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J. Oriol i X. Albertí porten Shakespeare a La Seca.
O no...

Título: Europa Espanya Català

Com ja hem explicat alguna vegada, cada any Ramon Simó revalida el seu propòsit de fer un
festival contemporani i, per tant, no fer Shakespeare. Però sempre hi ha un o altre que el fa caure.
Aquest any de moment que sapiguem- els responsables són Jordi Oriol (autor i intèrpret) i Xavier
Albertí (director). Porten al Grec L'empestat, un joc de paraules d'aquells que tant li agraden a
l'Oriol: un anagrama de La tempestat, que porta impregnat el ferum de La peste, de Camus. Al
maridatge hi intervé Beethoven, amb la Sonata 17, que interpreta a escena Carles Pedragosa, tot i
que també fa d'actor. I l'Oriol, que també fa de músic. Un espectacle complet, doncs, que ens
permet programar-lo amb carinyu perquè estarà en cartell del 7 al 24 de juliol. No vol dir que ens
refiem de la memòria, eh... És per ara el primer espectacle de relació entre La Seca i el Festival
Grec d'aquest any i és producció de Indi Gest. Es va estrenar al Temporada Alta.

Tot sorgeix de l'èxit de La caiguda d'Amlet, que també va interpretar Jordi Oriol i va dirigir l'Albertí.
"La vam proposar al Sunyer, la vam portar al Temporada Alta i, des de llavors, cada any em
truquen i em diuen: Està bé el que fas, eh! Però... per què no tornes a fer una cosa "com allò"? I
em vaig decidir, perquè estava molt agraït del reconeixement," explica l'Oriol. Com la primera,
també està escrita en vers. "Tenia ganes de fer la meva per-versió de La tempestat. I com amb en
Carles Pedragosa sempre treballem junts amb música, hem preparat una mena de concert on són
al mateix nivell la música i el text." Diu que al principi volien fer una instal·lació electrònica, però
que l'Albertí va dir que... millor no. "Tenia raó. Li queda millor la Sonata 7 de Beethoven. Penseu
que el compositor, quan l'havia de tocar amb algú, els deia als músics que llegissin La tempestat
de Shakespeare abans de tocar-la, perquè del contrari mai ho farien bé."

La tempestat és, probablement, l'última obra que va escriure Shakespeare. "En qualsevol cas, va
ser la primera que no va dirigir ell mateix i no la va aconseguir veure representada. I és una obra
molt difícil. A través del protagonista, l'autor explica la seva relació amb el teatre", diu Oriol, que
celebra la coincidència numèrica dels 40 anys del Grec i els 400 de la mort de Shakespeare.

L'empestat arranca al final de La tempestat, "quan acaben tots feliços i marxen de l'illa sense
matar ningú." Pròsper i Miranda abandonen l'illa on van anar a parar després del naufragi. Ariel i
Caliban recuperaran la llibertat i el segon tornarà a ser amo i senyor del seu petit reialme. Però res
ja no serà igual per a un Caliban que, un cop ha après a posar paraules al seu turment, viu
empestat per una llengua acabada d'aprendre que només li servirà per evocar el món que l'ha
traït.

Carles Pedragosa interpreta a Caliban i Jordi Oriol és Ariel. "Caliban simbolitza l'enviat de Déu,
l'home solitari. I Ariel és l'arcàngel que acompanya el profeta al cel. Estan alliberats perquè
Pròsper els allibera, però estan aïllats. Pròsper els ha civilitzat. Caliban no parlava i ara ha après a
maleir. Saben que hi ha un altre món fora de l'illa."

Jordi Oriol vol especificar que és un espectacle que "tot i ser poc convencional, no cal ser erudit
per veure'l, no cal haver llegit ni Shakespeare ni Camus. Hi ha molta paraula i només s'ha
d'escoltar, com la música. En realitat, són dos personatges perduts en un univers absurd, que
recorda més el Tot esperant Godot que a Shakespeare." I no vol ser menys que Ivo van Hove, que
va fer servir 70.000 l d'aigua per emular un cicló: "Plou molt. Tota l'estona, eh! I també tenim piano.
La nostra pluja és més econòmica però ens mullem el pianista, jo i el piano. És molt xulo!"




