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mergentse

Un dramaturg fora de tota norma

MARTA CERVERA
BARCELONA

ALBERT BERTRAN

Barcelona, 1979 3 Autor, director i
dramaturg 3 Estrena la seva primera
obra a la temporada del Lliure 3 Ha
actuat a les ordres de Xavier Albertí,
Carlota Subirós i Alex Serrano

Jordi Oriol
Autor i director

Ha estrenat cinc textos amb la seva
companyia, Indi Gest, i està a punt
d’estrenar l’últim, Un tal ímpetu vital,
la primera obra seva que farà tempo-
rada al Lliure (del 5 al 22 de març,
Espai Lliure). «Hem estat valents.
Hem volgut provar i experimentar
moltes coses abans de muntar l’obra
definitiva», assegura usant el plural
perquè ell i els que treballen amb
ell, fidels col.laboradors, formen un
tot creatiu. «No sóc un autor a l’ús.
En aquest cas he deixat el text molt
obert per perfilar-lo amb l’ajuda dels
intèrprets i de l’escenògrafa, Silvia
Delagneau», explica aquest autor, di-
rector i actor, a qui Xavier Albertí va
dirigir a la Beckett fa dues tempora-
des amb La caiguda d’Amlet. La seva
nova obra té poc a veure amb aquell
curiós monòleg en vers seu.

Un tal ímpetu vital és una comèdia

amb referències bíbliques sobre el
sentit de la vida. Narra l’aventura de
dos germans que tornen a la casa fa-
miliar després de patir un desen-
gany. Però allà, no hi trobaran els
seus pares, sinó els seus avis. El mun-

tatge està interpretat per dos actors,
Glòria Cano i Jofre Carabén, i dos
músics, Carles Pedragosa i Jordi San-
tanach. «Tenia ganes d’actuar però
hauria sigut difícil estar al davant i
al darrere de l’escena a la vegada»,

admet Oriol, que abans de dedicar-se
al teatre va estudiar música i teleco-
municacions.

«EL PÚBLIC HA D’ESFORÇAR-SE» / Pri-
mer es va formar a l’escola de Nan-
cy Tuñón i al Col.legi de Teatre de
Barcelona, i després va estudiar di-
recció escènica i dramatúrgia a l’Ins-
titut del Teatre. Oriol fuig de con-
vencionalismes i busca «noves vies
per transmetre sentiments, histò-
ries, imatges i emocions». Segueix la
filosofia d’Artaud. «Al públic no hem
de donar-li res mastegat, ha d’es-
forçar-se per pair el que veu», afir-
ma Oriol, ànima de la companyia In-
di Gest, associació artística de la
qual és fundador, com ho va ser un
dia d’AREAtangent.

En el futur espera poder seguir
com fins ara, llançant-se a muntar
obres amb un text més o menys per-
filat per extreure al màxim les idees
que sorgeixin durant el procés de
creació amb els intèrprets. «M’agra-
daria no deixar d’experimentar i
aprendre amb cada muntatge. No
vull estancar-me, ni deixar de fer co-
ses interessants i espero no acomo-
dar-me a les subvencions», declara
Oriol. Als seus 29 anys és la primera
vegada que la seva companyia ha co-
brat des del primer dia d’assajos,
una agradable novetat. H

33 Jordi Oriol, autor d’Un tal ímpetu vital, que presenta el Lliure.


