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Les seves acrobàcies olímpiques van donar pas a cinc anys i mig de carrera al Cirque du Soleil. Avui, el somni d’Alejandro 
Cuenca, àlies ‘Toro’, mostrar el seu do com a actor especialista, s’ha començat a complir. I tot va començar a Nou Barris.

un veí de nou barris...  Alejandro Cuenca, ‘Toro’, actor especialista

«Em quedo amb la Prosperitat 
de la meva infància»

ALBERT BERTRAN
CARME ESCALES
BARCELONA

Alejandro Cuenca (Barcelona, 1975) 
era el típic nen que al col·le –el Santi-
ago Rusiñol, de Nou Barris– solia de-
mostrar la seva destresa caminant 
sobre les mans. Les seves tombare-
lles, a classe de gimnàstica, no van 
trigar a cridar l’atenció dels profes-
sors. «Els van dir als meus pares que 
tenia qualitats especials per a l’acro-
bàcia, que veien molt potencial en mi 
–recorda Cuenca–. Érem una família 
treballadora i apuntar-me al gimnàs 
va suposar un sacrifici per als meus 
pares, però van fer cas del professo-
rat, i em van apuntar a un gimnàs al 
districte, Ipon, on vaig conèixer qui 
seria el meu entrenador, José Salva-
dor», explica.
 «Salvador va ser com un segon 
pare per a mi. L’endemà de conèi-
xer-lo, ja em va portar a la Foixarda, 
a Montjuïc. Va ser la primera vegada 
que vaig veure un gimnàs amb apa-
rells. I nens i nenes saltant-hi  per so-
bre. Era el meu somni fet realitat», re-
memora.

Afició amb medalles

Només vuit mesos després de co-
mençar-se a entrenar, Cuenca es va 
proclamar campió d’Espanya infan-
til de trampolí. «Vaig arrasar, i jo hi 
anava amb la idea que tots serien 
molt més bons que jo», diu. I, a partir 
de llavors, va ser campió d’Espanya 
cinc anys consecutius, des del 1990, 
amb 14 anys, ja com a membre de 
l’equip nacional. Amb ells va quedar 
campió d’Europa júnior en trampo-
lí i llit elàstic. Cuenca va competir 
20 anys en cites europees i interna-
cionals, entre elles, els Jocs Olímpics 
d’Atenes, el 2004. 
 «La meva afició a les acrobàcies 
m’encantava. Va ser com una droga 
per a mi durant molts anys. Els caps 
de setmana, en lloc de sortir amb els 
amics, em posava vídeos de compe-
ticions que em passava el meu en-
trenador. A càmera lenta, em fixava 
en la tècnica dels braços dels atle-
tes. El meu ídol era el rus Aleksandr 
Moskalenco, a qui vaig conèixer el 

EUA, seguint el seu altre somni de 
ser actor especialista. D’un salt, la 
vida va alçar aquest nen de Nou 
Barris en podis de cites esportives 
internacionals i en una d’elles, un 
cercatalents del Cirque du Soleil 
es va fixar en ell. «L’1 de desembre 
del 2008 vaig trepitjar per prime-
ra vegada els estudis de la com-
panyia, a Mont-real. No ho oblida-
ré mai», diu. «Vaig aprendre a actu-
ar amb els pallassos del circ», que 
van acompanyar les seves acrobà-
cies durant cinc anys i mig, i de qui 
es va emportar el sobrenom de To-
ro, per ser el més fort dels acròba-
tes. Cuenca és part de l’elenc de pel-
lícules com la pendent d’estrena  
All I see is you, de Marc Forster, o la 
recent Secuestro, amb Blanca Por-
tillo i José Coronado. Però aquest 
acrobàtic actor que també toca la 
bateria, ha rodat altres films i ha 
fet aparicions en sèries com La Rie-
ra (TV3) en què va encarnar un mos-
so d’esquadra. H

91 i amb qui vam acabar sent amics. 
Era el millor, i gens cregut. Al conèi-
xer-lo, encara m’hi vaig enganxar 
més», diu Cuenca. «El meu entrena-
dor vivia a la plaça de Virrei Amat, i a 
casa seva miràvem campionats del 
món dels anys 80», assegura el veí 
que saltava a la plaça d’Ángel Pes-
taña. «M’agradava que els amics 
em demanessin  salts. Ells van ser el 
meu primer públic», reconeix.

De la FP al Cirque du Soleil

A la Prosperitat la seva infància va 
ser «superhumil, però molt amigable, 
acollidora i familiar», recorda. «Això 
sí, la droga estava massa a l’abast. Jo 
preferia les llaminadures, anava i vaig 
als bars (La Torrada, el Tasquita...) per 
la relació amb la gent, perquè mai he 
begut alcohol. Jo em quedo amb les 
coses bones del meu Nou Barris d’in-
fància», resumeix el veí, que encara 
viu a la Prospe. 
 Des d’allà va preparar el salt als 

33 Acròbata 8 L’actor especialista Alejandro Cuenca, a la plaça d’Ángel Pestaña, on va començar a practicar.

PLAÇA D’ÁNGEL PESTAÑA
J «Hi vivia a dos carrers i em 
passava el dia amb l’skate per 
les rampes de les esplanades».

GIMNÀS IPON
J «Al passeig de Pi i Molist, a 
prop de la gasolinera, em vaig 
començar a entrenar de veritat».

GARATGE I LLIT ELÀSTIC
J «Practicava salts a la terrassa 
d’un aparcament vora l’avinguda 
de Borbó».

BAR GORKY PARK
J «Amb 11 anys ja venia a aquest 
bar d’Enric Casanovas, 70-72».

ESCOLA SANTIAGO RUSIÑOL
J «Hi vaig fer acrobàcies davant 
els meus antics profes». El 
col·legi és a Valldaura, 261.

cinc llocs

PROPOSTES

sant martí
Poesia L’Auditori de Sant Martí de 
Provençals serà seu de la segona 
edició del Campionat de Slam Team 
de Barcelona, una competició poètica 
en què els participants reciten de 
forma àgil i interactiva les seves 
creacions. A la plaça d’Angeleta 
Ferrer, 2. A les 19.00 hores. Gratis. 

Concert El duo musical Tamiz fa un 
concert aquesta tarda al Centre 
Cultural La Farinera del Clot, en el qual 
presentaran el seu nou disc, Amores 
Propios. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 837. A les 20.00 hores. 5 
euros. 

eixample
Gastronomia La llibreria Altaïr ofereix 
el col·loqui Un viatge per la 
gastronomia uruguaiana, a càrrec del 
periodista uruguaià Gustavo Laborde 
i de Liliam Kechichián, ministra de 
turisme de l’Uruguai (foto). L’acte 
finalitzarà amb una degustació al cafè 
de la llibreria. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 616. A les 12.30.

sants-montjuïc
Multimèdia La Fundació Miró 
organitza el taller de dansa i 
multimèdia Moviment interactiu, a 
càrrec de la companyia Mucab 
Dansa. L’activitat permetrà als 
assistents conèixer elements 
interactius i visuals a partir de 
càmeres infraroges i afegir-los en una 
coreografia. Parc de Montjuïc. 17.00 
hores. 5 euros.

nou barris
Taller L’Abacus del carrer de Fabra i 
Puig organitza avui un taller infantil on 
els més petits se sentiran com 
pagesos per un dia. Els assistents 
plantaran un enciam usant les eines 
d’un verdader horticultor. L’activitat, 
recomanada per a nens i nenes de 3 o 
més anys, permetrà que els menors 
s’emportin a casa l’enciam. Fabra i 
Puig, 196. A les 11.30 hores. Activitat 
gratuïta.  

Podeu enviar propostes a 
distritos@elperiodico.cat

telèfons
Emergències 112
Urgències mèdiques 061
Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guàrdia Urbana 092
Policia Nacional 091
Bombers-urgències 080
Inf. ciutadana 012
TMB 93.318.70.74

Inf. Renfe 902.320.320
Rodalies Renfe 900.410.041
Inf. aeroport 902.404.704
Inf. port 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

Ràdio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Àltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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