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H
e decidit abocar un 
cert cinisme en el 
mateix espai men-
tal en el qual sor-
geix la mala llet per 

tot el que passa políticament. Ja 
sabeu que la sèrie distòpica de 
la BBC Years and years es refereix 
a com estarà el món d’aquí uns 
anys. En un capítol, el panora-
ma internacional està sumit en 
el caos, i Catalunya arriba a ser 
independent. 

Avui escric l’últim article 
d’aquesta temporada. ¿Com serà 
el meu últim article d’aquí un 
any? Per poc, seria una mica així: 

–Rufián, com a president de la 
Generalitat, anuncia que les dues 
hores de castellà a l’escola públi-
ca es reduiran a una, perquè els 

estudiants ja aprenen castellà ve-
ient el seu programa diari Hola 
Catalunya, adios España. Lleu repri-
menda d’Iceta.  

–La diputada de Podem de La 
Rioja no sap votar que sí. És un 
problema d’aprenentatge. Des 
de començaments d’any ha vo-
tat que no a casar-se, ha votat que 
no quan havia de ser operada 
d’apendicitis i, el pitjor, ha votat 
que no a rentar-se els cabells. 

–Pablo Iglesias fa pública 
una carta a l’única votant que li 
queda. 

–Albert Rivera acumula càr-
recs a Ciutadans: president, tre-
sorer, director de programes, 
president del club de fans i re-
cepcionista (que va ser l’últim 
que va dimitir). 

–Sánchez convoca tres elec-
cions generals consecutives, per 
si de cas. Porta més temps en 
funcions que Núria Espert. 

–La productora de Toni Soler 
trenca el cicle espai temporal a 
l’emetre 30 hores al dia a TV3. 

–Puigdemont rep un premi 
Grammy llatí, per la seva gira 
internacional amb la mateixa 
cançó. 

–El Parlament declara Manu-
ela Carmena persona non grata 
per la qüestió del pregó i Ada 
Colau consulta les bases per sa-
ber a què atenir-se. 

–A Manuel Valls li roben la 
cartera al carrer de Ferran i diu 
que els lladres catalans són de 
poble. «Els de París tenen molta 
més classe i et roben demanant-

t’ho s’il vous plait». 
–Roger Torrent, després que 

Esquerra no guanyés les autonò-
miques, visita Barcelona per pre-
sentar El Zorro 7, on interpreta el 
paper d’ajudant d’Antonio Ban-
deras. Per fi Torrent rendibilitza 
el seu cavalleresc look i la seva 
inescrutable mirada. 

–Jaume Asens s’adona que és 
indepe i decideix sortir de l’arma-
ri. «Creia que només era sobira-
nista, però soc indepe i puigde-
monista», ha declarat a parents i 
amics. La seva família s’ho veia 
venir: «Són coses que, vulguis o 
no, es noten». 

Que la pròxima temporada 
ens agafi confessats, perquè se-
gurament no serà per agafar-se-
la de broma. H

Al contraatac

Xavier Sardà

Sánchez, 
Iglesias i 
Rufián

Gent  

corrent

Continua sent estrany que 
un nen digui que vol ser ba-
llarí. Jerónimo Ruiz (Gavà, 
1997) ho va anunciar als set 
anys. Va perseverar. I és el Bi-
lly adult–¡d’1, 94 metres!– a 
Billy Elliot, El Musical del Nue-
vo Teatro Alcalá de Madrid. 

— ¿Una història semblant a la 
del seu personatge? 
— No. Jo tinc uns grans pares 
[ell, pediatre; ella, mestra] 
que no van qüestionar mai 
la meva decisió. 

— ¿Com és que va triar això? 
— Les meves dues germanes 
feien ball com a extaescolar, 
i jo, futbol i bàsquet, i des-
prés taekwondo i bateria. 
Un dia vaig anar amb els 
meus pares al teatre a veure 
un espectacle de dansa 
d’una d’elles i vaig al·luci-
nar. «Vull ballar», li vaig dir a 
la meva mare a la sortida. 

— Quin flaix. 
— M’hi va apuntar de segui-
da. Vaig fer hip-hop, i des-
prés contemporània, clàssi-
ca, flamenc... I quan vam 
anar tota la família a acom-
panyar la meva germana a 

veure com eren les proves 
d’accés a l’Institut del Tea-
tre, ella va dir que no hi vo-
lia entrar i jo vaig fer un pas 
endavant. 

— Encara no tenia l’edat. 
— Em vaig preparar. Ens 
vam presentar 120 i van aga-
far 20 nenes i 10 nens. Des-
prés de graduar-me, vaig en-
trar a la companyia IT Dan-
sa: 5.000 hores de ball en 
tres anys, amb gires per 
França, Alemanya i Bèlgica. 

pànic perquè havia d’engan-
xar al Billy nen a un cable i 
fer-lo girar com si fos un he-
licòpter. Només ho havia po-
gut assajar dos cops. 

— Meteòric, tot. 
— He tingut molta sort. M’ha 
canviat la vida. Faig vuit fun-
cions a la setmana i em puc 
pagar els estudis. Però aquest 
any ho he passat malament 
perquè... Ho he deixat amb la 
nòvia. Ella és a Alemanya i jo 
no podia viatjar. 

— Vaja. ¿Quants cops li han 
preguntat si tenia nòvia? 
— ¿Si era gai? Hi continua 
havent tòpics. 

— ¿Com els combat? 
— Ballant. Creiem que els ho-
mes no ballen perquè mai 
els han posat a ballar. El ball 
és un esport mal publicitat. 

— ¿Els seus pares els va in-
trigar la seva sexualitat? 
— Al meu pare, no. I la meva 
mare, com que als 15 anys 
mai parlava de noies, m’ho 
va preguntar. Li vaig dir que 
no i no se’n va parlar més. 

— Total, ni un tràngol... 
— Quan tenia 18 anys, els 
meus amics de batxillerat 
anaven de festa i la meva vi-
da era dansa les 24 hores. 
Vaig voler tirar la tovallola, 
però vaig seguir... Només 
aguantes les hores i les lesi-
ons –m’he luxat l’espatlla 
quatre cops i al final me la 
van operar– si hi ha passió.  

— Billy Elliot diu que ballar «és 
una cosa elèctrica». 
— Hi estic d’acord. Tens la 
pell de gallina sempre. És 
trobar-te a tu a través del cos. 

— ¿On el trobarem d’aquí uns 
anys? 
— Vull ballar més, fer coreo-
grafies. M’encanta l’estil de 
vida d’Alexander Ekman. H

«La meva història no és la de 
Billy Elliot, tinc uns grans pares»

XAVIER GONZÁLEZ

gentecorriente@elperiodico.com

PER 
Núria 
Navarro

Jerónimo Ruiz Va començar a ballar a Gavà, la seva ciutat natal, als 7 anys i als 22  
interpreta el personatge de Billy Elliot adult al musical del Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

1
4
5
6
5

Vaig fer publicitat, vaig des-
filar al 080, em vaig presen-
tar a unes vuit audicions i 
em van acceptar a una ciu-
tat a dues hores de Buda-
pest. Vaig mirar per Google 
Maps i no hi vaig veure ni un 
McDonald’s, així que vaig 
decidir continuar estudiant 
al Conservatorio de Danza 
María de Ávila de Madrid. 

— ¿I li va sortir el musical? 
— L’any passat, una amiga 
em va dir que el Billy adult 

s’havia lesionat i que feien 
proves. El dia abans, anava 
pel carrer mirant el mòbil i, 
com que soc molt alt, em 
vaig clavar un cop contra un 
tendal de ferro i em vaig 
obrir el cap. Amb una grapa 
i, sense dormir, vaig anar a 
la prova. Als quatre dies de-
butava, amb Raphael entre 
el públic. «¡Si arriba a ser-hi 
l’àvia, es mor!», vaig pensar. 

— ¡Quin vertigen! 
— Vaig sentir una mica de 

«Creiem  
que els homes 
no ballen  
perquè no  
els han posat 
mai ballar»

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


