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Ste-Croix: «El Cirque du Soleil
és com una enorme comuna»

ARTS ESCÈNIQUES 3 CIRC

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

A
bans de ser vicepresident
del Cirque du Soleil, Gilles
Ste-Croix era un nòmada
vocacional. Un hippy habi-

tuat a viure en comunes. I quan se li
pregunta com descriu la seva com-
panyia, diu: «Com una enorme co-
muna». Al seu company d’equip de
direcció, Guy Caron, li vaig plantejar
el mateix el 2005 quan va venir a
Barcelona amb Dralion, i va contes-
tar: «El Cirque du Soleil és l’essència
del show bussines». No sembla que es-
tiguin gaire d’acord, ¿no? «Les dues
respostes són encertades», assegura,
equànime. Ste-Croix és el director
creatiu d’Alegría –que es presenta
des de dijous a Barcelona– i segueix
amb la seva troupe la gira de comiat
de l’espectacle.

La reposició d’aquest muntatge
«requereix sempre una cuidada po-
sada a punt». No obstant, adverteix
Ste-Croix, «no hi ha canvis substan-
cials» respecte a aquell primer xou
amb què la multinacional del circ va
debutar a Barcelona el 1998. Ahir, el
seu gabinet de premsa va explicar
que les 135.000 entrades venudes
abans de l’estrena suposen «un
rècord» i va anunciar una pròrroga
fins al 29 d’abril, amb 22.000 noves
localitats disponibles.

L’‘INVENTOR’ DE LES XANQUES / La bio-
grafia de Ste-Croix té moments dig-
nes de ressaltar. «En realitat, ho dec
tot a unes xanques», relata quan es
remunta a la prehistòria dels seus
orígens artístics. La qüestió és que

un dia, mentre treballava collint po-
mes, va pensar que si es lligava dues
fustes llargues als peus hi arribaria
més bé i es cansaria menys. «I vaig
comprovar que era un invent més
pràctic que l’escala. El que no sabia
és que es deien xanques i que ja exis-
tien. Ho vaig descobrir gràcies a uns
saltimbanquis que vaig veure a la
plaça del poble promocionant un es-
pectacle circense». La visió, recorda,
va ser reveladora: «Va ser en aquell
moment quan vaig tenir clar que vo-

lia ser artista».
El que no podia sospitar llavors és

que acabaria embarcant-se en la
companyia canadenca més globalit-
zada del planeta. El mateix reparti-

ment d’Alegría està format per 53 ar-
tistes de 14 països. «Som una fàbrica
de circ que conserva la seva essència
poètica», subratlla. ¿Què contestaria
als que titllen els seus espectacles de
freds, que de tan perfectes semblen
inhumans? «Que no és cert. Que ca-
da número és fruit de moltes hores
d’entrenament. L’objectiu és que els
artistes aconsegueixin que tot sem-
bli senzill. En ells està el repte
d’aconseguir-ho. Així que el resultat
és 100% humà».

LA PROHIBICIÓ D’ANIMALS / Sobre el
debat que es va obrir a Barcelona ar-
ran de la prohibició de l’Ajunta-
ment de treure animals salvatges a
la pista, sosté que tot i que la seva
companyia mai treballa amb feres,
no entén una postura «tan radical.
Suposo que argumenten que és per-
què el circ no cuida bé els animals
–afegeix–, doncs jo els proposaria,
per ser coherents, que empresones-
sin els amos de gossos que no recu-
llen els excrements. O els pares que
no saben tractar els seus fills».

A més, recorda que inicialment
un dels atractius del circ consistia
precisament a acostar els animals a
la gent. «Però això era quan no eme-
tien tants documentals per televisió
i la pista feia només 13 metres de
diàmetre, l’espai mínim perquè els
cavalls poguessin moure’s».

Ste-Croix és un fan d’aquests ani-
mals i va arribar a obrir un parènte-
si amb el Cirque du Soleil de tres
anys per crear un espectacle eqües-
tre. «És una espècie que sempre
m’ha fascinat. Crec que les experièn-
cies externes t’enriqueixen, però ara
estic totalment abocat a la compa-
nyia. El meu pròxim muntatge gi-
rarà entorn a Elvis Presley», avança.
« I q u e s à p i g u e s q u e é s u n a
primícia».H
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El director creatiu
d’‘Alegría’ segueix amb
la seva ‘troupe’ la gira
de comiat del muntatge

L’espectacle, que es
presenta des de dijous,
bat el seu rècord de
venda d’entrades

FERRAN NADEU

33 El geni creatiu del Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, a Barcelona.

La nova
dimensió
del circ

ríticac

AUTOR: Cirque du Soleil. CARPES:
Gran Chapiteau (Av. Litoral/Josep
Pla). ESTRENA : 22 de febrer.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

ALEGRÍA

Fa nou anys que el Cirque du So-
leil va presentar a Barcelona el
seu espectacle Alegría, que va cap-
tivar en tots els sentits el públic.
Ara Alegría torna en una gira
amb la qual definitivament clau-
sura aquest muntatge. Sembla
com si res no hagués canviat. La
imaginació, la tendresa, el color,
l’entusiasme i el virtuosisme se-
gueixen sent elements principals.
I el públic torna a entregar-se a
aquesta fàbrica d’il.lusions. Ale-
gría combina el circ tradicional
amb tecnologia punta i ho em-
marca tot és una estructura tea-
tral molt treballada. Si la tendre-
sa i l’emoció són senyes d’identi-
tat de la companyia, jo diria que
aquests elements estan particu-
larment presents a Alegría.

L’home volador, el misteriós
personatge del Tamir, les nimfes i
la vistositat dels exercicis de bar-
res russes són alguns dels núme-
ros més atractius. Fent honor al
títol, l’obra respira alegria i la
companyia explica que es tracta
d’evocar una època en què la
màgia i la il.lusió formaven part
de la quotidianitat de la ciutada-
nia del carrer. L’espectacle certifi-
ca aquesta opinió. Circ i també
teatre. O, si s’ho estimen més,
una brillant i emocionant teatra-
lització del circ. Un circ que no
vol saber res d’animals ni de clàs-
sics presentadors. Una nova di-
mensió de l’espectacle més gran del
món.


