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L’espectacle ‘Saltimbanco’, del Cirque
du Soleil, torna a Barcelona en un nou
format adaptat al Palau Sant Jordi

Marta Porter
BARCELONA

Saltimbanco, de l’italià sal-
tare in banco, ve a ser l’ex-
pressió que es fa servir per
definir el circ de carrer.
Així, aquest espectacle
creat el 1992, tan sols 8
anys després de la fundació
del Cirque du Soleil, és un
homenatge als artistes de
carrer. Però si l’any 2002 va
arribar a Barcelona en la
seva versió original, dins
d’una gran carpa, ara torna
emmotllat i readaptat a un
espai interior, el Palau Sant
Jordi. I aquesta és una nova
política del Cirque du Soleil,
recuperar espectacles an-
tics i adaptar-los a palau
d’esports per tal que puguin
arribar a ciutats petites que
per infraestructura no po-
drien acollir la carpa.

Bàsicament el Saltim-
banco de fa 7 anys és igual
que el que ahir es va estre-
nar al Sant Jordi i que s’hi
podrà veure fins al 10 de
gener. Bastons xinesos, el
gronxador rus, un ballet de
cordes elàstiques, números
d’equilibris i un doble tra-
pezi, tot plegat vestit amb
robes de colors i màscares
que recorden l’estil de la
Commedia dell’Arte, i mú-
sica en directe. Les nove-
tats són un número de bici-
cleta a càrrec del francès
Ivan Dô-Dùc i el canvi de

sexe d’una de les boleado-
ras argentines, que ara és
un home, Eduardo Rodrí-
guez. Precisament ell, la
seva companya de boleado-
ras argentines, Adriana Pe-
gueroles, i el ciclista fran-
cès van acollir ahir al matí
la premsa en un assaig i
posterior visita per les en-
tranyes del Soleil.

Saltimbanco ‘express’
L’Adriana, deu anys a Sal-
timbanco –parlen dels es-
pectacles com si fossin un
país– és l’única que pot
comparar el pas de la carpa
als estadis. “Abans t’estaves
un o dos mesos en una ma-
teixa ciutat i la vida a la
carpa era molt familiar, hi
havia parelles que s’hi endu-
ien els fills, hi havia escola.
En les actuacions en estadis
ens hi estem una o dues set-
manes. Això vol dir que tens
més temps per estar a casa
–ella viu a París– però
que tot és molt més
ràpid –els artistes de
Saltimbanco van arri-
bar a Barcelona ahir
mateix a primera
hora de la tarda i s’ho
van trobar tot prepa-
rat: roba, sabates, ac-
cessoris, cameri-
nos–, però també vol
dir que et canses
més”.

Ivan Dô-Dùc ens me-
ravella amb les acrobàci-

es de la seva bicicleta. És a
Saltimbanco des del 2007,
quan l’espectacle va entrar
als estadis. “Ser al Cirque du
Soleil és molt important. A
part que no t’has de preocu-
par de res, per a un ar-
tista de circ no hi
ha gaires op-
cions d’ac-
tuar cada
dia davant
de 3.000
persones”.
¿El públic
que millor ha
respost al seu núme-
ro? “El dels països on
la gent va en bicicle-
ta: els sembla increï-
ble el que faig”. ■

El rerescena
Un engranatge
de colors, perfecte
en els detalls
Eduardo Rodríguez, dos anys i
mig a Saltimbanco, ens mostra
el rerescena: sala d’escalfa-
ment i baguls de viatge perfec-

tament endreçats i etiquetats:
capses de maquillatge, miralls
amb llums incorporats i perso-
nalitzats –el d’Eduardo amb di-
buixos del seu fill de 4 anys–,
barrets fets a mida –a la seu de
Mont-real tenen un motllo del
cap de cadascun dels prop de
mil artistes que treballen per

al Soleil–, sabates perfecta-
ment alineades, burros amb
centenars de vestits de colors
vius, una sala de costura amb
tres màquines de cosir indus-
trials i taules de planxar i totes
les parets forrades de més ba-
guls amb milers de fils, plomes
i botons de colors i també una

sabateria per arreglar i pintar,
diàriament, les sabates, a més
dels camerinos on tots fan vida
en comú. I prop de la sortida
del recinte, una gran cuina-
menjador amb taules rodones
i estovalles de quadres, tot
molt casolà. Això també és
Saltimbanco.Les sabates perfectament alineades ■ CRISTINA CALDERER

Els baguls amb
desenes de barrocs
barrets fets a mida de
cada artista i els
penjadors amb l’acolorit
vestuari formen part de
la quotidianitat dels
membres de
‘Saltimbanco’
■ CRISTINA CALDERER
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