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Teatre

Teatre Coordina  

Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

Amb el suport de Codorníu

01. 
EL CABALLERO DE OLMEDO
Lluís Pasqual dirigeix el seu 

millor espectacle en (potser) 

una dècada, amb la complicitat 

absoluta d’una tropa d’actors 

joves que ho dóna tot en escena. 

Recordin els seus noms.  

 Teatre Lliure: Montjuïc.  

De dimecres a diumenge

02. 
UN MOSQUIT PETIT
Un altre nom a tenir molt en 

compte: Marc Artigau. Aquí fa 

una filigrana textual, senzilla, 

aparentment fàcil, que és una 

bufetada a l’intel·lecte. Si no hi 

van, se’n penediran.  

 Almeria Teatre. De dc. a dg.

03. 
DOÑA ROSITA LA SOLTERA
Com Pasqual, Joan Ollé treu la 

pols a un clàssic amb un trio 

femení de bandera damunt 

l’escenari.  

 TNC. De dimecres a diumenge

04. 
CARNAVAL DE MÀGIA
Hausson i Hermann Bonnín s’alien 

per recuperar l’esperit màgic de 

Joan Brossa.  

 La Seca. A partir del dc. 26

05. 
UN JETA, DOS JEFES
Un festival còmic i teatral que ens 

farà passar dues hores gaudint del 

xou més original de la cartellera.  

 Teatre Victòria. De dt. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Broggi i l’equip de La Perla 29 
tenen una capacitat sorprenent 
per portar l’espectador al lloc 
físic i emocional que es 
proposen a cada muntatge. Ho 
hem vist a Incendis, a 28 i mig, a 
Adiós a la infancia i a 
Translations. Ja pot ser el Líban 
de Mouawad, la Itàlia felliniana, 
la Barcelona de Marsé i ara la 
Xina del segon regne Xian que 
va retratar el xinès Ji Junxiang al 
s. XIII amb L’orfe del clan dels 

Zhao: una llegenda que explica 
la història d’un noi que venjarà 
la mort de la seva família. 

L’obra és un conte poètic en el 
qual els castells, boscos i 
princeses no són cap banalitat. 
“És una mica Guerra de les 

Galàxies” riu Julio Manrique, que 
encarna Cheng Ying, un metge 

humil que salvarà de la 
mort l’únic 

supervivent dels Zhao. Però ho 
és només pel que fa a l’èpica, 
perquè L’orfe de La Perla és el 
súmmum de la senzillesa. “Si 
fins ara es comparava l’Oriol 
amb Peter Brook, ara ho és més 

que mai”. Manrique es refereix 
al fet que si bé tots els 
muntatges de La Perla es 
caracteritzen per la simplicitat 
de l’escena quasi nua, amb 
L’orfe van encara més enllà. Ni 
cortines, no hi ha. El Romea 

s’inunda de terra, envoltada per 
públic als quatre costats. La 
trepitgen Manrique, Ernest 
Villegas, Pablo Derqui, Lluís 
Marco, Borja Espinosa i Marta 
Marco. Joan Garriga, de la Troba 
Kung-Fú, hi posa veu i música en 
directe. Llum, paraula i no gaire 
més. 

James Fenton va dirigir-la al 
Swan Theatre de Londres amb la 
Royal Shakespeare Company, i 
va dir de Junxiang que és com el 
bard en versió xinesa. “Ho és pel 
que fa al volum; té la coęlectivitat 
de la grandesa i l’èpica, i a la 
vegada la lírica d’escenes 
privades i emocions petites”, diu 
Manrique. I L’orfe “és una 
història simple que et connecta a 
sentiments molt purs”. 

L’orfe del clan dels Zhao 
busca revenja al Teatre Romea.

És difícil fer-ho tan fàcil 
La Perla 29 viatja a la Xina per ressuscitar ‘L’orfe del clan dels 
Zhao’ i la seva dinastia. La Maria Junyent recupera la infància

És una història 
simple que et 
connecta a 
sentiments  
molt purs
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