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EL PERIÓDICO

L’espectacle 
comença amb 
un especialista 
en perxa xinesa.

La contorsionista i 
el patinador realitzen 
un  número inspirat 
en Romeu i Julieta.

TALENT LOCAL

taules sobre les quals llisca. Qualse-
vol imperfecció pot jugar-li una ma-
la passada.

Fan de Mont-real

Per al granadí Ignacio Adarve, el Cir-
que Éloize representa un aliat perfec-
te per al seu esperit nòmada. «Fa nou 
anys que no trepitjo Espanya perquè 
hi ha massa món i poc temps per veu-
re’l tot», explica aquest expert en tram-
pwall, basat en el trampolí que va estu-
diar a l’escola de circ del Quebec. Ell 
és el primer a llançar-se al llit elàstic, 
després porta a terme increïbles mo-
viments alternant-se amb altres intèr-
prets. «M’agrada massa el número que 
faig», admet aquest jove fan de Mont-
real, que per ell «és la catedral del circ 
contemporani». H

reconvertit en acròbata. 
 Es va unir a la troupe de l’Éloize el 
2012. Reconeix que per a ell el més 
difícil són els balls de hip-hop. «No 
em puc moure igual que un ballarí 
però ho intento», confessa. «La músi-
ca em motiva molt i m’ajuda a posar-
hi tota l’energia», afegeix en relació 
amb l’envoltant banda sonora ple-
na de ritme composta per Jean-Phi 
Gonçalves i Alex McMahon, dos mú-
sics apassionats de l’electro-funk. 
L’atmosfera que creen encaixa a la 
perfecció amb les imatges en 3D cre-
ades per Robert Massicotte, autor 
també de la vibrant escenografia.
  Tant Ángel Sánchez com la res-
ta dels seus col·legues espanyols te-
nen ganes d’estrenar a Barcelona. 
«És una ciutat ideal per patinar», diu 
Jon Larrucea, de 24 anys, que va ser 

campió d’Europa en les modalitats 
Battle i Freestyle Classic Slalom. Tot 
i que ha acabat els seus estudis d’In-
ternational Bussiness, aprofita al 
màxim l’oportunitat que li ha do-
nat el Cirque Éloize de recórrer el 
món i descobrir noves possibilitats 
escèniques per als patins en línia. 
«En un campionat un sempre arris-
ca més que a l’escenari», reconeix 
Larrucea, que va començar a pati-
nar de nen al passeig marítim de 
Gavà i va ser cridat per substituir el 
número u mundial que va estrenar 
l’espectacle. «He d’anar amb molt 
de compte quan actuo amb la con-
torsionista. Si trepitjo les teles de 
les quals ella penja, la caiguda és 
absolutament inevitable», explica. 
Només hi ha una altra cosa que el 
preocupi més: la uniformitat de les 

«En un campionat 
sempre arrisques 
més que a 
l’escenari», afirma 
Jon Larrucea

D illuns passat em va tocar 
entregar-li el Sant Jordi a 
la millor pel·lícula espa-

nyola de l’any al meu amic Juan 
Cavestany pel seu Gente en sitios. 
Era el primer guardó de la vetlla-
da i jo, fidel a mi mateix, em vaig 
equivocar de micro i em vaig po-
sar a parlar per un que no sonava, 
davant l’estupor i horror dels pre-
sentadors. La cerimònia, pobra 
però honrada, va millorar a par-
tir de llavors, cosa que tampoc 
era tan difícil: només calia no fi-
car la pota. Jo m’hauria estalviat 
els premis al cine estranger, per-
què mai es presenten els guardo-
nats i l’estatueta l’acaba recollint 
un senyor de la distribuïdora 
amb un vestit de Milano, però... 
¿Qui sóc jo per esmenar-li la pla-
na a Conxita Casanovas, conduc-
tora del venerable programa Va 
de cine, ànima del certamen i sín-
tesi perfecta i adorable entre Hed-
da Hopper i Louella Parsons? Els 
Sant Jordi són el seu gran dia, i 
des d’aquí proposo que, de la ma-
teixa manera que els premis de 

l’Acadèmia de Hollywood es co-
neixen com a Oscars, els que ator-
ga RTVE passin a anomenar-se 
Conxitas.
 Amb el seu Conxita sota el braç, 
Cavestany va acabar la vetllada a 
l’Ocaña de la plaça Reial junta-
ment amb el productor Enrique 
López Lavigne, el director de fo-
tografia Josep Maria Civit i un ser-
vidor de vostès (¡quin Rat Pack!). Va 
sortir, per descomptat, l’inevita-
ble concepte del cine low cost, la sa-
cralització del qual treu de polle-
guera el nostre home. «Jo no tinc 
ganes de rodar a salt de mata, amb 
una càmera de merda, demanant 
favors als amics actors i de gorra  
–em comentava–, el maleït low cost 
és una obligació, no una elecció».
 No hi puc estar més d’acord. 
Impera un romanticisme imbècil 
sobre la falta de pressupost que va 
molt bé per dissimular la desídia 
de productors i directius de televi-
sió incapaços d’assumir el més mí-
nim risc, que després són els pri-
mers a felicitar-te per haver acon-
seguit fer una cosa decent amb 
una sabata i una espardenya. «En-
horabona, xaval», et diuen men-
tre es guarden d’afegir el final de 
la frase que els balla pel cap: «Però 
no esperis res de nosaltres». H

Els Oscars 
de Conxita
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El maleït cine 
‘low cost’ és una 
obligació, no 
una elecció
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