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L'encant de les marionetes xineses 

Guangdong Puppet Troupe tornen al Fòrum arran de l'èxit de públic de les seves actuacions

X. H.

Lirisme, delicadesa i harmonia conviuen en l'espectacle de Guangdong Puppetry Troupe, una
companyia de marionetes tradicionals xineses, que va tenir un gran èxit de públic al juny, en les seves
primeres actuacions portades a terme al Fòrum, i que ara torna fins al dia 26 de setembre. Llegendes,
peces teatrals, danses, contes tradicionals i fins i tot òperes, com ara la trista història de la princesa Di-
Nu-Hua, es combinen en un espectacle d'una gran bellesa que han presentat a tot el món.

Més enllà d'una perfecta sincronització entre actors i titelles en la manipulació dels ninots, Guangdong
Puppetry Troupe convida el públic a entrar en la màgia de fer real el que és inimaginable: aparicions
sorprenents, marionetes que llancen foc i fum per la boca, delicades princeses que es converteixen en
fènixs. Els mateixos membres de la companyia s'encarreguen de confeccionar les marionetes, de
formes molt delicades i viva expressió, amb un ampli registre de formes i estils, des de dracs, princeses,
emperadors, guerrers i dimonis fins a bernats pescaires i espantaocells, manipulats per diferents
tècniques com ara bastons, guants o fils.

La companyia va ser creada a Guangdong, al sud de la Xina, el 1956 i, des d'aleshores, ha produït més
de 300 espectacles diferents. El reconeixement internacional al treball de creació i d'investigació es
tradueix en l'exposició permanent dels seus personatges a museus d'Alemanya, els EUA, França i el
Japó.
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