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Senseelefantsnohi
L’històric Ringling Bros tanca per la caiguda d’assistèn

Adeu a l’espectacle més gran del
món.
Noooo! No és que Donald

Trump, enunatacdemala consci-
ència ihumilitat,hagirenunciatde
sobte a la presidència dels Estats
Units.Aixòserianotíciaa totapor-
tada imatèria per a lahistòria amb
majúscules.
Aquest és un altre tema, potser

un asterisc o una nota a peude pà-
ginad’aquellamateixahistòria.
Tanca el circ –que no, que no té

res a veure amb Trump– que ha
ocupat l’imaginari col·lectiu dels
nord-americans al llarg de l’últim
segle imig.
El Ringling Bros and Barnum&

Bailey, conegut per l’eslògan que
obre aquest article –The greatest
show on earth–, va anunciar dis-
sabtea lanitquelasevacarpanoes
tornarà a aixecar a partir del 21 de
maig. La seva presència ha estat
habitualenelsúltims146anys,pri-
merper separat –els germansRin-
gling i els altres es van repartir el
territori del país– i després fusio-
natscomaentitat.
Trenta espectacles més i es po-

saràunpuntfinalbrillant,aUnion-
dale (Nova York), a un testimoni
d’una altra èpocaque es rendeix al
canvi de gustos i sensibilitats. El
negoci resulta inviable amb deu
milionsd’espectadorsanuals.
La retirada dels elefants el 2016

–símboldel’empresa–,perlapres-
sió dels col·lectius en defensa dels
animals, ha accelerat el final d’un
espectacle que la modernitat tec-
nològicahaviaposata lapicota.
Hihaviaunavegadaenquèlafa-

ràndula arribava a una ciutat i els
nensvolienpujara lacaravana.Ai-
xíhovacertificarMarkTwain,que
tambévasentir la fibladadel circ.
Aquestasocietatenconcretesva

considerar que tenia un paper tan
rellevant per mantenir alta la mo-
ralacasa,queelpresidentFranklin
D.Roosevelt li va donar unpermís
especial per utilitzar la infraes-
tructura ferroviària durant la Se-
gona GuerraMundial. En els seus
moments àlgids disposaven de ca-
pacitat per omplir fins a gairebé
200vagons.
El 1952 les seves instal·lacions i

la seva tropa, incloent-hi els ani-
mals(paquiderms,cavalls,camells
i d’altres), van aparèixer a la pel·lí-
culatituladaambelseulema.Lava
produir, dirigir i narrar Cecil B.
DeMille. Va guanyar dos Oscar,
fins i tot el reconeixement amillor
film.
“El circ és l’únic gaudi eternque

pots comprar amb diners”, va es-
criure Ernest Hemingway en un
article de tres pàgines per al pro-
grama del Ringling Bros del 1953.

FRANCESC
PEIRÓN

Nova York

El ‘minixef’ Jefferson,
totaunaestrellaaAnglaterra
Oscar Jefferson, de nou anys, no
participarà demà en la gran final
de MasterChef Junior, el con-
curs de TVE en què els protago-
nistes sónnens quedemostren el
seu talent a la cuina. El jove xef,
que va néixer a Anglaterra tot i
que viu aCadis amb la seva famí-
liadesdefatresanys,vaserelimi-
nat la setmana passada, just a la
recta final, enelprogramaenquè
vaelaborar,juntamentambelseu
aviMike, un fish and chips (peix i
patates fregides), un plat típic de
lacuinaanglesa.Peròlasevasim-
patia i tenacitat han conquerit el
cor dels britànics i la setmana

passada va rebre un tracte d’es-
trella emergent en elsmitjans de
comunicaciódel seupaísnatal.
Jefferson va ser notícia als

principals diaris, entre els quals
hi ha The Times, que va publicar
la notícia ambel titular: “Olé: Es-
panya aplaudeix un nen després
d’equivocar-se amb el
fish’n’chip”. I van cridar-lo de
programes de televisió, per en-
trevistar-lo i fins i tot per cuinar,
tal comva fer divendres passat, a
Londres, en elmatinalThismor-
ning, on va preparar el seu famós
plat ambel xef del programa i els
seuspresentadors.

TVE

Oscar Jefferson, en un episodi del concursMasterchef junior

FAMOSOS LUXE MODA REIALESA ESTIL

Gent

IdrisElba sortejaunacita
ambell amb finsbenèfics
“M’agradaria que fossis la meva
parella de Sant Valentí. Només
tu i jo i ningúmés”, proposa l’ac-
tor britànic Idris Elba, en el ví-
deo de presentació de l’última
iniciativa de la fundacióOmaze,
destinada a recaptar fons per a
l’educació denenes en risc d’ex-
clusió social a Sierra Leone. A
canvi d’un donatiu a partir de
deu euros a la campanya “W.E.
Can Lead”, que es fa efectiu al
web Omaze.com, els partici-
pants entren en el sorteig d’una
cita amb l’intèrpret de 44 anys,
premiat amb el Globus d’Or al

millor actor pel seu paper a Lu-
ther. A la sèrie, Elba no té sort
amb les dones, però per al vídeo
es fica de ple en el paper de se-
ductor, sense escatimar gestos
suggeridors. “De postres pots
tenir el que vulguis, i quan dic el
que vulguis és el-que-vulguis”,
assegura, mostrant una capsa
rosa de bombons amb forma de
cor. “Elmillor de tot és que cada
donació ajudarà dones i nenes a
l’Àfrica”, recorda. El sopar serà
després del 14 de febrer i el gua-
nyador pot anar acompanyat
d’una altra persona... si vol.

.

L’actor britànic en el vídeo promocional d’Omaze
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hacirc
ncia després de retirar els paquiderms

“És l’únic espectacle que mentre
l’estàsveient t’ofereix lapercepció
de viure un veritable somni”, va
afegir.
“Hem superat guerres i hem

passat per totamenade cicles eco-
nòmics i grans transformacions”,
va declarar ahir aAssociated Press
KennethFeld, president i capexe-
cutiudeFeltEntertainment, firma
propietària del Ringling Bros des
del 1967.
“Però –va matisar– l’última dè-

cada ha portat més canvis que en
els 50-75 anys anteriors i per a la
gent ja no som rellevants. Durant
molt de temps, el circ va ser més
que rellevant, era la matèria que
alimentavaels somnis”.
Als prop de 500 treballadors

se’ls van informar de la notícia el
mateixdissabte, desprésd’abaixar
el teló a Miami i Florida. Intenta-
ran recol·locar-los en altres espec-
tacles de l’empresa o es quedaran
al carrer.
En el comunicat oficial s’atribu-

eix el tancament a la baixada en la
venda d’entrades per a aquest icò-
nic espectacle, que s’ha convertit

enunacaigudadràsticadesprésde
la retirada dels elefants. “Aquesta
circumstància –remarca el text–
combinadaambelsaltscostosope-
ratius han fet que el circ sigui un
negociinsostenibleperalacompa-
nyia”. Tampoc no s’ha d’oblidar la
influència de pel·lícules, videojocs
i internet,ni la llargaicostosabata-
lla legal mantinguda amb els de-
fensorsdelsdretsdelsanimals.
Els activistes els van posar en el

punt de mira. Com que els acusa-
ven de torturar els animals, van
crear un altre lema: “l’espectacle
més tristdelmón”.
Desprésdeconèixerlanotícia,el

grup People Ethical Treatment of
Animals(PETA),undelsoponents
més perseverants, va proclamar la
seva victòria. “Després de 36 anys
deprotestes,enquèhemdespertat
a la gent la consciència sobre els
animals en captivitat, –va indicar
IngridNewkirk,presidentadePE-
TA–, celebremel finaldelxoumés
trist per a les espècies salvatges i
demanem a altres circs que tenen
animals que segueixin aquest
exemple com a senyal del canvi
delsnostres temps”.
Aixòsíqueésunaveritablepara-

doxa:mentremoltsnovolenveure
animals en actuacions circenses,
d’altres hi han deixat d’anar per-
què rebutgen una carpa sense
elefants.

Activistes pels drets
dels animals celebren
la decisió i animen
altres circs
a fer elmateix

ARTISTES

Marcel I, Priscil·la, Pere,
Fulgenci d’Ècija,Melas,
Berard, Honorat, Adjunt,
Ticià, Arcusi, Ot, Roland

ANIVERSARIS SANTORAL

Manuela
Vellés
actriu

30

Luis deGuindos
ministre
d’Economia

57

Kate
Moss
model

43

Àngel
Llàcer
actor i director

43

Ricardo
Darín
actor

60

Bloom amb la seva parella, la cantant Kate Perry, en un sopar de gala al Festival de Canes al maig
GISELA SCHOBER / GETTY

L’elfmés seductor
L’actor britànic Orlando Bloom fa 40 anys

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Quines interpretacions cinema-
togràfiquesd’OrlandoBloomre-
corda el comú dels mortals més
enllà de l’elf Legolas de la sèrie
d’El senyor dels anells/El Hobbit
o el ferrer Will Turner
de la de Pirates del Ca-
rib? Doncs més aviat po-
ques, per no dir-ne cap.
L’actor britànic ha fet 40
anys de vida (aquest di-
vendres passat) mante-
nint intacta la seva fama
de seductor, de sex sym-
bol, però sense haver
aconseguit convertir-se
en un actor amb verita-
ble carisma.
Continua sent un

intèrpret amb una popu-
laritat notable per les
dues sèries de films es-
mentades (aquest any
se’l tornarà a veure a la
nova de Pirates...) i per
alguna altra superpro-
ducció –Troia, El regne
del cel...–, però no ha
aconseguit cap èxit de
crítica ni cap premi –ni
tan sols nominació– de
cert prestigi.
Alguns pensen que no ha tin-

gut bones oportunitats –o no ha
fet bones eleccions– en la seva
carrera, però fins i tot quan les
ha tingut no les ha sabut aprofi-
tar. Per exemple, el 2013 va pro-
tagonitzar la primera adaptació
deRomeu i Julieta,de Shakespe-
are, que arribava a Broadway en
25 anys i que amés era el seu de-
but al teatre novaiorquès. Doncs
bé, la seva interpretació, igual
com la peça teatral i la pel·lícula
que se’n van fer, van passar amb
més pena que glòria.
De fet, es pot dir que d’Orlan-

do Jonathan Blanchard Bloom,
Orli per als amics, se n’haparlat i
se’n parla molt més per la seva
presència reiterada en les llistes
dels actorsmés atractius dels úl-
tims anys i per la seva nombrosa
i llustrosa llista de parelles que
per la seva feina com a actor.

La seva primera parella cone-
guda va ser l’actriu anglesa Jo-
anne Morley, que li va durar un
any (les males llengües diuen
que ella el va deixar per un dels
millors amics de l’actor, el seu

col·lega Andre Schneider). Des-
prés va ser la parella de la també
actriu Kate Bosworth (L’home
que xiuxiuejava als cavalls, Su-
perman: El retorn...).
Després d’una aventura amb

Vanessa Minnillo, exguanyado-
ra deMiss Adolescent als Estats

Units i presentadora de
la cadena MTV, es va
casar amb la top model
australiana Miranda
Kerr el juliol del 2010,
amb qui té un fill, Flynn,
de cinc anys, i de qui es
va separar el 2013. Des-
prés va mantenir una
breu relació amb l’actriu
i model brasilera Luisa
Morales i des de fa poc
més d’un any la seva pa-
rella és la cantant Katy
Perry. Fins aquí les rela-
cions amb proves, però
també se li atribueixen
situacions romàntiques
amb, entre d’altres,
CondolaRashad,Helena
Christensen, Jennifer
Aniston, Kirsten Dunst,
Lindsay Lohan, Liv Ty-
ler, Naomie Harris, Pe-
nélope Cruz, Selena Go-
mez i SiennaMiller.
L’última vegada que

els mitjans de tot el món van
parlar massivament d’aquest
Don Joan nascut a la molt angli-
cana ciutat de Canterbury, al
sud-est d’Anglaterra, no va ser
tampoc per cap estrena cinema-
togràfica. Va ser aquest agost
passat, durant les sevesvacances
a Sardenya, quan els paparazzi
el van captar a ell i la sevaparella
durant un dia de platja. Mentre
que Kate Perry duia un prudent
biquini, ell només portava una
gorra de beisbol i unes ulleres de
sol. Els comentaris sobre la seva
anatomia encara duren.!

.

Bloom,enel seupapermésconegut, l’elfLegolas

La seva fama de
‘sex symbol’ continua
superant demolt
el seu carisma
com a intèrpret
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Circ centenari
El Ringling Bros va ser fundat
aWisconsin el 1884 per
cinc dels set germans
Ringling. La família el va
administrar fins al 1967,
any en què va ser venut a
Feld Entertainment. Els
elefants van ser l’emblema
del circ fins l’any passat,
quan els van retirar per
la pressió dels animalistes


