
Shakespeare va concebre en
Hamlet un personatge que es
consolidaria al llarg dels segles
com l’exponent del dubte. A par-
tir d’aquesta concepció, l’actor
Jordi Oriol va reescriure el text
per proposar un Hamlet sense h,
un Amlet que es qüestionava la
seva existència i que feia de la
metàfora del dubte una explicita-
ció. Sota la direcció de Xavier Al-
bertí, La caiguda d’Amlet arriba
aquest cap de setmana a la mos-
tra de teatre de petit format, Lola,
d’Esparreguera. 

Jordi Oriol escenifica un Hamlet
més existencialista que mai en
una proposta personal i minima-
lista. L’actor explica que el perso-
natge original «es fa moltes pre-
guntes, però no escolta les per-
sones que l’envolten, sinó que
debat amb ell mateix. Per això,
vaig intentar borrar la resta de
personatges i que només parlés
ell, que s’ho respongués tot ell
sol». La caiguda d’Amlet parteix
del text original de Shakespeare,
però és una proposta diferent i
renovada que vol indagar en les
grans preguntes de l’ésser humà.
«El text ha canviat, apareixen
coses de Shakespeare, però
molt modificades. Volia mos-
trar la meva visió més personal
i treure allò que no m’interes-
sava. De fet, hi ha elements de
l’obra ‘Hamlet’ i també d’altres
personatges del mateix autor
anglès. És un experiment on el
personatge és extret del seu es-
pai i del seu temps i és situat al
buit, on emmarca les seves
qüestions», exposa l’artista.
Sense una xarxa que el sostingui i
amb el temor constant de la
mort, Amlet cau, salta al més en-
llà amb la presència de les imat-
ges que tota una vida li ha pro-
porcionat i que ara se li apareixen
per fer-li replantejar moltes qües-

tions que encara té pendents.
L’escenografia és mínima, tot

ajustant-se a aquest context an-
goixant. Només un actor i un
fons negre, acompanyat de les
paraules i de la música aportada
per Albert Llanas. «El llenguatge
és l’únic que queda al perso-
natge per justificar la seva pre-
sència, per definir-se i delimi-
tar-se. A més, la música és molt
abstracta. Són sons fruit de la
paranoia del mateix personat-
ge que li tallen el seu propi dis-
curs o li donen un nou sentit»,
diu Oriol. En aquesta espiral del
dubte, amb pensaments incon-
nexos i delirants, amb frases en
un vers particular que materialit-
zen la por a la mort, Amlet no es
pot extreure d’un cercle sense
sortida que a l’escenari es recrea

amb la metàfora del bucle. «Vo-
lia fer un monòleg infinit i em
vaig trobar amb la dificultat
d’expressar-ho. Al final, vam
situar el públic al mig de l’es-
cena. Quan entra la gent ja es
troba al mig de l’acció amb el
personatge que ja ha començat
les seves reflexions i que costa
de seguir. Al final de la repre-
sentació, el públic es veu obli-
gat a marxar i Amlet encara es
planteja les coses de forma
dramàtica, condemnat a qües-
tionar-se la seva existència»,
afirma l’actor.

La caiguda d’Amlet es va estre-
nar l’any passat al certamen Tem-
porada Alta de Girona i, després
de passar uns quants mesos per la
sala Beckett de Barcelona, ara co-
mença una gira que, com l’obra,

no té, per ara, cap fi delimitada.
«És un muntatge que té un for-
mat molt petit i fàcil de moure.
He previst representar-la amb
calma i sempre que pugui. Crec
que es podrà moure al llarg del
temps, que no té una data de
caducitat. Es pot portar arreu
de Catalunya, València i Ba-
lears, però no anirà més enllà
d’aquest territori, perquè no
tindria gaire sentit traduir un
text que ha estat pensat per in-
terpretar-lo en català», assegu-
ra l’artista.  

Oriol Lujan
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Jordi Oriol en un moment del muntatge, interpretant el paper d’Amlet

La caiguda
d’Amlet

EL TIQUET: La caiguda d’Am-
let es representarà avui i demà
a les 10 de la nit al teatret d’Es-
parreguera, dins el Lola.

ARXIU PARTICULAR

EL CERTAMEN

La mostra de teatre de petit
format, Lola, d’Esparregue-
ra arriba enguany a la seva
sisena edició amb la progra-
mació de deu propostes ar-
tístiques de teatre. L’objec-
tiu del certamen és apostar
per la jove creació i les no-
ves dramatúrgies d’autors
catalans. Per això, el festival
produeix fins a sis dels deu
espectacles que es podran
veure en aquesta sisena
edició.
Després de començar l’11
d’octubre passat amb Jazz a
les fosques, el certamen ja
ha escenificat Opció B, El
futur és als ous i El meu avi
no va anar a Cuba. El cap de
setmana vinent, s’estrenarà
l’obra Tècniques de comu-
nicació extrema, d’Àlex de
Capo. L’obra exposa l’estat
actual de crisi econòmica i
en fa un retrat punyent. Els
dies 13, 14, 15 i 16 de no-
vembre, Elies Barberà i Tea-
tre de l’Enjòlit presentaran
En la primavera perpètua,
que farà un viatge per llocs
exòtics del món. Entremès
de dos estudiants –a la fo-
to–, d’Iban Beltran, conti-
nuarà el 21 i 22 de novem-
bre. L’obra, que s’estrena
aquests dies a la Mediterrà-
nia de Manresa, parla de les
trifulques de dos estudiants
per sobreviure. Tancaran el
Lola d’enguany, l’últim cap
de setmana de novembre,
els espectacles Jamais Vu,
d’Andrea Segura i Cristina
Gámiz, i Merci Madame,
del ballarí esparreguerí Ra-
mon Oller i Sandrine Rouet.
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Existencialisme en estat pur


