
N

Q
U
È
FE
M

1
0
/0
7
/2
0
1
5

26

Cirque du Soleil aterra a
PortAventura ambAmaluna,
un espectacle que es desen-
volupa al voltant d’una his-
tòria d’amor entre dos joves i
que combina teatre, fanta-
sia, màgia, música i acrobà-
cies de circ espectaculars.
Per celebrar el vintè aniver-

sari, el complex de vacan-
ces ha volgut comptar amb
aquesta obra que ja ha passat

per l’Amèrica del Nord iMa-
drid. Així, durant els mesos
d’estiu, en les instal·lacions
de PortAventura hi trobarem
una carpa gegant on prop de
2.500 persones podran gau-
dir de les 8 o 10 funcions que
prepara Cirque du Soleil.

Una història d’amor
apassionant
L’escenari del xou és una illa

misteriosa guiada per cicles
lunars i governada per dees-
ses:Amaluna. El seu nom és
una fusió de la paraula ama
–que vol dir “mare” enmolts
idiomes– i lluna –que simbo-
litza la feminitat–. I és que
un dels personatges princi-
pals de la història és la rei-
na Pròspera –la mare de la
protagonista– i la història co-
mença amb la celebració del

ritual del pas a dona de la se-
va fillaMiranda.
Per influir en el seu futur,

Pròspera provoca una tem-
pesta, de manera que un
grup de joves –entre els quals
hi ha el príncep Romeu–
ha de fer parada a Amalu-
na. Gràcies a aquest tempo-
ral, laMiranda i en Romeu
es coneixen i aquest contac-
te dóna lloc a una història

apassionant: la del primer
amor. Però, per gaudir de les
delícies d’aquesta trobada,
els prínceps han de supe-
rar les proves que posen en
joc la confiança mútua, la fe
i l’harmonia. I és que la po-
derosa Pròspera i la princesa
Miranda no són les úniques
habitants d’Amaluna, ja que
també hi ha la deessa Paó,
la deessa de la lluna, la de

PortAventura celebra els seus 20 anys

amb les sorpreses de Cirque du Soleil
L’ESPECTACLE ‘AMALUNA’ ARRIBA AL PARC DESPRÉS DE SORPRENDRE A TOTHOM A NOVA YORK I MADRID
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AMALUNA DE CIRQUE DU SOLEIL

PORTAVENTURA. CAMÍ DE LA PEDRERA
(TARRAGONA). FINS AL 23 D’AGOST.
PREU: SEGONS LA CATEGORIA DELS
SEIENTS, DE 50 A 85€; SEIENTS DE
PRODUCTORS, 120€. COMPRANT
UNA ENTRADA D’ADULT, UNA DE NEN
(D’ENTRE 2 I 12 ANYS) GRATUÏTA.

Colors, acrobàcies i música
La representació comença
amb una desfiladamultico-
lor que la reina Pròspera pre-
para per al pas de nena a adul-
ta de la seva filla. Amb aquest
inici ja haureu pogut compro-
var la gran presència dels co-
lors en l’espectacle.
Els més de 300 vestits fets a

mà –com els inspirats en l’oceà
i en l’univers de les valquíries
i el de la reina Pròspera– estan
plens de vida. Un altre element
exuberant és la decoracióma-
teixa, ja que l’illa misteriosa
està coberta per la frondositat
d’un bosc encantat dissenyat
amb tot detall. I, per aprofitar
al màxim l’attrezzo i l’espai,
Cirque du Soleil ha apostat
per les llums, preparades per
il·luminar amb intencions di-
ferents cada situació. D’aques-
ta manera, amb tot aquest
ventall de colors i de jocs de
llums, les actuacions d’Amalu-
na es tornen irresistibles i és
molt difícil decantar-se per
una de sola: sigui per la capti-
vadora dansa de la deessa Paó,
pels equilibris de laMiranda
quan descobreix la seva femi-
nitat, pels malabars d’en Cali,
per les acrobàcies a l’aire de
les valquíries o per algun dels
altres números.
Un altre element amb força

durant l’espectacle és lamú-
sica, guiada al ritme de les
guitarres. El seu so acompa-
nya les actuacions amb altres
instruments com el baix, la ba-
teria, el violoncel, els teclats, la
percussió o les veus.

Les protagonistes: les dones
Si una cosa diferencia
Amaluna dels altres 32 es-
pectacles de Cirque du Soleil

l’equilibri, les valquíries i les
amazones. I tots aquests per-
sonatges femenins utilitzen els
seus poders en algunes ocasi-
ons per ajudar els amants, pe-
rò també per destorbar-los en
la seva insistent recerca de la
felicitat. A més, en Cali, el mei-
tat llangardaix i meitat home
que és mascota de laMiran-
da, també fa tot el possible per
evitar que els joves aconse-
gueixin estar junts, ja que es-
tà completament enamorat de
la seva senyora.
Amb tots aquests ingredi-

ents, aquest apassionant es-
pectacle del Cirque du Soleil,
estrenat l’any 2012, avança al
ritme de les dificultats i obsta-
cles amb què la jove parella es
va trobant. Plena de sorpreses
i emocions,Amaluna atrapa
l’espectador i aconsegueix que
no vulguin apartar la mirada
de l’illa misteriosa.

A començament de la dècada
dels vuitanta, a Baie-Saint-Paul
(una localitat de l’est de la ciutat
canadenca de Quebec), el grup
de teatre i circ Les Échassiers de
Baie-Saint-Paul (els xanquers
de Baie-Saint-Paul) caminaven
sobre xanques, feien malabaris-
mes, tocaven música, ballaven i
s’empassaven i expulsaven foc.
Aquest grup d’artistes de carrer
l’havia organitzat Gilles Sainte-
Croix i entre els seus membres hi
havia el fundador de Cirque du
Soleil: Guy Laliberté.
Per commemorar el 450è

aniversari del descobriment de
les terres canadenques en mans
de Jacques Cartier, Guy Laliberté
i Sainte-Croix van organitzar un
espectacle de circ amb què recor-
rerien el Quebec l’any 1984: Le
Grand Tour du Cirque du Soleil.
La presentació del xou va tenir
molt èxit i Laliberté va decidir
contractar l’artista Guy Caron,

de l’Escola Nacional Circense del
Canadà, per adaptar l’espectacle
al circ i amb un nou enfocament
teatral centrat en els personat-
ges i en què no apareixerien els
animals.
I així va ser com es va conso-

lidar l’actual Cirque du Soleil,
caracteritzat per les disfresses
acolorides, els efectes d’il·lumi-
nació, l’originalitat de la música
i els moviments acrobàtics. Des
d’aleshores, Laliberté ha guiat
els equips de Cirque du Soleil i ha
contribuït que aquesta organit-
zació d’àmbit internacional –tant
per les 13 nacionalitats diferents
que hi ha entre els 46 artistes
del grup com per l’abast i la
influència dels espectacles– hagi
arribat als cinc continents. Des
d’aquell primer espectacle del
1984, el gran circ contemporani
ja ha fet centenars d’actuacions
d’una trentena d’espectacles
diferents.

Els inicis de Cirque du Soleil

+
PER SABER-NE MÉS

és –a més d’una trama cen-
trada en l’amor– la rellevàn-
cia que es dóna a les dones,
que hi tenen un clar protago-
nisme. Amaluna vol fer ho-
menatge a la figura feme-
nina, i és per això que, des
de la directora del xou –la
prestigiosa novaiorquesa Di-
ane Paulus– fins a la majoria
d’acròbates, músiques i ac-
trius, són dones.

PortAventura i les novetats
Amaluna no és l’única sor-
presa amb què PortAventura
ha volgut celebrar els seus 20
anys de trajectòria. Entre les
novetats d’aquest any desta-
quen la renovació de les Nits
Blanques –durant les quals el
parc obre fins a les 3 de la ma-
tinada–, com són l’Oktober-
fest, les nits de Halloween i la
nit de Nadal, que ofereixen al
visitant experiències irrepe-
tibles. Però també cal asse-
nyalar la inauguració del seu
primer hotel de 5 estrelles:
La Mansión de Lucy.
Aquestes són les novetats

amb què PortAventura s’ha
carregat d’energia aquest 2015
i que mantindrà durant els
pròxims quatre estius, ja que
comptarà en tots ells amb la
presència de Cirque du Soleil.
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