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Dos dels acròbates saltaires que protagonitzen el nou número incorporat a ‘Dralion’ en l’estrena d’ahir a la nit a Barcelona

El quebequès Cirque du Soleil torna a enlluernar el públic barceloní, aquesta vegada, amb l’espectacular ‘Dralion’

L’imperi del sol creixent
Marta Monedero

BARCELONA

L
a història
d’amor entre
Barcelona i el
Cirque du

Soleil continua in-
tacta. Així ho cor-
roborava ahir l’es-
trena de ‘Dralion’,
un espectacle de
gran magnitud que
s’arrela en la tradi-
ció xinesa, sense
perdre l’estil propi
de la companyia
quebequesa.

Només pesos pesants del
rock com ara els U2 o Bruce
Springsteen arriben a Barce-
lona aixecant tantes expecta-
tives com ho fa el Cirque du
Soleil. En les tres visites ante-
riors, amb Alegría, Quidam i
Saltimbanco, la companyia amb
seu a Mont-real i volada pla-
netària havia posat el llistó
ben alt. Ahir a la nit no van
decebre un públic delerós de
l’esteticisme escènic i la qua-

litat tècnica d’uns artistes, en
aquesta ocasió, de nacionali-
tat majoritàriament xinesa.
Perquè Dralion és, no ho nega-
rem, l’espectacle més xinès
del Soleil. Una afirmació que
no es contradiu amb el fet que
la factoria del Soleil tingui
una marca de fàbrica incon-
fusible. Única. El seu estil mo-
dela tot allò que toca. El rigor
i la màgia els acompanyen. I
justament això és el
que passa a Dralion, la
producció número
dotze de la companyia,
que ret homenatge al
circ asiàtic tradicional,
això sí, des d’un em-
bolcall pensat i perfec-
cionat al màxim.

A Dralion, el circ hi
brilla fins a enlluernar,
superant una prima
dramatúrgia i unes co-
reografies concebudes
per guarnir els enlla-
ços entre els números.
Dralion segueix, tan
personalment com es
vulgui, l’estructura
tradicional d’un pro-
grama de circ quant a
la successió de núme-
ros. Una fórmula ja
utilitzada a Quidam.
Aquí, però, en lloc de
dos pallassos n’hi ha

quatre, que despleguen un
poderós ventall gestual i que
contrapunten i donen conti-
nuïtat a l’espectacle. Una mis-
sió que comparteixen amb els
quatre elements: l’aigua, el
foc, la terra i l’aire que, teòri-
cament, fan de fil conductor
d’un xou que pren el títol de
la fusió de dos animals, el lleó
i el dragó, símbol d’entesa en-
tre Orient i Occident.

Els pallassos van començar a
actuar quan el públic encara no
s’havia assegut del tot i van in-
troduir un cerimonial que te-
nia com a primer número l’e-
quilibri sobre una sola mà que
protagonitzava Zhao Yashi, una
nena tan forta com menuda,
seguida pel malabarista ucraï-
nès increïblement flexible Vic-
tor Kee, la perfecció del qual
frega l’absolut quan llança en-

laire set pilotes al ma-
teix temps i, tot seguit,
les recull. Aquests eren
probablement els mo-
ments més destacats de
la primera part, junta-
ment amb el número
nou que Guy Caron ha
dissenyat per a l’estrena
catalana, el més aplau-
dit per la seva especta-
cularitat, en què cinc
acròbates salten des
d’un parell de llits elàs-
tics per enfilar-se cami-
nant pel mur que pre-
sideix l’escenari.

El número en què
vuit xineses ballen, tota
l’estona de puntetes,
sobre bombetes enceses,
sorprèn per innovador i
donava el tret de sortida
a la segona part, amb el
permís dels pallassos,
esclar. Però va ser un

sensual pas de deux aeri prota-
gonitzat per Igor Arefiev i
Claudel Doucet, que s’envola-
ven repenjats en dues llargues
bandes de roba blava, el mo-
ment més bell de Dralion. Per
l’efectivitat, catalogaríem amb
nota alta el número dels drali-
ons i el salt amb anelles en què
deu artistes masculins es llan-
cen i surten disparats com flet-
xes al ritme d’una música d’ai-
re tribal africà. Tancava el xou
un salt a corda d’habilitat
summa, que deixava el públic
amb molt gust de boca.

Sens dubte, a Dralion s’hi
mostra circ de primeríssima
qualitat, però seria injust que-
dar-se només amb les proeses
tècniques dels seus artistes,
amb una mera successió de
números, amb el preciosisme
del vestuari i l’escenografia,
perquè Dralion és un espectacle
coherent, total i, com a tal,
eclèctic. Un fenomen que fuig
de definicions tancades, que té
la virtut de mirar endavant.
Del Soleil se n’ha dit que era el
circ del segle XXI. Ja hi som, a
la nova centúria, i la compa-
nyia quebequesa continua a
l’avançada. Per si això fos poc,
el Soleil demostra, des de fa
vint anys, que no hi ha negoci
com el de l’imperi de la màgia
i la fantasia.

Glamur i expectació

➤ Tot i que l’accés al circ va propiciar al-
guna queixa, sobretot a la sortida, perquè
el tema de l’aparcament no estava especi-
alment ben resolt, l’estrena de Dralion, ahir
a la nit a l’esplanada que hi ha a l’avinguda
Joan de Borbó, al costat del mar, va co-
mençar puntualment. Amb més de
110.000 entrades ja venudes a Barcelona, a
la funció inaugural d’ahir s’hi va poder
veure tota mena de convidats, entre els
quals un grapat de famosos d’àmbits vari-
ats com ara la mediàtica Antonia dell’Atte,
el president de CIU, Artur Mas, la conse-
llera de Cultura, Caterina Mieras, i la d’In-
terior, Montserrat Tura, el president del
Barça, Joan Laporta, l’escriptora Carme Ri-
era, la cineasta Isabel Coixet, el publicista
Lluís Bassat, el presentador Ramon Pelli-
cer, la model Verònica Blume i la família
dels tenistes Sánchez Vicario.


