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acte solemne ||| honors i distincions

José Corbacho i Juan Cruz,
Fills Predilectes de L’Hospitalet
Directors de la pel·lícula ‘Tapas’, rodada a Santa Eulàlia i guardonada amb un premi Goya
El títol de Fill Predilecte
s’atorga d’acord
amb el Reglament
d’honors i distincions
de l’Ajuntament en
reconeixement a mèrits
personals, professionals i
humans dels guardonats
Els hospitalencs José Corbacho
i Juan Cruz han rebut el títol de
Fill Predilecte de L’Hospitalet
en una cerimònia solemne ce
lebrada al Saló de Plens el 5
d’octubre. Aquesta concessió
es va aprovar per unanimitat de
tots els grups polítics presents
a l’Ajuntament el passat 27 de
setembre.
Amb aquest guardó es re
coneixen el mèrits personals,
professionals i humans dels dos
cineastes que han contribuït a
projectar el nom i el prestigi de
L’Hospitalet, principalment a través
de la pel·lícula Tapas, que tots dos
han dirigit, ambientada en el barri
de Santa Eulàlia i guanyadora, entre
d’altres, d’un premi Goya atorgat per
l’academia espanyola de cinema.
L’alcalde, Celestino Corbacho,
va lliurar els guardons als dos ho
menatjats i va recordar en el seu
parlament que quan Corbacho i
Cruz van rebre el Goya el van dedi
car a L’Hospitalet. “La ciutat estava
en deute amb vosaltres”, va dir
l’alcalde, que va afegir que Tapas
“ens mostra la ciutat real que avan
ça, canvia, i reflecteix els senyals
d’identitat de L’H”. Celestino Cor
bacho va recordar que els altres fills
predilectes de L’Hospitalet –Núria
Espert, Antoni Ros Marbà i Ferran
Adrià– han seguit una trajectòria
brillant i “estic convençut que per a
vosaltres també serà així”.

Vista del Saló
de Plens en el
moment que
Corbacho i Cruz
agraeixen el
guardó rebut. A
sota, l’alcalde
Celestino
Corbacho amb
els homenatjats.
Juan Cruz Ruiz
i Paz Padilla
van actuar de
glossadors
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Com ho han viscut els més pròxims
estrella nieto

serafina Benavente

yolanda Corbacho

Pilar arcas

“L’èxit del meu fill me’l prenc
amb tranquil·litat. Gràcies a
Déu no podem demanar més.
Va començar a fer teatre als 5
anys a l’escola. Quan va deixar
els estudis per dedicar-se a fer
teatre no em va semblar bé
perquè era molt estudiós i com
que sols li quedaven dues assignatures... Ara sempre li dic
que toqui bé de peus a terra,
que la vida és molt curta.”

“Estic molt contenta. Quan era
petit era molt estudiós, li agradava dibuixar i quasi sempre
era el primer de la classe. No té
arrels escèniques però va prendre aquesta decisió des que va
deixar el disseny. M’agradaria
que el meu fill arribés com l’Al
modóvar, molt alt, és clar, i que
continuï igual. El que més sento
és que no hi sigui el seu pare
per poder veure’l.”

“Sóc tres anys més gran però
ell era més mogut i als nostres
pares els donava més feina.
Recordo que una de les nostres
veïnes tenia tres filles i ens
convidava a berenar perquè
vingués el meu germà, amb 5
anys, i així feia comèdia i ens
entreteníem. Sóc molt crítica i
no tinc passió de germana però
crec que arribarà on vulgui perquè té molta capacitat.”

“No és cert que tots dos esti
guessin enamorats de mi, però
ambdós em deien coses maques. Amb Corbacho som amics
des dels 12 anys. Amb el Juan
va ser diferent, ens vam conèixer amb 19 anys i l’amistat ja va
ser d’un altre tipus. La parella
Cruz-Corbacho pot arribar fins
on ells vulguin perquè no tenen una dimensió o un final, jo
almenys no els en veig.”

mare de José Corbacho

mare de Juan Cruz

germana de Corbacho

dona de Cruz

n Juan Cruz Ruiz i Paz Padilla
El periodista del diari El País
Juan Cruz Ruiz i l’actriu Paz Padilla
van glossar Corbacho i Cruz. Així,
el periodista va explicar que quan
Tapas va guanyar el premi a Màlaga
molta gent el trucava per felicitar-lo.
Va destacar altres coincidències amb
el Juan Cruz director de cinema: “els
nostres pares eren camioners, les
nostres dones es diuen Pilar i tots
dos tenim una filla”.
Paz Padilla va reconèixer que “és
difícil ser profeta a la teva terra i ells
dos ho han aconseguit i no és fàcil
en el món on es mouen”. L’actriu va
afegir que “són com una parella de
fet, són bona gent. Estic orgullosa
dels meus nens”. # marga solé

