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Una malla metàl·lica de vuit metres d’alçada domina l’escenari on, avui, comencen els assajos de ‘Dralion’

Les tripes del Soleil

El perfil majestuós de la carpa del
Cirque du Soleil ja retalla el cel de
l’escullera del port de Barcelona.

Dins l’immens tendal, la companyia
quebequesa hi exhibirà ‘Dralion’

Marta Monedero

E
ls caps pensants del Soleil
es delien per tornar a Bar-
celona, una d’aquelles ciu-
tats fetitxe on arrasen cada
cop que vénen. El Soleil
connecta amb el tarannà

de molts barcelonins i, en bona lògica,
l’equip de l’alcalde Joan Clos ha fet
mans i mànigues per poder encabir-los
en un nou espai: l’esplanada Nord, si-
tuada al final del passeig Joan de Bor-
bó. Perquè ens entenguem, passat el
Club Natació Barcelona. Uns terrenys
on, algun dia, volen construir-hi l’Ho-
tel Vela, dissenyat per l’arquitecte Ri-
card Bofill.

Si abans els havíem vist a la platja de
la Mar Bella (Alegría i Quidam) i al costat
de La Maquinista (Saltimbanco), ara,
com bé diu Patrick Flynn, el director
en gira de Dralion, “tenim a favor que
som més a prop del centre de la ciutat
i l’autobús et deixa a la porta”. En
contra: “Que no se’ns veu”. I tant que
no se’ls veu! Estan ben enclotats. Cal
acostar-s’hi molt per divisar com one-
gen les banderes catalana, quebequesa
i canadenca, que coronen la magnífica
carpa Gran Chapiteau. Una ciutat iti-
nerant que es desplaça transportant
cent seixanta persones i mil tones d’e-
quip, que van arribar a la capital cata-
lana ja fa vuit dies per preparar l’es-
trena del 17 de març. Fins ahir, però,
no en van acabar de muntar l’estruc-
tura. Aixecar carpa els ha costat força,
“pel vent que bufa”, que els ha causat
més d’un problema.

Anglès i mandarí
Tampoc els han ajudat les pluges. El

terreny tou i enfangat dificultava ahir
la feina dels operaris, que anaven dei-
xant petjades per la carpa d’assaig, un
espai on, cada artista, hi té un came-
rino portàtil. Aquí es guarden els ves-
tits, la majoria pintats a mà, i els de-
corats. Fins i tot hi ha una estora ge-
gant, on s’escalfen i descansen. “Com
que a Barcelona teniu uns ritmes vitals
noctàmbuls, l’espectacle és a les deu
del vespre i els nostres artistes no estan

acostumats a aquest horari; per tant,
molts aprofiten l’estora per fer-hi una
becaina”. En un extrem de la carpa, un
cartell anuncia el pla del dia en anglès
i mandarí. Si bé les llengües oficials del

Soleil són l’anglès i el francès (recor-
dem que la companyia va néixer a
Mont-real), en aquesta ocasió, bona
part dels artistes són xinesos. “D’aquí
el canvi de llengües”. Mentre parla, en

Patrick no deixa d’acariciar un Drali-
on, un animaló creat a partir d’ele-
ments reciclats; barreja del lleó i el
dragó, com a símbols d’Orient i Occi-
dent: una idea que el Soleil combina
amb l’avantguarda que el caracteritza
en l’espectacle del qual (tot i dur cinc
anys en gira) a Barcelona es veurà un
número nou. “Ens coincideix una de
les revisions que, periòdicament, fem
del xou i els creadors han decidit afe-
gir-hi un número de trampolins”. Les
tripes del Soleil ja rutllen. Avui, els
artistes comencen els assajos. Pels vol-
tants, però, pocs ho saben. Només un
cambrer del bar tronat del costat, que
comenta que una entrada per veure’ls
costa “dotze papers”.
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‘Il·lusionistes’ i ‘Mil·lenium’

Un cert
desangelament

Jordi Jané

5è Festival Internacional de Màgia

Memorial Li-Chang. Espectacles:

‘Il·lusionistes’, de Lluïsa Cunillé. Companyia

Hongaresa de Teatre, amb Lola López, Rosa
López i Paco Zarzoso. Direcció: Paco Zarzoso.
‘Mil·lenium’, de i amb Mag Lari. Direcció

tècnica: Enric Magoo. Teatre Zorrilla,

Badalona, 18 i 20 de febrer.

Com que cinc edicions són una mostra bastant fiable
de l’enfocament d’un festival, hauríem d’inferir que, ja
sigui per limitacions pressupostàries o per una decidida
opció estètico-social, el Memorial Li-Chang de Badalona

es decanta més pel proselitisme màgic que no pas pels
espectacles potents i/o innovadors. En efecte, durant un
mes s’hi programen un seguit d’activitats que volen
divulgar l’il·lusionisme entre infants, joves i adults, i
que involucren escoles, centres cívics, mercats, centres
comercials, biblioteques i fins i tot hospitals al voltant
de l’art a què el badaloní Li-Chang va dedicar tota la
seva vida. Tot plegat tan necessari com aplaudible, però
el cert és que la programació del festival-festival evi-
dencia un cert desangelament. Enric Magoo ha bastit
aquesta edició amb només tres espectacles: els dos que
comentem avui i la Gala Internacional de Màgia, de la
qual –això sí– aquest cop se n’ofereixen tres funcions
(divendres, dissabte i diumenge vinents).

Estrenat a l’Espai Lliure el passat setembre, Il·lusionistes
és de la mena d’espectacles teatrals que complementen
i dignifiquen un festival de màgia. I no tant perquè
l’autora integri els efectes màgics a la vida quotidiana,
sinó perquè personatges, argument i diàlegs demostren
coneixement (o afinada intuïció) de l’entrellat del món
de les varietats, tan sovint prenyat de sordidesa i soli-
tud. Un il·lusionista mediocre i les seves dues germanes
i ajudantes intermitents mantenen opcions vitals ben
diverses: mentre l’escriptora, cleptòmana i escapista

Alícia (Lola López) mira al futur tot fugint del present,
la vocalista i faquira Àgata (Rosa López) mira enrere tot
buscant el seu cor, perdut ja no recorda on ni quan ni
per culpa de qui. Per la seva banda, Paco Zarzoso sembla
que mira al més enllà interpretant Alfredo, una mena
de Peter Pan per a qui la vida és molt més complicada
que els trucs de màgia. Tendrament patètic, Alfredo
intentarà endebades posar-se al servei de França per
emular Jean-Eugène Robert-Houdin (el pare de l’il·lusi-
onisme modern, qui, enviat a Algèria per Napoleó III
l’any 1856, va neutralitzar una revolta independentista
usant uns suposats poders màgics).

Presentat a l’última Fira de Tàrrega, el Mil·lennium del
Mag Lari és, sobre el paper, un espectacle infantil. Però,
tant a Tàrrega com a Badalona, també hi van xalar els
adults. Després d’una espectacular entrada en escena,
Josep Maria Lari arrenca a parlar i ja no para de fer-ho
tot presentant màgia de prop (amb circuit tancat de
televisió), màgia de saló, d’escenari i grans il·lusions
(Caixa d’Eva, Zig-zag, Caixa de les espases i una levita-
ció). Van ser molt aplaudits el peix Sushi endevinant
una carta i el transfer de l’ànec Cinto (no sé si gràcies
a la preparació emotiva de l’audiovisual precedent o al
doble humor amb què Lari explica el truc).


