
Lham a la dicció
original
El senyor Oriol ho ha tornat a fer. Per tercera vegada, a més, i reblant el clau amb més força a
cada cop. Primer va ser La caiguda d’Amlet (o la caiguda de l’ac), soliloqui inspirat en un
Hamlet  en caiguda lliure. Al cap d’uns anys va venir L’Empestat, fusió de La tempesta
shakespeariana i  La pesta d’Albert Camus amb un piano-piscina i una pluja constant. Ara ha
estrenat La mala dicció, tercera part i tancament de la seva “Trilogia del Lament”.  Jordi Oriol
ha incorporat un intèrpret a cada nova peça, i en la tercera l’acompanyen l’imprescindible
Carles Pedragosa  i la fantàstica Paula Malia  com a estrella convidada i rutilant. Tots tres
deliciosament vestits per la Delagneau.

Paula Malia, Jordi Oriol i Carles Pedragosa protagonitzen ‘La mala dicció’. © Sílvia Poch

Quan surto de veure un espectacle del Jordi Oriol, sempre em poso a parlar en la
jordiorioliana manera. “No t’ho prenguis mala-ment”, li podria dir a la meva acompanyant, que
em va acabar dient “Oriol, Prou”. Amb tota la raó del món. Perquè el “la-ment” del “mo-ment” té
molt de “senti-ment”. Ja paro. El Lliure de Gràcia s’ha convertit en l’asteroide Jordioriolà durant
uns dies: del 22 al 24 d’octubre van recuperar La caiguda d’Amlet  i L’Empestat, i fins al 14 de
novembre s’hi podrà veure La mala dicció. La maledicció de Macbeth, o del Marc i la Bet, dos
éssers amb ànsies de poder acompanyats pel Seitó, un criat ben bufó.
La veu d’Eduard Farelo ens dona la benvinguda al Lliure: no ens trobem a l’Orient Express,
són coses de la pluriocupació. Els actors catalans, ja se sap, els dilluns ens venen cervesa i
els dimarts ens fan de Vània. Són coses de la precarietat. Aquí, el missatge en off ja forma
part de la dramatúrgia, com en les peces d’Albert Arribas. En escena, un teló negre de
lluentons siderals i tres personatges vestits amb la mateixa tela. Si la Sílvia Delagneau  no
guanya tots els premis haguts i per haver, jo ja no sé què fer. Lluentons còsmics per a tres
personatges entre l’arlequí de dol i el Pierrot Lunaire. Cara enfarinada i molt de rímel per a tots
tres. Ulls esbatanats i bona vocalització. Que no es perdi ni una lletra.
“Merdra!”. Així comença un text que beu de Shakespeare i d’Alfred Jarry, naturalment. L’Ubú
rei no deixava de ser un Macbeth més gras i titellesc, i aquí se salpebra amb uns tocs del
Calígula  de Camus i molt d’Oriol. De Jordi Oriol. És a dir: jocs de paraules, rodolins,
al·literacions i anacoluts. Cacofonies, homofonies i estereofonies. I Carles Pedragosa, l’actor
més camaleònic del món. Tot i saber que ell era un dels intèrprets del muntatge, tot i haver
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gaudit dels seus treballs en diverses ocasions, quan va sortir a escena vaig dubtar si realment
era ell. Aquella cara prima (sense barba), aquell cos i aquella veu semblaven d’una altra
persona. Pedragosa és un actor únic en el millor sentit de la paraula: sigui fent les tradicionals
Nadales  al Maldà amb en Pedrals i el Beltran (tornen aquestes festes), fent tots els papers de
l’auca a Europa Bull  (torna el pròxim Grec) o a qualsevol dels projectes en què participa.
Volem més Carles Pedragosa als nostres escenaris. Com pot ser que aquest nano no treballi
més?
Paula Malia  és una actriu excel·lent, això ja ho sabem, i aquí fa créixer el muntatge amb una
(Lady Mac) Bet poderosa i de dicció cristal·lina, molt més desperta que els seus pusil·lànimes
companys. La peça està dirigida per Xavier Albertí, en una proposta neta i concisa que dura
una hora i deu. És a dir: no li sobren els quinze minuts de rigor. Al·leluia! L’acordió de
Pedragosa i dos instruments Baschet  imponents (un cristall-trombó i un multisòfon cedits per la
família d’Andreu Ubach) posen música al muntatge. Però qui dansa més són els mots,
paraules que ballen i dringuen i salten, i que quan les estem paint ja s’han esfumat. Podria
citar moltes de les frases que vaig apuntar, pres per una dèria de mèdium a les fosques, però
poden trobar el text de La mala dicció  al fantàstic totxo jordioriolà d’Arola Editors. Va, no me’n
puc estar. “La dona sempre dona tingui o no tingui el dia crític”. “Pregunta-li si s’enyora. Sí,
senyora”. “Ha marxat l’ètica a marxa atlètica?”. La sang de la Beth és menstruosa i
monstruosa, l’oratòria fa dominar les subordinades i sempre ve de gust fotre un clown. Entre
moltes altres perles (ensangonades, com cantaven l’Alaska i els Dinarama).
Tots nosaltres, espectadors, som el bosc macbethià que camina, un bosc de cames i bosses
de tela i jaquetes que ens preparem, col·lectivament, per l’alçament imminent. Les butaques
del Lliure de Gràcia són còmodes durant una hora de rellotge, això és un fet. La mala dicció
és un festí verbívor, un festival de mots, una festa lèxica que farà que el Màrius Serra  mulli els
calçotets. Si el Jaume Sisa  és el nostre cantant més galàctic, en Jordi Oriol és el nostre
dramaturg més sideral. Vagin a veure La mala dicció, per favor. Aquell teló de lluentons i
aquells mots els recordaran tota la vida. Paraula de cítric.
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