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P
rimer va ser Scalada, 

després Mater Natura i 

enguany Storia. L’es-

pectacle exclusiu que 

des de fa tres estius la 

companyia canadenca Cirque du 

Soleil fa a mida per a Andorra, tor-

narà enguany amb més actuacions 

i amb més aforament a la grada. 

Com en les dues edicions anteriors, 

l’escenari, de 19 metres d’alçada, es 

construirà a l’aparcament del Parc 

Central d’Andorra la Vella i les re-

presentacions es faran del 4 de ju-

liol a l’1 d’agost amb cinc funcions 

setmanals. 

La Dama Blanca, la protagonista 
L’espectacle d’enguany, que com 

els altres dos es farà a l’aire lliure i 

serà únic a Europa, estarà dedicat a 

les llegendes i la història d’Andorra, 

a través de coreografies i acrobà-

cies aèries envoltades d’una capti-

vadora escenografia. La Dama 

Blanca, protectora divina de les 

muntanyes i protagonista de la lle-

genda que més reforça la identitat 

del país, serà l’encarregada de gui-

ar l’espectador perquè descobrei-

xi els secrets de la història del Prin-

cipat. Al llarg de l’actuació també 

apareixeran personatges com Car-

lemany i Ermessenda i la llegenda 

de l’argolla de la Font d’Argent.  

La direcció artística tornarà a ser 

a càrrec de Stéphane Boko, gran co-

neixedor dels atractius del país, ja 

que ha estat vinculat al projecte cre-

atiu en les dues edicions anteriors. 

El nou espectacle comptarà de nou 

amb un envelat de 19 metres d’alça-

da i tindrà més números acrobàtics 

col·lectius.  

Més aforament a les grades 
Un altre dels aspectes que fa únic l’es-

pectacle és que es pot gaudir de ma-

nera gratuïta, ja que hi ha dos tipus 

d’aforament: una part de les places 

són a peu dret i d’accés gratuït, i la res-

ta són assegudes i a un preu de 15 eu-

ros. Aquest estiu, com a novetat, 

s’amplia l’aforament de la grada, per 

oferir un total de 2.500 places as-

segudes i 2.500 més a peu dret. 

D’aquesta manera, l’aforament to-

tal continua establert en les 5.000 

persones. L’altra novetat és l’ampli-

ació del nombre de funcions, que 

seran un total de 21, ja que se 

n’oferiran cada dia de dimarts a 

dissabte al llarg de les cinc set-

manes del mes de juliol. Ca-

da sessió començarà a les 

22 hores i tindrà una ho-

ra de durada, però des de 

les 21.30 hores els ac-

tors del Cirque du Soleil 

oferiran una animació 

prèvia als espectadors.  

Precedents d’èxit 
Va ser l’any 2012 quan el Go-

vern d’Andorra va decidir tancar 

un acord amb la companyia cana-

denca Cirque du Soleil perquè portés 

a Andorra un espectacle exclusiu amb 

l’objectiu de crear un nou atractiu tu-

rístic d’Andorra a l’estiu que captés un 

nombre important de visitants. La in-

tenció era oferir al país un format 

d’espectacle únic a Europa, persona-

litzat i a l’aire lliure, d’una hora de du-

rada i que es representés diverses ve-

gades durant el mes de juliol. 

La iniciativa va es va posar en 

marxa l’estiu del 2013, amb un es-

pectacle dedicat a les quatre esta-

cions d’Andorra, i va tenir continuï-

tat el 2014 amb la mare naturalesa 

com a protagonista.  

Les creacions van tenir èxit de crí-

tica i de públic. En concret, l’estiu pas-

sat més de 80.000 persones van 

gaudir de l’espectacle i van cobrir gai-

rebé el 100% de les places disponi-

bles. Els espectadors, a més, van po-

sar-li una nota de 8,7 sobre 10, i van 

valorar especialment els números 

aeris i les acrobàcies. L’esdeveni-

ment va atreure sobretot públic de 

proximitat, provinent de Catalunya, i 

la majoria van aprofitar per fer una 

estada a Andorra. Per això, Andorra 

Turisme calcula que l’any passat l’es-

pectacle va tenir un impacte al país 

de 13,4 milions d’euros.

Torna el Cirque 
du Soleil amb un 
nou espectacle 
inspirat en  
les llegendes 
andorranes
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21 FUNCIONS 

El nou espectacle  
del Cirque du Soleil tindrà un 

total de 21 funcions, repartides 
durant totes les setmanes de juliol,  

de dimarts a dissabte. Enguany  
s’ha ampliat el nombre  
de places assegudes, i 

l’esdeveniment, que començarà  
a les 22 hores, tindrà animació 

prèvia a partir  
de les 21.30 hores 

 


