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La relació entre un mestre i el seu alumne serveix per explicar la història del mític temple xinès

Els monjos de Shaolin fan kung-fu teatral

Marta Monedero. BARCELONA

E ls monjos del monestir xinès de Shaolin, que viuen en corcordança amb les estrictes regles del
budisme zen, ensenyaran les seves habilitats en les tècniques de kung-fu al teatre Novedades.
El fil de l'espectacle El camí de Shami a Shaolin, que volta pel món des de fa 5 anys, és la relació entre
el mestre Shi De Wei, de 78 anys, i el seu jove alumne, Shi Xiao Yu, de 8 anys. Una història mestre-
alumne que recorda força la que mantenien els protagonistes de la venerada sèrie de televisió Kung-Fú.
Aquest camí d'aprenentatge els serveix a tots dos per explicar la història de Shaolin, ancestral i agitat
temple xinès que compta amb més de 1.500 anys d'existència, situat al peu de les muntanyes de
Songshan i que, a pocs metres, disposa de l'escola de kung-fu més famosa del món, d'on surten els
mestres més reconeguts d'aquesta disciplina oriental. Un cop els alumnes dominen els exercicis més
complicats del kung-fu, es converteixen en mestres, però això no vol dir que tots ells vulguin ser monjos.
També n'hi ha que volen fer d'actors o professors esportius.
A El camí de Shami a Shaolin també hi intervenen una desena de monjos més que, gràcies a tècniques
de respiració i concentració, exhibeixen les seves habilitats apreses al temple, entre les quals sobresurt
la capacitat que tenen per aguantar el dolor. Ahir al matí, a la terrassa de la Casa Àsia de la Diagonal,
se'n va poder veure una mostra. Figures de contorsionisme extrem, el poder mental que permet trencar
una barra de ferro amb el cap i baralles simulades amb espases són alguns elements d'aquest
espectacle, que també té un "part més lírica", comenta el mestre Shi De Wei. El kung-fu, segons ell, "no
depèn només de l'edat, però com més jove es comença, més fort s'és per aguantar qualsevol situació".

'El camí de Shami a Shaolin'
Teatre Novedades
Del 13/04 al 02/05

JOSEP LOSADA / L'habilitat del jove monjo de 8 anys Shi Xiao Yu, penjat d'un bol metàl·lic, és un dels
reclams de l'espectacle.
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