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‘La mala dicció’ 
Teatre Lliure 
(27/10/2021)

A 
l principi existia la paraula, però 
després la paraula es va fer carn, 
i teatre. Jordi Oriol remata el seu 
evangeli escènic amb La mala 
dicció, tancament de l’audaç Tri-

logia del lament que aquests dies s’ha pogut dis-
frutar íntegra al Lliure de Gràcia. La nova peça 
corona un dels exercicis escènics més fasci-
nants dels últims anys, una orgia lingüística en 
tota regla que retorça de forma sonora i semàn-
tica el català fins a portar-lo a quotes inèdites. 
Shakespeare posa la base d’una «per-versió» 
dramatúrgica en tota regla. Si en un primer i 
despullat monòleg la inspiració va arribar a 
través de Hamlet (La caiguda d’Amlet), i la sego-
na entrega sobre La tempesta (L’empestat) va 
introduir també Albert Camus en un sonor pi-
ano oceànic, ara Macbeth aporta els ingredients 
per al conjur de significats. El Marc i la Bet en 
són els protagonistes però no està en joc el tron 
d’Escòcia sinó la capacitat per retenir la parau-
la. El crim dels traïdors aspirants és de natura-
lesa pirandeliana, i la parella es revela armada 
de versos i jocs de sentit en una espiral que em-
briaga de principi a final. 

Ecos diferents 

Arrenquen inspirats per aquest altre rei de 
l’escena, l’Ubú d’Alfred Jarry, amb la seva 
inicial exhortació escatològica. Merda i sang, 
provocació i avantguarda que vessa de la tra-
dició gamberra de Joan Brossa, que ressona a 
Carles Santos en els seus ben encaixats inter-
medis musicals. Persisteix en els personatges 
un cert existencialisme beckettià, però van 
fent ziga-zagues temes com l’ètica, la mater-
nitat i l’ecologisme que treuen la base de les 

seves caselles. Rima a rima, el suflé de la con-
temporaneïtat s’eleva per sobre de les re-
ferències al clàssic, que persisteix com un eco. 
Entre l’amoralitat de l’argument i l’hetero-
dòxia de les formes només queda atiar els es-
pectadors a l’estirat final, provocar a la ma-
nera de Peter Handke perquè trenquin el seu 
silenci i comprenguin el poder revolucionari 
de la paraula. Ningú millor que Xavier Albertí 
per injectar ritme, audàcia i intenció en el 
dens embarbussament. La seva direcció em-
peny el muntatge cap a l’humor utilitzant es-

cassos elements escenogràfics (uns quants i 
estranys instruments musicals). Mana el text, 
queda clar. Jordi Oriol es mou resolt entre les 
floretes del seu llenguatge inventat, i la Lady 
de Paula Malia marca un notable en la nota 
musical. Carles Pedragosa executa amb sorna 
el criat Seitó, arquetip de tants d’altres que di-
buixen la desigualtat. Sílvia Delagneau ho ves-
teix tot de lluentons, escenari i vestits de negre 
profund que fa joc amb l’ànima dels personat-
ges, arlequins d’un circ metateatral. Mala dic-
ció, bona elecció.   n

Jordi Oriol (centre), amb Paula Malia i Carles Pedragosa.
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Mentre les autoritats continuen 
investigant com va poder passar 
l’accident fatal  en el rodatge de 
Rust, en què va morir la directora 
de fotografia Halyna Hutchins i 
amb la possibilitat oberta que 
acabin presentant-se càrrecs pe-
nals, comencen a aparèixer les 
defenses de les persones més as-
se-nyalades a través dels advo-
cats. Ahir, dos que representen 
Hannah Gutierrez-Reed, la res-
ponsable de les armes del rodatge 
del western, van emetre un comu-
nicat en nom seu en què assegu-
ren que ella «no té ni idea d’on van 
sortir les bales reals» i assenyalen 
els productors com a responsa-
bles de la «inseguretat» en el set 
de rodatge. «La seguretat és la 
prioritat número u de Hannah al 

set», escriuen en el text els advo-
cats Jason Bowles i Robert Goren-
ce, que defensen la professionali-
tat de la jove de 24 anys, filla d’un 
veterà armer i per qui Rust era el 
seu segon llargmetratge. 

Assenyalant els productors, el 
text assegura que la seva clienta 
va ser contractada per fer dues 
feines, una cosa que diuen que li 
«va fer extremadament difícil 
concentrar-se en la tasca d’ar-
mera». S’afirma també que «ella 
va lluitar perquè hi hagués entre-
naments, dies per fer el manteni-
ment de les armes i temps ade-
quat per preparar els tirotejos pe-
rò va acabar sent desautoritzada 
per la producció i el seu departa-
ment. Tot el set es va tornar inse-
gur –continua la nota– per di-
versos factors, incloent la falta de 
reunions de seguretat». «Això no 
va ser culpa de la Hannah», aca-
ben dient. El comunicat defensa 

també que Gutierrez-Reed mai 
ha patit una descàrrega acciden-
tal i explica que els dos incidents 
que hi va haver en el succés que li 
va costar la vida a Hutchins i va 
ferir el director Joel Souza els van 
protagonitzar el cap d’attrezzo i 
el doble de Baldwin, a qui assegu-
ren que la seva clienta havia avi-
sat que l’arma estava «calenta», 
carregada amb bales de fogueig. 

«Calúmnies» 

«La Hannah vol abordar falsedats 
que s’han explicat als mitjans de 
comunicació que l’han retratat 
equivocadament i l’han calumni-
at», escriuen els advocats, que 
també neguen les informacions 
que apunten a la possibilitat que 
hi hagués pràctiques de tir en des-
cansos del rodatge. «Hannah i el 
cap d’attrezzo tenien control so-
bre les armes del rodatge i ella 
mai va ser testimoni que ningú 
disparés bales reals amb aquestes 
armes ni ho permetria», afir-
men. Un inventari presentat per 
la policia enumera 12 revòlvers, 
un rifle, una cartutxera i 4 capses 
de munició, així com el casquet 
d’una bala de fogueig i una «ba-
la Colt 45», el tipus de revòlver 
real que feia anar Baldwin en el 
moment fatal. Aquest material 
s’afegeix als altres tres revòlvers 
i 500 rondes de munició que el 
xèrif es va emportar en un regis-
tre anterior. n

L’armera del rodatge de Baldwin es defensa i 
assenyala els productors com a responsables

En un comunicat remès pels seus advocats, assegura que «no té ni idea» d’on va sortir  
la munició real. Tot el set es va tornar insegur per diversos factors, diuen els lletrats.
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Espelmes en record de Halyna Hutchins, a Albuquerque, Nou Mèxic.

Kevin Mohatt

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


