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L ’ E X G I M N A S T A I A C R Ò B A T A C A T A L À S OM I A S E R U N ‘ S T U N T M A N ’

]Àlex Cuenca és l’únic artis-
ta espanyol que actua a Dra-
lion. Aquest excampió de
gimnàstica –va guanyar
molts títols nacionals de
trampolí i un d’europeu–, de
38 anys, protagonitza un nú-
mero espectacular, al costat
de dos companys –un bielo-
rús i un xinès– i tres noies
–una japonesa, una ucraïnesa
i una russa–, llançant-se des
d’una paret sobre un trampo-
lí i fent figures mentre sal-
ten. Com altres esportis-
tes d’elit, Cuenca va ser
contractat fa cinc anys
pel Cirque du Soleil al
final d’una dilatada car-
rera, de gairebé vint
anys. Encara avui lamen-
ta que, el 2004, es que-
dés fora dels Jocs Olím-
pics d’Atenes a causa
d’una acció politicoadmi-
nistrativa (era l’últim
classificat, però li va ro-
bar el lloc, a última hora,
un grec, per ser el país
amfitrió).
Encoratjat a Nou Bar-

ris, Cuenca va passar
molts anys intern al Cen-
tre d’Alt Rendiment de
Sant Cugat. Mentre ac-
tuava a Roma, Cuenca es
va presentar a la troba-
da amb periodistes cata-
lans embotit en una sa-
marreta amb la bandera
estelada –les quatre bar-
res per davant i l’estrella

a la part posterior–. L’acròba-
ta català està a punt de dei-
xar el Cirque du Soleil. A
Lisboa farà els seus últims
salts. El seu somni, ara, és
convertir-se en un especialis-
ta cinematogràfic, en un
stuntman –segons l’argot del
sector–, aquests dobles que
fan les escenes perilloses,
que salten d’edificis, de vehi-
cles en marxa, que protago-
nitzen baralles. Cuenca, de
petit, volia ser bomber o es-

pecialista en pel·lícules. No
va passar els exàmens per
dedicar-se professionalment
a apagar focs. La gimnàstica
va ser un camí indirecte cap
al seu altre objectiu, el de
stuntman. Ja ha fet alguns
temptejos i, al currículum,
inclou escenes que demos-
tren la seva vàlua. També
coneix les arts marcials. “A
mi em diuen que em tiri per
una finestra i m’hi tiro –va
explicar–. No em fan por

les altures”. Va aprofitar
la xerrada amb periodis-
tes per demanar contac-
tes a Hollywood. Sap
que obrir-se camí a Los
Angeles és difícil, sobre-
tot per les traves per
aconseguir un visat labo-
ral. Però està carregat
d’il·lusió i de tenacitat.
Mentre sopàvem a la
cantina del Cirque du
Soleil, Cuenca es va pre-
parar, com a postres, un
suc de diverses fruites i
va confessar a La Van-
guardia un altre somni:
li agradaria, quan sigui
una estrella a Holly-
wood, un stuntman con-
sagrat, i tingui una casa,
comprar-se una gran
batedora, un artefacte
sofisticat, per prepa-
rar-se sucs exquisits.
S’asseuria a xarrupar-ne
i se sentiria immensa-
ment feliç.
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El Cirque du Soleil, inventor
d’una sofisticada fórmula d’es-
pectacle interdisciplinari, torna
avui a Barcelona (Palau Sant
Jordi) per oferir una versió reno-
vada deDralion, un dels xous que
han convertit la troupe nascuda
al Canadà fa trenta anys en una
poderosa indústria global de l’en-
treteniment.
Dralion, que es va estrenar el

1999, permet explorar el codi ge-
nètic del Cirque du Soleil, aques-
ta capacitat de síntesi de diverses
arts interpretatives, la seva estèti-
ca basada en refinats jocs entre
acrobàcia i dansa, el seu diàleg en-
tre el color i la música, la seva
plasticitat. El nom de l’especta-
cle és ja una declaració d’inten-
cions. Es tracta d’un acrònim que
uneix les paraules “drac ” (sím-
bol d’Orient) i “lleó” (icona d’Oc-
cident). El xou circense pretén
ser una fusió entre la cultura
mil·lenària xinesa de les acrobà-
cies i l’estil genuí del Cirque, en-
cara que hi predomina un segell
oriental. La meitat dels 54 artis-
tes que hi actuen són xinesos.
A Dralion es pretén construir

una metàfora de l’harmonia del
món, de l’equilibri entre l’home i
la naturalesa. Són protagonistes
en el relat els colors, un per a ca-
da element: blau (aire), verd (ai-
gua), vermell (foc) i ocre (terra).
Les últimes etapes de l’actual gi-
ra mundial han estat a Itàlia i
Suïssa. El Corriere della Sera va
veure en l’espectacle “ressons de
la comèdia de l’art”. Il Messagge-
ro va valorar “els gestos mínims i
els gestos exasperats que no ex-
pliquen una història sinómil his-
tòries alhora”.
Entre els números acrobàtics

deDralion destaca el hoop diving,
en el qual una nombrosa troupe
enterament xinesa es llança a rit-
me endiablat a través de cèrcols
de fusta, en múltiples combina-
cions. És una escena de sabor tri-
bal. També impressiona el pas de
deux aeri, una suau dansa d’una
parella que vola penjada d’una
llarga banda de tela blava. Són
d’extrema qualitat els números
malabars, la sorprenent equili-
brista sobre unamà que obre l’es-

pectacle o els balls entre dracs i
lleons. Els quatre pallassos, su-
blims, actuen com a enfilada en-
tre les diverses fases de l’es-
pectacle. Li donen cohesió i conti-
nuïtat.
La logística que mou Dralion

pel món –un centenar de perso-
nes i ingent material– exigeix
una organització molt precisa,
des de l’abastament de queviures
per a la cantina –hi ha viandes
disponibles durant tot el dia–
fins a la cura del vestuari. Els ves-
tits que fan servir els artistes es
renten cada dia i s’arrangen si
s’han estripat.
El Cirque du Soleil viatja amb

set rentadores gegants i tres asse-
cadores. Les indumentàries més
delicades s’eixuguen ambventila-
dors, a la nit. També va de gira un
petit gimnàs amb màquines per-
què els acròbates s’exercitin en
els temps morts.

Segons Mark Shaub, director
artístic de Dralion, la longevitat
de l’espectacle s’explica “perquè
cada vegada que incorporem un
artista porta una cosa nova en la
manera d’interpretar el personat-
ge, en la manera de moure’s”.
“Treballem de valent per mante-
nir viu el xou –va afegir Shaub–,
però respectant el que es va crear
fa catorze anys. Es tracta de tro-
bar aquest equilibri”. Shaub va re-
conèixer que hi ha diferències
significatives entre els públics, se-
gons el país. El va sorprendre,
per exemple, la complicitat dels
espectadors veneçolans amb els
pallassos. “Mai no he vist un pú-
blic que reaccionés de manera
tan intensa amb els pallassos”, va
afegir el director.
L’argentí Facundo Giménez i

el colombià Gonzalo Muñoz
viuen la seva professió de clowns
amb entusiasme. “Els pallassos
som uns privilegiats perquè te-
nim molta llibertat per crear”, va
explicar Giménez, encara que va
reconèixer que el nivell d’exigèn-
cia és molt alt i “al Cirque du So-
leil no hi ha gaire lloc per a l’equi-
vocació”.
Per Gonzalo Muñoz, “el circ

no ho té fàcil” davant la vasta
oferta d’entreteniment, si bé està
convençut que l’art en directe
sobreviurà. “Si ho vius una vega-
da, et queda aquest cuquet a dins,
per sempre”, va emfatitzar
Muñoz.
Per Facundo Giménez, una de

les màgies del pallasso és saber
captar l’energia del públic. I so-
bre l’estil de vida, va comentar:
“El regal més gran que tenim els
artistes itinerants és ser ciuta-
dans del món. Et pren estabilitat
però et dóna molt. És una escola
de vida”.c

La ‘troupe’ d’origen
canadenc porta
a Barcelona
un espectacle que
triomfa des del 1999
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Dralion. El nom
de l’espectacle uneix
el drac oriental amb
el lleó occidental


