
elPeriódicode
 C

at
al

un
ya

8 420565 004008

13096elPeriódico
1 DE JULIOL DEL 2015

Any XXXVIII. Número 13.096. D.L.: B 36.860 - 1978

«Vaig aprendre a fer el pi  
a casa mirant una revista»
Durant 50 anys, Miguel Ángel Fernández, 
àlies Tinga Tinga, ha sigut acròbata i pallas-
so en cabarets, circs, teatres i festivals, i des 
de fa una dècada actua als carrers de Fuen- 
girola (Màlaga). Els dies 4, 5, 6 i 7 de juli-
ol debutarà al Grec Festival de Barcelona 
amb Pals, un espectacle de circ de la compa-
nyia Cíclicus dirigit per Leandro Mendoza. 
A l’escenari, aquest artista de cara ossuda i 
mirada vivaç forma part d’una companyia 
ambulant de circ que s’enfronta a la mort 
d’un dels seus membres. La cerimònia de 
comiat es convertirà, al final, en una cele-
bració de la vida.  

–Segueix el mateix camí que el pallasso 
Charlie Rivel, que va actuar fins als 80 anys.
–Jo en tinc 70 acabats de fer, però no sento 
que sigui el més vell de la companyia, i això 
que en tinc el doble del que em segueix.

–A algun fins i tot li triplica l’edat.
–Al més jove l’hi triplico, sí, i algun anyet 
més li trec. Sé que hi ha coses que el cos ja 
no em donarà, però s’ha d’acceptar, com-
prendre, tenir paciència i dedicar-se a en-
fortir-se per dins.

–¿Enfortir-se per dins?
–Tinc fotos on estic fent el pi sobre dues 
cadires posades damunt d’una taula i allà 
es veu un equilibri. Però n’hi ha un altre 
que no es veu: és l’equilibri mental, emoci-
onal i espiritual, on hem d’apuntar sempre 
per aconseguir ser millor persona. Aques-
ta energia també es pot transmetre en un 
escenari.

regat d’espatlles, per això el meu pare em va 
fer fer gimnàstica. Un anys després, anant a 
entrenar-me, vaig passar per una llibreria i 
hi vaig veure una revista que parlava d’acro-
bàcia. Són aquestes coses que estan allà com 
esperant-te i amb què et connectes en un 
moment determinat. Vaig aprendre a fer el 
pi a casa mirant les fotografies d’aquella re-
vista. D’això fa més de 50 anys.

–¿Quan va debutar?
–El meu primer treball va ser als 18 anys, 
en un cabaret, on amb un company fèiem 
acrobàcies de les bones. Després vaig estu-
diar Educació Física i Cinesiologia i vaig 
treballar fent estimulació amb gent hemi-
plègica [paràlisi de mig cos], que no con-
sistia només a proporcionar-los una ajuda 
professional sinó a donar-los una veu d’es-
perança. No importa el que facis, l’impor-
tant és que, sigui el que sigui, ho facis el 
millor que puguis. 

–¿Per què li diuen Tinga Tinga?
–Quan he de sortir a actuar o quan necessi-
to aixecar l’energia dic: [cantusseja] «Tin-
ga, tinga, tinga, tinga...»,  i és com si m’in-
flés d’energia per dins. Jo dic que és un 
mantra, una paraula de dues síl·labes que 
es repeteix i serveix per concentrar-se. 

–¿Sempre és tan vital?
–Sí, sóc així les 25 hores del dia, perquè 
m’aixeco del llit una hora abans [riu]. En 
aquests 70 anys he anat deslligant-me de 
les coses materials per fluir més fàcilment 
per la vida sense haver de carregar una 
motxilla plena de rancor, odi, amargura, 
gelosia, enveja... No tinc una casa en propi-
etat, ni un cotxe nou, ni puc anar a restau-
rants, ni sortir de vacances. Però accepto el 
que hi ha i, si poso la meva vida en una ba-
lança, tot el que he rebut s’inclina a favor 
meu: alegria, pau, amor, serenitat... H

–¿I això on s’aprèn?
–Al llibre de la vida, si prestes atenció. Jo es-
colto la meva intuïció i em deixo portar. Crec 
que cadascú de nosaltres ve al món amb un 
programa escrit i, si escoltes bé, pots desco-
brir la teva missió en aquesta vida. És com si 
rebessis una trucada de telèfon del teu inte-
rior que et digués: «Tens un missatge nou». 
Si estàs escoltant altres coses o pensant que 
t’agradaria tenir això o allò o ser com aquell 
de més enllà, és difícil que atenguis la tru-
cada. 

–¿A vostè la intuïció li va trucar de petit?
–Més aviat de gran. Vaig néixer a Rosario (Ar-
gentina) i sempre vaig ser mig corbadet, car-
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nat una societat que, encara que va 
rebre amb alegria la llei, sentia l’es-
tranyesa de la novetat.
 Ha passat temps i el camí ha de 
continuar per evitar la discrimi-
nació i una homofòbia que sem-
bla resistir-se a desaparèixer, i se-
guir construint una societat diver-
sa, més lliure i respectuosa. Aquesta 
mateixa setmana, una parròquia de 
Sevilla ha retirat de la seva web un 
text sobre com «sanar» l’homosexu-
alitat i ha demanat «disculpes a les 
persones i col·lectius que s’hagin po-
gut sentir ofesos per la desafortuna-
da entrada». Aquell 2005 es va apro-
var una de les lleis en matèria civil 
més importants de les últimes dèca-
des. No obstant, ha hagut de passar 
temps i l’aprovació del Tribunal Su-
prem dels Estats Units per veure que 

els logos de moltes empreses, monu-
ments o usuaris de xarxa es tenyien 
amb l’arc iris i per poder contem-
plar que, sense complexos ni em-
buts, en ajuntaments petits i grans, 
com els de Madrid o Barcelona, hi ha 
penjada una descomunal bandera. 
 
Educar per la diversitat

Són nombrosos els països que seguei-
xen matant, condemnant i perseguint 
l’homosexualitat. Hi ha molta feina a 
fer en educació per la diversitat. És ne-
cessari seguir caminant junts i perse-
guir qualsevol mena de discriminació, 
qualsevol abús amb les minories, qual-
sevol atrocitat comesa per raó de raça, 
orientació sexual o gènere. Només ai-
xí enarborarem junts la més gran de 
les banderes: la de la llibertat. H

P
odria correspondre a un 
número de la loteria pre-
miat, però ha ofert una 
fortuna diferent i que, si 
no es té o es perd, ara ja 

no es qüestiona. El dret a ser tractat 
amb igualtat de condicions, el dret 
a ser reconegut com un ciutadà que 
disfruta de la mateixa justícia que 
la resta. Aquest número correspon 
al  comptador que fa deu anys es po-
sava en marxa gràcies a la lluita de 
molts, l’esforç, la tenacitat de tants 
i l’encert d’un Govern. Ho dic per-
què prèviament es van presentar 
fins a cinc propostes en les legisla-
tures de majoria popular i totes van 
ser rebutjades.
 Avui fa una dècada, l’1 de juliol 
del 2005, es modificava el Codi Ci-
vil en matèria de dret a contraure 

matrimoni per incloure-hi les pare-
lles del mateix sexe. La llei del ma-
trimoni homosexual va fer possi-
ble a Espanya el matrimoni igua-
litari i que el país es convertís en 
un dels pioners i a seguir. Aquest 
dimecres es dóna el tret de sortida 
de les cèlebres festes de l’Orgull a 
Madrid, amb una mirada al pas-
sat i la il·lusió de les 31.600 pare-
lles –dades fins al 2014– que han 
pogut pronunciar entre llàgrimes 
i alegria el «sí, vull» sota els desig-
nis de la llei que les empara. Va ser 
el principi d’una altra Espanya, on 
aquelles parelles van poder accedir 
a crèdits mancomunats, heretar en-
tre si, adoptar o tenir custòdia hos-
pitalària, entre molts altres drets. 
En aquest temps s’ha modificat la 
imatge de la família i ha evolucio-
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