
VALL DE VILARAMÓ

EL SOMNI Diu que tenia 3 anys quan va dir: «mama, apunta’m a ballet». Ara que en té 11 explica que «quan ballo, de forma inconscient, els
ulls em brillen i m’entra un pessigolleig per tot el cos». Els seus professors, amb la manresana Olga Roig al capdavant, han apostat pel seu po-
tencial. I Guillem Cabrera, de Sant Salvador de Guardiola, ha somiat formar-se al Royal Ballet de Londres, on li han obert les portes de bat a bat
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El somni de Guillem Cabrera Es-
pinach, un nen d’11 anys de Sant
Salvador de Guardiola, és formar-
se a l’escola del Royal Ballet de
Londres. És una de les més pres-
tigioses del món, probablement la
més prestigiosa. El seu pare, Ger-
mà Cabrera, afirma que és «com la
Masia del Barça, però en ballet». I
el seu somni ja és gairebé una re-
alitat. El bagenc, que fa vuit anys
que es forma a l’escola de la man-
resana Olga Roig, ha aconseguit
superar totes les proves per ser se-
leccionat com un dels 12 nois que
iniciarà el proper curs a l’escola
londinenca. Ara, però, queda el
darrer escull, que és l’econòmic. Els
estudis d’un any costen 45.000
euros, una quantitat que no pot as-
sumir la família, que busca em-
preses i particulars que vulguin
convertir-se en mecenes.

La història de Guillem Cabrera
és semblant a la de Billy Elliot, el
nen protagonista de la pel·lícula di-
rigida per Stephen Daldry que
mostra un gran talent per la dan-
sa i lluita per un somni que acaba
complint. Tot i que el bagenc no és
fill d’un miner, sinó que els seus
pares treballen en una empresa de
gestió ambiental i sempre li han
donat suport, sí que s’ha esforçat
des de ben petit per formar-se, to-
pant amb la dificultat que sempre
ho ha hagut de fer envoltat de no-
ies, perquè hi ha ben pocs nois que
ballin. De fet, segons explica, la pri-
mera prova que va fer per entrar a
l’escola del Royal Ballet, el gener,
va ser «un regal de Reis. No hi te-
nia res a perdre, i era l’ocasió de ba-
llar amb més nens. Érem una vin-
tena i mai no n’havia vist tants, per-
què aquí som molt pocs».

En aquesta primera tria, hi van
participar més de 500 nens d’arreu
del món i Guillem Cabrera va ser
un dels 23 escollits. Per això va ha-
ver de tornar a Londres per passar
una segona selecció, en la qual s’es-
collien els 12 nens que «tindrien
l’honor» d’iniciar el curs a l’esco-
la del Royal Ballet. Va ser un dia en
el qual el bagenc va estar 8 hores
fent proves de tot tipus, des d’ex-
pressió escrita i oral (parla anglès
força bé) fins a estiraments i con-
tacte amb un fisioterapeuta per va-
lorar les possibilitats de futures le-
sions. Aquestes proves les va fer el
divendres 27 de febrer, i els van dir
que tindrien la resposta en uns

quinze dies. La sorpresa va ser
que el dilluns 2 de març ja els va ar-
ribar la carta que estava acceptat.
«Li deuen haver trobat allò que se’n
diu encant», assenyala el seu pare.
Mentre que el jove ballarí apunta
que «és una oportunitat única». La
majoria dels 12 nens, i les 12 nenes,
escollits són de parla anglesa, hi ha
algun asiàtic, però l’únic català és
en Guillem Cabrera.

El 5 de setembre
Aquest veí de Sant Salvador ha d’i-
niciar el proper 5 de setembre el
curs a l’escola del Royal Ballet,
que fins que els alumnes tenen 16
anys és ubicada a l’edifici White
Lodge, al parc de Richmond. Hi fan
les classes de ballet i del curs aca-
dèmic, i hi tenen la residència. Hi
haurà d’assistir quatre cursos
abans de passar a l’escola situada
al Convent Garden, al costat de la

Royal Opera House. De moment,
ha estat acceptat per dos anys i hi
podrà continuar «sempre que evo-
lucioni», apunta Germà Cabrera. 

Després de ser seleccionat, els
Cabrera Espinach van tornar a
Londres pel dia dels pares, en què
els van ensenyar com serà la vida
del seu fill a Londres. «El nen
els interessa moltíssim, li
han vist potencial», asse-
nyala Germà Cabrera. Per
això, a principi de juliol, la
família bagenca s’ha
compromès a especificar
quina quantitat dels
45.000 euros que costa el
curs podrà aportar, ja que
l’escola del Royal Ballet pot
ajudar-los amb el finan-
çament que rep del
govern britànic.
De fet, «hauríem
de passar els dos
propers anys
com puguem,
perquè el 2018
el Guillem ja
seria conside-
rat un nen bri-
tànic i es po-
dria acollir a les
ajudes directa-
ment». Per això,
des que fa tres
setmanes van
rebre la notifi-
cació oficial de
l’ingrés del jove
ballarí, «ens es-
tem movent per
trobar ajudes per
poder assumir
aquesta despesa,
a la qual s’han de
sumar els desplaça-
ments trimestrals a casa,
els uniformes i altres ma-
terials...». El pare ha fet
una presentació en ví-
deo per a les empreses
amb les quals s’està en-
trevistant i ha obert una
pàgina de Facebook. De-
mana que si algú pot
ajudar-los es posi en con-
tacte a través de ger-
ma1973@gmail.com. Ja
han trucat a la porta de
les institucions catala-
nes, però no hi ha di-
ners; i quedar-se a Ca-
talunya és «la tercera di-
visió, quan tenim l’opor-
tunitat de ser a primera».

PEPA MAÑÉ | MANRESA

El Billy Elliot bagenc entra al Royal Ballet
Guillem Cabrera ha de començar el curs a la prestigiosa escola de Londres, però està buscant els 45.000 euros que costa

DE MANRESA A LONDRES

Fins ara, Guillem Cabrera ha
ballat a l’escola d’Olga Roig 

JANIRA LÓPEZ

A partir del setembre, ho farà
a l’escola del Royal Ballet

ARXIU PARTICULAR

Els primers passos els va fer al ballet de la Joviat, quan
només tenia 3 anys. Però aviat va buscar més perfec-

cionament a l’escola d’Olga Roig. Dissabte (20 h) participarà
al festival de final de curs que el centre fa cada any al tea-
tre Kursaal. A més, els dissabtes es desplaça a Barcelona
per assajar 5 hores i mitja amb el Tour Jove Ballet de Sit-
ges, amb el qual fa ballet clàssic i contemporani. Estudia,
com el seu germà Gerard, de 9 anys, a l’escola Paidos, a
Sant Fruitós. El Gerard fa atletisme, al Club Atlètic Manre-

sa. El seu pare, Germà, nascut a Monistrol de Calders, juga a
futbol. Ni ell, ni la mare, la Sílvia, «no hem ballat mai, però
ens guiem per les qualitats que li veuen els formadors».
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GUILLEM CABRERA ESPINACH
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, 11 ANYS
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