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Lʼestiu és teu
PROPOSTA DʼACTIVITATS DʼESTIU DE LLEURE EDUCATIU
de la Xarxa Nacional dʼAlbergs Socials de Catalunya per a nois i noies de 5 a 16 anys

PREINSCRIPCIONS: del 17 de març, a les 12 h, fins al 7 dʼabril de 2014, a les 12 h

xanascat.cat/estiuesteu

Shen Yun, a Barcelona per primer cop.

Si us dic que aquest és un
espectacle absolutament
diví, cal entendre que aquest
cop no us estic parlant de les
qualitats del que aneu a veure
–aquestes, ja les valorareu a
la sortida–, sinó de les seves
intencions últimes. I és que
la proposta que ara arriba
a Barcelona dins d’una gira
mundial que ha omplert ja un
grapat d’emblemàtics espais
escènics internacionals (el
London Coliseum, el Lincoln
Center de Nova York, el
Dolby Theatre de Los Angeles
que acull anualment la gala
dels Oscars…) es presenta
com un gran muntatge

musical i coreogràfic que
vol oferir una visió global de
cinc mil anys de civilització
xinesa. Però que vol fer-ho
–cal anar ben assabentats
en aquest sentit, per evitar
sorpreses– observant aquests
cinc mil anys de història
amb una mirada bàsicament
espiritual, i denunciant en
tot moment la persecució
a què són sotmesos els
membres de Falun Dafa,
una organització filosòfico-
religiosa que combina
elements del budisme, del
taoisme i del confucianisme
i que té centenars de milers
de seguidors tan dintre
com fora de la Xina. Els de
dintre, després d’un període

inicial sembla que de bona
convivència amb el Partit
Comunista, es van acabar
convertint en objecte de
la seva repressió. I els de

fora van decidir continuar
difonent les seves creences
mitjançant instruments com
ara la creació de la Shen Yun
Perfoming Arts, amb seu a
Nova York. És precisament
aquest centre el que ens
porta un espectacle en què
les velles llegendes xineses
cobren nova vida gràcies a
les habilitats de la seixantena
llarga de ballarins reunits
a l’escenari, gràcies a una
orquestra que combina el
simfonisme occidental amb

SHEN YUN ENS PROPOSA FER UN RECORREGUT COREOGRÀFIC CARREGAT D’ESPIRITUALITAT PER LA HISTÒRIA DEL GEGANT ASIÀTIC

Ballant i pregant pel cel de la Xina

SHEN YUN PERFORMING ARTS

DEL 9 AL 12/4. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO:
GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU: DE 45 A 115€. HORARI: DC. I DJ., 20.30H;
DV., 20H; DS., 16.30H.

RAMON OLIVER els instruments orientals i
gràcies als més de quatre-
cents vestits que llueix la
companyia. Però sempre
al servei d’una única idea:
reivindicar els orígens
celestials de la seva cultura,
i recordar al món que les
autoritats governamentals
fa més de sis dècades que
intenten esborrar aquests
orígens. Per alguna cosa el
terme shen yun es pot traduir
com “la bellesa dels éssers
celestials dansant”.


