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La història del metge ambulant 
Cheng Jing va ser escrita al 
segle XIII. Un home honrat 
sacrifica el seu fill acabat de 
néixer per restablir la justícia i la 
bondat en el regne de Jin. El bé 
s’imposarà sobre el mal encara 
que s’hagi de travessar un oceà 
de sang. L’ orfe del clan Zhao és 
una faula moral sembrada de 
cadàvers comparable a les 
grans tragèdies gregues si el 
paper de la destinació fos un 
altre. Aquí el cel només 
observa. L’ésser humà 
assumeix en solitari el pes de la 
culpa que creix amb les seves 
decisions. A Orient la solució 
alliberadora és el suïcidi.

Un text creat per endinsar-se 
en la simplicitat arquetípica del 
conte i deixar-se portar per una 
prosa entre lírica i èpica. És 
molt difícil fugir d’un relat que 
als pocs minuts t’aïlla del món 
exterior. Només hi ha una 
història que hipnòticament 
s’explica i es torna a explicar 
fins a formar part de la memòria 
oral del públic com si sempre 

l’hagués guardat en el seu 
interior.

Encara que Oriol Broggi es 
diverteix traient al públic 
d’aquest estat (picades d’ullet 
trapelles al conte infantil, a les 
pel·lícules d’arts marcials) , la 
seva posada en escena és una 
delicada peça de fusió teatral 
entre Orient i Occident, fidel a la 
càtedra de Brook o Mnouchkine. 
La sorra escènica que trepitja 
des de fa anys de manera més o 
menys declarada. Una pista 
d’emocions –en què es colen els 
versos d’Estellés, amb o sense 

la música de Joan Garriga– que 
reuneix una increïble energia 
interpretativa. Magistral Lluís 
Marco, sorprenent Borja 
Espinosa –s’ha encès un focus 
sobre aquest actor–, colossal 
Pablo Derqui –posseït per 
l’ambigüitat hieràtica de Jeremy 
Irons– i un intens Julio Manrique, 
l’humil metge que salvarà l’orfe 
dels Zhao i el regne a canvi de 
destruir el seu cor. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU És la primera obra 
xinesa introduïda a Europa.

Cinc polissons a la bodega d’un 
vaixell fugint de la dictadura 
franquista cap als anys 40 del 
segle XX i amb destí a 
l’Argentina. Per què escapen? 
Tres d’ells, un home, un jove i un 
hermafrodita, per la seva 
homosexualitat i la parella per 
motius polítics. Però les coses 
no són com ells pensen. I això 
quedarà  clar amb la irrupció en 
escena d’un policia secret.

No hi ha dubte que la trama de 
Se fue en un barco, escrita i 
dirigida per Joan Vàquez, té un 
interès teatral amb diverses 

sorpreses que dinamitzen 
l’acció, però el text és fluixet i no 
aprofundeix en els personatges 
més allà de l’epidermis i de les 
anècdotes, de manera que les 
emocions que viuen, de la por a 
l’alegria passant per la 

desconfiança, resulten falses. 
Ben segur que tampoc no ajuda 
la direcció de l’autor, que 
sembla haver escrit l’obra per 
parlar bàsicament de la 
repressió de l’homosexualitat 
en aquells temps i que a l’hora 
de posar en escena el text 
busca l’eficàcia d’un humor tan 
estrany als personatges com al 
drama que viuen. Un teatre de 
caire realista amb una 
interpretació de bon teatre 
d’aficionats que necessita per 
sobre de tot  una credibilitat que 
en aquest cas no aconsegueix. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Joan Vázquez ha 
escrit i dirigeix el text.

L’orfe del clan dels Zhao

Se fue en un barco

Teatre Romea  
Fins a l’11 de maig

Almeria Teatre. Fins al 13 d’abril

DE LA SETMANA
L’OBRA

01. 
VORTEX
La companyia de circ de Phia 
Ménard, Non Nova, encapçala 
el cartell del primer cap de 
setmana de Circ d’Ara Mateix. Són  
espectaculars... Si voleu veure’ls 
al complet, porteu la canalla a 
veure L’après-midi d’un foehn.  

 Mercat de les Flors. De dc. a dg.

02. 
L’ORFE DEL CLAN  
DELS ZHAO
Només per veure el monòleg de 
Julio Manrique enterrant el seu 
fill mort ja paga la pena veure 
aquesta obra de Ji Junxiag dirigida 
per Oriol Broggi.  

 Teatre Romea. De dt. a dg.

03. 
ANIMALS DE COMPANYIA
Estel Solé i la seva troupe tornen 
a la càrrega amb aquesta obra 
sobre l’amistat, cuinada entre 
amics i que ara passa per un 
espai no convencional de Sarrià. 

 Columbus. Dc. 2 i dg. 6

04. 
DOÑA ROSITA LA SOLTERA
Última oportunitat per veure 
al TNC la gran obra de Lorca 
actualitzada per Joan Ollé i 
interpretada amb guants de seda 
per un trio de dones imbatible.  

 TNC. De dc. a dg.

05. 
IMPROMPTU
Vuit artistes de circ us faran viure 
una nit màgica a la carpa del 
Circ Teatre Modern, la companyia 
catalana de la qual més es parla 
al nord dels Pirineus.  Mercat de 
les Flors. De dj. a dg.

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!

Consulta la cartellera  
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