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Jordi Oriol va sorprendre
tothom per un treball
imaginatiu i complex en
què l’actor provava de
mantenir el discurs i els
punts de major tempera-
tura de Hamlet en una pe-
ça (La caiguda d’Amlet,
2007) que el joc fonètic i
paròdic aportava una no-
va mirada al text icònic.
Ara, un cop més amb la di-
recció de Xavier Albertí,
emprèn una aventura
d’investigació: L’empestat
s’estrena a La Planeta avui
a les nou del vespre.

El nou muntatge par-

teix de l’esperit Ariel i l’es-
clau deformat Caliban (en
aquesta obra prenen els
noms d’Ivan i de Gabriel),
un cop han marxat Pròs-
per i el seu seguici. La plu-
ja no afluixa i Caliban ma-
leeix els déus, que han do-

nat a l’home el do de la
parla, que, en realitat, llu-
ny de generar convivèn-
cia, és la raó de tants mal-
entesos. Què hi ha de La
pesta (a més del títol) en
l’obra? Camus també va
voler simbolitzar la res-
ponsabilitat de la humani-
tat, que emmalaltia men-
tre no era capaç d’allibe-
rar-se dels codis socials. I
la Natura apareixia incle-
ment com a gran abisme
al qual calia enfrontar-se
de manera radical i sense
subterfugis socials.

Xavier Albertí, actual
director artístic del TNC,
ha pogut dirigir aquest
nou treball d’Oriol com a

muntatge experimental,
durant un llarg procés de
creació, amb trobades
puntuals. L’actor està
acompanyat per la pluja
(500 litres d’aigua xopen
l’escena durant la funció)
i pel músic Carles Pedra-
gosa. Aquest interpretarà
la sonata de Beethoven
inspirada en La tempesta
de Shakespeare: “Se sap
que el músic la va com-
pondre després de llegir el

llibret i que recomanava a
qui la volgués interpretar
que, abans, en fes una lec-
tura”, per entendre millor
la profunditat dels pas-
satges, comenta Albertí.
El resultat del treball és la
peça més madura de Jor-
di Oriol, que no ha deixat
d’escriure amb aquest
exercici d’introduir ele-
ments surrealistes en els
seus muntatges de jocs fo-
nètics i la música en di-

recte. De fet, no hi ha pre-
vistes més funcions, per
aram d’aquest L’empes-
tat, tot i que és molt previ-
sible que el pugui moure
per altres festivals, pel
seu llenguatge artístic in-
terdisciplinari, o fer tem-
porada a Barcelona .

Pedragosa abandona
l’instrument al final de
l’obra per esdevenir actor i
proposa una màscara acús-
tica amb seva parla. ■

Jordi Oriol estrena ‘L’empestat’ a
La Planeta, dins de Temporada Alta

Tronada del
llenguatge
Jordi Bordes
BARCELONA

Un detall del muntatge, en un assaig de dijous passat ■ JOAN SABATER

L’autor i actor
Jordi Oriol
reprèn, amb
Xavier Albertí,
l’aventura de ‘La
caiguda d’Amlet’


