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A
mb les lliçons de Peter
Brook ben apreses i la mi-
rada posada en Shakes-

peare, Oriol Broggi emprèn una
de les més grans aventures tea-
trals de la seva carrera: L’orfe del
clan dels Zhao, una obra clàssica
del teatre xinès que puja ara a
l’escenari del Teatre Romea de
Barcelona en una producció de
La Perla 29, amb un repartiment
en què figuren Julio Manrique,
Pablo Derqui, Ernest Villegas,
LluísMarco, Borja Espinosa,Mar-
taMarco i JoanGarriga, de laTro-
ba Kung-Fú (!), que posa la músi-
ca en directe.

Que pugi a l’escenari és un
dir, perquè l’espectacle (l’estrena
oficial és avui dijous) es represen-
ta en un espai central, una gran
plataforma amb sorra que co-
breix de manera insòlita la pla-
tea i amb el públic acomodat en
quatre grades als costats, una
transformació que busca una no-
va relació amb l’espectador se-
guint els ensenyaments del direc-
tor del Mahabharata.

La peça, per la qual Broggi
afirma haver-se vist seduït des
de fa anys fins a aconseguirmun-
tar-la, és la història, escrita al se-
gle XIII per Ji Juanxiang, d’un
sagnant episodi de l’època dels
Regnes Combatents (del 475 aC a
la unificació pels Qin el 221 aC).
“És una història molt shakespea-
riana o sofocliana”, explica el di-
rector en una pausa dels últims

assajos, “una gran tragèdia
d’aquest estil, encara que unami-
ca diferent, lògicament, perquè
els xinesos ho són”.

A l’obra, un sinistre general ex-
termina un ministre rival i els
300 membres de la seva família,
per esborrar de la faç de la terra
tota la seva estirp. L’únic supervi-
vent és el jove orfe del títol, que
serà l’encarregat de venjar el seu
clan. Sovint s’ha vist la història
com la d’un Hamlet xinès. “És

una obra molt forta, molt essen-
cial, un home que té mania a un
altre i el mata, a ell i els 300 de la
seva família. Vaja, és que ni Mac-
beth. I amés no té remordiments.
És una història molt llegendària,
molt com un conte, però alhora
tremenda, molt patapam. En un
moment es passa del conte xinès
als problemes de la llibertat indivi-
dual i el destí, al terreny de
Mouawad. Tenia ganes de fer una
cosa així. Molt diferent i rotunda,

encara que alhora molt poètica.
Ens serveix als actors i als especta-
dors per descobrir algunacosano-
va i investigar una altra tradició i
una altra forma de fer teatre”. La
passió de Broggi per aquests
Zhao, com es veu, és contagiosa.

Assenyala que han muntat la
història —en traducció catalana
de Joan Sellent sobre la castella-
na d’Alicia Relinque i amb
dramatúrgia de Marc Artigau i el
mateix Broggi— reinventant el

clàssic, creant un codi propi, una
menad’estilmig oriental imig oc-
cidental. El director creu que fi-
car mà així al clàssic xinès no és
violentar-lo: “És el mateix que es
fa contínuament amb Shakespea-
re en adaptar-lo”. Precisament,
Broggi i Julio Manrique van anar
a veure el muntatge que la Royal
Shakespeare va fer de l’obra, un
espectacle amb grandíssims ac-
tors, però els va semblar una
versió una mica llepada. “Nosal-
tres hem tallat, reescrit, hem fet
algunes trampes, però sense
deixar d’oferir l’obra que va es-

criure Junxiang adaptant d’un re-
lat oral”.

Broggi, que és un inveterat ad-
mirador de Kurosawa i hi ha bar-
rejat elements japonesos —com
ara els vestits de judo, que a més
són barats—, recalca haver desco-
bert amb la peça el món xinès
clàssic, que l’ha enamorat.

Sobre els films èpics xinesos, a
l’estil de les dagues voladores, diu
que és conscient de nopoder com-
petir amb la fotografia i els bos-
cos de bambú i tota la bellesa
cromàtica. “Fem servir algunes
projeccions però la nostra apro-
ximació és des d’allò teatral”.

Oriol Broggi reinventa
un clàssic xinès al
Romea amb Pablo
Derqui i Julio Manrique

L’ORFE DEL CLAN DELS
ZHAO, DE JI JUANXIANG
Teatre Romea, Barcelona
Des d’avui fins a l’11 de maig

ALLAN KAPROW. ALTRES
MANERES
Fundació Antoni Tàpies
Barcelona. Fins al 30 de maig

Emmanuel Álvarez volia sorpren-
dre la seva dona, una fan de les
sandàlies, regalant-li uns “mitjons
per a xancletes”. Va descobrir que
“ningú a Barcelona fabricava
aquest producte bàsic, comú en
altres llocs del món”. Sense tenir
experiència —però sí un soci, Jor-
di Olivé—, es va llançar al sector
tèxtil amb la voluntat de “treure el
mitjó de l’armari, innovar i fomen-
tar una producció local”. Ara fa un
any que Parachanclas! ven online i
en deu botigues del grup Natura

els seus 12 models de mitjons de
disseny, tots amb el dit gros sepa-
rat, però pensats per a qualsevol
calçat. Fets del millor cotó (el fil
d’Escòcia), cada un té el seu nom i

està inspirat en
un lloc de la ciu-
tat: una fanta-
sia Tetris sim-
bolitza el barri
t e c n o l ò g i c
22@; el color
vermell, l’apas-
sionat Raval; les
quadrícules de
l’Eixample, Grà-
cia... Entre 8 i 11
euros segons el
model —curt,

mitja canya o llarg—, tots prete-
nen potenciar la marca Barcelo-
na... i portar-la fins i tot als peus.

http://parachanclas.com

Xinesos molt shakespearians

E
nalgunmoment de la nos-
tra vida, tots hem escom-
brat i fregat el terra, nete-

jat els vidres o bé tret la pols que
s’acumula sobre els mobles. No
obstant això, molt pocs han re-
flexionat sobre aquestes accions
quotidianes com ho va fer el
nord-americà Allan Kaprow
(1927-2006). En una visita a Bar-
celona el 1995, convidat pel Cen-
tre de Cultura Contemporània
de Barcelona, va representar
Clean, un happening en el qual
dues persones netejaven el pati,
impol·lut, mentre dues més feien

el mateix al hall d’aquest centre
cultural, tots connectats per ra-
diotransmissors. En acabar, Ka-
prow va explicar que “netejar és
només desplaçar la brutícia
d’una part a una altra”. Quina
depressió. Clean és una de les ac-
cions que tant li agradava crear a
l’artista, la vigència de la qual rei-
vindica l’exposició Allan Kaprow.
Altres maneres, de la Fundació
Tàpies de Barcelona.

De la pintura al collage i els
environments—instal·lacions d’ob-
jectes que conviden els especta-
dors a participar— i als happe-
nings, com el primer que va crear
el 1959, 18 Happenings in 6 Parts:

un art nou que trenca amb la rigi-
desa de la idea demodernitat que
s’acosta a la vida, als actes senzills
que constitueixen el nostre dia a
dia, com passava a Clean. Perquè
Kaprow és el pare del happening.
Segons la comissària, SoledadGu-
tiérrez : “Una complexa coreogra-
fia en què s’intercalen activitats
quotidianes amb accions artísti-
ques”. 18 Happenings es podrà
veure a la fundació barcelonina a
càrrec de 26 joves estudiants de
l’Escola HEAD de Ginebra. És un
dels treballs que es mostren en
aquesta no-exposició. Com Birds
(1964), després del seu acosta-
ment al moviment feminista, o

Self Service (1966), que parla de
les pràctiques col·laboratives i la
possibilitat de crear xarxes de tre-
ball. “Una peça fallida, però
s’intentarà veure si les noves tec-
nologies la fan possible”, explica
Gutiérrez.

Una de les propostes més inte-
ressants és Fluids (1967), en la
qual les recluses de la presó de
dones de Wad-Ras aixecaran al
pati de la presó un mur de gel,
que s’anirà fonent a poc a poc. Per
Gutiérrez, una mostra de la capa-
citat de transformació no només
del material, sinó també de l’és-
ser humà. I així, fins a vuit tre-
balls i experiments pedagògics

que “reinventaran” artistes o col·-
lectius a partir de les instruccions
del mateix Kaprow, amesura que
es desenvolupa l’exposició.

A la Tàpies, el que es pot veure
i consultar és elmaterial necessa-
ri per a les obres creades per Ka-
prow i que en permet la “recre-
ació”. Però les performances i hap-
penings es realitzen majoritària-
ment a fora. I és que el projecte es
pregunta si actes temporals i no
conservables com els happenings
es poden mostrar en un museu.
“No hem produït cap objecte”, ex-
plica Gutiérrez. Tampoc hi ha els
originals, ni els espais en què es
van realitzar. La Tàpies és, més
que mai, un lloc de treball.

L’emblemàtica companyia belga
Rosas ballarà Drumming Live, la
fascinant coreografia de la seva
directora, Anne Teresa De Keers-
maeker, creada el 1998. La músi-
ca minimalista d’aquesta peça és
del compositor nord-americà
Steve Reich. Ball i música tenen
el seu origen en un motiu rítmic
que es repeteix de forma obses-
siva i que es converteix en un
cabal d’energia vital. (Mercat de
les Flors, del 27 al 30 de març.
20.30 h. 25 euros.)

Imatge del muntatge de L’orfe del clan dels Zhao, al Teatre Romea / bito cels

Torna el pare del ‘happening’

Jacinto Antón

J. Á. Montañés
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