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Professors i alumnes del centre artístic de la capital xinesa exhibeixen les seves habilitats al Mercat de les Flors

L’Escola d’Òpera de Pequín
ensenya les seves entranyes

En realitat, l’Escola d’Òpera de
Pequín no és l’única que hi ha
a la capital xinesa, tot i que
està considerada com una de
les més importants. Per tant,
assistir a l’aprenentatge dels ac-
tors en aquesta escola de teatre,
en el sentit més ample del
terme, és remuntar-se a les
fonts de les arts escèniques. Jus-
tament això és el que intenta
transmetre aquesta delegació
del centre artístic pequinès,
que fins diumenge que ve s’ins-
tal·la al Mercat de les Flors amb
un espectacle que consta de
dues parts. A la primera, els
mestres els expliquen tota
mena de tècniques als alum-
nes, mentre que, a la segona,
escenifiquen junts tot allò que
han après.

“La relació entre professor i
alumne és diferent que la que
es té a Occident, a la Xina no
només fem de mestres, exer-
cim gairebé de pares i s’esta-
bleixen uns lligams, diríem
que misteriosos”, comenta un
dels professors del centre, Lang
Shichang, que també precisa
que l’espectacle que es fa al
Mercat de les Flors “s’entén per-

fectament perquè hi ha molta
dansa, gestualitat i poc cant”.
De fet, el ball i les acrobàcies
són dos dels eixos que més es
potencien en aquest prestigiós
centre artístic fundat l’any
1952, on els alumnes hi in-
gressen a l’edat de dotze anys,
tot i que hi ha excepcions, en
funció de les qualitats que de-

mostren els aspirants en unes
proves draconianes. “L’Escola
d’Òpera de Pequín és un centre
d’ensenyament global on
s’aprèn cant, acrobàcia, dansa
i interpretació i tota mena
d’arts escèniques arrelades en
la tradició oriental”, acota la
seva directora, Sum Yumin,
que es vanta, orgullosa, de

l’èxit de la companyia, que ja
ha visitat París, Lió i ara Barce-
lona, gràcies a aquesta copro-
ducció a quatre bandes entre el
MC93 de Bobigny, el Festival
Grec de Barcelona, Les Nuit de
Fourvière de Lió i la seu del cen-
tre a la capital xinesa.

Cada any, dos-cents alumnes
de tota la Xina són seleccionats
per entrar a l’escola. “Les con-
dicions que demanem als can-
didats –afegeix Sum Yumin–
són tenir uns moviments ele-
gants, bona oïda, talla mitjana

L’Escola d’Òpera de Pequín recupera la tradició de les arts escèniques xineses
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Resseguint el
fil de la
relació entre
professors i

alumnes –un lligam
que a l’Orient obté
connotacions ben
especials– l’Escola
d’Òpera de Pequín
ha creat el muntatge
que presenta ara al
Mercat de les Flors.

Diu el programa de mà que diu Canetti que Era-
ritjaritjaka és una expressió utilitzada pels abo-
rígens australians per descriure un desig ob-
sessiu per alguna cosa que s’ha perdut, un estat
d’aflicció o melangia, l’enyorança d’un temps
ideal de pau i felicitat. L’espectador és lliure
d’agafar aquesta frase o un fragment com en-
grunes de pa per marcar el seu camí que el con-
duirà a través del fascinant bosc d’imatges del
últim espectacle creat per Heiner Goebbels. Un
itinerari pesonal que es podria construir amb
tres paraules: Canetti, obsessió, aborígens.

Amb la unió de les dos primeres es forma
l’univers literari d’Elias Canetti, recreat amb
una àmplia selecció de la seva obra, sobretot
dels seus quaderns, els seus pensaments de
punxant i solitària disconformitat. Amb la ter-
cera s’aixeca la gran il·lusió que transforma Era-
ritjaritjaka en una lúdica distorsió de l’espai, el
temps i la fràgil noció de realitat i ficció. Els
aborígens australians creuen que el món dels
seus somnis es tan real –o més– que el de la
guaita per reinterpretar la doble realitat dels
aborígens amb els instruments de l’alta cul-
tura occidental. Un trànsit amb la força catàr-
tica la qual aporta la música d’una exquisida
selecció de compositors del segle XX a més a
més de Bach, i la literatura reflexiva de Canetti.
Per al primer utilitza la perfecta conjunció del
The Mondriaan Quartet i per al segon el físic
i la maduresa interpretativa de l’actor André
Wilms.
Amb aquests mèdiums –i la intervenció crea-
tiva del càmera Bruno Deville– Goebbels guia
el públic per un complex joc de grans i petites
il·lusions, que no desvelarà la seva personalitat
laberíntica fins que s’obre l’última porta de la
posada en escena. Potser el joc més gran sigui
el truc més espectacular i impactant d’aquest
muntatge, però són els altres il·lusionismes me-
nors els que aporten la fascinació poètica
d’aquesta singular protesta.

TEATRE
‘Eraritjaritjaka’

La realitat del
llindar
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‘Eraritjaritjaka’, de Heiner Goebbels
a partir de textos d’Elias Canetti. Con-

cepció, direcció i música: H. Goebbels.

Vídeo en directe: Bruno Deville. In-

tèrprets: The Mondriaan Quartet i

André Wilms. Sala Gran, TNC.
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i una veu àmplia i forta”. En
cinquanta anys, s’hi han di-
plomat més de tres mil estudi-
ants que han après un ampli
ventall d’arts escèniques, a més
de formar-se en cultura gene-
ral. Un cop acabat l’aprenen-
tatge, s’integren en les compa-
nyies professionals del seu país.
Amb tot, l’escola té nom per si
mateixa, ha participat en la ce-
rimònia inaugural dels Jocs
Olímpics d’Atenes i en les ce-
rimònies de l’Any de la Xina ce-
lebrat a França.

Una temporada més Sony
España és patrocinador del
Teatre Nacional de Catalunya

El dilluns 30 de maig el Teatre Nacional de Catalunya i Sony
España van signar un nou conveni de patrocini per a la tem-
porada 2005/2006. Van signar, per part de Sony, el Sr. Pedro
Navarrete, conseller delegat i director general, i per part del
TNC, el Sr. Romà Cuyàs, president del Consell d’Adminis-
tració, i el Sr. Joan Francesc Marco, conseller delegat. 
A l’acte també hi van assistir la Sra. Elisabet de Lasarte, cap
de relacions públiques i comunicació corporativa de Sony, i
per part del TNC, el Sr. Domènec Reixach, director artístic, i
la Sra. Pepa Piñol, gerent.


