
LLL

espectacles 17 DE DESEMBRE DEL 2013 55DIMARTS

seva contínua interacció de l’es-
pectador. Són un argentí, un co-
lombià i un canadenc. Entre ells 
parlen un idioma particular, gai-
rebé onomatopeic. «Procedeix de 
la tradició del clown», explica Fa-
cundo Giménez, un pallasso de 
Córdoba (Argentina) amb 20 anys 
de trajectòria en el circ.

CONNEXIÓ AMB EL PÚBLIC / Gonzalo 
Muñoz, un altre dels pallassos de 
Dralion, també acumula una llar-
ga carrera en el món del circ, en el 
mateix Cirque du Soleil (Corteo) o 
al Cirque Éloize (Nebbia). «És una 
feina especial per a nosaltres. Ac-
tuem en instal·lacions enormes 
però no s’han d’engrandir els ges-
tos. S’ha de tenir el cavall amb les 
regnes curtes». Aquest colombià, 
que es va assentar a Xile amb 18 
anys i que va estudiar a París amb 
Jacques Lecoq, apunta que el pú-
blic japonès pot ser el més com-
plicat per aconseguir aquella con-
nexió que busquen amb l’espec-
tador. «Els llancen una pilota i no 
te la tornen», comenta en to meta-
fòric.
 Muñoz i Giménez se senten 
«uns privilegiats» en aquest gran 
circ multinacional, gairebé una 
«escola de la vida», diu el segon. 
I ho explica amb la seva pròpia 
experiència: «Som artistes itine-
rants, uns ciutadans del món. El 
meu menjar preferit és el sushi i 
la meva nòvia és mexicana». H
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J Les xifres que envolten un 
espectacle del Cirque du Soleil 
són sempre aclaparadores. Per 
exemple, un centenar de 
persones estan darrere d’un xou 
que triga unes sis hores a 
desmuntar-se. En la gira, per 
exemple, un total de 19 camions 
desplacen els 25 enormes 
contenidors on es transporten 
tots els elements que integren  
el muntatge, començant per  
una imponent escenografia  
que simula una cuirassa o  
una muralla xinesa.

J Una mirada al vestuari també 
serveix per apreciar el volum de 
Dralion. La londinenca Melody 
Wood comanda un equip de 
quatre persones, més tres 
empleats de cada ciutat en què 
actuen, que té entre les mans 
unes 1.500 peces de vestuari, 
que inclouen sabates, barrets i 
accessoris. De cada vestit n’hi 
ha una rèplica exacta per si 
pateix un desperfecte durant 
l’actuació. Set rentadores i tres 
assecadores es posen en marxa 
a l’acabar-se el xou per estar a 
punt l’endemà. 
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El número 
final d’Álex 
Cuenca
3El gimnasta de Nou Barris tancarà 
al gener els seus cinc anys a ‘Dralion’
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F
a cinc anys que fa salts de 
trampolí amb el Cirque du 
Soleil, però el de veritat el 
farà a partir del 14 de gener. 

Serà el dia que Álex Cuenca, un acrò-
bata de Nou Barris de 38 anys, es des-
maquillarà a Lisboa després de la 
que serà la seva última actuació a 
Dralion. Va ser el xou en què es va em-
barcar aquest esportista d’alta com-
petició al llarg de dues dècades, re-
partides entre la gimnàstica esporti-
va i,  sobretot, en els salts de 
trampolí. Al davant l’espera una al-
tra pirueta complicada: guanyar-se 
la vida com a especialista en el cine. 
 Després de retirar-se de la gim-
nàstica, el 2007, li va arribar l’any 
següent la trucada del Cirque du So-
leil, una companyia que 
es nodreix sovint d’artis-
tes procedents d’aques-
ta disciplina. «No vaig fer 
cap càsting i em vaig in-
corporar directament a 
l’espectacle», explica Cu-
enca. El fitxatge li va arri-
bar en el moment opor-
tú quan intentava apro-
var les oposicions per ser 
bomber i fins i tot havia 
treballat de manera tem-
poral com a conductor 
d’autobús.

RODAMÓN / No podia re-
nunciar a una feina que li 
permetia seguir ficat en el 
seu món d’acrobàcies i 
salts vertiginosos. Va co-
mençar així una vida de 
rodamón, d’aquelles en 
què la quotidianitat està 
marcada per una habita-
ció d’hotel i el recinte on es repre- 
senta l’espectacle. «Al principi em 
despertava i no sabia on era. Ni tan 
sols recordava el número de l’habi-
tació. Els hotels passen a ser casa te-
va». Tot va començar amb una llarga 
gira pels Estats Units i en països com 
la República Dominicana i Puerto 
Rico.
  «Aprens a viure lluny de casa», 
afirma. Perquè amb el Cirque du So-
leil, amb el qual tan sols ha treballat 
a Dralion i sempre amb el mateix nú-

mero (que no dura gaire més de tres 
minuts), acostumen a enllaçar-se 10 
setmanes de feina amb dues de des-
cans quan la gira es produeix en ter-
reny europeu. Lògicament, aquesta 
vida és pròpia de gent d’aire solitari. 
«No tinc nòvia», corrobora Álex Cu-
enca amb un somriure.

SENSE POR DE LES ALTURES / Un cop tan-
cada l’etapa circense, obrirà un al-
tre capítol vital. Vol ser un especia-
lista cinematogràfic, algú que acos-
tuma a doblar el protagonista en les 
accions arriscades i en les caigudes 
més espectaculars. Ho explica amb 
total convenciment i somia arribar 
a fer-se un lloc a Los Angeles, la me-
ca del cine. «Tinc experiència en les 
arts marcials. Sé de quina manera 

caure i no tinc por de les altures», 
diu com a carta de presentació.
 Aquesta incerta aventura arri-
barà després de l’emoció que repre-
senta, per a un noi de Nou Barris, co-
mençar a acomiadar-se del Cirque 
du Soleil davant la seva gent i els 
seus amics. Ho explica mentre pas-
seja per la Pallalotomatica de Roma 
lluint una samarreta independen-
tista que realça uns braços i un tors 
que justifiquen de sobres el seu so-
brenom de Toro. H

33 Cuenca, amb la samarreta independentista.
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Hauríem de pensar en for-
mes per alleugerir o su-
portar més bé la tensió 

ambiental que vivim. La dinà-
mica dels fets n’afavoreix l’in-
crement. ¿Aleshores? L’escapa-
tòria més fàcil consisteix a situ-
a r - s e  e n  p l a n s  a l l u n y a t s 
d’aquesta tensió. La realitat té 
més facetes que l’ull d’una mos-
ca, això és cert, però quan la 
mosca es troba amb les potes en-
ganxades, no hi ha manera de 
fugir. Ara bé, no per això cal es-
tar de mal humor ni acumular 
plats per, arribat el moment, 
fer-los servir de projectil contra 
caps aliens.
 Els recursos per fer dismi-
nuir la tensió costen de por-
tar a la pràctica. La ironia, per 
exemple, i sobretot l’autoiro-
nia, generen un saludable dis-
tanciament. També l’autocríti-
ca, encara que tingui dos talls 
i pugui servir per esmolar més 
bé les eines de la tensió. No pre-
senten contrapartides, en can-
vi, els increments de la toleràn-

cia i la benvolença, però escas-
segen els individus dotats amb 
reserves d’aquest magnífic pe-
rò raríssim arsenal. Potser l’ac-
titud més productiva i proactiva 
de totes, convertida en autèntic 
valor, és la recerca o la pràctica 
de l’equanimitat, parenta de la 
ponderació, de l’equilibri, de la 
serenitat i fins i tot del bon gust. 
L’equanimitat predisposa a la 
comprensió i l’afecte. L’equani-
mitat és millor que la til·la i no 
cal anar a comprar-ne a l’herbo-
lari. El propòsit de ser una mi-
ca equànimes, o una mica més 
equànimes, és un bàlsam. No és 
una solució, però sí un bàlsam 
molt efectiu contra la tensió o 
la febrada emocional.
 Posar en pràctica l’equanimi-
tat no vol dir en cap cas abdicar 
de les pròpies posicions o predi-
car la marxa enrere d’un procés 
que no en té. Comporta gestio-
nar les pròpies emocions, argu-
mentar i raonar millor, pensar-
se les coses dues vegades abans 
de dir-les –¡i sobretot d’escriure-
les!– i mirar de comprendre la 
pluralitat. 
 L’equanimitat no existeix, 
però és possible aspirar-hi, apro-
ximar-s’hi. H

Sobre 
l’equanimitat
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Hauríem de 
pensar en formes 
d’alleugerir l’actual 
tensió ambiental 

deesi

 


