
DIJOUS, 10MARÇ 2016 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

Ladansa tradicionalxinesa
de ‘ShenYun’arribaalLiceu
Barcelona acollirà l’espectacle els dies 17 i 18 demarç

RAFA TINTORÉ
Barcelona

DansaxinesaalLiceu.Larepre
sentant de l’Associació Puro
Arte Humano Sandra Flores va
presentar ahir al Reial Cercle
Artístic l’espectacle Shen Yun,
de la companyia novaiorquesa
Shen Yun Performing Arts, que
actuaràelsdies 17 i 18demarçal
Liceu.
Una actuació inspirada en la

mil∙lenària cultura xinesa, que
té com a objectiu “tornar a por
tar els valors clàssics i reviure
l’essènciade la cultura tradicio
nal xinesa”, que “ha estat eradi
cada i reprimida pel Partit
Comunista xinès des de la seva
ascensió al poder el 1949”, asse
gura Flores.
Flores va explicar que es

duen a terme “vint números de
dansa clàssica i folklòrica xine
sa que escenifiquen escenes de
la història popular a la Xina”, a
través de la “tècnica depurada i
precisa dels ballarins, que
aconsegueixen transmetre una
profunditat emocional i espiri
tual que arriba a l’ànima dels
espectadors”.
Val a dir que Shen Yun Per

forming Arts disposa de quatre
companyies, integrades per
més de cent artistes, que, se
gons Sandra Flores, busquen la
perfeccióestètica, “jaque tenen
la idea que en la rodonesa hi ha
la bellesa”. Els ballarins inter
accionen amb un fons animat,
en el qual es projecten imatges
dels diferentspaisatges imonu

ments orientals característics.
L’orquestra combina ele

mentsmelòdics orientals i occi
dentals, ja que té una base
simfònica que s’acompanya
d’instruments clàssics xinesos,
com la pipa o l’erhu.Una barre
ja que, segons Sandra Flores,
aconsegueix “transportar l’es
pectadoraunaaltraèpoca ipro
vocar una uniómística única”.

Amb l’objectiu de transmetre
laculturamil∙lenàriademanera
realista, la companyia utilitza
entre cent i doscents vestits
fets a mà per a cada espectacle,
a més del calçat i els accessoris,
que són originals de l’època.
Una actuació que pretén “com
partir unpatrimonide lahuma
nitat amb tot el món”, va dir
Flores.!
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Els ballarins de Shen Yun interaccionen amb un fons animat en el qual es projecten imatges

Una actuació
que s’inspira en el
renaixement de la
mil∙lenària cultura
xinesa en l’actualitat

XavierPuigdeixa el Festival
dePasquadeCervera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El director artístic i fundador del
Festival de Pasqua de Cervera, Xa
vier Puig, va anunciar ahir que
aquesta serà la sevaúltimaedició al
capdavantdelcertamen,jaquecreu
que “no es compleixen les condici
onsnieconòmiquesninoeconòmi
ques”. “Em fa la sensació –va dir–
queper laPaerianoésprioritari, i el
primer exemple és
el pressupost, que
es continua re
duint: ara és de
75.000euros”.
Xavier Puig

(Cervera, 1973), ti
tular del Cor de
Cambra de l’Audi
tori Enric Grana
dosidelaCoralGi
nestadeCervera, a
bandadeprofessor
d’orquestra i di
recció a l’Esmuc,
va fer aquestes de
claracions quan va
presentar la 6a edició del festival,
“estratègic” per al Govern. “Vam
sorgir amb la voluntat de prestigiar
la música catalana i fer un festival
d’àmbit nacional. I vamquantificar
un mínim pressupostari de 80.000
euros,modest, però queno es com
pleix”.Cansatdelaburocràcia,Puig
assegura: “Ho deixaré, amb la idea
que la Paeria pensi quin model vol
peraSetmanaSanta:actesculturals
rendibles i d’entreteniment que

complementin la Passió o una cul
tura professional valenta. I tant de
boserveixiper ferunareflexióenel
nostremónmusical, tan antigremi
al: coméspossibleque, sentmúsica
catalana, preguntis a l’OBC si hi vol
participar ini s’hoplantegi?”.
L’edicióquePuighapreparatper

a aquesta Pasqua –del 17 al 26 de
març– vedeterminadaper unama
rató Granados el Dijous Sant (dia
del centenari de la seva mort), en

què DanielLigorio
tocarà obra de pia
no; l’emergent
Trio Pedrell, obra
de cambra, i Ofèlia
Sala cantarà Can-
ciones amatorias i
Cançons catalanes.
En homenatge al
compositor, el fes
tival ha encarregat
a cinc compositors
(Guinovart,Vivan
cos, Guix, Pagès
Corella i Carbo
nell) cançons so
bre textos de Joan

Margarit, “el poeta de l’amor i la
mort”. Entre les moltes propostes
del festival, cal destacar que la
col∙laboració amb la Setmana Reli
giosadeVic i el patrocini de laFun
dació BBVA faci possible que les
emissores de la Unió Europea de
Radiodifusió retransmetin el con
cert de música barroca del dia 19.
Ah, i elpianista IgnasiCambracon
vidarà a tancar els ulls i despertar
l’oïda iel gustenel tastdeldia25.!
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Elmúsic Xavier Puig
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