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A V U I

dissabte

19 de març del 2005

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Si vols participar en el sorteig
de 2 entrades, 

només cal que truquis al 806 404
610* a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,09 e/minut. Telèfon mòbil:
1,51 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS

S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el dia
22 de març. Els guanyadors caldrà que
passin a recollir les entrades a les taquilles
de l'Auditori el mateix dia del concert. En
cas contrari, no dóna dret a reclamació ni a
cap reemborsament en efectiu (al fer la
trucada caldrà donar el núm. de
subscriptor)

el diari A V U I et convida:

Organitza:

RÈQUIEM DE MOZART
COR DE CAMBRA PRAGA ORQUESTRA MÚSICA BOHÈMICA

Anna Hlavenkova, soprano - Edita Adlerova, mezzosoprano
Marian Pavlovic, tenor - Roman Vocel, baix

Jaroslav Krcek, director

dimecres 23 i dijous 24 de març del 2005,
a les 21 h, a l'Auditori

CRISTINA CALDERER

Les acrobàcies amb banderes, un número xinès d’origen guerrer

C I R C

‘Dralion’

Postmodernitat
i sacarina

Jordi Jané

‘Dralion’, de Le Cirque du Soleil. Números: Acrobàcia (a les teles, amb

pals de bambú, a través de cèrcols, saltant a corda i al llit elàstic),

Malabarisme, dansa i equilibri, Equilibri amb contorsió, Doble

quadrant, Lleons (dralions) acròbates i pallassos. Coreografia: Julie
Lachance. Composició musical: Violaine Corradi. Cantants: Calvin
Braxton, Agnès Sohier. Direcció de la banda: Stephen Poulin. Vestuari:

François Barbeau. Escenografia: Stéphane Roy. Disseny de so: Guy
Desrochers. Disseny de llums: Luc Lafortune. Guió entrades de

pallassos: Michel Dallaire. Direcció acrobàtica: Li Xining. Direcció:

Guy Caron, Silles Sainte-Croix. Antiga escullera de la Barceloneta, 17

de març.

La connivència de la companyia
quebequesa amb el Festival de Circ
Montecarlo (recordem que Li Xining és
membre del jurat del certamen mone-
gasc) va portar cinc números de Dralion
a l’edició del 2003: salts acrobàtics a
corda, pas à deux amb teles, els cèrcols,
l’equilibri amb contorsió de Yashi Zhao
i els malabars de l’ucraïnès Víctor Kee
(Copa Princesse Antoinette a l’artista
més jove i Clown de Plata, respectiva-
ment). Alguns artistes i números del
programa no són els mateixos de quan
es va crear el 1999 i és possible que a
Barcelona hi hagi encara petites varia-
cions (per exemple, s’anuncia un nú-
mero d’antipodisme amb ombrel·les
que no vam veure la nit del debut). El
pas dels anys ha aconsellat el canvi de
la contorsionista Yashi Zhao per la
també molt menuda Du Xue, que en
alguns moments ens pot semblar una
fràgil estrella de mar (entre altres virtu-
osismes sempre en equilibri sobre una
sola mà, efectua dos espagats horitzon-
tals, l’un ajudant-se amb l’altra mà per
sota de la cama i l’altre per sobre).

Conceptualment, Dralion integra els
quatre elements (Aire, Aigua, Terra i
Foc) i els concreta en tres deesses i un
dimoni (Azala, Oceane, Gaia i Yao). Amb
la graderia prèviament animada per
l’eficaç quartet de pallassos que després
farà les entrades de represa, l’espectacle
arrenca amb un combinat d’accions
aèries i terrestres més esteticistes que
no circenses, culminades amb un cop
d’efecte amb què es descobreix la paret

practicable situada al fons de la pista,
una de les troballes en tecnologia es-
pectacular a què ens té habituats el So-
leil i que, juntament a les corones cir-

culars mòbils penjades a la cúpula, do-
nen personalitat i ritme a la funció.
Aquesta paret –la part de sota s’usa
com a fossat d’orquestra– facilita les
entrades i sortides de diversos perso-
natges i és, alhora, un espai practicable
per on es despenjaran els ballarins ver-
ticals i transitaran o crearan figures els
saltadors al llit elàstic. Vull remarcar
que a la Festa del Circo Contemporaneo
de Brescia del 2002, els francobelgues
AOC van presentar La Syncope du 7, un
espectacle que usava exactament
aquesta mateixa tècnica d’entrecreuar a
l’aire i projectar contra la paret els
acròbates procedents de dos llits elàs-
tics, si bé amb estètica Matrix i una re-
lació entre personatges molt distancia-
des del to habitual en el Soleil. Harmò-
nic, precís i de gran bellesa el número
de dos quadrants basculants dobles.
Una de les seqüències (tot en gronxa-
ment i sense pausa): lliurament de la
volant en triple pirueta a mans del
portador, casse-cou, volant agafada per
un turmell després de mig mortal,
subjecció mans a mans –atenció– tor-
nada de la volant a la barra superior en
doble mortal ascendent. Altres mo-
ments àlgids de l’espectacle: l’ascensió i

descens per la bàscula russa de tres
dralions (6 acròbates, 2 dins de cada
animal) en equilibri sobre una bola; el
pas à deux a les teles, molt semblant al
de l’espectacle Yin Yang (AVUI, 6.1.05);
l’acrobàcia a través dels cèrcols (coreo-
grafiada animalescament i ambientada
a l’Àfrica misteriosa) i les acrobàcies
saltant a corda (en què destaquen una
piràmide de 12 artistes i els vertiginosos
8 mortals a temps d’un dels acròbates).

Continuo sostenint que, dramatúrgi-
cament, el Soleil conserva, per bé que
sovint dissimulada, l’estructura de l’es-
pectacle de circ modern instaurada per
Astley. Em sembla, doncs, erroni, dir-ne
circ contemporani o d’avantguarda. Jo
més aviat en diria circ postmodern. El
Soleil aporta moltes coses al circ de
sempre per continuar sent circ de
sempre. A Dralion aplica els seus dis-
senys, atmosferes, climes sonors, ginys
escenogràfics i d’utilleria i continua in-
vestigant en coreografia acrobàtica. Els
números de circ hi són de gran qualitat,
la inversió econòmica en producció és
grandiosa i hi ha un visible esforç ima-
ginatiu en la posada en escena. Per cert,
en aquest aspecte, ¿com aniria un pèl
menys de sacarina?


