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A
lguns puzles són difí-
cils de completar. Es
pot trigar 22 anys.
Pot ser que les peces
estiguin disperses

per tot el món i que a més costin
un dineral. És el que li ha passat
al president de la Fundació Ar-
queològicaClos, l’hoteler i col·lec-
cionista Jordi Clos, amb la seva
capella d’Iny, un petit templet fu-
nerari de l’any 2.230 a.C., de la VI
dinastia, dedicat a l’esmentat no-
ble, un explorador que va sobre-
viure a tres faraons; possiblement
era a Sakkara, però no hi ha certe-
sa. Avancem que Clos ha acabat
el puzle, almenys una versiómos-
trable, i que ja està exposat al seu
museu, elMuseuEgipci deBarce-
lona. La història del puzle és
gairebé tan bona com la peça.
El 1991, Clos va adquirir en sub-

hasta a la galeria Sotheby’s de
Londres una bonica estela, una
falsa porta d’una capella, per ex-
hibir-la al seu hotel insígnia, el
Claris, que aleshores estava a
punt d’inaugurar-se. La peça cita-
va un tal Iny, de qui se sabia ben
poca cosa.

El 1996, Clos estava visitant una
galeria de París, Orient-Occident,
i es va quedar glaçat en reconèixer
els caràcters d’Iny en un fragment
calcari. “Vaig ser beneit”, reconei-
xia ahir, enmostrar la seva eufòria
a la galerista. “El meu somriure va
doblar el preu”, riu ara. Va estar
dos anys demanant a qualsevol
que viatgés a París que comprovés
si la peça encara hi era. El 1998 va
poder adquirir-la.
El 2000 en va detectar un altre

fragment, on es veu Iny i una sè-
rie d’ofrenes, encara que el nom
està partit, a penes s’intueix qui
és. El llençol calcari és preciós.
Va sortir a subhasta a Nova York,
i Clos el va comprar, en dura com-
petència.

Amb aquesta tercera part del
puzle, la investigació sobre Iny
va avançar. El 2004, el professor
italià Michele Marcolin, que ha
treballat en universitats italianes
i en museus japonesos, on ara sa-
bem que hi ha peces del mateix
monument, va contactar amb el
Museu Egipci, alertat del seu in-
terès per Iny.Marcolin estava in-
vestigant la seva vida. Aquell ho-
mehavia servit els faraons Pepi I,

Merenre I i Pepi II i té nombro-
sos títols: AmicÚnic de l’Empera-
dor, Cap d’Exploradors, Porta-
dor del Segell Diví a les Dues
Grans Barques i Cap de Guer-
rers: caram! És, explica Mariàn-
gela Taulé, directora de l’Egipci,
“el primer explorador documen-
tat”. Com a tal va viatjar a les ac-
tuals Palestina, Síria i Líban, d’on
es va emportar vaixells (per la
fusta) i plom o estany, en la pri-
mera cita faraònica de comerç
d’aquest material.
El 2011, l’Egipci va saber d’una

altra subhasta, a Nova York,
d’una peça on hi havia un Iny
mig esborrat. Clos va anar-hi pen-
sant que anava d’incògnit. Quan
va arribar, la informació de la sub-
hasta detallava on eren la resta
de les altres peces del puzle, in-
closes les que ell ja posseïa.
Horror. Però la va comprar.
Entre aquesta peça i els frag-

ments coneguts a través de Mar-
colin s’ha pogut reconstruir (en
part amb dibuixos) com va ser la
capella en memòria d’Iny.
L’explorador pot descansar.

Carrer València, 284.c

La directora del Museu Egipci, Mariàngela Taulé, i el col·leccionista Jordi Clos mostren la peça, ahir

Les tres germanes, versió
androide

Autor i director: Oriza Hirata
Lloc i data: Mercat de les Flors
(2/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Sempre que em preguntin per
una obra molt avorrida però car-
regada de bones intencions, re-
cordaré l’experiència que m’aca-
bo d’endur de Les tres germanes,
versió androide escrita i dirigida
per Oriza Hirata. I una de les mi-
llors intencions que dic és la de
fer veure al públic d’Europa i
d’Amèrica, als espectadors occi-
dentals en general, com es mani-
festa actualment el naturalisme
teatral al Japó, país que mai no
va tenir una tradició naturalista
com la que hem conegut aquí. I el
fet mateix de recórrer al títol
d’un clàssic comTxékhov, és una
manera de reblar aquest propòsit

a partir d’un corrent que es con-
cretà en el Teatre d’Art de Mos-
cou i es perfeccionà a través de
Lee Strasberg, als Estats Units.
Cal dir que, enmostrar oberta-

ment aquest fenomend’occiden-
talització, la peculiar manera
d’interpretar que ens arriba de
les actrius i els actors d’OrizaHi-
rata és d’una inqüestionable qua-
litat, no gens oposada als tics ges-
tuals propis de la cultura nipona
que poden desconcertar l’espec-
tador d’aquí. A aquests elements
singulars s’hi afegeix la necessi-
tat de convertir la peça en la bau-
la més d’un programa que inda-
ga en les relacions del teatre
amb la robòtica. L’obra, en efec-
te, s’inscriu en el Projecte de
Teatre Robot que emprengué la
Universitat d’Osaka fa cinc
anys, i en el qual s’han incorpo-
rat obres que demostren els
avenços en aquesta disciplina.
La que s’acaba d’estrenar al
Grec compta amb la presència
del robotMuraoka –preparat, se

suposa, per anar al mercat i per
cuinar– que té unes breus apari-
cions escèniques. I també hi ha
l’actuació de l’androide Ikumi,
una de les tres germanes en fase
de provatura, de moment,
doncs, un calc perfecte de l’ac-
triu que du a terme el que enca-
ra no pot fer la criatura artifi-
cial. L’androide, de totamanera,
és un element prou inquietant
que anticipa les ganes impetuo-
ses de fugir cap a l’altre barri si
l’invent es perfecciona imultipli-
ca, que Déu no vulgui.
Pel que fa a la versió txekhovia-

na de l’obra, penso que entre un
ou i una castanya hi ha moltes
més afinitats que entre la creació
d’Oriza Hirata i l’original de l’es-
criptor rus. Es parla, sí, del pare
difunt i de les disposicions que
aquest deixà en relació a la seva
tomba; es parla, sí, de la llunyana
Tokio, com d’un Moscou un xic
atrotinat; es parla, també, de les
estretors de la ciutat de provín-
cies però d’una fugida problemà-
tica atesa la crisi general del país.
L’entorn, aquí, ésmés aviat catas-
tròfic. Però tant li fa. Les tres ger-
manes no deixen de ser un pre-
text. Una versió ben lliure de
l’Oncle Vània hauria pogut pro-
duir resultats semblants.c

Detall d’una de les parets de la tomba d’Iny

Dengue Fever

Lloc i data: La 2 (3/VII/2013)

RAMON SÚRIO

El cicle Caprichos de l’Apolo es
vamarcar un bon punt portant el
grup californià Dengue Fever,
convertit en referència mundial
del khmer rock, un estil originat
els anys seixanta a Cambodja,
barreja de psicodèlia, guitarres
surf i folklore local.
El genocidi de Pol Pot arrasa-

ria després qualsevol obertura,
però va quedar una música que
va ser descoberta pels germans
Zac i EthanHoltzman en un viat-
ge a Phnom Penh. Després
d’agenciar-se tots els cassets que
van poder, de tornada a Los
Angeles només els va faltar
trobar la vocalista adequada en
un karaoke de Long Beach. Es
tracta de Chhom Nimol, filla de
músics que van tocar amb els

rockers khmers originals.
La seva veu aguda és el signe

distintiu d’una febre per allò cam-
bodjà que té dos puntals més a la
guitarra de Zac i a l’orgue Farfisa
de Ethan. Amb aquests elements
i una eficaç secció de ritme, Den-
gue Fever recreen un so fruit de
la hibridació produïda amb lamú-
sica que van portar els soldats
americans al Vietnam i els sons
autòctons. És un exotisme lisèr-
gic que es nodreix de moments
lounge, el groove característic
dels teclats i riffs plens d’efectes
wah wah i twang que proporcio-
nen tensió i acidesa.
La barreja té un deliciós punt

vulgar, propi de club nocturn de
suburbi asiàtic, i un poderós
punch, la millor carta del qual
són els recursos d’un traçut gui-
tarrista que també exerceix com
a segon cantant. Així, els jocs vo-
cals de crida i resposta es conver-
teixen en recurrents en un reper-
tori que va tenir el punt àlgid a
Sober driver.c

L’homedels tres
penis i elsmil
bous, pans...

MARC ARIAS

MARC ARIAS

La capella ha renascut
amb parts reals i amb
dibuixos de les que es
conserven a museus
arreu del món

]La imatge adjunta mostra
Iny –en la iconografia del
qual hi ha tres penis, que se
suposa que el descriuen
com el “líder dels mascles”,
o potser del bestiar– davant
un banquet. Sobre la taula
d’ofrenes, la iconografia
detecta un símbol que indi-
ca que el que té a sobre que-
da multiplicat per mil: d’es-
querra a dreta es poden
veure pans, cervesa, bous,
aus, lli i alabastre.

ElMuseu Egipci reconstrueix peça a peça, amb la tenacitat deHoward Carter, la capella del noble Iny
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