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no han acabat de distribuir-se.
“Però nosaltres entenem
aquests fonscomunaopciópera
l’assaig-error, per a l’experi-
mentació, no per corregir errors
del passat”, apunta una alta font
de l’ICUB. “Estem subjectes als
canvis continus, tant del minis-
trecomdelaconsellera”, lamen-
ta, “i ésdifícil la continuïtat i que
s’assumeixinels compromisos”
“El problema és que ensman-

tenimoberts, però retallant l’ac-
tivitat alsmínims”, valora Imma
López, directora d’administra-
ció i serveisdelMacba.
“Les institucionsculturalsrei-

vindiquem el nostre valor i re-
clamem una redistribució equi-
tativa de les aportacions de les
administracions en funció de la
qualitat, independentment de la
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Quana laprotagonistadel llibrequeensocupa li anuncienqueestàembarassada, la sevavi-
dadonauntomb.Amblasevaparellahocomençaaplanejar tot: adaptar lacasa, triarnom...
Passenelsmesos finsqueunacircumstànciade l’atzar laportaa l’hospital. /NúriaEscur
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E l dramaturg i actor JordiOriol és una ra-
ra avis. Quan estudiava a l’Institut del
Teatre, se li va acudir, com a treball de
dramatúrgia, escriure un monòleg a
partir deHamlet. Shakespeare és infinit,

no cal dir-ho, però si algú en tenia dubtes, JordiOri-
ol n’ha fet l’enèsima versió i, com que amb el prín-
cepdeDinamarcanon’ha tingutprou, el paio va i en
fa una trilogia. Però no és pas una trilogia qualsevol.
Anemapams.Laprimerapedrad’aquest tríptic la

va posar el 2004. La proposta ésLa caiguda d’Amlet
(o la caiguda de la ac), que va estrenar a Temporada
Alta el 2007, dirigit per Xavier Albertí, que també
dirigirà les següents. Tota una provocació, això de
fer desaparèixer la hac, malgrat que els italians ja fa
temps que la van perdre i al personatge de Hamlet
l’anomenen Amleto.
La caiguda de la hac és una declaració d’intenci-

ons, perquè Oriol juga i juga amb les paraules: les
trunca, les empalma i les combinaenseqüènciesho-
mòfones amb sentits diferents. El text enllaça un
discurs infinit, com el mateix autor explica, que co-
mença i acaba amb punts suspensius i podria ser
perfectament inacabable: “un pessic d’èter- / nitat”.
Després de la versió shakespeorioliana de Ham-

let, va ser el moment d’encarar La tempesta. Per a
l’ocasió, el muntatge va fer un pasmés i, al monòleg
d’un Jordi Oriol solitari, s’hi va afegir un piano i un

pianista, Carles Pedragosa, que toca i interpreta el
que calgui, enmig d’una tempesta desbocada. La
tempesta, seguint la lògica del joc lingüístic de l’au-
tor, es va convertir enL’empestat (2015). Totes dues
peces es van poder recuperar al Lliure de Gràcia la
setmana passada.
I ara l’emblemàtica sala del carrer Montseny ha

estrenat la tercerapart d’aquesta trilogia singular. A
partir de Macbeth, “l’obra escocesa” com l’anome-
nen en anglès perquè pronunciar-ne el nom diuen
que comporta una maledicció, Jordi Oriol ha creat
La mala dicció. Vestits de lluentons negres davant
d’una cortina de lluentons negres, als dos intèrprets
se’ls ha afegit una tercera persona, una actriu i can-
tant polifacètica, PaulaMalia. Tots tres són el rei, la
reina i el bufó; Marc, Beth i Seitó; i el resultat eleva
el sistema shakespeoriolià a la tercera potència. Un
festival de giny, enginy i genialitat, al servei de la pa-
raula, del teatre i de l’entreteniment. L’obra s’em-
marca en el moment pandèmic, homenatja Xavier
Albertí i, fins i tot, hi ha cabuda per a un joc amb els
accents diacrítics, moment que, ho confesso, em
vaig estar d’aplaudir per no interrompre la funció.
Fins al 14 de novembre,Lamala dicció es diu amb

bonadicció i amb lagràciadel vers lliure alLliurede
Gràcia.

‘La mala dicció’ eleva
el sistema shakespeoriolià
amb un festival de giny,

enginy i genialitat

Labonadicció
deJordiOriol

Magí Camps
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ubicació geogràfica”, apunta el
director de la Miró, Marko Da-
niel.
Unaltrequeestrobaenunasi-

tuacióincertaéselcentred’estu-
dis Iberia Graeca, creat el 2006
entre elMinisteri deCultura i la
Generalitat per a l’estudi de la
cultura grega a Espanya. El con-
veni s’havia de renovar a l’octu-
bre, però elministeri deCultura
ni tan sols ha atès les trucades
del director delMuseud’Arque-
ologia de Catalunya (MAC), Ju-
sèp Boya, per prorrogar-lo. Per
tant, Iberia Graeca està “morta”
en aquest moment, en paraules
deBoya.És l’últimepisodi d’una
història penosa, ja que “cap any
el ministeri de Cultura no ha
aportat el 50% que li correspo-
nia”. El centre ha sobreviscut,

diu Boya, perquè el MAC (el re-
cinte d’Empúries ésmolt a prop
de l’oficina d’Iberia Graeca) ha
aportat cada any el sou de dues
persones i uns 15.000 euros per
al desenvolupament de projec-
tes. En total, uns 100.000 euros
anuals. “L’any més generós per
part de Cultura van finançar
ambuns 30.000euros. Enviats a
final d’any”, denuncia Boya,
“sense opcions per planificar la
comptabilitati,pertant, lesactu-
acions”."

Una exposició recent de Francesc Torres alMNAC, amb dos avions de guerra a la sala oval
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Evolució de la inversió pressupostada a Catalunya

Inversió en milers d’euros Percentatge sobre inversió regionalitzada
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