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TeatreLa companyiaquedirigeixOriolBroggi
presenta alRomea l’adaptaciód’unapeçaxinesa
del segleXIII que al seudia ja va recrearVoltaire

Unconte
xinès
alRomea
EDUARD MOLNER

L’orfe del clan dels Zhao, o La gran
revenja de l’orfe del clan dels Zhao,
és una peça geogràficament, cultu-
ralment i temporalment allunya-
da. Però explica un història que
ens podem fer nostra de seguida.
El malvat Du’an Gu, cap dels

exèrcits del gran duc Ling, ha
eliminat gairebé tot el clan al qual
pertany el seu rival en el govern,
Zhao Dun. Tres-cents “joves i
vells, dignes i indignes”. Només ha
sobreviscut Zhao Shuo, que mori-
rà aviat, peròno sensehaver engen-
drat abans un fill que esdevindrà
l’únic hereu del clan, amb lamissió
de venjar tots els familiars.
Zhao Dun ha escapat a la mort,

s’ha amagat, omés aviat ha desapa-
regut al cor de les muntanyes. Ell
havia estat exemple de bondat i és
estimat per súbdits i també altres
companys de govern. Si ha sobre-
viscut ha estat gràcies a l’agraï-
ment d’algú amb qui havia estat
generós.

L’orfe del clan dels Zhao és una
peça teatral original de Ji Jun-
xiang, un dramaturg del segle XIII
del període Yuan (1271-1368), la
gran dinastia mongol. L’argument
és una ficció que recull l’episodi

històric de l’assassinat de tot el
clan Zhao per rivalitats polítiques
molts segles abans, durant l’anome-
nat període de la Primavera i la
Tardor (770-476 a.C.). Junxiang
explicava metafòricament el valor
de la resistència xinesa, davant la
dominació mongol. Fins aquí
l’obra original. El que podremveu-
re al Teatre Romea és una produc-
ció de Laperla29 que parteix de
l’original, però que s’ha pres la
llibertat de canviar força coses per
fer la història més propera. Vol-
taire va partir d’aquesta mateixa
història i va escriure la seva peça
L’orpheline de la Chine, posada en
escena el 1755, un èxit teatral al
seu temps.
El nucli de l’obra, un enorme sa-

crifici personal en favor dels altres,
de difícil comprensió o acceptació
en el món d’avui, s’ha deixat intac-
te. Aquí no explicarem el passatge
en concret, però sí que podem co-
mentar allò que filosòficament
se’nderiva. Aquesta derivada, intu-
ïm, és l’atractiu de la història que
ha menat al seu muntatge per part
d’Oriol Broggi. Com comenta
Marc Artigau, un dels dramaturgs
del muntatge, “és una història
molt de Laperla, encara que tingui
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Ji Junxiang
L’orfe del clan
dels Zhao

TEATRE ROMEA

Producció de
Laperla29, dirigida
per Oriol Broggi.
Intèrprets: Julio
Manrique, Pablo
Derqui, Ernest
Villegas, Lluís
Marco, Borja
Espinosa, Marta
Marco. A partir del
25 de març.
www.teatreromea.
cat
www.laperla29.com

la cinematografia de la directora
francesa: la càmera d’Agnès Go-
dard es recrea amb les arrugues
del seu rostre, solcs de virilitat, i
amb el seu cos, tan ferm com la
seva moral, capaç de tot. Fins i tot
d’enamorar Raphaelle (Chiara
Mastroianni), amant del seu ene-
mic, de l’home clau per resoldre el
perquè de la caiguda de la seva fa-
mília, el ric empresari Eduard La-
porte, a qui dónapell unMichel Su-
bor controlador, sinistre i, efectiva-
ment, amb una cara que fa honor
al propi títol de la pel·lícula.

Sexe, mentides i píxels
Amb aquests personatges exigus i
els seus enigmes insondables, a
Los canallas, no obstant això, De-
nis insisteix a mostrar la carnalitat
i, en ocasions, tendresa, de l’aven-
tura entre Marc i Raphaelle, un
amour fou a flor de pell entre dos
presoners de la penombra dels
seus luxosos apartaments pari-
sencs i parella de peons, sense
saber-ho, del silenciós poder de
Laporte.
Les escenes dels amants confor-

men un singular espai en aquesta
pel·lícula de gènere, en les quals la
càmera es delecta en la sensualitat
que allunya els personatges de la
resta delmón i que, en certamane-
ra, suposa una trampa per al pú-
blic. Les carícies entre Raphaelle i
Marc són l’última escletxa de bon-
dat en una urbs col·lapsada pel

mal, però la bellesa dels gestos dels
enamorats funciona gairebé a la
inversa, augmenta la inquietud i
amb prou feines serà un vague
record a mesura que ens acostem
al devastador grand finale de la
pel·lícula.
Com el gruix de les obres de

ClaireDenis,Los canallas posseeix
un feridor substrat ideològic i, en-
cara que potser no resulta tan evi-
dent com en el seu treball anterior,
White material (2009), des dels
decorats parisencs en els quals es
mou el seu últim film l’autora de-
nuncia les perverses relacions
d’unametròpoli (econòmica, cultu-
ral i política) inundada de bogeria,
prostitució i violència; una societat
on, com ja va apuntar Olivier
Assayas a Demonlover (2002), el
poder no només s’entremet en les
vides i els cossos per transformar-
los i controlar-los al seu aire, sinó
que també s’apropia de les imatges
que d’aquests posa en circulació.
Perquè l’horror a Los canallas, el
més profund i dolorós, és, final-
ment, la imatge d’aquest cos que
sorgeix de l’ocult, un cos de sang i
sexe, travessat i ferit per una pul-
sió de destrucció en forma de
píxels. |

L’autora denuncia
les perverses relacions
d’una metròpoli
inundada de bogeria,
prostitució i violència
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el seuorigen enuna cultura tan llu-
nyana”.
El text treballat aquí ha passat

per moltes mans. En primer lloc.
una traducció del xinès al castellà
per part d’Alicia Relinque, sinòlo-
gade laUniversitat deGranada. La
versió catalana és de JoanSellent, i
les versions per al treball han estat
intervingudes pel dramaturgMarc

Artigau, per bé que rep també les
aportacions delmateixOriol Brog-
gi, director de la peça, i d’AnnaMa-
dueño.
Broggi ha volgut “donar al text

una estructura més nostre, sense
deixar de ser una peça xinesa”. Per
això s’hanmanllevat frases d’Enric
IV de Shakespeare, sobre la res-

ponsabilitat del poder, o s’han anat
a buscar passatges concrets d’Els
ulls del germà etern, de Stefan
Zweig. Però sobretot el que hi ha
ésuna línia de continuïtat amb l’es-
tètica de muntatges com l’Antígo-
na, Hamlet, El rei Lear o Incendis,
del mateix director. Al capdavall
estem davant d’una tragèdia tam-
bé, que si bé pertany a una cultura
molt allunyada a la nostra, explica
relacions humanes en situacions
semblants.

Ara bé, hi ha idees de l’obra que
són nítidament orientals. Chen
Ying, personatgeque realitza un sa-
crifici incommensurable, diu: “I la
bondat retorna bondat”. De la ma-
teixa manera que l’odi i la violèn-
cia generen odi i violència, la bon-
dat és fèrtil. I això no passa des-
apercebut a l’univers, perquè com
també diu Ying, “El Cel té ulls”.
Aquesta obra ens arriba d’una cul-
tura que desprèn confiança en
alguna cosa que se situa per sobre
de les accions dels homes, per aca-
bar proveint de justícia universal

el món en el qual viuen. La pròpia
mort no és vista com un final, “La
meva mort no és el final, serà un
principi”, diu Gongsun Chujiu, un
altre sacrificat pel bé dels altres.
Per això potser hi ha aquí una
predisposició a la màxima expres-
sió de la generositat personal im-
pensable en la cultura occidental.
El mal avui pot ser el bé demà.

La qüestió és què estem disposats
a aportar per tal que això sigui així:
“Els homes no sempre podem fer
el que volem, fill, hi ha el destí que
ens obliga a emprendre accions
que ens destrueixen per dins i ens
empresonen per sempre”, diu
Ying.
L’espectre és la consciència que

inexorablement ens visita i ens diu
el que no volem sentir, la conse-
qüència de les decisions, els danys
col·laterals. En aquesta història els
espectres són més humans que la
resta de personatges. Són el pont
que ens ajuda a fer-nosmés nostre
allò que se’ns explica. Aquests es-
pectres de personatges que van ser
i ja no són, funcionen en forma de
diàlegs amb la pròpia consciència.
Són unamena de penediments per
a les decisions preses en el passat.
Aquí hi ha la marca del sentit de
culpa occidental, però també hi ha
un peu a la tradició oriental on so-
vintegen la presència d’ens imma-
terials que incideixen en la vida
dels mortals.

Sense grisos
Hi ha una funcionalitat en aquesta
història. La intenció d’ensenyar
una moral de capteniment, la cer-
ca de l’exemplaritat. Per això hi ha
gairebé absència de grisos. Ens ve
al cap l’obra de Bertolt Brecht La
bona persona de Sezuan. També
recull l’esperit de sentit moral de
la història, d’ensenyança, d’exem-
plaritat, la missió pedagògica. En
aquest sentit era important buscar
aquell nivell interpretatiu que se
situa entre l’èpica i algun punt
entremig. Oriol Broggi ens diu que
han començat per la narrativa per
acabar en la interpretació. Ha
demanat als actors que facin un
trànsit sense salts entre un codi i
l’altre. El referent ha estat Antígo-
na, no només per al vestuari, que
aquí serà tambéun orient inventat,
sinó també per una actitud
interpretativa, que anirà d’una
certa solemnitat a una proximitat
més recognoscible.
També hi ha la música de Joan

Garriga (Dusminguet, La Troba
Kung-Fú) que toca algunes peces
orientals, però també música seva.
La intenció ha estat portar-ho al
terreny Laperla sense deixar de
ser xinès. “Voldríem –acaba expli-
cant Broggi– que si ens veiés Ji
Junxiang pogués reconèixer la se-
va peça”. |

En aquesta peça
hi ha una voluntat
d’exemplaritat,
que recull el sentit
moral de la història

Laperla29 ha volgut
donar a l’obra una
estructura “més nostra”
sense deixar de ser
una peça xinesa

En les imatges,
diversos instants
d’alguns assajos
de l’obra, encara
sense vestuari ni
escenografia, a la
Biblioteca de Cata-
lunya, previs a la
seva arribada al
Romea. D’esquerra
a dreta, Julio
Manrique amb
Borja Espinosa,
Marta Marco
i Lluís Marco.
En la foto inferior,
el director Oriol
Broggi
FOTOS MARINA RAURELL


