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La pluja no cessa durant una
hora i cau, feixuga, sobre Carles Pe-
dragosa –al piano– i Jordi Oriol,
que ha escrit i interpreta L'Em-
pestat. Escrita en vers, l'autor re-
coneix que és una «perversió» de
la darrera obra de Shakespeare, La
Tempesta, barrejada amb elements
de La pesta, d'Albert Camus. 

Per fer més forts els elements de
la malaltia i la tempesta, el direc-
tor, Xavier Albertí, situa els dos pro-
tagonistes literalment sota la plu-
ja. «Aquest element que pot ser
una mica agressiu físicament per
a l'espectador ens ajuda a explicar
la idea de malaltia expansiva», re-
coneix. L'obra s'estrena a Tempo-
rada Alta, on el 2007 el tàndem Al-
bertí-Oriol ja van estrenar una re-
visió d'Hamlet. 

La Tempesta va ser l'última obra
escrita per William Shakespeare i
un dels seus textos més metafísics.
Hi ha diverses interpretacions so-
bre el missatge del text però, per al
director del muntatge, Xavier Al-
bertí, en aquest moment de la
vida l'autor reflexiona sobre la ca-
pacitat que té el llenguatge en el
procés de creació de pensament i

com, alhora, la paraula ens fa pre-
soners. 

Això és el que passa als dos
protagonistes del muntatge, Cali-
ban i Ariel. Ambdós són presoners
de Pròsper, que els té tancats en
una illa fins que, juntament amb
tot el seu seguici, decideixen mar-
xar i «alliberar-los» deixant-los
sols enmig del mar. Abans de mar-
xar, Pròsper els concedeix el do de

la paraula i, per tant, la capacitat de
maleir. 

El treball d'Oriol es basa a trans-
formar el text de l'autor britànic per
fer la seva particular visió. De fet,
l'autor parla expressament de
«perversió». 

«És massa agosarat pensar que
es pot versionar Shakespeare»,
apunta Oriol, perquè considera
que «destrossa» el text per remar-

car aquells elements que li inte-
ressen.

Oriol ha reescrit l'obra –també
mantenint l'estructura del vers– i
l'ha deixat a mans de Xavier Albertí
perquè el dirigeixi. 

L'autor juga amb el llenguatge,
amb la musicalitat del text i, en la
posada en escena, la música és un
element indeslligable. 

Per acompanyar els versos,

Oriol ha pensat novament en Car-
les Pedragosa que interpreta frag-
ments de la Simfonia número 17 de
Beethoven. 

«Hi ha escrits que diuen que la
va composar després de llegir La
Tempesta de Shakespeare, per això
vam considerar que era adient»,
explica. 

No deixa indiferent
La posada en escena del muntat-
ge no deixarà indiferent l'especta-
dor. Durant una hora, Carles Pe-
dragosa toca el piano i, juntament
amb Jordi Oriol, reciten i emeten
sons buscant les diferents capaci-
tats acústiques de la veu. 

«Hi ha una clara consciència de
joc amb la paraula com a element
acústic, que té teatralitat pròpia des
de la locució», explica el director de
l'obra. 

Tot ho fan sota la pluja, que
cau incessant sobre tots dos. De fet,
la caixa del piano s'ha convertit en
una espècie de banyera on Jordi
Oriol entra i en surt sense parar de
recitar els versos del seu particu-
lar Shakespeare. 

«La pluja dóna una mena de pa-
tetisme, de força i de joc al mun-
tatge», reconeix el director, Xa-
vier Albertí. El muntatge s'estre-
narà dissabte al vespre a la Sala la
Planeta de Girona, a les 21 hores,
en el marc del Festival Tempora-
da Alta.

GIRONA | ACN/DdG

Jordi Oriol estrena una «perversió»
de «La Tempesta» de Shakespeare

Una pluja incessant converteix la caixa del piano de Carles Pedragosa en una mena de banyera sobre l’escenari

El ballarí i coreògraf Cesc Ge-
labert arriba aquest dissabte al fes-
tival Temporada Alta amb Foot-
ball, un muntatge de dansa que
s'acompanya d'un audiovisual
en el qual s'interpreten sota el
prisma escènic algunes de les

millors jugades del FC Barcelona.
La peça, que es podrà veure en

una única funció demà al Teatre
Municipal de Girona, considera el
futbol com un ball del peu en el
qual cobra importància la com-
plexitat del cos per provocar imat-
ges de bellesa.

Els intèrprets descodifiquen
en clau coreogràfica alguns mo-
ments destacats de partits del FC
Barcelona com si fossin també
part d'un equip. L’espectacle s’a-
companya d’un muntatge au-
diovisual amb imatges reals dels
jugadors. Cesc Gelabert, que va

jugar a futbol fins a la categoria de
juvenil, juga amb el nom de l'obra
amb un guió que divideix dos
idiomes i combina el «foot» (peu
en anglès) amb el ball. Foot-ball
es va estrenar al gener al Teatre
Nacional de Catalunya i el seu di-

rector compta amb una àmplia
trajectòria que inclou la Medalla
d'Or al Mèrit a les Arts Escèniques
o el Premi Nacional de Dansa
que concedeix el Ministeri de
Cultura. 

En aquest sentit, el director ha

dit que  «el futbol i la dansa han de
resoldre el problema que implica
ser bípedes i poder acoblar-se al
moviment continu de la pilota, i
la llibertat que requereix el mo-
viment i la música. Messi és com
si no fos bípede, sempre té la pi-
lota al costat del peu, sigui quin si-
gui el laberint del joc i la velocitat
de la pilota». I també ha explicat
que  «Fred Astaire pot seguir i fer
el ritme més inversemblant, com
si tingués mil cames. Tant el fut-
bolista com el ballarí han de po-
der traslladar el pes sobre un peu
per tal de ser lliures amb l’altre, o
bé per xutar o per expressar-se
amb la cama com si fos un braç i
ampliar les possibilitats expres-
sives. Quan Iniesta recull una pi-
lota i l’encara a la sortida de la ju-
gada sembla tenir un peu com
una mà i visió de futur. Quan la
ballarina Sylvie Guillem fa un
développé sembla que la cama li
parla».
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Gelabert coreografia
algunes de les jugades
del Barça a «Foot-ball» 

L’obra considera el futbol
com un ball del peu en el
qual el cos pot provocar
imatges de bellesa

TEMPORADA ALTA

Una escena de l’espectacle de dansa. DdeG

Un assaig d’una visió molt particular de «La Tempesta» de Shakespeare.

MARC MARTÍ

FESTIVAL TEMPO-
RADA ALTA

SALA LA PLANETA
DISSABTE, 21 HORES


