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E
l seu DNI indica que es diu Àlex
Cuenca, però aquí tothom el co-
neix ambun sobrenom tòpic: To-
ro.Nocalenaclarimentsquanapa-
reix de darrere l’escenari del Cir-

que du Soleil. Cepat i compacte. Sort
que ve ambel somriure enllustrat (i una
samarreta quadribarrada).Vessa ganes
de parlar català. Fa mesos que no ha
abandonat la caravana multicolor del
circ, i s’enyora. Ja té ganesque l’especta-
cle onactuadesde faquatre anys,Drali-
on, arribi a Barcelona, el 18 de desem-
bre.Dormir quinzedies a casa dels seus
pares, al barri de la Prosperitat, a Nou
Barris, serà excepcional. El Toro és un
dels saltadors del Cirque du Soleil. Ve
d’Atenes, es queda quinze dies a Roma
–on l’hemcaçat– i se’nvaaTorí.Les ciu-
tats s’acumulen, els dies se succeeixen i
el glamurde l’escena esdevé rutina.

De les Olimpíades al circ
Atenes, precisament, va serel seuprimer
somni daurat. Va aficionar-se a la gim-
nàstica amb 11 anys i va acabar compe-
tint amb l’equip internacional de tram-
polí i residint alCAR deSantCugat.Du-
rant la dècadadels 90va ser campió es-
tatal i va col·leccionar guardons
internacionals. El seu moment gloriós
havia d’arribar a les Olimpíades d’Ate-
nes del 2004, però vaquedar aundit de
classificar-se (va quedar quinzè, i li va
prendreel llocunatleta grecperquè l’es-
portista local té plaça reservada en cas
quenoes classifiqui). Ladecepció enca-
ra se li notaavuiquanenparla, ressentit.

Poc després va decidir girar full. El
2007esva retirar i el 2008esvaconver-
tir en artista de circ. AlCirqueduSoleil

Fer el salt al Cirque du Soleil
Text Laura Serra (Roma)

LA COMPANYIA CANADENCA ESTRENA ‘DRALION’ A BARCELONA EL 18 DE DESEMBRE

Format al CAR de
Sant Cugat, Àlex
Cuenca va formar
part de l’equip
internacional de
trampolí durant 17
anys. Quan va deixar
la competició va
fitxar pel Cirque du
Soleil. L’abandonarà
amb un somni: fer de
doble en pel·lícules.

ni tan sols li van fer un càsting: l’havien
vist encompetició.El vanconvidar a en-
trenar-se aMont-real, seude la compa-
nyia, i el desembredel 2008es va incor-
porar a l’espectacleDralion, que llavors
estava de gira perAustràlia. I no ha pa-
rat de saltar i de girar [el seu número és
el de la foto inferior]. “Et lleves almatí i
no saps enquinaciutat ets. I quan tornes
a l’habitació tampocno recordes enqui-
na ets. Tots els hotels són iguals, sobre-
tot alsEstatsUnits”, explica.Desprésde
dos anys imig aAmèrica delNord, amb
cites aPuertoRico i laRepúblicaDomi-
nicana, l’espectacle va fer el salt aEuro-
pa, però tot i ser més a prop de casa el
ritme de treball poques vegades li per-
met visitar la família.El salari dels artis-
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El pallasso està avesat a fer
servir la màscara més petita i el
gest més subtil. Al Cirque du
Soleil, amb aquestes mateixes
armes i ni una paraula
comprensible –tots els
pallassos parlen un idioma
inventat–, han de fer riure
auditoris de 5.000 persones
cada nit (l’aforament del Sant
Jordi serà de 6.500 persones).
Hi ha artistes que no tenen tant
públic en un any! “Jo vinc del
teatre. A vegades érem tres i un
roncava –bromeja Gonzalo
Muñoz, pallasso colombià de
cara blanca i cabells de punta–.
Aquí, amb tanta gent, hi ha la
tendència a tenir pànic i
engrandir els gestos. No cal.
Has de mantenir les regnes
curtes. Contenir-te i confiar en
els números”, diu. “Al Japó la
gent no riu. És desgastador, se
te’n va l’energia. Però quan el
públic et torna la pilota...”,
sospira.

Fer riure 6.500
persones cada nit

tes depèn del nombre d’espectacles en
els quals participen, així que els convé
actuar, noperdreni girani forma.La se-
va rutina, foradels focus, s’assembla a la
d’unatleta encompetició.Entrenament,
vida sana, actuació. Els dies de doble
funciónomés espodendeixar passar les
hores escoltant música (en el seu cas,
heavymetal). I els dies lliures, sortir a fer
de guiri ambels companysde feina.

Elmexicà JosuéAnouar hi posamés
èpica. Després de protagonitzar fran-
quícies delsmusicals deBroadway com
Elsmiserables iJesucrist superstar i fer
de cantant de creuer, va decidir embar-
car-se al circ en veureDralion al DF el
2009.Noméshi ha40placesde cantant
a la companyia, lameitatper a cada sexe.

PalaLottomatica. A cada nova plaça
que arriben adapten els espais a les se-
ves necessitats. Si us poguéssiu colar
per un lateral de l’escenari –que aDra-
lion és una gran paret vertical, que sim-
bolitza una armadura o un temple xi-
nès, del qual d’aquí poques hores salta-
rà Àlex Cuenca–, descobriríeu, ama-
gats al pis inferior, els forats que
reserven per als sis músics que actuen
en directe. Dues pantalles permeten
que els artistes que són a la graella de
sortida vegin què passa a l’altra banda
de l’escenari, i quan els toca sortir. Se-
guint un passadís curt, flanquejat per
prestatges on hi ha uns grans caps de
drac xinès emmagatzemats, s’arriba a
una estança que serveix de gimnàs i es-
pai d’entrenament. Hi ha quatre mà-
quines per fer càrdio i un tapís a terra
on ara una noia fa l’espagat, ara tres pa-
llassos repassen números, ara un parell
d’artistes fan abdominals.

A tocar d’aquest espai, flanquejat per
penjadors farcits de vestits llampants,
traiem el cap a una sala plena de grans
caixes que contenenmés vestits, saba-
tes, fils de colors, màquines de cosir i
aparells per tenyir.Arribar a aconseguir
un cert ordre a la sala de figurinisme és
elmalsonde laMelody, unaanglesaque
troba a faltar fins i tot la pluja de Lon-
dres. Té tres persones més al departa-
ment, que s’ocupa de 3.000 peces de
vestuari. Les produeixen aMont-real, i
cadames els arribennoves peces. “Tots
els vestits tenenun recanvi. I tots els re-
passemabans que se’l posin els artistes,
per raons de seguretat”, explica. Cada
nit els renten i els assequen.S’enduende
tour set rentadores i tres assecadores.

La ‘troupe’ d’artistes de carrer que van reinventar el circ contemporani
tornen a Barcelona amb un espectacle que fusiona Orient i Occident.
Entre l’extens repartiment de ‘Dralion’, hi ha un exatleta català

Va enviar el videocurrículum a Mont-
real, va fer el càsting i es va guanyarque-
dar-se a la llista d’espera per actuar,
pendent de qualsevol baixa. Al final va
aconseguir la plaça de contratenor a
Dralion, un paper quehan fet set perso-
nes abansque ell.

Un viatge entre bambolines
Denit, abans de la funció, els pavellons
on fa estada el Cirque du Soleil sem-
blen posseïts per una certa màgia que
emergeix de l’escenari. De dia tenen
ben poc glamur: espais freds, grisos, de
formigó. Però, en canvi, provoquen
més set als curiosos. A Barcelona s’ai-
xoplugaran al Palau Sant Jordi. ARo-
ma s’han instal·lat al palau d’esports
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Al pis superior hi ha la cantina. Està
oberta tot el dia i és un bufet lliure amb
tot tipusd’aliments: verdura, carn, cere-
als i fins i tot pastís de xocolata de pos-
tres.Els artistes tenenentrenadorsperò
noestansotacontrol constantniexhaus-
tiu: ellsmateixos regulenel seuentrena-
ment i la seva dieta. El Toro necessita
menjar cada dues o tres hores, però no
s’està de res. S’escalfa i s’entrenaunpa-
rell d’hores al matí i fa musculació a les
tardes, encasquenohihagi funció.Està
estudiant rusenel seu temps lliure i ave-
gades toca labateriaquehiha instal·lada
aescena.

Orient-Occident: dracs i lleons
Dralion és l’acrònim de dragon i lion.
Dracs i lleons. Simbolitza la fusió entre
Orient iOccident.És la fórmula de fun-
cionar habitual d’aquesta companyia i
undels aspectes que va trencarmotlles,
juntament amb l’acuradaproducció es-
tètica i artística: cadamuntatge té un fil
argumental que sustenta una certa dra-
matúrgia. L’espectacle es va idear l’any
1999 per a carpa, va passar el 2005 per
Barcelona i es va readaptar per encabir-
lo enunpavelló el 2010.Va ser el dotzè
xou dels canadencs i el primer des del
1985 que no dirigia l’escindit Franco
Dragone, mà dreta del fundador, Guy
Laliberté. Des de llavors l’obra està de
gira amb un director resident que fa de
guia perquèno es desvirtuï l’espectacle
però alhora evolucioni.

“Ningú es queda al mateix xou 14
anys.Hi ha rotacions i noves incorpora-
cions. Tothom que entra aporta coses
noves. I creemnousnúmeros [el núme-
ro de trampolí, per exemple, va comen-
çar el 2005].Es tractade trobar l’equili-
bri perquèestigui viu i respecti la ideade
com va ser creat”, explica el director
MarkShaub. Shaubde vegades treballa
directament ambels artistes a l’entrena-
ment, i de vegades corregeixen posici-
ons en vídeo. “Elmés difícil és que som
molta gent imolt diferent, hi hamoltes
llengües, cultures, edats... Peròhemdes-
envolupat un cert tipus de cultura prò-

El Cirque du Soleil té 20
espectacles en actiu a tot el
món. Hi ha resident shows a
Orlando i Las Vegas; arena
shows, que s’allotgen en
pavellons, i els big top,
muntatges amb carpa que
només arriben a grans ciutats i
s’hi passen tres mesos.
Barcelona solia ser d’aquests
últims enclavaments. Ara la
carpa ja no es desplega a la
zona del Fòrum: els canadencs
viatgen amb equipatge lleuger,
col·loquen el xou en pavellons
com el Sant Jordi i busquen un
partner local (LiveNation, a
Espanya). La raó és evident:
retallen en màgia però també
en despesa, sobretot tenint en
compte que les estades a les
ciutats han passat de durar
mesos a setmanes o dies (a
Barcelona, 14 funcions, amb
preus de 36 € a 85 €). Si poden
moure el material per carretera,
només necessiten 19 camions
per a Dralion. En vaixell, 25
contenidors; dos avions i mig.
El circ més gran del món –amb
5.000 treballadors en plantilla,
1.300 dels quals artistes– també
ha notat la crisi. Les xifres
continuen sent astronòmiques
però minvants. El 2012 va ser el
primer any que la companyia
no va tenir beneficis (l’anterior
havien sigut de 185 milions). I
el 2013, malgrat sumar 15
milions d’espectadors, apunta
com a any fatídic. Al gener van
anunciar la retallada de 400
llocs de treball i al juny van
tenir el primer accident mortal
de la seva història, que els ha
costat una multa ínfima
–18.000 €– i una greu crisi
d’imatge.

Unamultinacional de
l’alegria que passa
el seu any fatídic

pia, estem moltes hores junts, i hi ha
molt creuament, tant amb artistes com
ambtècnics”, diu.ElTorohocorrobora:
“És comuna feina normal, ambels seus
horaris, amb gent que són més amics
teus omenys, però quanplegues no te’n
vas a casa amb la família i desconnectes,
sinóque te’n vas a l’aeroport amb lama-
teixa gent”, descriu. “Portes la casa a so-
bre–explica el pallassoFacundoGime-
nez–. Aquesta feina et pren estabilitat
però et dónauna escola de la vida”.

La tropad’artistes xinesosde l’escola
de circ deShangdong–queelCirquedu
Soleil va fitxar enpack–sónprotagonis-
tesd’aquestespectacle, ambelsnúmeros
més espectaculars: acrobàcies –deu ar-
tistespassenentrepetitesanellesde fus-
ta–, equilibris sobre grans boles, mala-
bars ambdiàbolos, salts encordes–arri-
ben a saltar alhora piràmides humanes
de dotze persones– i contorsionisme.
També hi ha roda, cinta i anella aèries,
trampolí i coreografies. Però dels 100
treballadorsqueestandegira, 50sónar-

tistes i la meitat d’aquests 50 són xine-
sos. Comunicar-s’hi, i encara més con-
fraternitzar-hi, és complicat: noméspar-
lenmandarí i viatgenambun traductor.

Fer un altre salt: al cinema
Elmomentestel·lardelToroarribaal fi-
nal de la primera part: tres noies i dos
nois fan salts impossibles en llits elàstics
i tombarelles a l’aire, i escalenunaparet
vertical sensecapdispositiudeseguretat
(visible, almenys). “Amidóna’mqualse-
vol alçada o qualsevol cosa perillosa”,
repta.Aixòés el quevol, unanovaopor-
tunitatdeposar-seaprova: “Quanel circ
arribi aPortugal, al gener, plegaré.Vull
anar-me’naLosAngeles i treballar com
aespecialista enpel·lículesd’acció.Tinc
38anys i aixòhohevolgut fer desdepe-
tit, més que dedicar-me a la gimnàstica
esportiva”, explica. Ja téunvideocurrí-
culm a punt en què practica artsmarci-
als, salta de cotxes enmoviment i baixa
escales fent el pi. “Nomésnecessitouna
oportunitat”, diu.L’últimsalt definitiu.
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Les arts acrobàtiques xineses són
les protagonistes d’un xou que vol
fusionar Orient i Occident, dracs i
lleons:Dralion. Els quatre elements
naturals –aigua, aire, terra i foc–
prenen forma de personatges
associats alhora a quatre colors
que convoquen fins a 50 artistes
en escena. CIRQUEDU SOLEIL


	articledediari
	articledediari1
	articledediari2
	articledediari3

