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ElCirqueduSoleilpreparaperal2019
unespectacle sobre lavidadeLeoMessi
L’obra s’estrenarà l’any que ve, tot i que es desconeixen les dates de la gira

BARCELONA Redacció

La carrera, la vida i la passió fut
bolística de Leo Messi seran els
protagonistes el proper any d’un
espectacle de la cèlebre compa
nyia Cirque du Soleil, segons van
anunciar dimarts tant el jugador
barcelonista com la companyia
canadenca.L’espectacle, que serà
produït en associació amb la po
derosa promotora PopArt Music
i la multinacional Sony Music,
s’estrenarà el 2019 tot i que enca
ra es desconeixen les dates i els
llocs exactes.
L’astre culer i de la selecció ar

gentina no va trigar a mostrar la
seva sorpresa i il∙lusió públiques
ahir a les xarxes socials escrivint:
“Em sento honrat d’anunciar la
creació d’un nou xou del @cir
quedusoleil durant el 2019, basat
en la història de la meva vida i la
passió per al futbol”. I ahir va afe
gir: “Em sembla increïble i alhora
una bogeria que el Cirque du So
leil creï un espectacle basat en la
meva vida, lameva passió, el meu
esport”. També va fer un gest de
complicitat a l’espectacular com
panyia establerta a Montreal
afegint: “Cirque du Soleil és un
dels xous favorits de la nostra fa
mília. No tinc dubtes que aquest
xou sorprendrà a la gent com

sempre fan”. Un dia abans, di
marts,Messi haviapublicat unví
deo en què se’l veia amb una sa
marreta de la companyia cana
denca i donant tocs a un nas de
goma escuma de pallasso, tot i
que sense donar més detalls.
Després d’haver retut home

natge, per exemple, a alguns dels
artistesmés importants de lamú
sica i de la indústria de l’entrete
niment comelsBeatles oMichael
Jackson, l’aclamat futbolista ha
firmat un contracte amb la pro
ductora teatralcircense més
gran delmón i amb l’empresa Po
pArt Music, que organitza con
certs i espectacles amb grans ar
tistes mundials, posant un focus
especial en el mercat llatinoame
ricà. Fins ara mai abans el Cirque
du Soleil havia dedicat un dels
seus fantàstics muntatges al fut
bol i a un jugador d’aquest esport.
Jonathan Tétrault, president i

director d’operacions del Cirque,
va sintetitzar les raons de “treba
llar amb una llegenda viva com
aquesta”, assegurant que “estem
convençut que donar vida al lle
gat de Messi a l’escenari emocio
narà el públic i parlarà amb tots
els fanàtics del futbol. (...) Tenim
l’oportunitat de transcendir l’es
port i presentarlo d’una manera
totalment nova per inspirar el

món”. La previsió és que l’espec
tacle comenci a girar a partir de
l’any que ve per diferents països
de Sudamèrica, Europa i Àsia.
El cinc vegades Pilota d’Or està

considerat als seus 31 anys una
autèntica llegenda viva futbolísti
ca a més del jugador més incon
testable qualitativament del mo
ment, i undelsmillors de la histò
ria d’aquest esport. Com ja sap
pràcticament qualsevol aficionat
de l’anomenat esport rei, el juga
dor va abandonar la seva terra
natal sent molt jove per enrolar
se en la disciplina del FCBarcelo
na, l’únic equip en què ha desple
gat la seva prodigiosa tècnica i la
seva demolidora eficàcia goleja
dora. Pe que s’ha avançat per to
tes les parts involucrades, el pro

jecte no només tractarà els ves
sants més coneguts pel gran
públic sinó també aspectes ante
riors menys coneguts de la seva
vida infantil.
A més d’això, l’operació co

mercial s’intueix també esplèndi
da. Com també ha afirmat Té
trault: “Estem encantats de tre
ballar amb una llegenda viva com
aquesta. Com a líder mundial
d’entreteniment en viu, Cirque
du Soleil s’està convertint en el
creador de contingut i experièn
cies originals per a les principals
marques del món”.c

“Emsemblaincreïble i
unabogeriaqueelCirque
creïunespectaclebasat
enlamevavida, lameva
passió,elmeuesport”

.

Una presa del vídeo en quèMessi “anunciava” el projecte


