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‘Messi10’ sorprèn

MARTA CERVERA 

BARCELONA

E
l Cirque du Soleil 
s’acosta al món de l’es-
port amb Messi10, un 

xou que va impressio-
nar el públic en l’estrena mun-
dial al Parc del Fòrum de Barce-
lona dijous a la nit amb núme-
ros impactants protagonitzats 
per 47 artistes de 19 països.  

Messi és la gran estrella del 
xou, que es desenvolupa en una 
pista blava amb una forma ins-
pirada en un camp de futbol 
on els artistes juguen amb pilo-

tes en alguns números. L’enve-
lat tradicional amb el grand cha-
piteau ha sigut substituït per 
una gran estructura de metall 
en una esplanada amb diverses 

zones on els fans del futbol po-
den demostrar la seva punteria. 
La passió pel circ i pel futbol 
s’uneixen en aquesta proposta 
sorprenent que dura el mateix 
que un partit de futbol. Consta 
de dues parts de 45 minuts més 
el descans en què, per cert, l’úni-
ca cosa que s’hi podia consumir 
eren frankfurts, crispetes i en-
trepans. Cap producte healthy en 

un esdeveniment que ret culte a 
una figura de l’esport que segur 
que s’alimenta millor. 

El xou recorre diversos aspec-
tes que defineixen el futbol de 

Messi: tenacitat, esforç, constàn-
cia, velocitat, precisió. Valors 
també exportables al món de 
l’esport i del circ.  Messi10 compta 
amb boniques coreografies en 
què el moviment es congela, que 
al·ludeixen a la necessitat d’un 
equip sòlid per marcar fins i tot 
números d’una habilitat increï-
ble, com una gran exhibició de 
corda fluixa de Yang Huang. 

Messi apareix en filmacions 

que es projecten en dues enor-
mes pantalles mòbils rectangu-
lars, que ajuden a les transi-
cions. Mostren tant els seus gols 
més espectaculars com algunes 
imatges realitzades per a l’es-
pectacle. Intentar traspassar la 
tensió abans d’un penal a l’esce-
na no és fàcil, tampoc comparar 
l’ídol amb un lleó per després 
emular-lo amb una parella d’a -
crò bates convertits en felí. El 

seu número no va passar volant. 
Massa repetitiu. Però hi va haver 
màgia, intensitat i sorpresa en 
molts moments, tot i que va fal-
tar originalitat en els números 
de clown. El gran contorsionista 
Mearg Kidu es va quedar amb el 
públic amb un número de flexi-
bilitat extrema. Malgrat l’hu-

mor –interpretava un jugador 
lesionat que s’escapava dels por-
talliteres–, més d’un va haver de 
tancar els ulls davant el dolor 
que sentia només veient aque-

lles posicions impossibles. Era 
capaç de tombar el cap per com-
plet en direcció oposada a la res-
ta dels seus membres. Brutal. 
També van impactar els acròba-
tes que sortien disparats cap al 
públic fent mortals i girs per 
acabar atrapats en una xarxa, 
com si fossin una pilota xutada 
al fons de la porteria.  

Com en un partit, hi va ha-
ver moments per a tot. I el final 

va semblar una cosa abrupta. 
Aquesta idea que tots portem 
un 10 a dins no està prou re-
forçada en aquest espectacle 
dirigit pel coreògraf britànic 
Mukhtar O. S. Tot i així, Messi10 
és una oda espectacular a un 
crac. H

CRÒNICA  Oda espectacular del Cirque du Soleil al futbolista
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Com en un partit,   
hi va haver de tot  
en aquest gran xou 
inspirat en el futbol  
del crac del Barça
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