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'SHAOLIN DE XINA', l'emoció de les arts marcials 

• Un espectacle que satisfarà els fans del Circ Xinès i els practicants de kung fu

MARIO TORRECILLAS

IDEA Jian Wang i Herbert Fechter
LLOC Teatre Novedades
ESTRENA 13 d'abril

Om mani padme Hum significa Salvi la joia de Lotus i és, sens dubte, el millor homenatge que un
practicant de kung fu pot dedicar als 18 fibrosos i heroics homenets calbs que surten a deixar la pell a
l'escenari del Novedades. Dic heroics homenets, sí, i permetin-me la llicència de no anomenar-los
monjos de Shaolin, perquè aquests 18 artistes marcials no són una representació real de l'essència del
budisme Chan que es practica al monestir de Shaolin. Però alerta, tampoc estem davant d'uns titelles
vestits de color taronja, sinó davant dels superespecialistes d'un equip d'exhibició que forma part del
muntatge folklòric de Shaolin i que és una branca de l'òpera xinesa que barreja exgimnastes amb
verdaders prestidigitadors de les formes de lluita kung fu.
És un espectacle amb pedigrí i amb un muntatge que recorda les exhibicions que organitzen els
gimnasos d'arts marcials. Hi ha acrobàcia, contorsionisme, armes i exhibició de lluita. No defraudarà
aquells que tinguin el Circ Xinès com a referència. Sorprendrà fins i tot els nostàlgics de la sèrie Kung
Fu, perquè la idea motor de l'espectacle està basada en aquella relació d'un mestre de cerimònies amb
un nen novici, no- més que aquí a la petita llagosta li han encasquetat una còmica perruca que no ens
indueix gens a intuir les prodigioses habilitats que demostrarà després, quan ja llueixi la seva perfecta i
rasurada calba.
Al llarg de l'espectacle, la veu suau del mestre contrasta amb algunes de les seves temeràries accions,
com quan, després de deixar que el públic comprovi la consistència d'un tauló de fusta, el parteix a la
calba d'un guerrer. La boca dels espectadors queda oberta de bat a bat. Hi ha absència de dolor,
perquè el guerrer practica l'anomenat Chi-kung, o campana d'or, una forma d'enduriment del cos que
genera una alquímia interna capaç de protegir-lo. Després de la barra vénen altres números similars
amb pedres que culminen amb una escala de guillotines per on la petita llagosta ha de pujar amb els
peuets completament descalços.
Pel que fa a l'habilitat, l'espectacle aconsegueix una bellesa que fereix el cor amb la boxa pictogràfica,
exhibició d'emocionants estils de lluita que imiten l'elasticitat d'animals com la grua (Baihe Quan) i el
mico borratxo (Zui Jiu Gua).
El xou és intens. Però si volen conèixer l'esperit de Shaolin, l'hauran d'anar a trobar en aquest remot
monestir on hi haurà algun monjo que planti flors de lotus de veritat, i no com les que regalen al teatre,
que són de la botiga de la cantonada. Però el que importa en el kung fu és l'entrega als altres. 

El nen de Shaolinactua davant la mirada del mestre.
J. Cortadellas.
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