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Primera fila    icult
Espectacular muntatge amb segell canadenc

MARTA CERVERA
BELGRAD  ENVIADA ESPECIAL

S
ense alè. Així acaben els 14 
versàtils artistes que do-
nen vida a l’energètic i es-
pectacular iD, el xou amb 

el qual la companyia canadenca Cir-
que Éloize desembarca a Barcelona 
el 9 i 10 de maig. El BTM acollirà 
aquesta potent proposta interdisci-
plinària, una exhibició d’adrenali-
na que integra au-
tèntiques estrelles 
d’esports extrems, 
com la bicicleta de 
trial i el patí en lí-
nia, amb un equip 
format per balla-
rins de hip-hop i de 
breakdance, i amb 
joves talents del 
circ contempora-
ni: equilibristes, 
acròbates, malaba-
ristes, contorsio-
nistes...
 A Belgrad (Sèr-
bia), el públic es va 
entusiasmar amb 
iD i va connectar 
des del primer mo-
ment amb aquesta 
dinàmica propos-
ta. Nens i adults van disfrutar al mà-
xim amb un espectacle on els núme-
ros s’encadenen amb naturalitat a 
partir d’una dramatúrgia senzilla 
que neix de l’enfrontament entre 
bandes per una noia. Un dels mo-
ments més impactants va ser quan 
va arribar fins a la platea la increï-
ble persecució entre el patinador en 
línia català Jon Larrucea i el crac de 
la bicicleta de trial francès Thibaut 
Philippe, capaç d’arriscar al màxim 
a l’hora de desafiar la llei de la grave-
tat. El xou parteix de la idea de tenir 
una identitat pròpia per oferir un 
espectacle molt físic, ple de ritme i 
contagiosa energia. Els números in-

un circ amb
batec urbà

I necessiten expressar-se a través del 
que saben fer», destaca el canadenc 
Jeannot Painchaud, director de la 
funció i fundador del Cirque Éloi-
ze, companyia puntera de circ con-
temporani. «Molts dels intèrprets no 
provenen de cap escola. Són autodi-
dactes», afegeix.

DEL CARRER AL TEATRE / Format a l’Es-
cola Nacional de Circ del Canadà i a 
la de França, Painchaud va fer els 
seus primer passos com a artista de 
carrer abans d’entrar a formar part 
del Cirque du Soleil, que actual-
ment «és soci financer a la compa-
nyia», apunta. El 1993, va fundar el 
Cirque Éloize. Dels 10 espectacles 
estrenats fins ara per la companyia, 
iD figura entre els més populars. Va 
debutar el 2009 i ha estat aclamat 
en diversos continents superant les 
600 funcions. La versatilitat dels in-
tèrprets és el seu tret distintiu. «Bus-
co un equilibri entre el teatre i la 
tècnica acrobàtica. No m’interessa 
tenir el màxim especialista en cèr-

col aeri, per exem-
ple, si no té dots 
d’actor o pot de-
fensar-se com a ba-
llarí per acoblar-se 
a altres números», 
assenyala el direc-
tor. «A la compa-
nyia s’ensenyen 
entre ells. Treba-
llar amb gent que 
p r o v é  d ’ a l t r e s 
mons enriqueix 
realment molt».
 Els intèrprets 
del Cirque Éloi-
ze necessiten créi-
xer com a artistes i 
explorar nous ter-
ritoris. En aquest 
sentit la increïble 
contorsionista su-

ïssa Emi Vauthey confessa: «El més 
difícil per a mi és el número aeri amb 
les sedes blanques». Aquest exercici, 
que és un dels més poètics del xou, 
el va aprendre a fer després de fitxar 
pel Cirque Éloize. I el broda suspe-
sa en unes teles blanques interactu-
ant amb un patinador. En un altre 
número, la seva parella és un balla-
rí de breakdance. «M’agrada afegir-hi 
una mica d’humor. Odio que la gent 
s’angoixi veient-me», aclareix l’elàs-
tica noia que presumeix de no tenir 
problemes d’esquena. «El que sí que 
em costa és anar amb talons: les me-
ves articulacions es torcen amb mol-
ta facilitat». H

l’aclamat cirque Éloize 
desembarca a Barcelona amb  
el seu dinàmic ‘iD’ el 9 i 10 de maig 

Especialistes en hip-hop, bicicleta  
de trial i patins en línia interactuen amb 
acròbates i equilibristes al xou

dividuals, o per parelles, dels 14 ar-
tistes especialistes en 12 disciplines 
diferents enllacen amb números co-
rals. 
 Si una cosa és imprescindible al 
Cirque Éloize és que cada intèrpret 
vagi més enllà de la seva pròpia espe-
cialitat. «Els artistes de circ i del car-
rer comparteixen la mateixa filoso-
fia: s’identifiquen amb el que fan, és 
una cosa que porten dins, a l’ànima. 

La polivalència dels 
intèrprets és la marca 
de la companyia, que 
busca l’equilibri entre  
el teatre i l’acrobàcia  

33 L’especialista en roda Cyr s’emporta molts aplaudiments del públic.

Un dels números 
corals. Cadires 
en miniatura per 
a grans intèrprets.

Diversos membres 
de l’equip executen 
l’efectista número 
final de ‘trampwall’.

TALENT LOCAL

Dels 14 intèrprets d’ iD, tres són es-
panyols. El valencià Ángel Sánchez, 
un gimnasta que protagonitza un 
vibrant número amb cadires, en-
tre altres, va entrar a la companyia 
fa dos anys. «Hi ha molt bona ona a 
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Tres espanyols 
amb bona ona
Un gimnasta, un saltador de trampolí i un 
patinador contribueixen a l’èxit de l’espectacle

l’equip, no només entre els artistes 
espanyols», destaca aquest musculós 
atleta de 29 anys que abans havia tre-
ballat amb el Cirque du Soleil. «Els 
aplaudiments del públic són molt 
més agraïts que no pas les habituals 
notes dels jutges en les competici-
ons de gimnàstica», ressalta l’atleta 


