
Cerimònia del te
 
Museu Picasso
De l’1 al 4 de juliol

www.bcn.cat/grec

circ i més

dansa

Patrocinadors del GREC2010 Festival de Barcelona

Teatre Grec, 3 i 4 de juliol
Chouf Ouchouf
Zimmermann & de Perrot  
Groupe Acrobatique de Tanger

Biblioteca Francesca 
Bonnemaison, 7, 14 i 28 de juliol
Juliol a La Cuina

Institut del Teatre  
Del 10 al 17 de juliol
V Obrador d’Estiu Sala Beckett

Biblioteques de Barcelona  
12 de juliol
Converses a les Biblioteques

MUHBA Vil·la Joana  
17 i 18 de juliol
Joan Maragall, el ciutadà
Rosa Novell / Fanny Silvestre

Diversos espais
De l’1 al 5 de juliol
Dies de dansa

Teatre Lliure -  
Sala F. Puigserver
Del 2 al 5 de juliol
Ki
Frederic Amat / Cesc Gelabert

La Caldera, del 3 al 12 de juliol
Mov | i | Ment #1

TNC - Sala Petita
Del 7 al 18 de juliol
La Venus de Willendorf
Iago Pericot

TNC - Sala Gran
Del 8 a l’11 de juliol
Dies Irae; en el Rèquiem
de Mozart
Marta Carrasco

Teatre Lliure - Sala Fabià
Puigserver, 10 i 11 de juliol
Butō / Ko Murobushi
Ko Murobushi / Ko & Edge
Company

La Caldera
Del 14 al 16 de juliol
harS
Aydin Teker

Teatre Grec
15 i 16 de juliol
Dunas
María Pagés / Sidi Larbi
Cherkaoui

TNC - Sala Gran
17 i 18 de juliol
Mirror and Music
Saburo Teshigawara + KARAS

Teatre Grec
19 i 20 de juliol
Creació 2010
Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker

Teatre Grec,
31 de juliol i 1 d’agost
Lluvia
Eva Yerbabuena



Grup ChaDo-Raku

Ako Matoji 
Yuko Yamashita 
Misako Homma 
Tereza Ae 
Yoko Yamazaki 
Mieko Morisaki 
Miki Matsunaga

 
Panorama Japó

Agraïm la col·laboració del Consolat General 
del Japó a Barcelona i de Casa Àsia.

Cerimònia del te
 
Durada aproximada: 
20 min (demostració) / 35 min (degustació)

El te verd que se serveix en una cerimònia del te japonesa el 
van portar originàriament al Japó, al segle XIII, monjos zen que 
havien anat a estudiar a la Xina. En aquell temps s’utilitzava 
com una ajuda per a la meditació. A partir d’aquest humil 
origen, el mestre Sen Rikyu (1522-1591) va desenvolupar una 
estètica que ha impregnat la cultura japonesa i que simbolitza 
un camí de vida. Així es va establir el ChaDo (el camí del te) 
com un mitjà per convertir la vida mateixa en una obra d’art.

Wa, kei, sei i jyaku són els principis bàsics del ChaDo:

Wa fa referència a l’harmonia, tant entre persones com entre 
la persona i la natura. Aquest concepte s’estén a l’harmonia 
dels estris que s’utilitzen a la cerimònia del te i la manera com 
s’empren.

Kei vol dir respecte, el respecte cap a totes les coses, que 
prové dels sentiments sincers de gratitud per l’existència.

Sei fa referència a la puresa i implica tant la puresa física com 
l’espiritual.

Jyaku, finalment, al·ludeix a la tranquilitat o pau interior que 
arriba quan es viu segons els tres principis abans esmentats.

En una època en què les comoditats modernes han alliberat 
l’ésser humà de bona part de la feina, sembla innecessari 
dedicar tant de temps i energia a preparar i servir una simple 
tassa de te. Però quan la tassa de te es prepara segons 
els principis del ChaDo, es trasforma en un ritual destinat a 
satisfer les necessitats més íntimes dels homes i les dones,  
a trobar la pau interior. 

Aquesta cerimònia és un ritual de simplicitat i economia en el 
qual tothom pot trobar «la pau en una tassa de te».

L’escenari de la cerimònia és, aquest cop, un espai únic, 
consagrat a l’art i amb una llarga història. Aquí esperem 
retrobar-nos amb gent molt diversa però amb un mateix 
objectiu: gaudir d’un moment de pau. 

Grup ChaDo-Raku


