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El Cirque du Soleil portarà a la tardor el xou Dralion a Madrid i Barcelona

Luz Sanchis

Dralion, el nou espectacle del Cirque du Soleil, arriba a Espanya aquesta tardor. El muntatge, considerat
el més difícil i arriscat tant pel muntatge com per les acrobàcies, està basat en tradicions mil.lenaries
xineses i barrejat amb tendències avantguardistes.

Madrid serà la ciutat on s'estreni, el15 d'octubre, i després, al novembre, recalarà a Barcelona. La
companyia, de moment, busca amb els ajuntaments de totes dues capitals un emplaçament per a la
seva carpa, cosa que no és Fàcil donada l'escassetat de grans espais sense edificar.

El nom, Dralion, és una barreja de drac i lleó en angles. El seu director de marqueting, Shawn Kent, va
presentar ahir el muntatge a Madrid i va explicar que el fundador de la companyia, Guy Laliberté, és un
apassionat del circ xinès, i que per això  sempre introdueix un o dos números d'aquest estil de cine.

El xou, en que treballen 55 artistes de 12 nacionalitats, gira al voltant deIs quatre elements: terra, foc,
aigua i aire. Representats per quatre colors, la seva conjunció en escena representa l'harmonia del món
segons la filosofia xinesa. Kent va comentar que el fil conductor és molt difús «perquè cada espectador
s'emporti la seva propia impressió", Dralion es va estrenar a Londres al gener i es representa ara a
Amsterdam però no és el seu últim espectacle ja que als Estats Units en tenen un altre de més recent
en cartell.

La companyia canadenca té ara mateix nou espectacles en escena a tot el món. L'últim deIs seus
muntatges representats a Espanya va ser Saltimbanco, que es podrà veure a Gijón aquest estiu. Shawn
va explicar que ha estat el més vist i el que més ha agradat, i que en conseqüència confia que viatgin a
Astúries espectadors de tot Espanya.
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