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La companyia del Quebec obrirà la carpa a la capital catalana el 17 de març per presentar-hi la
seva dotzena producció

El lleó i el dragó

El Cirque du Soleil torna a Barcelona amb 'Dralion', el seu espectacle més ètnic

Marta Monedero
MADRID

S i a Hollywood en lloc de fer-hi pel·lícules es dediquessin al circ, 'Dralion' en seria la
superproducció de la temporada: un luxós espectacle amb el segell estètic i conceptual del
multimilionari Cirque du Soleil, que serà a Barcelona a partir del 17 de març.
Una tècnica llargament depurada amara Dralion, que fon les escenografies preciosistes marca de la
casa amb el misteri de les tradicions xineses. Una combinació representada gràcies a dos animals: el
dragó i el lleó, que simbolitzen el món oriental i l'occidental. Problablement, però, el fil argumental és el
menys important en la dotzena producció del Cirque su Soleil, estrenada a Londres a principis d'any i
que aquests dies és a la Casa de Campo de Madrid.
Encara no se sap quina serà la seva ubicació quan vinguin a Barcelona. Potser en el forat deixat pel
Fòrum, potser en una zona més cèntrica, diguem de la Sagrera. Sembla clar que no serà ni a la Mar
Bella ni davant La Maquinista, però deixem les elucubracions espacials per als teòrics del circ i centrem-
nos en l'espectacle i en com prem amb intel·ligència els ressorts de la maquinària emocional del públic.
Plàsticament impactant, Dralion enllaça els quatre elements: l'aire, la terra, l'aigua i el foc. Quatre
personatges que, amb imaginació i coherència, fan avançar un univers extraordinari de números que
repten qualsevol impossibilitat física a partir d'elements ja explotats. L'estructura els funciona com un
rellotge suís. Del que es tracta és d'afinar-la i reinventar-se en cada cas.
Bell 'pas de deux' aeri
Tant en les entrades com en els números de represa dels pallassos de Dralion, el quartet format per
Philippe Aymard, Juan Carlos Batoz, Gerald Regisching i Guto Vasconcellos desplega un poderós
ventall mímic, al servei de situacions hilarants, que suavitzen el fil de tensió que provoquen números
com el complicat pas de deux aeri que protagonitzen els acròbates Igor Arefiev i Colette Morrow, un ball
lànguid que s'envola repenjat en dues llargues bandes de roba blava i que es troba entre el més bell de
Dralion, juntament amb els jocs malabars de l'ucraïnès increïblement flexible Viktor Kee.
Un dels actes més nous de l'espectacle és el ballet sobre llums en què set xineses executen, tota
l'estona de puntetes, un ballet sobre bombetes de llum. I és que la presència xinesa domina aquest
espectacle en què participen 55 artistes, una trentena dels quals són d'origen oriental. La més jove és la
menuda Zhao Yashi, de 9 anys, que astora per la seva força i agilitat mantenint l'equilibri en un bastó
sobre una sola mà. També protagonitzats per xinesos són els números dels pals de bambú i el salt amb
anelles on els acròbates adopten, incongruentment, un aire tribal africà.
A Barcelona s'hi podrà veure un número nou que no el fan a Madrid. El circ no vol avançar quin serà,
però segur que això no impedirà que el públic català es torni a rendir a l'eufòria que desperta la
companyia quebequesa, que fa pagar unes entrades que farien esgarrifar si les demanés qualsevol altre
espectacle fet aquí.
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XIFRES I LLETRES
Fa 20 anys la ciutat del Quebec buscava un espectacle que li servís per celebrar el 450è aniversari del
descobriment del Canadà per Jacques Cartier. Un artista de carrer anomenat Guy Laliberté va proposar
un muntatge anomenat Cirque du Soleil, que va voltar per tot el país. Des de llavors no han parat de
rondar-la.
No s'entén gaire que una gran companyia amb marca registrada i nascuda en un territori sensible al
tema de la llengua com és el Quebec hagi de passar per l'adreçador i a Madrid se la conegui com El
Circo del Sol. Quan preguntes pel Cirque du Soleil, tothom fa cara de trencaclosques.
Tot i viure de manera itinerant, com en els circs de tota la vida, el personal del Soleil es renova
periòdicament. La mitjana d'edat dels treballadors és de 34 anys, pertanyen a més de quaranta
nacionalitats i parlen vint-i-cinc llengües diferents.
La companyia manté la seu central a Mont-real i en vint anys ha presentat els seus espectacles a un
centenar de ciutats d'arreu del món. Holanda i l'Estat espanyol són els països europeus pels quals tenen
més tirada.
Actualment Cirque du Soleil presenta nou espectacles diferents. D'itinerants en té sis: Quidam, Alegria i
Saltimbanco, que ja s'han vist a Barcelona, Dralion, que arriba al març, i Varekai, actualment de gira per
Nord-amèrica. Per contra, de fixos en tenen quatre, dos dels quals amb seu a Las Vegas -O, Mystère,
Zumanity- i un a Orlando, La Nouba.

CIRQUE DU SOLEIL / El malabarista Viktor Kee llança set pilotes enlaire
en un dels números estrella de Dralion
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