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Campanes xineses per la pau

El Novedades farà una funció especial per a la comunitat del 'Chinatown' de Barcelona

Marta Monedero

'Las campanas del reino de Chu' 
Teatre Novedades
Del 27/09 al 10/10

Les danses, les músiques tradicionals i el so particular de les campanes de Chu, que als anys 80 es van
trobar enterrades a Hubei, una regió de la Xina central, són alguns dels elements de Las campanas del
reino de Chu, un espectacle de format monumental (amb carros mastodòntics inclosos) interpretat pel
Ballet de Hubei, que s'endinsa en les tradicions de la Xina mil·lenària de la dinastia Chu per llançar un
missatge de pau universal.

El muntatge original de Las campanas del reino de Chu compta amb cent vint actors, encara que a les
funcions que es faran al teatre Novedades (un dels més grans de l'Estat) només se n'hi veuran
cinquanta. A Barcelona se'n veurà una versió reduïda perquè la resta de participants no hi cabien. I és
que aquesta és una producció nacional (nacional a nivell xinès, volem dir), creada per ser vista al Centre
de Convencions de Xangai i protagonitzada per una de les companyies convidades a la celebració de
clausura dels passats Jocs d'Atenes, ja que Pequín serà la nova seu olímpica al 2008.

La comunitat xinesa de Barcelona, molt organitzada a nivell associatiu, ha propiciat que Las campanas
del reino de Chu pugui venir a la capital catalana coincidint que dilluns que ve se celebra "el 55è
aniversari de la creació de la República Popular Xinesa", comenta el cònsol d'aquest país asiàtic a
Barcelona, Gao Shoujian. Per aquest motiu, dilluns mateix s'organitzarà una funció especial pensada
per a la comunitat del Chinatown barceloní, mentre que l'estrena oficial de l'espectacle serà dimarts
vinent. En realitat, ha estat l'esforç de la comunitat d'aquest país asiàtic el que ha possibilitat poder
portar Las campanas del reino de Chu (150.000 euros) facilitant la tornada a la ciutat d'una formació que
ja va venir l'any passat al Liceu, gràcies a un acord del Gran Teatre amb Televisió de Catalunya i la
televisió nacional xinesa. 
La versió reduïda de Las campanas del reino de Chu que es veurà al teatre Novedades
compta amb una cinquantena d´actors.
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