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Encomanats
perl’alegria
delcirc

Amb 135.000 entrades venudes, el Cirque
du Soleil bat el rècord de venda anticipada
i prorroga a Barcelona fins al 29 d’abril

Marta Porter
BARCELONA

Després de mesos de bom-
bardeig mediàtic –cartells
als carrers i al metro, entre-
vistes a la premsa i l’espec-
tacle per televisió, inclosos
els making of–, ha arribat
l’hora de la veritat. Ahir el
Cirque du Soleil, la més gran
empresa dedicada al món de
l’espectacle, portava per se-
gon cop Alegría a Barcelona,
a les immenses carpes que
hi ha al davant de Diagonal
Mar. Les entrades estan

pràcticament esgotades
–135.000 de venudes– i per
això prorroga fins al 29
d’abril.

El públic, la major part
convidats, duia ahir el som-
rís dibuixat a la cara, dispo-
sat a rebre Alegría durant
dues hores i mitja. Els mes-
tres de cerimònia, un gepe-
rut malèvol i un cortesà cap-
gròs, donaven la benvinguda
als visitants mentre els dife-
rents personatges apareixi-
en fugaçment. Els músics
començaven a tocar i es feia
el silenci. Una figureta vuit-

centista vestida de blanc en-
tonava una melodia enco-
manadissa. El públic ja s’ha-
via submergit en aquest
món de fantasia esteticista i
rica, ple de lluentons, joies i
corones, de tuls i marcs ro-
cocó daurats, de plomes i
marabús. El nen presenta-
dor donava les gràcies als pa-
trocinadors. Una bellíssima
Tuuli Paulina Räsänen es
penjava del trapezi davant
els embadalits espectadors.
Cada número de circ era
succeït per un interludi dels
pallassos Pablo Gomis i Mar-

cos de Oliveira Casuo, cosa
que vol dir que al llarg de
dues hores els ohhhhh,
uauuu i forts aplaudiments
se succeïen amb les rialles i
interaccions amb el públic.

Escalfant l’ambient
Feia fred. Tothom es torna-
va a posar l’abric, però l’im-
pressionant número de dot-
ze gimnastes fent dobles
mortals planxats i tirabui-
xons empesos per llits elàs-
tics van escalfar l’ambient.
Triple mortal i... “collons!”,
crida una espectadora.

Més pallassos i el torn de
l’equilibrista Denys Tolstov
fent la vertical sobre una
sola mà dalt d’un pal. Un nú-
mero molt més tranquil que
el de Malli Makakigi Sumeo i
Karl Sanft, dos gladiadors
ballant una dansa de foc.

I després que la gimnasta
rítmica Masha Silaeva ens
mostrés els seus dots amb la
cinta i ballant amb cinc hu-
la-hoops alhora –en duia al
coll, a la mà, a la cintura, al
peu i als genolls–, el pallasso
Yuri Medvedev interpretava
el número Tempesta i cobria

el públic amb una ràfega hu-
racanada de neu fictícia.
Llàstima que els qui vam
veure Slava en el seu Snow-
show ho veiem com un plagi.

Al descans, l’olor de cris-
petes diluïa la possible aro-
ma de mar. Però tant era,
perquè davant de tants estí-
muls de marxandatge, qui
se’n recorda, de la platja? Sa-
marretes amb motius de ca-
dascun dels números, bar-
rets de bufó, tasses, figure-
tes en miniatura dels
personatges, màscares, ce-
dés i vídeos, fins i tot els gots

Una colorista desfilada d’alguns membres del circ que representen l’espectacle ‘Alegria’ ■ XAVIER BERTRAL
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Llibres
d’avui
L’Osvald,
l’elefant
musical
Txus
Fernández
Reedició en àlbum il·lustrat
per Montse Español del
conte de l’elefant que desit-
ja ser músic, fins que
s’adona que és més que
maldestre tocant instru-
ments. Queda el recurs de
fer de director d’orquestra.
(BARCANOVA. 12,90€)

Mozart
Xavier Salomó
Àlbum de la sèrie Picto-
grames que ressegueix els
principals passos de Wolf-
gang Amadeus Mozart.
Cada imatge ha de ser
substituïda mentre es lle-
geix per la paraula corres-
ponent. Un CD completa
l’edició amb una vintena
de fragments de les obres
més celebrades del músic.

(CRUÏLLA. 8,40€)

L’home de la
Lluna
Simon Bartran
Mentre encara hi ha qui es
pensa que a la Lluna
només hi han posat els
peus els astronautes,
aquest àlbum demostra
que hi ha un personatge
que n’és com un masover.
Va i ve cada dia treballant,
fent la neteja i atenent els
turistes.
(LA GALERA. 15€)

Memòries
d’una planta
Pere Rosselló
Història d’una planta que
arriba a convertir-se en un
ésser humà. A la vellesa, a
punt de tornar als orígens,
conta el que ha estat la
seva vida a un escriptor
perquè faci del relat un re-
cull poètic i d’humor sub-
til.

(EL SALOBRE. 12,50€)

L’òpera i la
seva història
Alessandro
Taverna
Ara que fa 400 anys del
naixement de l’òpera,
aquest àlbum il·lustrat i
amb fotos recorre la histò-
ria del gènere. Companyi-
es, cantants, llibretistes,
decoradors, directors i una
explicació didàctica.
(MALSINET-ROBINBOOK.
15,95€)

El somni del
gat Mima
Lara Jones
Àlbum amb peces mòbils
que descobreixen a cada
làmina què hi ha dins el
somni del gat protagonista
que busca el seu ós de pe-
luix. Grans peces s’eleven i
s’amaguen gràcies al joc
del paper plegat. El llibre
fomenta el joc entre adult i
infant.

(CRUÏLLA. 20€)

Andreu
Sotorra

dels refrescos són d’Alegría.
Tothom està content.

I torna l’espectacle. L’ho-
me volador Aleksandr Da-
brynin es va passar més es-
tona a terra que voleiant.
Però ho van compensar els
deu protagonistes de les bar-
res russes, que és com una
barra fixa on es fan salts
mortals, només que la barra
és elàstica. Més pallassos i
cançons i les contorsionistes
orientals Mergen Ulziibuyan
i Senge Oyun-Erdene, que
malgrat no ser bessones
practicaven per convertir-se

en siameses. S’entortolliga-
ven l’una amb l’altra fins que
ja no sabies de qui era el cap
o la cama. Al final decidies
que formaven part d’una
altra espècie, propera als
rèptils. L’últim número, com
era d’esperar, va ser el de
barres aèries. Ull a les torti-
colis. Allà dalt, nou trapezis-
tes d’estètica kitsch volaven
d’una barra a l’altra entre
mortals i recollides impossi-
bles. El gran Finale: reunir
tots els artistes dalt de l’es-
cenari mentre sonava la fa-
mosa cançó Alegría que tot-

hom es va endur de record.
Els qui veuen el Cirque du

Soleil per primera vegada en
surten impactats per l’estè-
tica, l’ambientació, la músi-
ca i els números. Els qui hi
vénen per segon cop se sen-
ten com decebuts: “És molt
igual que l’anterior, no?”.
Qui ja ha repetit més vega-
des analitza la dificultat dels
números i el que realment
de circ hi ha a l’espectacle.
Potser no n’estan del tot
convençuts, però en veure
els neòfits tan contents, se’ls
encomana l’Alegría. ■

La gimnasta Masha Silaeva
va ballar amb cinc ‘hula-hoops’
alhora davant l’admiració dels
espectadors, que també van
apreciar l’espectacular joc de
salts, mentre que els pallassos
van ser sempre presents a la
pista per arrencar rialles al
públic ■ XAVIER BERTRAL


