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DRALION. CIRQUEDU SOLEIL

Aun costat, el costat de l’Est, hi tenimel
drac, que, com tots sabem, és unabès-
tiamítica plenament identificadaamb
laXina, encara queelmónoccidental
hagi sigut també la llar demolts dracs
il·lustres (oi que sí, Sant Jordi?). I a l’al-
tre costat, a l’Oest, hi tenimel rei de la
selva enpersona, el sempre rugent lleó.
I què en surt, de la fusió entre aquestes
dues bèsties?Doncs el nomdeDralion,
que serveix a CirqueduSoleil per titular
elmésobertament oriental dels seus
espectacles. Això, sense renunciarmai
al propi ADN. Elmuntatge es presenta
enmolts sentits comunamenadegran
homenatgeals tresmil anys de tradició
xinesa enarts acrobàtiques. I tambéa
la filosofiaoriental i a la sevaperpètua
recerca d’harmonia entre l’ésser humà
i la naturalesa ambquè conviu; de ve-
gades, fent servirmalesmaneres. Però
permolt orientalitzadaqueestigui,
l’estètica delmuntatge segueix lluint de
manera inconfusible lamarcaDuSoleil.
I això resulta benperceptible enel gran-
diós teló de fons quees fa servir coma
element central de l’escenografia; un
teló dedivuitmetres d’ample que juga
a fons amb la duplicitat evocadaal títol
i tant pot semblar-nos un temple xinès
ambestructures futuristes comuna
armadurad’aquelles quearrossegaven
pels campsd’Europaels guerrers de
l’edatmitjana. El que resulta evident
és que, tant si elmiremambulls
occidentals comsi ho femambulls
orientals, elmónestà regit per quatre
elements naturals queaquí adquireixen
formeshumanes i se’ns presenten
vestint el color quemés els identifica.

L’aire, amb tonalitats blaves. L’aigua,
tan verda com les alguesmarines. El
foc, naturalment, d’un roig encès. I la
terra, impregnadad’ocre. A l’hora de
dissenyar el vestuari, tant d’aquests ele-
ments comde la resta depersonatges
de l’espectacle, s’ha buscat inspiració
no solament en la robaquees confecci-
onaa la Xina, sinó tambéen la queens
arriba de l’Índia o l’Àfrica. Perquènohi
falti de res, nohi faltarà ni unnenBuda
que, això sí, no està gaire content amb
la sevadivina condició. R.O.
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LA CRÍTICA DE LA SETMANA

PER RAMON OLIVER

ADIÓS A LA INFANCIA,
UNA AVENTI DEMARSÉ★★
Finalment, aquí el tenim:Oriol Broggi, que tants cops havia
mirat cap al Teatre Lliure de Gràcia (ubicat com qui diu a quatre
passes del carrer de la Perla, on va néixer La Perla 29) com qui
mira unmodel a seguir, estrenamuntatge en aquesta sala tan
carregada d’història i vibracionsmítiques. I ho fa de lamà de
JuanMarsé, l’autor d’un grapat demagistrals novel·les que
tenen tambémolt de crònica emocional de la Barcelona de
postguerra, vista sovint des de les proletàries altures d’una
muntanya del Carmel allunyada de les lluentors de la ciutat
dels prodigis. Marsé –ja ho havíem explicat– havia anat a ballar
de jovenet a aquella Cooperativa La Lleialtat situada on ara hi
ha el Lliure. I Broggi i Miró –l’autor de la dramatúrgia d’aquest
espectacle– han tingut lamolt bona ocurrència de ressuscitar
aquella sala de ball i fer-nos-hi entrar com qui entra en un
ball d’envelat en què actua en rigorós directe un intèrpret de
boleros i pasdobles en què vénen a coincidir tant el galàctic Sisa
com el seu alter ego Ricardo Solfa. Quan es tracta d’animar el
públic a llançar-se a la pista, aquest últim és qui porta la veu
cantant. Però quan es tracta de fer-nos viatjar cap al setè cel i
d’evocar elsmons imaginaris continguts en la literatura deMar-
sé, és el cançoner clàssic de Sisa el que domina l’escena.
Evocadorament situats en aquest espai unamica fantasmagò-
ric que condueix cap al túnel del temps, i que s’inspira potent-
ment en aquell altre que Broggi va crear per al seu sensacional
i fellinià 28 imig, l’espectacle ens convida tot seguit a recórrer
la literatura deMarsé tot jugant a reinventar-la. I aquí és on la
força del prometedor inici comença a difuminar-se. I on aquells
mateixos textos que tanta intensitat tenen quan els llegeixes
i aquells diàlegs plens alhora demelangia, rancor, tristesa i
humor que tan bé li surten al seu autor, comencen a semblar a
l’escenari massa artificiosos,massa dilatats, massa descarada-
ment literaris. I on, i encara que no sigui ni de lluny la intenció

dels creadors delmuntatge, el desig de buscar un entramat
aglutinador a personatges i escenes sortits de diferents
novel·les acaba creant en certsmoments una sensació de
feixuga artificiositat amb quelcom d’efecte Reader’s Digest:
pel camí, i separats del seu context, aquests personatges i
aquestes escenes perden entitat i emoció.
De tant en tant, a l’espectacle t’hi trobes ràfegues del que
hauria pogut ser i no ha sigut: penso, per exemple, en el no-
tablemonòleg de la prostituta interpretada per Alícia Pérez,
probablement la presènciamés remarcable d’un repartiment
en què només el capità de XicuMasó assoleix la sevamateixa
altura. Per contra, la caricatura infantil del Ringo d’Oriol Ginart
i dels seus companys d’“aventis” i el petit desgavell interpre-
tatiu a què dóna lloc en certsmoments el constant anar d’un
personatge a l’altre al qual estan sotmesos els actors no fan
altra cosa que remarcar les limitacions d’aquesta proposta tan
suggestiva, com també parcialment decebedora, i atacada per
un excés demetratge. Teatre Lliure Gràcia.


