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El Cirque du
Soleil va néixer
el 1984 a
Quebec, una
ciutat amb una
tradició circense
fins aleshores
nul.la. Els seus
primers
modestos
espectacles de
carrer se centren
en el
virtuosisme en
les arts
tradicionals del
gènere i en
l’expressa
absència
d’animals. A
finals dels anys
80, la
companyia ja és
coneguda a tot
el Canadà i
comença a fer
gires pels Estats
Units. El seu salt
internacional
definitiu arriba
als 90 gràcies als
xous Fascination
i New Experience,
amb els quals
arriben al Japó i
Europa.

Actualment
compten amb
vuit
produccions
en gires
internacionals
simultànies:
Alegria, centrat
en el món del
clown;
Saltimbanco,
una faula
hiperbarroca
sobre la
civilització;
Mystère, una
celebració
surrealista sobre
l’origen del
temps; O,
que transcorre
íntegrament
en un escenari
aquàtic; La
Nouba, creat
especialment
per a
Disneyworld;
Varekai, un
tribut a l’ànima
nòmada i a la
imaginació;
Quidam i,
és clar, Dralion.

VUIT
MUNTATGES
AL MÓN

MARCA
DE LA CASA.
Diverses imatges de
Dralion, totes
estampades amb
l’inequívoc segell
del Cirque
du Soleil.

DRAC I LLEÓ
CIRC AVANTGUARDISME ESCÈNIC

El Cirque du Soleil combina les tradicions oriental i occidental a ‘Dralion’

S
uspès en el temps entre pas-
sat i futur, Dralion és una ce-
lebració de la vida, la natu-
ralesa i la humanitat, entesa
com un element que ha de
viure en harmonia amb el

món que l’acull. Així es ven la 12a
producció del Cirque du Soleil.
Amb aquest missatge potser hauria
estat més adequat que s’hagués es-
trenat l’any passat durant el Fòrum
de les Cultures, però la companyia
no necessita cap megaesdeveni-
ment que la publiciti. Els seus es-
pectacles, en gira per mig món,
s’han erigit com el paradigma de
l’espectacularitat, un efervescent
avantguardisme estètic i l’entreteni-
ment per a tota la família.

L’espectacle combina la coneguda estètica
d’avantguarda del Cirque du Soleil amb el mis-
teri de les mil.lenàries tradicions xineses. Dra-
lion, nom que fusiona drac (que representa les
tradicions orientals) i lleó (al.legoria d’Occi-
dent), és un espectacle eminentment visual en
què prenen un especial protagonisme els qua-
tre elements clàssics de la naturalesa: aire, ter-
ra, aigua i foc. Cadascun d’ells es materialitza a
l’escenari com un personatge més, creant una
nova mitologia en directe a mig camí entre les
cosmogonies asiàtiques i un rotllo new age
postmodern de difícil definició.

Així sabem que Azala, Deessa de
l’Aire, s’encarrega de salva-
guardar el sol i la immortali-
tat, i flota pel món de Dralion
protegint el cel i els que el
solquen. Gava és la Deessa de la Terra i la més
vinculada a la naturalesa humana. Els seus mo-
viments rítmics evoquen danses tribals que
s’ajusten als batecs del cor. Oceane és la Deessa
de l’Aigua, és clar, i les seves sensuals danses
exòtiques tenen el poder de controlar tots els
mars del món. Finalment, el foc està dominat
pel dimoni Yao, que conjura bondat i maldat
amb el seu moviment energètic. Aquests qua-
tre éssers estan units entre ells gràcies a un po-
der invisible que garanteix l’harmonia dels seus
poders. Es tracta de la Força Ame, que es presen-
ta al públic com un conjunt de veus coral que
canta en un llenguatge inventat, del qual

només el Cirque du Soleil coneix les regles gra-
maticals.

Aquesta filosofia per a tots els públics consti-
tueix el fil conductor de l’espectacle, en què no
hi falten els dralions que li donen nom, evident-
ment, i estructura amb eficàcia catorze núme-
ros d’aquells que deixen bocabadat. Dobles tra-
pezis, malabars amb els peus, clowns, contorsio-
nismes i equilibris impossibles, números de ba-
llet i torres humanes, cordes, teles i cèrcols tra-
vessant l’aire a velocitats vertiginoses... És a dir,
tota l’espectacularitat tan pròpia del Cirque du

Soleil.
L’artífex de tot plegat és Guy Ca-

ron, un dels principals pioners de
la resurrecció de les arts circen-
ses als anys 80. El director s’ha
encarregat d’imaginar i portar
a terme aquesta innovadora
integració de les arts escèni-

ques i artístiques amb el
circ, una característica

que –ens agradi o no–
sempre portarà el se-

gell del Cirque du
Soleil. L’artífex

d’aquesta mar-
ca és Guy La-

l i b e r t é ,
acordio-

nista i empassafoc que es va acabar convertint
en fundador de la companyia de circ més popu-
lar del planeta. A aquests dos importants noms
s’hi han de sumar els de Stéphane Roy, creador
de l’espai escènic; Julie Lachance, coreògrafa, i
Violande Corradi, compositora d’una música
que s’erigeix com un dels pilars del xou i que
està interpretada en directe per una orquestra
de set membres i tres cantants. La partitura
d’aquesta col.laboradora de Philip Glass, Jon An-
derson i Kitaro beu de diverses fonts: des de la
sonoritat de les melodies tradicionals hindús
fins a cançons populars d’Andalusia, l’Àfrica i
l’Europa de l’Est.

COMPLEXITAT TÈCNICA
En la línia de les produccions anteriors, Dralion
no s’acovardeix i fa pujar als escenaris més de
55 artistes de 10 països que donen una volta de
rosca més a la complexitat tècnica, la proesa
física i la bellesa plàstica de les seves actuacions.
Aquest espectacle s’uneix així a l’estètica i la
força dels seus predecessors que també han visi-
tat Barcelona: Saltimbanco, Alegria i Quidam.

Com és habitual, el Cirque du Soleil ha cons-
truït el seu propi espai escènic. La carpa Grand
Chapiteau ha estat erigida en una esplanada de
la Barceloneta, al final del passeig de Joan de
Borbó, més enllà de la platja de Sant Sebastià. A
Barcelona la seguiran Rotterdam, Oostende i
Zuric. Al novembre, tornaran a Espanya per visi-
tar Bilbao, Sevilla i València.

Després de veure l’espectacle, el públic tin-
drà a la seva disposició una infinitat de pro-

ductes de marxandatge per comprar, des de
samarretes fins a bols d’esmorzar, sense
oblidar la banda sonora i el DVD, editat

des que es va gravar per televisió l’any
2000. La versió per a la petita pantalla està

firmada per David Mallet i va guanyar tres pre-
mis Emmy el 2001.

Guillem Clua

LA FITXA
‘Dralion’
Local:
Carpa Grand
Chapiteau
Dates:
Fins al 15 de maig
Horaris: De
dimarts a dijous,
21.00 hores.
Divendres, 22.00
hores. Dissabte,
18.00 i 22.00 hores.
Diumenge, 16.30 i
20.30 hores
Preu:
De 27 a 60 euros


