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Escenaris d’Entrada

� LLOC: Teatre del Casal de Calaf.  �
DIA: diumenge, a les 18 h. � ENTRA-
DES: de 10 a 12 euros. Avui, venda
d’entrades, de 19 a 21 i el mateix
diumenge, de 17 a 18. Carme
Sala dirigeix un elenc d’actors i ac-
trius locals (Jordi Closa, Míriam Pujol,
Albert Mateu, Patricia Riera, Pilar
Guardiola, Mapi Oliván, Marisa Sugra-
ñes i Isabel Gallego) per representar
Un enemic del poble, clàssic del XIX
del noruec Henrik Ibsen. REDACCIÓ

CALAF PROPOSA
«UN ENEMIC DEL
POBLE», D’IBSEN

� LLOC: Local Catalunya. Avinyó.
�DIA: diumenge, a les 18 h.  �
ENTRADES: 6 euros. La Com-
panyia Ínfima Arts porta a Avinyó
L’ombra, on Josep Compte inter-
preta 15 personatges. En Quim, el
protagonista, travessarà mil i una
històries per trobar el seu camí.
L’ombra és un text que signen
Toni Albà i el manresà Jordi Purtí.
Va ser un dels muntatges d’èxit de
l’actor vilanoví. REDACCIÓ

AVINYÓ VEU
«L’OMBRA» AMB
JOSEP COMPTE

� LLOC: Teatre Municipal de Ber-
ga. �DIA: diumenge, a les 18 h.
� ENTRADA: 15 euros. Què fa-
ries si et quedessin 90 minuts de
vida? Aquest és el punt de partida
de Temps, creada i interpretada
per Quim Masferrer, i dirigida pel
joglar Ramon Fontseré. Crítica, iro-
nia i sentit de l’humor per a un
muntatge que es va estrenar el
2012 en el Festival Temporada
Alta. REDACCIÓ

QUIM MASFERRER
PORTA A BERGA
EL SEU «TEMPS»

IMATGE PROMOCIONAL

Venjances, traïcions, corrupció.
L’orfe del clan dels Zhao és una tra-
gèdia ambientada a la Xina del se-
gle XII i escrita per Ji Junxiang
però també és un conte, una fau-
la moral. La lluita entre el bé i el
mal. El format escollit pel director
Oriol Broggi (La Perla 29) per re-
cuperar un clàssic xinès, compa-
rable a les grans tragèdies gre-
gues, que va rebre l’any passat el fa-
vor del públic amb sis Butaca.  Un
home honrat, un metge, sacrificarà
el seu fill per fer justícia. Lluís
Marco (Badalona, 1949) és un
savi, un ministre retirat de la cort,
que sentencia que l’home és an-
cestralment corrupte.   

Un clàssic molt actual.
El meu personatge acaba avor-

rit de tanta corrupció i allunyat del
poder. Hi ha una frase que quan la
dic sempre penso en el cas Bárce-
nas, i ve a dir que des dels temps
antics hi ha hagut ministres cor-
ruptes. 

Aquí i a la Xina. Fa mil anys i ara.
Els humans som així. I l’única

sortida és educació i cultura. Jo sóc
dels que veuen el got mig ple. Ara,
com a mínim, els joves veuen com
d’aquests corruptes en sabem el
nom i els cognoms, i alguns fins i
tot van a la presó! És una millora
respecte a altres èpoques, com en
temps de Franco, que es robava
igual però tothom callava. 

Que l’obra es representi en
format conte és la millor mane-
ra perquè el públic s’apropi a un
text molt desconegut?

Sí. Oriol Broggi ha estat molt in-
tel·ligent  i sensible de posar-la en
escena en aquest format. Despu-
lla l’obra de l’aurèola de tragèdia
que la faria desmesurada. Nosal-
tres ens identifiquem amb els per-
sonatges i el públic, amb nosaltres.

Una descoberta?
Segur. Ignorem aquests clàs-

sics. Per a nosaltres els xinesos són
aquells homes que treballen en els
polígons, als restaurants i que vi-
uen en comunitats separades de la
nostra... Però la seva cultura ens
parla, per exemple, del sacrifici in-
dividual pel bé col·lectiu.

Diu que el Lliure va ser el mi-
llor del teatre del XX i que Brog-
gi n’és el continuador. 

Jo crec que és així  i que ho fa
amb molta senzillesa. Ha creat
un col·lectiu, La Perla 29, uns es-
pais comuns i ha generat l’addic-
ció del públic.

Vostè mai no ha tingut dubtes
de la seva vocació?

Mai! De petit ja jugava a fer tea-
tre, a Badalona. Anàvem a veure les
obres al centre parroquial i després
les representàvem al terrat de casa.
Jo les dirigia!  Ara tinc 65 anys i en-
cara tinc la sensació de llevar-me
cada dia i sortir a jugar. Crec que
ja no deixaré de ser un nen!

Encara li diuen que té cara de
metge?

De tant en tant! Jo crec que
quan em mori diran que se n’ha
anat un dels doctors de Catalunya!
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SUSANA PAZ | MANRESA

Entrevista Lluís Marco
Actor. «L’orfe del clan dels Zhao». Explica que acaben funcions de la gira amb el públic dempeus, que noten «l’escalfor» del públic, que actuar
amb la seva filla Marta (que l’ha fet avi) és fantàstic i que no nega que pateix i molt amb el Bàsquet Manresa: el seu fill, Carles, és el segon entrenador

«En una de les frases sempre penso en Bárcenas»

Lluís Marco actua aquest cap de setmana al teatre Kursaal de Manresa

BITO CELS

L’OBRA

Text: Ji Junxiang. Versió: Joan Sellent, a partir
de la traducció castellana d’Alicia Relinque.
Dramatúrgia: Marc Artigau i Oriol Broggi.
Direcció: Oriol Broggi. Intèrprets: Pablo
Derqui, Òscar Muñoz (que substitueix Julio
Manrique), Lluís Marco, Marta Marco, Borja
Espinosa i Ernest Villegas. Música: Joan
Garriga. Dies: dissabte (21 h) i diumenge (18
h). Lloc: teatre Kursaal de Manresa.
Entrades: de 6 a 28 euros.  Venda
d’entrades: taquilles i Internet: www.kursaal.cat.

L’orfe del clan dels Zhao
«Mai no he tingut dubtes

de la meva vocació. Ara tinc

65 anys i encara em llevo amb

la sensació de sortir a jugar»

L’actor badaloní interpreta un ministre retirat de la cort xinesa, fart de la corrupció, en la premiada obra de La Perla 29

L’Orfe de Zhao és una
peça xinesa de l’era Yuan,

que pertany al segle XIII i s’atri-
bueix al dramaturg  Ji Junxiang.
Es basa en un fet històric del
regne de Jin durant el període 
dels Regnes Combatents (475-
221). El títol complet de l’obra
és: La gran venjança de l’Orfe
Zhao. El mateix dia que Du’an
Gu, cap de seguretat de l’imperi,
extermina els 300 membres de
la família Zhao, la princesa, filla
de l’emperador, dóna a llum un
nen que serà el darrer supervi-
vent de la nissaga. Amb ell hi ha
l’esperança de salvar tota una
família que ha mort injusta-
ment. Cheng Ying, metge de la
princesa, per tal de restablir l’or-
dre i fent nom a la justícia, sacri-
fica el seu propi fill, també aca-
bat de néixer, i fuig amb l’orfe.
Aquesta fou la primera peça xi-
nesa coneguda a Europa. 
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La primera peça
coneguda a Europa


