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Sota els imponents envelats del
Cirque du Soleil, l’espectacle es-
tà servit. Una freqüentada catifa
vermella per la qual van desfilar,
entre d’altres, Emma Suárez,
Àlex Corretja, Martina Klein,
JudithMascó, LydiaBosch,Mar-
ta Robles, ÓscarMartínez oMa-
xi Iglesias va precedir l’estrena
de Kooza a Port Aventura. El
circ i la música en directe de la
companyia canadenca va enllu-
ernar un públic entregat.
L’emoció, la màgia, la sorpre-

sa, el risc i la perfecció dels 53
artistes que donen vida a Kooza
(paraula que en sànscrit signifi-
ca caixa o tresor) van ser recom-
pensades per nombroses ova-
cions. Però la festa va començar
a última hora de la tarda amb
l’arribada dels primers convi-
dats. Ambmés ganes d’especta-
cle que de parlar i la majoria
ben acompanyats pels seus fills
i/o nebots, també es van passe-
jar per la catifa vermella el pre-
sentador Àngel Llàcer; l’actor
Santi Millán; la neboda de Ro-
cío Jurado, la cantant Rosario
Mohedano; la ex triunfitaNúria
Fergó; el presentador Alonso
Caparrós, o l’actriu Marina San
José, entre d’altres.
S’hi esperava BimbaBosé, pe-

rò per problemes logístics va ar-
ribar tard a la cita encara que,
com passarà el cap de setmana
al parc, té previst veure Kooza
demà. El presentador Arturo
Valls, també es va endarrerir i
es va enganxar a la segona part
de Kooza. “He de tornar per
veure la primera part perquè
m’han dit que ha estat especta-
cular”, va dir en sortir de l’enve-
lat. La majoria d’aquests convi-
dats es van quedar al resort i
ahir van pujar a les atraccions,
com Maxi Iglesias, que es va
atrevir amb la vertiginosa
Shambhala, encara que es va
quedar amb l’accelerament de
Furius Baco.
I entre la catifa vermella i

l’inici deKooza, la festa va conti-

nuar amb una copa a l’envelat
de convidats.Hi van passar tam-
bé el president de la Generali-
tat, ArturMas i la seva dona,He-
lena Rakosnik, el conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig i nombroses autoritats polí-

tiques i representants d’empre-
ses i entitats del territori.
Kooza és una de les creacions

emblemàtiques del Cirque du
Soleil, que actualment té 19 es-
pectacles en marxa a les princi-
pals ciutats el món com París,

Nova York, Moscou, Londres o
Las Vegas. El que ara s’ha estre-
nat a Port Aventura –un home-
natge al circmés tradicional pe-
rò amb el toc únic dels cana-
dencs– es va crear fa set anys a
Mont-real i des d’aleshores no
ha parat de viatjar per tot el
món. Procedent de Viena, Koo-
za es podrà veure al resort de la
Costa Daurada fins al 30
d’agost, i si l’experiència és posi-
tiva, la companyia recalarà al
parc dePort Aventura cada tem-
porada. “Això serà l’inici d’una
llarga relació”, va assegurar
ahir la mànager del Cirque du
Soleil, Heather Reilly.
Amb una espectacular banda

sonora i una cuidadíssima posa-
da en escena, el muntatge és ple
de números acrobàtics de gran
risc com el dels germans Qui-
rós, els tres funambulistes ma-
drilenys que cada dia es juguen

la pell sobre el cable a deu me-
tres d’altura. També vam veure
trapezistes; tres contorsionistes
prodigioses i els acròbates que
corren, i volen, sobre una roda
gegant. Aquests números s’alter-
nen amb l’actuació dels pallas-
sos, que abans de l’inici de l’es-
pectacle i també durant el xou,
es van moure i es van perseguir
no només per l’escenari sinó
també entre el públic i van esco-
llir alguna víctima.
Kooza és l’aposta de Port

Aventura –amb permís d’An-
gkor, la nova atracció ubicada a
l’àrea temàtica de la Xina– per a
aquest estiu. “L’espectacle està
molt enfocat al públic que visita
el parc, tant el nacional com l’in-
ternacional”, explica Fernando
Aldecoa. Fins a final d’agost, el
Cirquedu Soleil oferirà deu fun-
cions a la setmana a un preu de
45 euros.c

amb el seu soci i company Sergio
Galeotti –que va morir de sida–
es va enlairar com a estilista amb
la seva pròpia empresa. Vestir
Richard Gere a American gigolo i
la portada de la revista Time, el
1982, van ser la seva consagració
definitiva. Avui la seva marca és
un emblema mundial. Armani,
que col·lecciona cases i gats, és
un dels homes més rics d’Itàlia i
està entossudit a donar continuï-
tat a l’imperi. Encara que no fre-
na als seus 80, vol garantir que la
seva obra li sobrevisqui.c
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Les tres contorsionistes van enlluernar el públic amb les seves figures impossibles

Quatre estils: la cantant Gisela, l’actriu Marina San José, la polifacètica model Judit Mascó i la cantant Chayo Mohedano
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Els famosos van
veure l’espectacle
en família i molts
passaran el cap
de setmana al parc
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Malala Yousafzai, estudiant i activista pakistanesa 17
Jordi Boixaderas, actor 55
Lionel Jospin, ex-primer ministre francès 77
Miguel Artola, historiador 91


