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Festa Àsia aposta pel fervor patriòtic en un gran muntatge 

• 'Las campanas del reino Chu' tancarà el festival al Novedades

NÚRIA MARTORELL

La Casa Àsia llança les campanes (xineses) al vol per retre un patriòtic homenatge a la cultura i les
tradicions de les nacions Chu (a l'oest de l'actual província de Hubei), i clausurar d'una manera
apoteòsica l'extensa programació de Festa Àsia. La tercera edició del festival acabarà al Teatre
Novedades, a partir de dimarts que ve i fins al 10 d'octubre, amb Las campanas del reino Chu, un
muntatge colorista i trepidant, amb més de 50 intèrprets que ballen, canten, munten acrobàcies, lluiten i
fins i tot condueixen carros de combat guarnits amb vestimenta d'època.

Es tracta d'una versió reduïda --en l'original hi actuen 120 artistes-- d'un espectacle de gran format que
aglutina "els millors artistes i coreògrafs xinesos", va subratllar el cònsol adjunt de la República
Popular de la Xina a Barcelona, Gao Shoujian. El Ballet de la Província de Hubei fa tres anys que
representa aquest xou al teatre principal de la seva regió.

"Alguns fragments d'aquesta obra van formar part de la cerimònia de clausura dels Jocs
Olímpics d'Atenes, representant la cultura del pròxim amfitrió", va recordar José Franco, director
de la promotora Engira Produccions.

Un dels principals atractius de la proposta és el concert de campanes de diferents mides, que són
rèplica de les que es van trobar enterrades durant la dècada dels 80 i que pertanyien als temps de la
dinastia Chu, fa més de 2.500 anys. "Diverses universitats encara continuen estudiant el seu
peculiar so", va explicar Shoujian.

Aquest espectacle-homenatge dura una hora i 40 minuts i alguns dels seus fragments es representaran
a manera d'aperitiu dilluns que ve, al mateix teatre Novedades, dins dels actes de commemoració del
50è aniversari del naixement de la República Popular de la Xina.

L'obra completa es divideix en quatre capítols: Los tiempos de guerra, El sentimiento de nostalgia de los
bamboo slips --"en record al bambú que es feia servir per escriure", va aclarir el cònsol--, Los gritos
heroicos nacionales i Las danzas del Fénix, "que representen la capacitat humana d'aconseguir el
paradís a la terra", va apuntar Shoujian. "Aquestes representacions han de servir perquè la pau
s'instal.li una vegada per totes al món a través del so de les campanes", va afegir Franco.

BOLO A TARRAGONA
Una mostra de l'espectacle es va poder veure l'any passat al Liceu amb motiu del concert per celebrar
un agermanament entre la Televisió Central de la Xina i TV-3. Segons el cònsol, "les bones crítiques
que va tenir i la calorosa acollida del públic" han impulsat el seu retorn. Las campanas del reino Chu
també es podrà veure els dies 11 i 12 d'octubre al Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
La programació de Festa Àsia va començar ahir amb els tambors del grup Zarbant (Iran) i a partir d'avui
fins diumenge concentra les seves activitats al voltant de la plaça Margarida Xirgu de Montjuïc.
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Un moment de l'espectacle Las campanas del reino Chu.
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