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ARTS ESCÈNIQUES

La venjança i la bondat es baten al Romea
 
Oriol Broggi torna al Romea des-
prés d’Incendis amb una altra his-
tòria d’alè tràgic. El clàssic xinès 
L’orfe del clan dels Zhao parla de 
l’instint de venjança i del sacrifici 
individual pel bé col·lectiu.

Broggi. Tot i que “els actors van 
molt vestits de xinesos, estan des-
pullats davant del públic”, subratlla 
el director. A més de Mouawad, en 
el text hi ressonen, segons Broggi, 
Sòfocles, Shakespeare –L’orfe del 
clan dels Zhao està considerat el 
Hamlet xinès– i Bertold Brecht. 
Malgrat aquests grans referents his-
tòrics, l’obra és plenament actual. 
“Em produeix plaer dir frases im-
pactants que sostenen que l’home 
és ancestralment corrupte”, dir Llu-
ís Marco, que interpreta un ancià 
que es retira després de veure com 
la corrupció fa estralls al govern del 
qual formava part.   

Marco fa un paral·lelisme entre la 
corrupció dels polítics de l’obra i el 
govern del PP, i Manrique en fa un 
altre entre l’Holocaust i l’afany per 

acabar amb tota una dinastia. Er-
nest Villegas té la responsabilitat de 
posar-se en la pell de l’únic supervi-
vent de la nissaga, el Cheng Bo, un 
noi de vint anys format tant en les 
humanitats com en la disciplina mi-
litar. La seva vida fa un gir quan 
Cheng Yi, el seu pare adoptiu, li re-
vela la seva vertadera identitat. De 
fet, el noi té dos pares, ja que viu 
amb una identitat falsa al mateix pa-
lau que Du’an Gu, interpretat per 
Pablo Derqui, el cap de seguretat de 
l’imperi.  

Malgrat que els actors no van vo-
ler avançar gaires detalls de la histò-
ria, l’esperit de venjança torna a fer 
aparició al final de l’obra, tot i que 
els Zhao representen la possibilitat 
que la bondat s’imposi al mal en uns 
temps molt foscos. A més de la vi-

gència pel que fa a la política, l’argu-
ment de L’orfe del clan dels Zhao 
sembla que hagi inspirat els guio-
nistes de les històries de La guerra 
de les galàxies i els Cavallers Jedi. 

Oriol Broggi tenia al cap la idea de 
dirigir L’orfe del clan dels Zhao quan 
encara no havia començat a treba-
llar en el projecte Incendis. Abans de 
posar-se a treballar en la història de 
Ji Junxiang, en va veure l’adaptació 
lliure que la Royal Shakespeare 
Company va estrenar el novembre 
del 2012 al Swan Theatre. Tant la 
companyia britànica com el direc-
tor català han fet una versió lliure 
del text. El dramaturg Marc Artigau 
ha sigut el responsable de portar el 
text original al terreny de Broggi i de 
crear diversos passatges per arrodo-
nir el conjunt.e

ANTONI RIBAS TUR  
BARCELONA. Cheng Ying, un metge 
ambulant xinès del segle V aC, ho va 
donar tot per salvar l’últim supervi-
vent de la dinastia Zhao. Du’an Gu, 
el cap de seguretat de l’imperi, va or-
denar que exterminessin els 300 
membres d’aquesta nissaga. A mit-
jans del segle XIII, el dramaturg Ji 
Junxiang va recollir aquests fets en 
l’obra La gran venjança de l’orfe 
Zhao i dimarts arrenquen al Teatre 
Romea les funcions de L’orfe del 
clan dels Zhao, l’adaptació d’aquest 
clàssic dirigida per Oriol Broggi i 
protagonitzada per Julio Manrique, 
Pablo Derqui, Lluís Marco, Marta 
Marco, Ernest Villegas, Borja Espi-
nosa i Joan Garriga, el líder de La 
Troba Kung-Fú, que interpreta di-
versos temes en directe.  

Per damunt d’aquesta història 
sobre l’instint de venjança i la bon-
dat hi plana l’interrogant sobre “què 
està disposat a fer un individu per-
què la col·lectivitat que l’envolta 
canviï”, diu Julio Manrique, que in-
terpreta Cheng Ying. Per Marta 
Marco, que fa el paper de la Prince-
sa, la mare de l’últim Zhao, l’obra és 
“un conte per a adults” en què la be-
llesa es troba en com està explica-
da la història.  

Un treball d’actors molt fort 
Broggi torna al Romea després d’In-
cendis amb una altra obra d’alt vol-
tatge emotiu i alè tràgic. I com va fer 
en l’obra de Wajdi Mouawad, ha tor-
nat a capgirar la platea del Romea. A 
L’orfe del clan dels Zhao el públic en-
volta els actors pels quatre costats 
de l’escenari. “L’obra permet fer un 
treball d’actors molt fort”, explica 

Oriol Broggi estrena el clàssic xinès ‘L’orfe del clan dels Zhao’, amb Julio Manrique i Lluís Marco

L’ORIGEN DEL TEATRE XINÈS  
Els actors Julio Manrique i 
Borja Espinosa interpreten  

un metge ambulant i un 
general a l’obra L’orfe del clan 

dels Zhao. BITO CELS

Compromís 
L’obra 
planteja fins 
on pot arribar 
un individu 
per canviar  
la societat

MÚSICA

El BarnaSants reivindica  
la memòria històrica 

mòria històrica de la Guerra Civil. 
“Al principi es tractava de buscar 
cançons de l’època i actualitzar-les, 
i al final el projecte ha anat creixent 
i també hi hem incorporat testimo-
nis actuals i cançons fetes expressa-
ment per a l’ocasió”, explica Dani 
Caracola, l’oncle avi del qual va mo-
rir a la Batalla de l’Ebre “el dia que 
feia 18 anys”.  

L’espectacle, protagonitzat pel 
col·lectiu Brigada Intergeneracio-
nal, combina cançons, poesia, docu-
ments audiovisuals i testimonis 
com el de l’historiador Alan Warren 
i el de l’excombatent de la Batalla de 
l’Ebre Joan Guasch. La música la 
posaran Feliu Ventura, Enric Her-

X.C.  
BARCELONA. La memòria històrica 
forma part de l’ADN del festival 
BarnaSants, que avui programa un 
concert protagonitzat per la Briga-
da Intergeneracional al Casinet 
d’Hostafrancs. En el record, “l’any 
1939, la segona gran desfeta del nos-
tre poble”, segons va dir ahir el di-
rector del BarnaSants, Pere Camps. 
“És important no oblidar, perquè és 
la manera d’impedir que el feixisme 
creixi”, insisteix Camps. 

La idea del concert neix d’una 
proposta del cantautor Dani Cara-
cola per abordar des de diverses 
sensibilitats i experiències la me-

nàez, Bikimel, Xavier Baró, Manel 
Joseph, Rusó Sala i el grup Rosa Lu-
xemburg, entre d’altres. Roc Casa-
gran recitarà un poema sobre Com-
panys i l’actriu Lali Barenys llegirà 
un text de Teresa Pàmies i poemes 
de Rosa Leveroni i Josep Janés. El 
guió de l’espectacle segueix un or-
dre cronològic que va més enllà de 
la guerra i arriba fins a l’exili.  

“La memòria històrica hauria de 
ser una classe d’història perma-
nent”, diu Enric Hernàez. La seva 
tia àvia era Rosalia Rovira, pionera 
de la ràdio catalana a qui el franquis-
me va impedir tornar a treballar 
com a locutora. Hernàez la recorda-
rà posant música a un poema que 
Àngel Guimerà va dedicar als volun-
taris catalans de la Primera Guerra 
Mundial. “És una manera de recor-
dar els brigadistes internacionals 
que van venir a lluitar contra el fei-
xisme”, diu Hernàez.e

Pol Fuentes (del grup Rosa Luxemburg), Enric 
Hernàez, Dani Caracola i Pere Camps. COMEDIANET


