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CIRQUE DU SOLEIL (8)
Els millors espectacles de la companyia en 10 DVD presentats per l’AVUI

Aquest dissabte: JOURNEY OF MAN
Viatge iniciàtic
amb circ a cada
escala

J o r d i J a n é

D
emà dissabte, el diari AVUI ofereix als
seus lectors, per 5,95 euros, el vuitè
lliurament de la sèrie de DVD dedicada
al Cirque du Soleil. En aquest cas no es
tracta d’un espectacle enregistrat, sinó

d’una ficció cinematogràfica. Journey of Man
(literalment, el viatge, el recorregut, de l’home) és una
producció de 38 minuts rodada el 1999 a partir de
números pertanyents a alguns dels, en aquell
moment, últims espectacles del colós del show
business circense. Argumentalment i visualment, es
parteix del Kubrick de 2001, una odissea de l’espai per
explicar l’arribada de l’ésser humà al món, amb
referències al Big Band i a l’origen aquàtic de la
nostra espècie. Un nen vingut del mar arriba en un
bosc frondós, on dos personatges amfitrions
l’ajudaran a anar descobrint el món i la vida. A
mesura que es va transformant en adolescent, jove,
home madur i ancià, tot d’elements simbòlics com
el bosc, el desert, l’aire i un palau versallesc seran
les escales d’un viatge vital on sempre trobarà un
número circense com a informació iniciàtica.

Escenaris naturals, algun
decorat de cartró pedra,
efectes especials en 3D i
una costosa
postproducció fan
d’aquest migmetratge un
producte destinat a
aquelles persones que,
tretque haguessin passat
per un IMAX, potser no
haurien conegut mai el

Cirque du Soleil. Els números –tots de primera–
formen part de l’entorn en què els descobreix el
protagonista: el ballet aquàtic de meduses i estrelles
de mar pertany al mar d’on ve ell mateix; els
acròbates a la corda elàstica són erugues o potser

papagais que, tirant-se daltabaix del cim dels arbres,
celebren l’arribada del foraster; el malabarista amb
cub que vam veure a Alegría és aquí un pellroja en
una carena del desert d’Arizona; el duo d’olímpics
de Quidam són dues estàtues de marbre que han
fugit del pedestal per entrellaçar-se damunt d’una
fulla de nenúfar enmig de l’estany i esdevenir quasi
granotes. Finalment, els magnífics acròbates a la
banquina (també de Quidam) són els ocupants del
palau versallesc.

Keith Melton en firma la realització
cinematogràfica sobre un guió de Steve Roberts i
Peter Wagg, i hi ha també l’equip habitual del Soleil:
direcció artística de Guy Laliberté, Franco Dragone
i Gilles Ste-Croix; vestuari de Dominique Lemieux i
coreografies de Debra Brown.

M. ÀNGELS TORRES

El director Roberto García amb els actors Alfred Picó, Vanesa Cano i Noelia Pérez

‘Perfect’, una comèdia
sobre la imperfecció

Toni Vall
BARCELONA

A
lbena Tea-
tre estrena
al Borràs el
seu nou

muntatge: ‘Perfect’.
Escrit i dirigit per
Roberto García, re-
trata l’odissea d’un
home a qui la seva
virilitat li portarà
més d’un mal de
cap.

Què passaria si un dels ínte-
gres personatges que acostu-
maven a interpretar Henry
Fonda i James Stewart s’adonés
un dia que el seu penis s’estava
esfumant? Amb aquesta pre-
gunta resumeix Roberto García
l’esperit de l’obra que ha escrit
i dirigit: Perfect, la nova produc-
ció de la companyia valenciana
Albena Teatre –Besos, Mandíbula
afilada, 23 centímetres–, que es
pot veure al Teatre Borràs de
Barcelona del 8 de juny al 10 de
juliol.

L’obra explica l’odissea d’un
home corrent, interpretat per
Alfred Picó, que un bon dia
descobreix que li està desapa-
reixent el penis. Superada la
sorpresa inicial, el nostre heroi
posarà fil a l’agulla per mirar
de resoldre un problema tan
inesperat. La seva trobada amb
successius personatges, alguns

d’ells ben estrambòtics –als
quals donen vida Vanesa Cano i
Noelia Pérez–, i la incapacitat
de trobar una solució raonable
a la pèrdua de la seva virilitat, el
decidiran a emprendre un re-
mei dràstic: implantar-se un
penis gegant i dedicar-se al
món del porno.

“El títol és evidentment una
ironia, l’obra tracta sobre la
imperfecció humana”, diu Ro-
berto García. El director i autor
de Perfect explica que la seva
intenció a l’hora de crear l’o-
bra va ser “fer una cosa molt
gamberra i amb esperit trans-
gressor, un conte per a adults,

amb l’única pretensió de pro-
vocar que tots plegats ens ri-
guem una mica de nosaltres
mateixos”.

Sobre la temàtica de l’obra,
García ho té clar: “M’interessa-
va disseccionar una mica el
comportament humà. Tots
busquem la perfecció i per això

hi ha gent que rendeix culte al
seu cos, cosa que a vegades
porta a situacions absoluta-
ment surrealistes”. Aquest és el
centre d’interès de Perfect:
“Parlar sarcàsticament de tot
plegat però sense caure en la
caricatura ni el traç gruixut”.
En aquest sentit, l’autor preci-
sa que la intenció del muntat-
ge no és oferir una visió mani-
queista ni tronada del mascle
ibèric sinó retratar “com afecta
a un paio normal i corrent,
una bona persona, un fet ines-
perat que canvia la seva vida”.
En el mateix sentit s’expressa
Noelia Pérez: “Sempre ens ha
interessat treballar per huma-
nitzar tots els personatges de
l’obra, fugir de l’estereotip i
servir un bon espectacle”.

Per Alfred Picó, el seu per-
sonatge és un home que tots
ens podem trobar pel carrer,
“un bon jan a qui la seva des-
gràcia personal no l’atabala
excessivament i que està deci-
dit a trobar-hi una solució com
més aviat millor”. Per Roberto
García, el personatge central
de l’obra té un costat metafò-
ric: “Ell creu que és lliure per
decidir sobre tot el que afecta
la seva vida però l’experiència
li ensenyarà que no és així.
Podria ser això la metàfora del
món contemporani en què vi-
vim. Creiem que som lliures
per fer tot el que ens convé
però molt sovint som només
titelles”.
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‘Perfect’
● Teatre Borràs
Del 08/06 al 10/07


