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«La cultura és fonamental per
barallar-se contra la quotidianitat»

Oriol Broggi
❘ DIRECTOR TEATRAL ❘

La gran guanyadora de l’última edició dels premis Butaca de Teatre, ‘L’Orfe del clan dels
Zhao’, arriba aquest dissabte a la Llotja de Lleida amb música en directe de Joan Garriga

ROS RIBAS

R. BANYERES
L’Orfe del clan dels Zhao arriba
a Lleida aquest dissabte avalada
pels sis premis Butaca deTeatre
als quals estava nominada i l’èxit
de crítica i públic durant la seua
estrena la passada primavera al
Teatre Romea de Barcelona.Di-
rigida per Oriol Broggi, compta
amb la representació de Lluís
Marco, entre d’altres, i la músi-
ca en directe de Joan Garriga, lí-
der de LaTroba Kung-Fú.
Què el va fascinar d’aquesta pe-
ça xinesa per portar-la a l’escena-
ri?
És una obra xinesa molt antiga,
del XIII, una de les primeres que
coneixem aOccident, impactant,
plena de sentiments que,malgrat
les diferències amb la nostra cul-
tura, presenta també moltes si-
milituds. Recorda les tragèdies
de Sòfocles, al teatre clàssic, Sha-
kespeare...A més és una histò-
ria molt ben explicada. Qualse-
vol descobriment com aquest és
fascinant de portar a l’escenari.
És un repte adaptar obres orien-
tals, de la tradició de les quals en
general tenim poques referènci-
es?
No més que altres peces,Ham-
let o un Rei Lear per exemple,
perquè en el fons parlen de sen-
timents i també de revenja. Són
universals i, com la poesia, les
formes d’expressar-ho són sem-
blants. El cert és que cada obra
teatral és un repte.
En quins aspectes s’ha centrat
per atansar l’obra al públic?
A explorar la història i buscar la
perfecció de les imatges, el so,
sens dubte, la interpretació ac-
toral.
Esperava l’èxit dels Butaca, quan
al novembre es va emportar els
6 premis a què optava?
Sabíem que havia agradat per la

resposta del públic. Els premis
van ser una sorpresa agradable,
que s’agraeix molt perquè reco-
neix l’esforç.
Comanimaria el públic de Lleida
a anar a veure L’Orfe del clan dels
Zhao?
D’entrada, pot resultar difícil
atreure al teatre al no ser ni una
obra moderna ni d’humor, però
la gent no tindrà la sensació ni
de perdre el temps ni els diners.
Anar al teatre té un retorn un
200%major que prendre un ca-
fè, per exemple, perquè t’expli-
ca històries que et transporten,
fa aflorar sentiments de forma
contundent... La cultura és fo-
namental per barallar-se contra
la quotidianitat.

■ La Llotja de Lleida aco-
llirà aquest dissabte, 17 de
gener a les 21 h, L’Orfe del
clan dels Zhao. El preu de les
entrades és de 37 € o 32 €
per als Amics de la Llotja.
L’argument està basat en un
fet històric durant el període
dels Regnes Combatents
(475-221), va ser escrita en-
tre els anys 1260 i 1280 i atri-

buïda a Ji Junxiang. El pro-
tagonista és el metge Cheng
Ying, que decideix sacrificar
el seu propi fill, nounat, per
fugir amb el nadó de la prin-
cesa de la família Zhao, l’es-
tirp de la qual acaba de ser
aniquilada.Així salva el lli-
natge. En el fons, la lluita en-
tre el deure i el sentiment, la
voluntat i el destí.

L’OBRA

Unahistòriade revenges,
honor, sentiments i deure

Oriol Broggi dirigeix l’obra teatral xinesa ‘L’Orfe del clan dels Zhao’, una de les primeres peces conegudes.

Cicle‘Noumesos:
nou(s) poetes’, avui
al Cafè delTeatre

POESIA

❘ LLEIDA ❘ El Cafè delTeatre aco-
llirà avui (20.00 h) una nova
sessió del cicle de poesiaNou
mesos: nou(s) poetes, que or-
ganitzen els rapsodes del Club
Sícoris de Lleida. En aquesta
ocasió, el poeta i professor de
la Universitat de Lleida Xa-
vier Macià exercirà de padrí
de joves alumnes del col·legi
Episcopal, els poemes dels
quals seran recitats pels Rap-
sodes del Sícoris.

Futbol i dansa, units
en el noumuntatge
deGelabert, al TNC

ESPECTACLES

❘ BARCELONA ❘ El coreògraf i ba-
llarí català Cesc Gelabert ha
creat l’espectacle Foot-ball,
una peça que marida la dan-
sa contemporània i el futbol
i que es podrà veure del 22
de gener a l’1 de febrer alTe-
atre Nacional de Catalunya,
amb el FC Barcelona com a
principal patrocinador. S’ha
inspirat en jugadors com
Puyol, Messi, Iniesta, Xavi i
Valdés.

Nou candidat a
patrimoni de la
humanitat

REISD’IGUALADA

❘ BARCELONA ❘ La conselleria de
Cultura va iniciar ahir el pro-
cés per presentar com a can-
didata a patrimoni cultural
immaterial de la humanitat la
Festa dels Reis d’Igualada,
una vegada el ConsellAsses-
sor del Patrimoni Cultural va
revisar la proposta. És consi-
derada una de les celebraci-
ons més antigues de Catalu-
nya. Es remunta al 1895.

El Museu Picasso revela la
relació de l’artista ambDalí

ARTEXPOSICIÓ

EUROPA PRESS
❘ BARCELONA ❘ El Museu Picasso de
Barcelona acollirà del 20 de
març al 28 de juny la mostra Pi-
casso/Dalí. Dalí/Picasso, amb
78 obres dels dos autors i que
defensa per primera vegada la
seua relació artística i personal,
segons va anunciar ahir el direc-
tor de la pinacoteca, Bernardo
Laniado-Romero, en la presen-
tació de la temporada 2015.
L’exposició suposa un repte per
als models històrics convencio-

nals que tracten els dos artistes
de forma aïllada i fins i tot opo-
sats políticament, i demostra que
el seu contacte va ser significa-
tiu a través de pintures, dibui-
xos, gravats, quatre escultures i
al voltant de 30 documents, que
inclouen cartes, postals i publi-
cacions. El Museu Picasso comp-
tarà aquest 2015 amb un pres-
supost de 8,6 milions d’euros,
120.000 més que el 2014, quan
va rebre gairebé un milió de vi-
sitants.

‘La islamínima’guanya les categories
de pel·lícula i actor en els premis Forqué

CINEGUARDONS

EUROPA PRESS
❘ MADRID ❘ La isla mínima va ser
dilluns a la nit la pel·lícula gua-
nyadora dels premis José Ma-
ría Forqué al triomfar en les ca-
tegories de millor pel·lícula i
millor actor (Javier Gutiérrez)
en una cerimònia celebrada al
Palacio de Congresos de Ma-
drid i que marca tradicional-
ment l’inici de l’etapa de guar-
dons del cine espanyol, ja que
el diumenge 25 de gener la se-
guiran els premis Feroz i el dis-

sabte 7 de febrer, els Goya. Per
la seua part, Bárbara Lennie va
rebre el reconeixement a la mi-
llor actriu per Magical girl,
mentre que Relatos salvajes va
ser premiada com a millor cin-
ta llatinoamericana i Morta-
del·lo i Filemó contra en Jim-
my el Catxondo, com a millor
llargmetratge d’animació. En
canvi, les pel·lícules El Niño
(gran favorita juntament amb
La isla mínima als Goya) i la
taquilleraOcho apellidos vas-

cos no van aconseguir cap dels
premis a què aspiraven.Durant
la gala també hi va haver mo-
ments de record a les víctimes
dels atacs terroristes de Fran-
ça, com les paraules que va de-
dicar des de l’escenari l’actor
José Sacristán: “Un no rotund
a la barbàrie que s’ha acarnis-
sat amb la ciutat de París. Que
els quedi clar: tots som Char-
lie”, va manifestar l’intèrpret,
a la qual cosa va seguir un fort
aplaudiment del públic.


