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Jafamésd’unanyquel’actor ihu-
morista català Jordi Ríos no puja
a un escenari. Amb molta il·lusió
ho tornarà a fer a finals d’any a
Barcelona, amb l’obra amb laqual
se celebrarà el 30è aniversari d’El
Terrat, amb “gent històricament
molt vinculada” a aquesta pro-
ductora de televisió, teatre i in-
ternetd’AndreuBuenafuente.No
dubta que “ho petarem”. En can-
vi, no hi ha manera que li surti
feinaal cinema,unmónonafirma
que “has de tenir bons padrins, i
es veu que jo no en tinc”. Jordi
Ríos és conegutper les imitacions
a programes de televisió com
Crackòvia iHommo Zapping, en-
tre d’altres. Afegeix que “a la me-
va edat (té 50 anys), crec que de
talent per la comèdia en tinc”.
Lamenta que no el cridin ni tan
sols per fer càstings. De tota ma-
nera, confessa que “si tinc teatre
ja soc feliç”.
Reconeix que més val caure en

gràciaquesergraciós.Afirmaque
és “infinitament” més difícil fer
riure que fer plorar, i lamenta que
“de vegades no em prenen serio-
sament”. Diu que li han arribat a
passar coses com ara que desco-
neguts li facinbromesis’adrecina
ell per demanar-li, entre rialles,
queels obri el sortidordebenzina
en una gasolinera.
Fa imitacions i s’in-
venta històries des
que tenia dos anys.
Revela,però,queno
té lasensacióquesi-
gui un bon imita-
dor, tot i que ha bri-
llat parodiant per-
sonatges coneguts,
especialment del
món del futbol. Diu
que s’ho ha passat
molt bé parodiant
Sergio Ramos, Jo-
han Cruyff, Carles
Puyol i Florentino
Pérez. Al seu dia Pi-
chi Alonso es va molestar per les
seves imitacions, tot i que afirma
que ara tenen molt bona relació.
Ha conegut sobretot Carles Pu-
yol, exfutbolistadelBarçaquediu
que va portar per primer cop al
teatre. “Amb Puyol vaig tenir
molt bon rotllo, tot i que des que
ha estat pare fa temps que no ens
veiem, ja que ara té responsabi-
litats i problemesmés importants
que estar ambmi”, afirma.
Encara el reconeixen i l’aturen

RAMON FRANCÀS

Vilanova i la Geltrú

Jordi Ríos, popular per les seves imitacions a la televisió, torna a pujar a un escenari teatral

L’humoristade lesmil cares

MANEL MONTILLA

Florentino Pérez
L’actor català es va
ficar a la pell del
president del Reial
Madrid durant uns
anys al programa
Crackòvia

GENT
A Nova York
Nicole Kidman i Keith Urban
paguen 3,5 milions per un pis
Nicole Kidman (53) i KeithUrban (52) s’han
comprat un apartament de 3,5 milions de
dòlars a Nova York. Es tracta d’un habitatge
de dos dormitoris en un edifici històric
anomenat Clock House situat al barri de
Tribeca.

Està estable
Joaquim de Dinamarca, operat
després de patir un ictus
Joaquim de Dinamarca (51) està “estable”
desprésd’haverestatoperatd’urgènciaacau-
sad’unictus.El fillmenordelareinaMargari-
dagaudiadelesvacancesaFrançaquanvaha-
ver de ser ingressat “per un coàgul de sang al
cervell”, segons el comunicat de la casa reial.

Sergio Ramos
Imitant el futbolista
i capità del Reial
Madrid, Jordi Ríos
confessa que s’ho
ha passat especial-
ment bé

MINORIA ABSOLUTA

MINORIA ABSOLUTA

Johan Cruyff
L’entrenador de
futbol desaparegut va
ser una de les imita-
cions de les quals
guarda un record
més entranyable

(MINORIA ABSOLUTA)

Carles Puyol
Amb l’exjugador de
futbol del Barça fins
i tot es van fer
amics, i en va
portar la imitació al
teatre
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Stella delCarmenvol ser escriptora
La filla d’Antonio Banderas lloa al seu primer article les seves arrels espanyoles

REDACCIÓ Barcelona

La filla d’Antonio Banderas i
Melanie Griffith, Stella del Car-
men, ha debutat als 23 anys com
a columnista. Ho ha fet amb un
article en què detalla com ha in-
tegrat a la seva vida les dues cul-
tures enquè s’ha criat, l’america-
na i l’espanyola.
Criada sobretot als Estats

Units, la jove assegura que per-
tànyer a dues cultures diferents i
parlar dos idiomes va ser “una
font d’ansietat, culpa i vergonya”
pel poc temps que dedicava
a l’espanyol. “No passar prou
temps a Espanya implicava que
no estava desenvolupant el ma-
teix nivell de competència en
castellà que el que tinc amb an-
glès. I en els anys en què gairebé
esvanaturar els viatges familiars
al sud del país, la meva connexió
amb aquesta part de mi mateixa
es va començar a esvair”, relata.
A l’article –publicat a la revista

Vanity Fair i titulat: “Com créi-
xer en una família bilingüe”– ex-
plica que ja ha saldat aquest
compte pendent i que durant el
confinament ha llegit l’obra de
FedericoGarcía Lorca, ha cuinat
plats tradicionals espanyols com
la truita de patates, el gaspatxo i
lapaella, i hapracticat el castellà.

La filla de l’actor malagueny
vol ser escriptora. I a la seva pri-
mera columna ha anat desgra-
nant idees relacionades amb el
seu vincle amb Espanya. Ha par-
lat de l’origen del seu segon nom,

en honor a la Mare de Déu del
Carme. “El meu pare me’l va po-
sar com a símbol del seu gran
amorper la sevaciutatnatal [Mà-
laga] i per la meva àvia, que era
una gran devota d’aquesta verge;
el meu nom defineix la meva as-
cendència i la meva connexió
com a dona espanyola”, afirma.
Escriu Stella deCarmenque fa

uns anys va entrar en una perfu-
meriadeLosAngeles i unaolor li
va recordar “una església vaga-
ment il·luminada per espelmes,
cera, pètals de rosa disseminats,
fum, Màlaga, Setmana Santa”.
“Em va sobrepassar. (...) Va ser
com si tots els records de la in-

fantesa de Setmana Santa s’ha-
guessin condensat i destil·lat en
una preciosa ampolleta. Allà hi
havia un tros del meu cor”, re-
corda.
I continua recordant anèc-

dotes vinculades amb les seves
vivències al nostre país, sobretot
quan era molt petita. “Quan de-
cideixo fer una truita de patates
a la meva casa de Los Angeles o
quan utilitzo Facetime amb el
meu pare i puc veure un trosset
de Marbella de fons de pantalla
del meu mòbil, recordo la meva
primera infantesa a la platja,
amb la meva família, menjant
entrepans de Nutella i veient el
‘Grand Prix’ de l’estiu. Recordo
passejar pels carrers nocturnsde
Màlaga amb lameva tia, la xoco-
lata amb xurros i els sopars de
tres hores”.
Nascuda a l’Hospital Costa del

Sol de Marbella, des que era pe-
tita ha assistit a la Setmana Santa
malaguenya, una cita obligatòria
per al seu pare; també a altres
esdeveniments com el festival
Starlite Marbella. I sempre de
bracet amb l’actor, a qui se sent
molt unida.
La filla petita deMelanie Grif-

fith acaba l’article afirmant que
els espanyols són “forts i pro-
fundament apassionats; (...) par-
len amb el cor i estimen inten-
sament. Valoren la família per
damunt de tot i saben riure de
qualsevol cosa”, afirma. Per tot
això, se sent orgullosa dels seus
orígens.c
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Bernardo Atxaga
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MariaGraziaCucinotta
Actriu

Álex Rodríguez
Jugador de beisbol

Jonathan Rhys-Meyers
Actor

ANIVERSARICentrats en la filla
Orlando Bloom i Katy Perry
tornen a posposar l’enllaç
L’actor Orlando Bloom (43) i la seva nòvia,
Katy Perry (35), han endarrerit el casament
per segona vegada. La cantant ha assegurat
en una entrevista que ara estan centrats en
el naixement de la seva primera filla en co-
mú, que esperen per al mes d’agost.

69

Neix el quart fill
dePilarRubio,
MáximoAdriano

PilarRubiovadonara llum
ahirel seuquart fill, un
altrenen.Lapresentadora
detelevisió iel seumarit,
el futbolistaSergioRamos,
vananunciar l’arribadade
l’infanta lessevesrespecti-
vesxarxessocialsambuna
fotodetots tres.Elnen,que
hanbatejatambelnomde
MáximoAdriano,vapesar
3,270quilos. “Immensa-
ment feliçosdepoderpre-
sentar-vosMáximoAdria-
no”,vaescriureRubioamb
la imatge. Ivaagrairal seu
maritqueestigui sempre
al seucostat.Laparella
té tres fillsmés:Marco,
Sergio iAlejandro. INSTAGRAM

“Elmeunomdefineix
lamevaascendència
i lamevaconnexió
comadonaespanyola”,
escriu la jovede23anys

Pare i filla,
molt units
Antonio Banderas
sempre ha inculcat
a la seva única filla,
Stella del Carmen,

la cultura i les
arrels espanyoles.
A la imatge,
junts en una
festa el novembre
del 2019

Cugat, Juliana,
Aureli,
Semproniana,
Natàlia, Liliosa,
Pantaleó,
Jucunda
Bertold, Eteri,
Antusa, Celestí,
Dionis

SANTORAL

pel carrer gràcies als seus treballs
a TV3. Diu que “hi ha gent que
maquillada canvia molt però es
veu que jo no canvio tant”. Afe-
geix que “nonomés la gent emre-
coneix sinó que emdiuen que em
veuen cada setmana al Crakòvia,
que fa dos anys queno fem”.Creu
que imitar és captar l’essència
dels personatges i que “el que feia
aCrakòviaeraunacaricaturacom
les que fan a la Rambla de Barce-
lona, uns dibuixos on s’exageren
els trets, com ara fer el nas gros o
les orelles petites ”.
Tot i que durant aquesta en-

trevista va demanar en una ter-
rassa una cocacola zero amb gla-
çons (detesta la llimona), Jordi
Ríos s’ha convertit en un wine
lover, encara que fa benpocs anys
era abstemi. Li agraden els blancs
aromàtics del Penedès i Rueda, i
també els negres corpulents
de l’Empordà, el Montsant i el
Priorat.
Revela que té el cor robat per

algú “amb noms i cognoms” que

prefereix mantenir en l’anoni-
mat. No desitja ser pare, tot i que
reconeix que li agraden molt els
fills dels seus amics i germanes.
És un boig del golf (handicap 11,
tot i quehavia arribat a ser 8).Diu
que és un esport que és de caixa o
faixa, i explica que “jo era el pri-
mer que trobava una collonada
mirar aquest esport per la tele”.
Afirma que té un alt nivell d’ad-
dicció al golf, i que “només la gent
d’un nivell d’intel·ligència aní-
micamoltgranpot ferunsímildel
golf amb la vida, i al revés”. Con-
sidera, a més, que “en el golf mai
acabes d’aprendre, mai acabes
de ser bo i, d’un dia per l’altre, et
posa a lloc”.
En el confinament, que va pas-

sar “enun llocmeravellós”, lame-
sura del temps li va canviar com-
pletament.Lareclusióacasaseva,
davantdelmaraVilanova i laGel-
trú, diu que la va portar bé, sense
angoixa. Ara bé, lamenta que ha-
guésdecelebrarsolelseu50èani-
versari. Ha estatmesos sense tre-
ballar a causa de la pandèmia. No
li van sortir les primeres feines,
tresbolosoncomparteixescenari
ambMònica Pérez, fins amitjans
d’aquestmes de juliol.c

“En això del cinema
has de tenir bons
padrins, i es veu que
jo no en tinc”, afirma
el comediant

Al seu dia Pichi Alonso
es vamolestar per
les seves imitacions,
tot i que ara tenen
bona relació
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