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El ballet sobre bombetes de llum, que executen set xineses, és un dels números més lloats de ‘Dralion’

La ‘troupe’ d’origen quebequès presenta per quarta vegada espectacle a Barcelona, després d’‘Alegría’, ‘Quidam’ i ‘Saltimbanco’

El Cirque du Soleil
més xinès

La companyia estrena
‘Dralion’ amb més de
110.000 entrades venudes
i prorroga les funcions
fins al 15 de maig

Marta Monedero
BARCELONA

L
a majestuosa
carpa del
Cirque du
Soleil s’obri-

rà demà a la nit a
l’esplanada Nord de
la Barceloneta per
ensenyar el seu es-
pectacle més xinès,
‘Dralion’, un xou
amb què ret home-
natge al circ asiàtic
tradicional.

Si més de 190.000 madri-
lenys van passar fa uns mesos
per la poderosa carpa del
Grand Chapiteau del Soleil
per veure-hi Dralion, cal supo-
sar que Barcelona no voldrà
ser menys. Abans d’estrenar,
la companyia ja ha venut més
de 110.000 entrades, anuncia
que prorroga l’estada en di-
vuit funcions, fins al 15 de
maig, i posa 50.000 entrades
més a la venda.

Uns paràmetres estratosfè-
rics per a qualsevol altre es-
pectacle, però no per al Soleil,
una impressionant multinaci-
onal del circ contemporani,
que va aterrar per primer cop
a la capital catalana fa vuit
anys amb la barroca Alegría,
probablement un dels seus
millors espectacles. Després va
venir el fosc i inquietant Qui-
dam, per continuar amb Sal-
timbanco, un muntatge que
evocava l’estètica de la Com-
media dell’Arte, amb molt
bones crítiques fora, però no
tan bones a Barcelona.

Els quatre elements
Dralion és la dotzena pro-

ducció de la companyia, la
més xinesa, que mira a Orient
des d’Occident. Té un perfum
asiàtic, atès que la majoria
dels números estan protago-
nitzats per artistes xinesos
d’una tècnica altament depu-
rada, que fonen el misteri de
les tradicions del seu país amb
les escenografies preciosistes
marca de la casa del Soleil. Un
univers propi simbolitzat, en
aquesta ocasió, per la combi-
nació de dos animals: el dragó
i el lleó, que es fonen en un
animaló anomentat Dralion,
que protagonitza un dels nú-
meros del xou. Probablement,
però, el fil argumental és el
que pesa menys a Dralion.

La dramatúrgia s’ha apri-
mat en relació amb altres es-
pectacles de la companyia, tot
i que trena un discurs d’inte-
gració de cultures a partir dels
quatre elements: l’aire, la ter-
ra, l’aigua i el foc. Quatre per-
sonatges que, amb imagina-
ció, fan avançar un univers de

números que segueixen
l’estructura d’un programa
tradicional de circ.

La idea de fons és que, amb
Dralion, penetrem en un món
màgic que reprodueix l’eterna
lluita entre l’ésser humà i els
quatre elements naturals, que
són alhora la seva imprescin-
dible font de vida. Una excusa
per donar una miqueta de
contingut al discurs. Dralion
s’ajusta en cadascun dels seus
detalls a una fórmula més que

provada que els converteix en
únics, i no només per les di-
mensions de les seves propos-
tes.

Amb direcció de Guy Caron,
un quebequès de la colla de
pioners que van donar em-
branzida a les arts circences al
seu país, Dralion té com a ele-
ment distintiu un immens
mur metàl·lic de divuit metres
d’amplada per vuit d’alçada,
situat al fons de l’escenari.
Una paret per on es pengen i

s’enfilen els artistes i que està
recoberta d’un material espe-
cial, de nom Taraflex, que
serveix per amortir al màxim
les trompades.

La immensa paret és l’ele-
ment més cridaner, però l’es-
cenografia de Stephen Roy no
es queda enrere. No debades,
li va costar un any de feina.
Tampoc desllueix un luxós
vestuari ètnic, alguns ele-
ments del qual s’han pintat a
mà. Vermell per al foc, blau
per a l’aire, verd per a l’aigua
i marró per a la terra. Més de
tres mil peces de roba feta
amb les teles més variades i els
materials més exòtics.

Número nou
D’entre la dotzena de nú-

meros de l’espectacle, sobre-
surt el ballet de set joves xi-
neses que ballen sobre bom-
betes de llum enceses; els
equilibris sobre una sola mà
de la nena de nou anys Zhao

Yashi; un complicat pas de
deux aeri que protagonitzen
els acròbates Igor Arefiev i
Claudel Doucet, així com els
jocs malabars de l’increïble-
ment flexible Viktor Kee.

Per al xou barceloní, Caron
ha preparat un nou número
de trampolí, des d’on els
acròbates desafien la llei de la
gravetat emprant el futurista
mur de plataforma d’aterrat-
ge. Per últim, cal apuntar que
la música, interpretada per
una banda de set músics,
barreja una miqueta de tot:
world music, pop, algun so xi-
nès amb algun d’africà... I
canten en un idioma inven-
tat, del qual només el Soleil
coneix la clau.

Perquè tothom tingui temps
per desxifrar-lo, la companyia
ha allargat les funcions fins al
quinze de maig. A més, el So-
leil promet que durant els
pròxims vuits anys visitarà re-
gularment Barcelona.

Un fenomen
ben insòlit

☛ Va de preus. Poder veure
Dralion pot costar entre 27
euros (amb visibilitat res-
tringida) i 65 euros, en una
bona localitat, el cap de set-
mana. Un cost a què només
ens tenen acostumats els
astres del rock com els U2 o
Bruce Springsteen.
................................................
☛ On ho fan? D’entrada
pot semblar complicat, però
només cal enfilar el passeig
Joan de Borbó i fer via fins a
superar el Club Natació Bar-
celona. De cop i volta apa-
reixerà el perfil de la gran
carpa del Soleil a l’esplanada
on l’Ajuntament preveu que
s’hi construeixi, a mig ter-
mini, l’Hotel Vela, de Ricard
Bofill. Fins i tot mig amagats
tenen ressò massiu.
................................................
☛ El Rei Sol. Guy Laliberté,
el màxim responsable de tot
l’entrellat del Soleil, a qui
alguns han posat el sobre-
nom de Rei Sol (encara que
ell prefereixi que li diguin
guia) és el fundador d’a-
questa multinacional del circ
amb seu a Mont-real. Com ha
reconegut diverses vegades,
fa anys va passejar-se per la
Rambla amb xanques, quan
es dedicava a fer teatre de
carrer.


