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Quan la Royal Shakespeare
Company va presentar fa poc
més d’un any el seu aclamat
muntatge d’aquesta mateixa
obra, no va dubtar a recordar
que sovint la història que ens
explica el text ha sigut com-
parada amb la del príncep
Hamlet. Si més no, perquè
també aquí tot comença amb
l’assassinat d’un pare, enca-
ra que en aquest cas l’assassi-
nat formi part d’una massacre
que intenta aniquilar tot un
clan. I també hi tenim un fill
que acaba fent de la venjança
el punt central de la seva prò-
pia existència. I com que l’a-
parició de fantasmes és un te-
ma recurrent en la literatura i
el teatre xinès des de sempre,
no cal ni dir que en aquest cas
tampoc no faltaran a l’esce-
nari fantasmes progenitors
reclamant aquesta venjança.
Això sí, que ningú no pen-
si malament: quan Ji Junxi-
ang va escriure entre els anys
1260 i 1280 aquesta peça tan

RAMON OLIVER

Perquè la bondat triomfi,
cal una mica de venjança

emblemàtica per al teatre xi-
nès però tan poc representada
per altres latituds, a Shakes-
peare li faltaven encara uns
quants segles per néixer. I és
que, arribats a aquest punt,
cal coincidir amb el que diu
Marc Artigau, responsable de
la dramatúrgia de l’espectacle
juntament amb el mateix Ori-
ol Broggi que el dirigeix: en
una obra com aquesta s’obser-
ven ressons de Shakespeare,
però també del Sòfocles d’An-
tígona, o del Bertold Brecht
d’El cercle de guix caucasià,
o ja posats –per què no?–,
del Mouawad d’Incendis. I
ja veieu fins a quin punt tots
aquests noms formen part de
la trajectòria de La Perla 29 i
de Broggi i ens apropen a la
seva manera de concebre el
teatre i la tragèdia.

Un cant trist a l’optimisme
Així és com Broggi i Arti-
gau veuen aquesta obra que
(i en això, també es pot es-
tablir un cert paral·lelisme
amb la història de Hamlet)

té els seus orígens en uns
terribles i sagnants esdeve-
niments reals que van tenir
lloc a la Xina de fa gairebé
dos mil cinc-cents anys. Va
ser llavors quan el malvat i
poderós general Du’an Gu va
prendre la decisió d’aniquilar
tots els membres de la nissa-
ga del seu gran rival polític,
el ministre Zhao, fent servir
per als seus plans mitjans
dignes d’aquell altre rei He-
rodes que va perpetrar al seu
moment una bona matança
d’innocents. Des de llavors,
el drama dels Zhao i la lle-
gendària figura del seu hereu
venjador no han deixat mai
de formar part de la cultu-
ra popular xinesa, i de donar
origen a una gran quantitat
d’obres de ficció inspirades en

ORIOL BROGGI CANVIA LA CARA AL TEATRE ROMEA PER FER-NOS VIURE

AMB TOTA INTENSITAT UN GRAN CLÀSSIC DEL TEATRE XINÈS

aquells llunyans fets reals. La
més cèlebre de totes, aquesta
peça teatral que, com us deia
abans, teníem molt oblidada
a Occident. Però que, segles
enrere, havia sigut fins i tot
objecte d’una reeixida ver-
sió signada per un tal Voltai-
re. No és estrany que l’autor
d’aquell altre molt divertit
cant trist a l’optimisme una
mica eixelebrat que és Can-
dide s’hi trobés a gust.

I els xinesos, on són?
Això es preguntava la prem-
sa britànica quan es va es-
trenar el muntatge de la
RSC. Dels disset membres
del repartiment només tres
tenien orígens asiàtics, i ai-
xò va donar lloc a una bona
polèmica. Doncs bé: a l’esce-

La Perla 29 recupera un text escrit a la Xina del segle XIII. BITO CELS

L’ORFE DEL CLAN DELS ZHAO

DE JI JUNXIANG. DIR.: ORIOL BROGGI. LA PERLA 29. INT.: JULIO MANRIQUE, PABLO
DERQUI, LLUÍS MARCO, ERNEST VILLEGAS, MARTA MARCO, BORJA ESPINOSA.
MÚSICA EN DIRECTE: JOAN GARRIGA. DATA: FINS A L’11/5. LLOC: TEATRE ROMEA.
HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 933 015 504. PREU: DE 10 A 27€.
HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 21H; DG., 18H.

nari del Romea –un escena-
ri central envoltat de grades
que ha obligat a fer a la sala
un canvi encara més radi-
cal que el que va viure amb
Incendis–, no en trobareu
ni un, de xinès: la mancan-
ça a casa nostra d’actors pro-
cedents d’Àsia resulta un
fet lamentable i aclapara-
dor. Però el fantàstic grup
d’actors locals reunits per a
l’ocasió farà tot el possible
per fer-vos oblidar aquesta
circumstància. I per trans-
metre-us tota la complexi-
tat d’una història que pot
semblar a simple vista una
mica estereotipada: aquí els
bons són molt bons i els do-
lents uns autèntics dimonis,
i el triomf del bé és l’inqües-
tionable objectiu final. Però
que, com diu també Artigau,
amaga darrere els estereo-
tips una sèrie de reflexions
sobre la fatalitat, l’honor,
la capacitat de sacrifici o la
responsabilitat col·lectiva
a l’altura de les que veiem a
les grans tragèdies gregues.


