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«Ens agradaria invitar-los a l’illa 
d’Amaluna, on se celebra la ma-
joria d’edat de la Miranda», deia 
una locució de fons. Aquests 
són els primers instants del nou 
espectacle de la prestigiosa com-
panyia internacional, Cirque du 
Soleil, que Port Aventura duu a 
les comarques tarragonines a 
partir del pròxim 3 de juliol i ins 
al 23 d’agost. 

En una illa on les deesses i els 
poders màgics ho poden tot, la 
reina Prospera, la mare de Mi-
randa, fa encallar a l’arxipèlag un 
vaixell carregat de joves, per tro-
bar d’entre els tripulants, un pre-
tendent a l’alçada de la seva illa. 
En l’instant que les mirades de 
la petita Miranda i el Romeo (en 
aquest nom no s’hi van trencar 
massa el cap) es creuen, s’inicia 
una trepidant història d’amor, 
en la que ambdós han de lluitar 
per aconseguir passar la resta de 
l’eternitat junts. L’illa al complet 
conspirarà per fer aquesta relació 
gairebé impossible (i alhora molt 
emocionant per als espectadors), 
ja que la seva mare busca provar 
al seu futur gendre per descobrir 
l’autèntic amor que sent per la 
seva petita. Tan ictici i al mateix 
temps tan real, aquesta intricada 
relació, sogres-gendres. 
Amaluna suposa un pas enda-

vant per a la igualtat de les dones 
en el món circense. És el primer 
cop que la prestigiosa companyia 
canadenca realitza un espectacle 
amb majoria d’elenc femení: «Es 
va obrir un debat sobre l’exces-
siu paper de l’home al circ i si la 
dona era capaç d’assumir molts 
d’aquests rols. La creadora, Di-
ane Paulus, és mare de dues ne-
nes i volia tractar aquest tema», 
explicava la directora artística, 
Rachel Lancaster. 

Penjant d’un fil 
La representació conjuga l’emo-
ció i l’estupor del públic a parts 
iguals: a mig camí entre la fasci-
nació per les iligranes dels artis-
tes i la sensació adrenolítica de 
presenciar situacions de bastant 
risc. Acròbates que s’eleven del 
terra amb cordes i ven bé abra-
cen les estructures metàl·liques 
d’il·luminació a una velocitat de 
vertigen o d’altres que baixen i 
pugen amb tan sols una corda de 
suport els 19 metres d’altura ins 
a la graella tècnica del sostre de 
la carpa. 

Per tots és sabut que on hi ha 
aigua hi ha risc de relliscar, però 
potser la jove Miranda no ho sap, 
i això provoca la ixació absoluta 
del públic. Després de submer-
gir-se en un tanc d’aigua i xopar 
per complet part de l’escenari 
amb els esquitxos artístics, a 
mig camí entre ball i el xipolleig 
de tota la vida, surt de l’aigua i 
d’amunt mateix de la ina vora 
del tanc, inicia uns equilibris-
mes a sobre d’unes barres, qua-
si impossibles. Primer a dues 
mans, tot el cos boca avall, amb 
les gotes d’aigua destorbant-li la 
cara, després tot el pes el recol-
za sobre una sola ma. I per si no 

n’hi ha prou, comença a rotar la 
ina peça que li dóna suport. Sort 
que aviat entra en escena el seu 
Romeo i la disbauxa canvia de 
cantó, ara és ell qui fa al·lucinar 
al públic amb una barra (estil 
parc de Bombers), que el noi puja 
i baixa tan sols amb la força del 
seu cos. Està clar que Miranda i 
Romeo estan predestinats, per-
què a tots dos els agrada fer patir 
al públic amb els seus jocs boca 
avall. Quan ell és a dalt del tot de 

la barra, es col·loca cap per baix, 
i com si es tractés d’un trampolí, 
es llença (amb les cames agafant-
se, prenent velocitat, però fre-
nant a temps abans d’estabornir-
se contra l’espectacular escenari 
plagat de forats i mecanismes per 
a cada escena de l’obra. 

Un escenari que va un pas més 
enllà, rota sobre si mateix i acon-
segueix oferir al públic una visió 
de 360 graus en moments pun-
tuals. Durant el torn de les acro-
bàcies de gimnàstica artística, 
l’espectador observa als artistes 
per tots cantons. A Port Aven-
tura, hi haurà unes 2.500 places 
disponibles en cada funció per 
no perdre’s l’extasiant feina dels 

CULTURA

La companyia internacional torna al parc amb un espectacle sobre la 

dificultosa relació de dos joves en una illa plena d’encanteris i màgia

La història d’amor 
d’Amaluna del 
Cirque du Soleil 
arriba al juliol a 
Port Aventura

L’escenari rota sobre si 
mateix i permet veure 
algunes acrobàcies des 
de tots els punts de vista
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109 professionals: 46 artistes i 
la resta de cos tècnic. A més, en 
cada nova estança en una ciu·
tat, la companyia contracta unes 
120 persones més del territori. 
El complex d’aquest Circ consta 
de dues grans carpes: la petita és 
per assajos, vestuari, sala de i·
sioteràpia i camerinos. I la carpa 
principal, on sumant tota la lona 
que la conforma, el pes arriba als 
5.227,3 quilos. Com a curiositat, 
l’immens complex es desmunta 
en tan sol un dia i mig de feina.

Una de les parts més 
diicultoses és el joc 
d’equilibrisme que l’artista 
realitza amb pals que agafa 
amb els dits dels peus.

Joan Antoni Torreblanca

«Jo vivia a Los Ángeles, vaig es·
tar en diferents orquestres, com 
ara a l’espectacle, tocant el vi·
oloncel. També treballava en 
estudis gravant música per a pel·
lícules», així era la vida d’Aman·
da Zidow abans d’assolir el 
paper protagonista de la repre·
sentació més femenina del Cir-
que du Soleil, Amaluna. «Si em 
poso malalta, hi ha una persona 
que podria fer el meu paper. El 
problema és que no podria fer 
la part de tocar el violoncel, 
perquè sóc l’única que ho fa», 
explicava Zidow. Sobre la salut 
al circ, en la part més purament 
física, l’ex gimnasta reconverti·
da a acròbata, Brittany Urbain, 
explicava que «no s’ha de tornar 

a l’escenari ins que no hagis 
tingut una cura perfecta». En la 
part més psicològica, del des·
gast mental que es pot produir 
estant tants mesos fora de casa 
(tan sols descansen dues setma·
nes ixes l’any i quan hi ha canvi 
de ciutat) en són conscients els 
responsables de l’espectacle. 
«Fem deu funcions a la setmana 
i intentem que cap sigui igual 
a l’anterior. La nostra feina és 
mantenir el treball creatiu, in·
corporar i desenvolupar més el 
que els agrada, i treballar el que 
no els agrada per motivar·los», 
explicava la Rachel Lancaster, 
directora artística d’Amaluna, 
tot assegurant que estan oberts 
a les propostes i idees que els 
artistes puguin proposar, això 

si, «abans es prova de totes les 
formes possibles. Necessitem 
saber el que faran tots a l’esce·
nari, per estar preparats». 

«No és una vida tan difícil, 
però no està feta per tothom. A 
mi m’agrada molt viatjar i m’en·
canta tocar. Quan estic a l’es·
cenari gairebé em quedo sense 
aire quan acabo, però m’ho 
passo molt bé», assegurava la 
percussionista de l’espectacle, 
Nellyris Negron, qui es mos·
trava encantada amb la idea de 
venir aviat a Tarragona (el 21 de 
juny acaben les seves funcions 
al recinte de Puerta del Ángel 
de Madrid i el tercer de juliol ja 
actuen a Port Aventura), «Estic 
boja per anar·hi, m’agrada molt 
conèixer llocs nous».

De l’orquestra a protagonitzar un 
espectacle internacional
La motivació i un bon estat de salut són fonamentals en el seu dia a dia

Miranda i la seva mare, la reina Prospera.

Vestuari i 
maquillatge en 
mans de l’escàner

Quan un artista nou arri-
ba al Cirque du Soleil, ha de 
passar per l’escàner que té 
la companyia a la seva seu 
central del Quebec, al Cana-
dà. És l’innovador mètode 
que la companyia circense 
utilitza per minimitzar els 
temps en la confecció del 
vestuari. Totes les mesu-
res corporals són a la base 
de dades de l’empresa, i 
d’aquesta forma s’estalvi-
en treure la cinta mètrica 
cada vegada. «L’espectacle 
compta amb uns 300 vestu-
aris i unes 800 peces», ex-
plicava Larry Edwards, res-
ponsable del departament. 
El seu gran mal de cap és 
la Lycra, «l’afegim al vestit 
perquè les acròbates puguin 
sentir la barra sobre la qual 
es dobleguen, però la Lycra 
es desfà amb molta facilitat. 
Les peces les hem de subs-
tituir per complet després 
de cada ciutat». Els barrets i 
les corones dels artistes que 
han d’estar penjats a l’aire 
també són una tasca difícil 
per l’equip d’Edwards, «per 
raons de seguretat posem 
uns 20-25 clips a cada una». 
Pel que fa al maquillatge, 
l’escàner del Canadà tam-
bé és determinant, amb les 
dades de la isonomia, s’im-
primeixen uns motlles de 
plàstic amb les dimensions 
exactes de l’artista, amb la 
forma concreta on i com 
s’ha d’aplicar el producte. 
«D’aquesta forma no calen 
maquilladores, ho fan ells 
mateixos. S’ha passat de fer-
ho en tres hores a tan sols 20 
o 25 minuts», deia Edwards. La carpa d’assaig vull d’activitat ins a l’hora de la funció, separats per cortines hi ha tots els departaments i zones de feina.
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