdepassarunadepressió
molt gran, vaig acabar al Molino.
Potser m’hauria agradat que el
meu camí fins aquí no hagués es
tat tan dur. En trecmoltmaterial,
però no ha estat un camí fàcil.

Té sentit del ridícul?
Només tinc ridícul si les coses no
fan riure. Si una cosa provocauna
riallada d’aquelles sanes (no de
les que es riuen de tu), llavors soc
una actriumolt generosa.M’obli
do de si soc un home, una dona...
Tot per fer riure.

ATucaramesuenava fer fins
i tot deDora, l’exploradora...
És que amb sentit del ridícul no
pots ser una bona còmica.

Com es defineix? Còmica, ac
triu...?
Em defineixo com a actriu. Això
sí, m’agrada fer comèdia.

Fins i tot ha fet de presenta
dora aHable con ellas.
Jo teniamolt clar de què anava el
programa i també necessitava di
ners. Tenien clar que jo no volia
coses del cor i ho respectaven
molt. Però l’audiència volia més
cor i llavors ja no ho feia bé. No
m’agraden les cosesdel cor. Jo les
miro, cuidado, peròque les faciun
altre.

S’han ficat mai en la seva
vida?
No, perquè crec que m’estimen
molt.T’hasde fer estimarunami
ca, no odiarlos, perquè ells tam
bé reben hòsties per tot arreu.

I què n’opinava Belén Este
ban, de la paròdia que feia
d’ella?
Estava encantada. La Belén és
llesta en el sentit que sap veure
que no és una ofensa.

“Vaig començar a
Mallorca venent
mantes per a l’Imserso
y em van fitxar com a
ballarina en un hotel”

“Em van canviar
d’escola i vaig anar
amb nenes de famílies
desestructurades,
i tot era divertit”

Enunmalmoment de la
seva vida, la sevamare li
va aconsellar que esmirés
una feina al teatre ElMo
lino. Així és comels focus
van començar a estimar
una cerdanyolenca com la
YolandaRamos, una ac
triu de cocció lenta que
viu el seumillormoment
ben endinsada en la qua
rantena (per ser exactes
té 49 anys). Potser el pro
blema i la seva virtut era
que no va voler entrar en
el joc de la televisió. “En
aquest país has d’anar
feta un producte a la tele”,
explica. La sorprèn, per
exemple, la quantitat de
persones que són famoses
i apareixen a les revistes
abans que ningú sàpiga
exactament qui són i a
què es dediquen. Ella, en
aquest sentit, va sermés
artesanal, sempre enfo
cantse cap a la comèdia.
Primer l’HomoZapping,
desprésBuenafuente i un
breu paper aVolver de
PedroAlmodóvar, entre
d’altres feinetes, fins que
finalment va rebre una
nominació al Goya per
Carmina y amén dePaco
León el 2015. Però no li
cauen els anells i “si s’ha
de tornar a ser vedet,
una serà vedet”. Això sí,
espera que, si es dona la
situació, li paguin una
miquetamillor: “Que em
posin la catifa”.

UNAFAMA
CUINADA
AFOCLENT

ANA JIMÉNEZ

Joan Bayen va obtenir el premi Ciutat de Barcelona el 2015

Quèés cultura?

S’imaginen l’emoció
d’en Juanito, del bar
Pinotxo, quan va sor
tir a l’escenari del Sa

ló de Cent per recollir, fet un fi
gurí, el flamant premi Ciutat de
Barcelona?Alguns era la prime
ra vegadaqueel vèiemforade la
barra de la Boqueria des d’on
dispensa guisats saborosos,
sempre amb un somriure d’ore
llaaorella.Vaserel seugrandia.
Ihovaserperalsquireconeixen
que personatges com ell, des de
l’entrega a un ofici, enriqueixen
la cultura gastronòmica d’una
ciutat.
S’imaginen l’emoció d’Enric

Rovira, tota la seva carrera pro
fessional dedicada a defensar la
tradició xocolatera de la seva
ciutat,amostrarlapelmón,cre
ant peces enhonor aBarcelona?
Imaginen el pes de la responsa
bilitatd’unxefcomAlbertAdrià,
un dels millors ambaixadors de
lanostra cuinaalmón, quanse li
valliurarelCiutatdeBarcelona?
Aquest reconeixement, que fa
un any va rebre ToniMassanés,

director de la Fundació Alícia i
que va agrair amb un discurs
ovacionat, no s’ha lliurat en l’úl
tima edició, presentada aquesta
setmana. La raó? S’han carregat
l’apartatdeGastronomia.
Demano una explicació i em

responen que les bases del 2017
van ser aprovades per decret de
la presidència de l’Institut de
CulturadeBarcelonael13deno
vembre i en s’hi recollien les 19
modalitats de premis proposa
despelcomitèexecutiudelCon
sell de Cultura, que proposa la
modificació de les bases si ho
considera oportú. Que l’anunci
esvapublicaralBOPdel4dede
sembre, es va obrir el període
d’exposiciópública inohivaha
veral∙legacions.Així, talcomso
na,laGastronomiavaquedarex
closa d’uns premis tan impor
tants per a una ciutat que diu
sentirse orgullosa de la seva
cultura gastronòmica. Enhora
bona al circ, la dansa, el disseny,
elsaudiovisuals, la traduccióola
música, als quals, ara per ara,
continuenconsiderantcultura.

ROMAIN
FORNELL
XEF DEL RESTAURANT CAELIS
(BARCELONA)

A trenta quilòmetres de
Toulouse hi ha el gran
defensor de la cuina gas
cona entremodernitat i
forta arrel francesa del
Gèrs, país delsMosque
ters i del foiegras d’ànec.
Bernard Bach, format a
l’escola deMichel Trama,
té el mèrit d’haver creat
una casa ambmolta iden
titat, que ha aconseguit
dues estrellesMichelin.
Crec que en aquesta zona
ell i el mestreMichel
Guerard han sabut con
servar el savoir faire i
l’art de rebre.

Le Puits Saint Jacques
25 Avenue Victor Capoul 32600
Pujaudran
Tel. +33562074111

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH


