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L’espectacle del Cirque du Soleil porta la història d’Ícar al Palau Sant Jordi fins al 10 de gener

Lamàgiade ‘Varekai’ arribaaBarcelona
ITZIAR ORTEGA ERRASTI

Barcelona

Amb un jove solitari que
cau del cel. Així és com
comença la història de
Varekai,unmónextraor

dinari en el qual les ombres d’un
bosc màgic esperen l’existència
d’unes criatures fantàstiques que
aviat veuran alterada la seva nor
malitat amb l’arribada insospitada
d’unhumà.
Unhumà,Ícar,quecaudelcelper

haverse acostat massa al sol. I és
que, segons el director artístic de
l’obra, Michael Smith, “amb cada
espectacle pretenem transmetre
una emoció, demostrar una reacció
humana universal, que en aquest
cas és l’avarícia. Sempre en volem
més”. Una universalitat, afegeix
Smith, que troba el seu reflex en
l’expressió gitana Varekai o el que
éselmateix, “enqualsevol lloc”. “El
típic comportament humà quema
nifesta Ícar és comú a totes les cul
tures”.
DesprésdepassarperACoruña, i

abansdelasevapròximaactuacióal
PalauSantJordidel’1al10degener,
elCirqueduSoleil vaoferir ahir a la
Pedrera una presentació d’aquest
espectacle que va néixer el 2002
inspiratpelcanvidevidaqueDomi
nicChampagne,escriptoridirector
de Varekai, va experimentar quan
esvatrencar les duescamesen una
caiguda en un escenari de Mont

real.“Aellelqueli interessava–afe
geixSmith– erenlesreaccionsdela
gent que l’envoltava. Com alguns li
donavensuporticomd’altresnosa
bien com reaccionar”. El punt de
partida d’aquesta obra, doncs, es
trobaenl’extrapolaciód’aquestasi
tuació personal al personatge
d’Ícar, quinouvingutalmóndesco

negutdeVarekai se sentvulnerable
i “experimenta amb les reaccions
d’aquells que veuen que necessita
ajuda”.
Amb un elenc internacional de

cinquantaartistes imúsicsdedinou
països,Varekais’hapassejatpelses
cenarisdemésde130ciutatsal llarg
de tretze intensos anys gràcies, en

paraules del protagonista, Fernan
do Miró, al fet que “el xou té la re
ceptadelsmillorsingredients”.Una
granvarietatd’actes, entreelsquals
destaquen els gronxadors russos,
els bastons o el vol d’Ícar, aquesta
últimaunadelesescenespreferides
deMiró,marquenelsegelld’identi
tat del Cirque du Soleil juntament

amb la conjugació, en aquesta obra,
delssonsderitualshawaians,melo
diesarmèniestradicionalsomúsica
gospel, i un vestuari exuberant que
contribueix a fer que les ja per si
mateixes espectaculars acrobàcies
semblin més atrevides. El xou que
arriba l’1degeneraBarcelona, ique
també passarà per ciutats com Va

lència, Màlaga o Vitòria no és, tot i
això, igual que el que es va estrenar
per primera vegada. Segons Smith,
“cal actualitzar l’espectacle per te
nirunnúmeroquetoquialagent.El
nostre concepte és innovar”. De la
mateixamaneraesmanifestaMiró,
per a qui, a més, encarnar Ícar “ha
estat un somni increïble. La prime
ra actuaciódelCirqueduSoleil que
vaig veure va ser la deVarekai. Em
vaig enamorardelpersonatge, de la
companyia”. Després d’unirse a
l’espectacle fa poc més d’un any,
sent que “és un repte molt gran”.
Perell, lamostraquevanoferirahir
a la Pedrera va ser “increïble, un se
sent en un bosc màgic amb les co
lumnes inspiradesenarbres”.!
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Una de les escenes de la presentació que el Cirque du Soleil va oferir ahir a la Pedrera

“El xou ha durat tretze
anys perquè té la
recepta delsmillors
ingredients”, afirma
el protagonista


