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ALEX RIVERA

PORTADA I AMPLI REPORTATGE A ‘INTERVIÚ’

Sonia Monroy se
sent l’«Angelina
Jolie espanyola»

LA DONA DE FRAN RIVERA COL·LABORA AMB UNA OENAGÉ INFANTIL CATALANA

La cara més solidària
de Lourdes Montes
SERGIO SILVA
BARCELONA

Tot just dos mesos després de casarse amb Francisco Rivera, Lourdes
Montes aprofita la seva popularitat
per donar visibilitat a una noble causa. La jove sevillana, que va viatjar
a Ucraïna el mes de març passat de
la mà d’una coneguda revista, col·
labora ara amb l’associació catalana Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna
(TANU) per intentar buscar un futur
millor als infants del país. «Quan vas
allà i veus tot el que s’està aconseguint, que és moltíssim, ja no pots
deixar d’ajudar», va explicar l’advocada en conversa telefònica amb
aquest diari.
La dona del fill de Paquirri i Carmen Ordóñez centra ara els seus esforços a trobar famílies d’acollida

per als vuit nens que es queden sense llar dins del pla d’aquesta oenagé.
«Busquem persones que estiguin disposades a ensenyar-los als nens que
hi ha un altre tipus de vida, perquè
si no ho aprenen de petits no ho podran aplicar de grans», va explicar
Montes, que va destacar que els nens
forgen una «unió absoluta» amb les
famílies d’acollida. Els pares d’acollida mantenen el contacte amb els
nens a través de Skype quan tornen a
Ucraïna. «Es preocupen de tot. Com
els va, les notes que treuen...», va detallar Montes, que ahir va anar a un
torneig de pàdel a Sabadell per donar suport a la causa.
«Als infants els canvia totalment
la vida després de venir aquí: coneixen què és una família normal, conviuen en un ambient sense violèn-

cia, amb un pare sense addiccions i
aprenen que hi ha una altra cosa», va
explicar la dona de l’exmatador.
PASSIÓ PER LA MODA / La jove andalusa,

que va aprofitar per desmentir el seu
desig de ser mare l’any que ve –«si ve,
doncs bé, però no és un propòsit que
tinguem»–, va confessar que no li ha
agradat mai exercir de lletrada i va
revelar l’origen de la seva passió per
les passarel·les. «La meva àvia i la meva tia tenien un taller de vestits i jo
hi passava les tardes», explica
Montes, que estudia disseny a Sevilla
i que aviat inaugurarà el seu estudi
de disseny nupcial.
Sobre la ruptura de Cayetano i
Eva González, Montes va assegurar:
«El que ells decideixin està ben decidit. Els recolzarem en tot». H

És una de les clàssiques d’Interviú,
amb més d’una desena de portades i reportatges. I ara que Sonia
Monroy ha fet un gir en la seva vida professional torna a la primera pàgina de la revista, amb una
imatge explosiva, per explicar en
un ampli reportatge com li va a
Los Angeles, la meca del cine on
resideix des de fa menys d’un
mes amb la idea de fer carrera a
la gran pantalla. Sembla que no li
va malament, per ara, ja que està
rodant dues pel·lícules i no deixa
de presentar-se a altres càstings
per trobar el paper somiat.
De moment, Sonia Monroy ha
fet un passet en el món del cine a
l’estar en l’àmplia relació de candidates al Goya per a la Millor Actriu Revelació pel seu paper en
la pel·lícula Serie B, que ha dirigit
Ricard Reguant i que compta en
el seu repartiment, entre altres,
amb Manuel Zarzo i Roger Peña.

La protagonista ha rebut la notícia
ja establerta en terres californianes
amb enorme il·lusió. «Segur que ara
em sortiran moltes oportunitats»,
manifesta. Eufòrica, la polivalent actriu i cantant barcelonina arriba a
afirmar: «Em sento l’Angelina Jolie
espanyola».
Monroy sembla decidida a aparcar la seva etapa de participant en
realities i en altres programes televisius pujats de to, amb els quals es va
donar a conèixer. És una dona que
sempre ha intentat estar en primer
pla des dels dies en què ella, culer
i amant del futbol, es guanyava la
fama fa dues dècades amb un idil·li
amb Romário, estrella del Barça.
A Sonia sempre li va agradar l’artisteig. Amb motiu de la seva recent
designació per als premis Goya, recordava a Twitter que ja va fer els
seus primers passos «amb només 5
anyets» al Gran Teatre del Liceu, on
el seu pare actuava com a tenor.
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