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El polifacètic autor, actor i director Jordi 
Oriol s’ha endinsat en Shakespeare 
diverses vegades en col·laboració amb el 
director Xavier Albertí.  
Ara reunim a Gràcia la trilogia que 
perverteix tragèdies shakespearianes amb 
el recurs de la paraula com a propi motor 

dramàtic: la Trilogia del lament. 
Aquestes tres peces són una relectura 

personal de les obres de Macbeth, Hamlet i 
La tempesta. 

La caiguda d’Amlet (o La caiguda de l’ac) 
es va estrenar a Temporada Alta el 2007 i 

L’Empestat, al mateix festival el 2015. La 
passada edició el Grec Festival de 
Barcelona va estrenar la peça que tanca la 

trilogia, La mala dicció, en coproducció 
amb el Lliure. 
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En paraules del creador 
 
La Trilogia del Lament perverteix tres obres universals de la literatura dramàtica, tres 
tragèdies de Shakespeare: Hamlet, La Tempesta i Macbeth. Venen a ser tres laments; 
queixes desesperades per intentar –amb la paraula– comprendre’s i fer-se comprendre. 
Si a la primera hi ha un sol intèrpret, a la segona n’hi ha dos, i a la tercera n’hi ha tres, i 
tot i que són –a priori– personatges i històries diferents, estan escrites amb l’expressa 
intenció enganyosa de continuïtat. A la primera peça, escrita en forma de vòmit als 25 
anys (inspirada per La Caiguda d’Albert Camus), la va seguir –una dècada més tard– 
una escriptura que recollia el deliri de l’afecció verbal (malaltia que emulava La Pesta 
camusiana). I la darrera peça, que ambiciona torturar i aniquilar tot el llenguatge per 
aclaparar el cim de l’art dramàtic, podríem emmirallar-la amb el Calígula del mateix 
Camus. Poder-les exposar ara totes juntes, agafa un sentit d’acumulació i de tancament 
de cercle que ens fa molta il·lusió. 
 
 
Jordi Oriol, autor i intèrpret 
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En paraules del director 
 
Shakespeare no és l’origen, és el porc. Tot s'aprofita. Com ell mateix va fer amb les 
menges dels seus predecessors, sigui qui sigui aquest "ell" tant especulat com la 
santíssima trinitat. 
Primer el vam oblidar tal i com l'esperit dels temps requeria. La contemporaneïtat era molt 
més radical i expulsava qualsevol cosa amb l'agror d'haver estat escrita per algú que 
criava malves. 
Després els escenaris es van fer temples i els mètodes, tradicions. Es van generar escoles 
i profundes arrels que permetien als temples i a les tradicions enlairar-se sense caure. 
El segle XIX ens el va tornar gràcies a l'òpera (Rossini, Verdi!) convertit en sang i fetge. 
Cap al tard d'aquell segle les primeres boires de les identitats nacionals europees ens 
comencen a deixar veure alguna de les seves particularitats més metafísiques. 
El segle XX li fa fer de pare de gairebé tots els guionistes de cinema. El teatre es 
descobreix complagut mirant-se a si mateix i preguntant-se qui és i per a que ha de servir. 
Uns treuen paraules a les seves paraules per a que en quedi la poesia. Altres es deixen 
estabornir per les seves situacions. 
Uns usen allò que sabem dels seus personatges quan afirmem no saber-ne res i d'altres 
paguen els royalties a les franquícies de la cultura. 
Hamlet és una sàtira sobre les obres que tenen la venjança com a motor, però també és 
una metàfora del mite d'Europa. És una reflexió sobre la bogeria i un pamflet sobre la 
negació del desig sexual femení. I així anar fent. 
La tempesta és una obra sobre la necessitat del perdó i també un crit adolorit als deus per 
haver-nos torturat amb el do de la paraula. I així anar fent. 
I vet aquí que un dia en Jordi Oriol escriu La caiguda de l'H i uns quants anys després 
L'Empestat. 
Són les seves personalíssimes aportacions al banquet shakespearià.  
Les ha condimentat amb una altíssima visió retòrica, ritmada amb accents nobles a 
vegades i d'altres no, que beu del bo i millor de la llarga tradició satírica de la llengua que 
usa. 
Els hi ha entregat la seva ment plena de gust pels adverbis i les còpules amb i sense 
conjuncions. 
Les ha encarnat ambdues dalt dels escenaris oferint el seu propi cos com a parallamps de 
les descàrregues fisicoacústiques que invoca, fruint en pròpia carn els beneficis de 
l'acupuntura vocàlica que ha escrit. 
I ha sigut tan amable de convidar-me en ambdues ocasions a la complicitat intel·lectual i 
carnal que es desprèn dels processos que m'han permès firmar-ne la direcció de les seves 
estrenes. 
Ja sap que li estic profundament agraït. 
 
 
Xavier Albertí 
Pròleg del llibre La caiguda d’Amlet (o La caiguda de l’ac)/ L’Empestat, Arola editors 

 
 
MÉS INFO 

http://www.arolaeditors.com/llibre.asp?isbn=978-84-94483-91-2  
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TRILOGIA DEL LAMENT 
La caiguda d’Amlet (o La caiguda de l’ac) 
 

 
 

© Albert Ibáñez 

Sinopsi 
 
El que s’inspira en Hamlet és un monòleg en vers que se centra en el moment en què ell 
s’aïlla i pren consciència de la seva consciència. Quan es troba sol davant del seu destí. 
Condemnat a la llibertat. Un ésser que lluita per existir intentant definir-se, delimitar-se. 
Que vol ser allò que no ha heretat, que és seu i només seu. Quelcom en Hamlet es 
precipita. És la caiguda de l’hac: la lletra que hi és però no existeix. 

 

 
 
MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/la-caiguda-d-amlet 
 
TRÀILER

https://youtu.be/6n1sHmYzRlw 
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Fitxa artística  
La caiguda d’Amlet (o La caiguda de l’ac) 
 
INTÈRPRETS 

Jordi Oriol 
 
ESPAI ESCÈNIC 

Xavier Albertí 
 
IL·LUMINACIÓ 

Xavier Albertí (2007) / Albert Glas (2021) 
 
MÚSICA ORIGINAL 

Albert Llanas 
 

TÈCNIC DE SO 

Xavier Amat (2007) / Pau Matas (2021) 
 
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Josep Maria Miró 
 
CO-PRODUCCIÓ 

Indi Gest i Festival Temporada Alta 2007 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Blanca Arderiu (2007) / Helena Font (2021)

 
 
Informació pràctica 
 
HORARI 

Dv. a dg. 18:00h 
 
PREUS 

9 € - 29 € / Pack 3 espectacles 45 € 
 
DURADA 

40’ 
 
IDIOMES 

En català 
 
LLOC 

Gràcia 

 
COL·LOQUI 

Sense col·loqui 
 
MENCIÓ 

Espectacle estrenat el 20 d’octubre de 2007 a la 
Sala La Planeta de Girona, dins del Festival 
Temporada Alta 2007 
Text editat 
 
OFERTA! 

Pack 3 espectacles 
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TRILOGIA DEL LAMENT 
L’Empestat 
 

 
 

© Albert Ibáñez 
 

Sinopsi 
 
Caliban, sol i aïllat de nou després de la tempesta, torna a ser amo del seu petit regne, 
però ha estat infectat per la plaga del llenguatge, que només li serveix per evocar el món 
que l’ha traït; un univers empestat. Un espectacle concebut com un treball acústic, en el 
qual el text i la música (La tempesta de Beethoven interpretada en directe) juguen un 
mateix paper per empastar-nos del seu gust rítmic, poètic, gramàtic, dramàtic. 
 

 
 
MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/empestat 
  
TRÀILER

https://youtu.be/0AggoKSalpI 
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Fitxa artística  
L’Empestat 
 
 
INTÈRPRETS 

Jordi Oriol 
Carles Pedragrosa 
 
ESPAI ESCÈNIC 

Àlex Aviñoa i Silvia Delagneau 
 
VESTUARI 

Silvia Delagneau 
 
IL·LUMINACIÓ 

Àlex Aviñoa 
 
ESPAI SONOR 

Roc Mateu 
 
CO-PRODUCCIÓ 

Indi Gest i Festival Temporada Alta 2007 
 
AMB EL SUPORT DE 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
 
AJUDANTIA DE DIRECCIÓ 

Albert Arribas 

 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Neus Oriol i Helena Font 
 
CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI 

Dani Poy i Joan Galí 
 
FOTOGRAFIA 

Sílvia Poch 
 
AGRAÏMENTS 

Dani López-Orós 
Marc Permanyer 
Pascualin Estructures 
Neus Masó 
Andreu Mateu 
Pep Arumí 
 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

Auditori de Sant Martí i Auditori ATRIUM de 
Viladecans 
Projecte En RESiDÈNCiA organitzat per l’Institut 
de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació 
de Barcelona, conjuntament amb la Sala 
Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia. 
Premi BBVA de Teatre 2017.

 
 
 

Informació pràctica 
 
HORARI 

Dv. a dg. 20:00h 
 
PREUS 

9 € - 29 € / Pack 3 espectacles 45 € 
 
DURADA 

1h 
 
IDIOMES 

En català 
 
LLOC 

Gràcia 
 
COL·LOQUI 

Sense col·loqui 
 
MENCIÓ 

Espectacle estrenat el 28 de novembre de 2015 a 
la Sala La Planeta de Girona, dins del Festival 
Temporada Alta 2015 
Text editat 
 
OFERTA! 

Pack 3 espectacles
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TRILOGIA DEL LAMENT 
La mala dicció 
 
 

 

© Silvia Poch 
 

Sinopsi 
 
Som sota els efectes d’un encanteri, encegats pel capital –istme actual entre el dalt i el 
baix, entre el bé i el mal– que ens ofereix el poder i la il·lusió de llibertat. Dominats i 
eternament insatisfets, abusem del poder i excedim d’autoritat creant crims innombrables 
que han dut el món al límit del col·lapse. Destruït el món natural, ens queda el del 
llenguatge. Ens ha caigut una maledicció per haver portat la mà a l’addicció. Una 
al·legoria sobre el poder de la paraula i el deliri de la imaginació. 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/la-mala-diccio 
 
TRÀILER

https://youtu.be/AA3ITsqC8ZI  
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Fitxa artística  
La mala dicció

 
INTÈRPRETS 

Paula Maria 
Jordi Oriol 
Carles Pedragosa 
 
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 

Silvia Delagneau 
 
IL·LUMINACIÓ 

Àlex Aviñoa 
 
ESPAI SONOR 

Pau Matas 
 
ASSESSORAMENT DE CARACTERITZACIÓ  

Rut Fulgado  
 
COPRODUCCIÓ  

Indi Gest, Grec 2021 Festival de Barcelona i 
Teatre Lliure 
 
AMB EL SUPORT DE 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) 
 
AJUDANTIA DE DIRECCIÓ 

Roger Vila 
 
CAP TÈCNIC 

Albert Glas 
 
IMATGE DEL CARTELL 

Riki Blanco 
 
AJUDANTIA DE PRODUCCIÓ 

Gina Aspa 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Helena Font 
 
CONFECCIÓ DE VESTUARI 

Inés, Trini i Antonia 
 
CONFECCIÓ DE BARRETS 

Nina Pawlowski 
 
CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIA 

Jorba-Miró estudi-taller d’escenografia, 
Theatrend 
 
ESPECIALISTA EN INSTRUMENTS 
BASCHET 

Dr. Martí Ruiz i Carulla 
 
FOTOGRAFIA 

Sílvia Poch 
 
AGRAÏMENTS 

Andreu Ubach i Tania Ubach, i a l’equip tècnic i 
de gestió del Festival Grec

 

 
Informació pràctica 
 
HORARI 

Dc. a ds. 20:00h 
Dg. 18:00h 
 
PREUS 

9 € - 29 € / Pack 3 espectacles 45 € 
 
DURADA 

1h 10’ 
 
IDIOMES 

En català 
 
LLOC 

Gràcia 
 
ACCESSIBILITAT 

Divendres accessibles 
12/11 audiodescripció 
 
MENCIÓ 

Espectacle estrenat el 10 de juliol de 2021 
al Teatre Lliure de Barcelona, dins del 
Festival Grec 2021 
Text editat 
 
EDAT RECOMANADA 

A partir de 16 anys (Batxillerat) 
 
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
PROGRAMA EDUCATIU 
 
OFERTA! 

Pack 3 espectacles
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La premsa ha dit... 
La mala dicció
 
“Jordi Oriol és un mestre en estirar el llenguatge i donar-li noves formes”.  
 

Jordi Bordes, El Punt Avui, 19/10/2021 
 
 
 

ARTICLE SENCER 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1703685-satira-mordac-delirant.html  
 
 
“La ploma inspiradíssima de Jordi Oriol, i no menys la seva veu i precisa dicció, han 
construït un artifici literari curull d’imaginació amb ressons del mateix Shakespeare, amb 
jocs sintàctics d’arrels brossianes i rodolins de pixapins on es donen la mà l’humor i 
puntades de reflexió”. 
 

Santi Fontdevila, Diari Ara, 12/07/2021 
 
 
 
 

ARTICLE SENCER 

https://www.ara.cat/cultura/critica-mala-diccio-marc-beth-versio-shakespeare-lliure-gracia_1_4051427.html  

 
 
L’Empestat
 
“Poesia artesanal, emotiva i intel·ligent que penetra per la pell, els ulls i les orelles”. 
 

Núria Cañamares, Recomana.cat, 9/12/2017 
 
 
 
 

ARTICLE SENCER 

https://recomana.cat/obres/lempestat/critica/pluja-eloquent 
 
 
“Tot un luxe L’Empestat. Del milloret del Grec” 
 

Sergi Doria, La Razón. 20/07/2016 
 
 
“[Jordi Oriol] Ara torna a acostar-se amb enginy desbordant a un relat suggerent, en 
aquest cas el de Pròsper i sa filla Miranda desterrats a una illa deserta, i novament ens 
sedueix , aquest cop sota una pluja persistent i ignominiosa que cau en escena sobre 
relator, piano i pianista traqueotomitzat (Carles Pedragosa), hidrodirigits de manera 
impactant per Xavier Albertí”. 
 

Màrius Serra, La Vanguardia. 30/07/2016 
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“Enmig d’una mullena creixent -el piano de cua fet una piscina- els actors fan una 
exhibició de recursos tècnics precisos, i també, d’una generositat i professionalitat 
irreprotxables. Sembla evident la mà sàvia i divertida d’Albertí relligant totes les virtuts 
d’un experiment tant audaç com interessant i ben fet”. 
 

Joan-Antón Benach, La Vanguardia. 21/07/2016 
 
 
“Més que una obra de teatre o un monòleg amb peus és tot plegat un poema visual on el 
joc de les paraules encaixa a la perfecció amb una escenografia captivadora.’’ 
 

Toni Polo, Recomana.cat, 18/07/2016 
 
 
 
 

ARTICLE SENCER 

https://recomana.cat/obres/lempestat/critica/deliciosament-empastifat 
 
 
“La caiguda d’Amlet va néixer quan Oriol tenia 24 anys i L’Empestat, dotze anys després. 
Enmig han passat moltes coses. Oriol va aprendre, de cor, Pitarra, per exemple. I s’ha fet 
gran, sense haver de renunciar mai a l’esperit poca-solta, franc i genuí del seu teatre”. 
 

Andreu Gomila, Time Out. Núm. 38, 6/07/2016 
  

 
La caiguda d’Amlet (o la caiguda de l’ac)
 
“Aquest monòleg dona valor a la paraula per damunt de tot, però no només pel contingut 
de la paraula, sinó també pel continent, la sonoritat d’aquesta, la seva forma”. 
 

Marti Figueras Martínez, Masteatro.com, 11/06/2016 
 
 
 
 

ARTICLE SENCER 

https://www.masteatro.com/critica-la-caiguda-lh/  
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BIOGRAFIA 

Jordi Oriol 

autor i intèrpret 
 
Actor, músic, autor i director de teatre. Ha escrit i dirigit més d’una quinzena 
d’espectacles teatrals, com esquerdes parracs enderrocs (TNC, 2017) amb 
Carles Santos, L’Empestat (Temporada Alta 2015), Memòria Plena (Teatre 
Lliure, 2014), Safari Pitarra (TNC, 2014), Big Berberecho (Temporada Alta 
2012) amb Oriol Vila, t-ERROR (TNC, 2012), Home-Natja (Temporada Alta 
2010), Un tal ímpetu vital (Teatre Lliure, 2009), Ara estem d’acord estem 
d’acord (Teatre Lliure, 2008), OB-sessions (Sala Beckett, 2008), o La caiguda 
d’Amlet (Temporada Alta, 2007), entre altres. L’any passat, dins del cicle de 
teatre digital Clàssics per a criatures del Teatre Lliure, també va idear i dirigir 
una versió d’El Rei Lear per a infants, Rei Liró, amb vídeo, animació i so de 
l’artista Riki Blanco. 
 

Com a actor, ha treballat sota la direcció de Ciro Zorzoli, Xavier Albertí, Carlota 
Subirós, Oriol Broggi, Jordi Casanovas, Pau Miró, Roger Bernat, Pau Carrió o 
Fou membre fundador de les associacions Heliogàbal (1999) i ÀreaTangent 
(2003), i ara ho és d’Indi Gest (2007), col·lectiu artístic amb qui crea els seus 
darrers projectes.  
 

Premi Extraordinari Institut del Teatre (2006-‘07), Premi inJUVE 2007 per OB-
sessions. Premi FAD-Sebastià Gasch: Aplaudiment a la creació emergent 2011 
per la seva trajectòria; guanyador del III Torneig de dramatúrgia catalana de 
Temporada Alta amb Muda muda; Premi BBVA de Teatre 2017 per L’Empestat. 
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© Font: El temps 

BIOGRAFIA 

Xavier Albertí 

director 
 
Titulat superior en Direcció Escènica per l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 1996 i fins 1999 va 
dirigir el Grec Festival de Barcelona, i del 2004 al 2006 va dirigir l’àrea de creació 
de l’Institut Ramon Llull. Va ser director de serveis culturals de l’Institut del Teatre 
de Barcelona, on també ha estat docent i coordinador pedagògic del 
Conservatori Superior de Dansa. També ha estat docent a l’Obrador de la Sala 
Beckett, l’obrador d’estiu a Argelaguer, la Universitat d’estiu Menéndez Pelayo, la 
Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. Del 2013 al 2020 és el director 
artístic del Teatre Nacional de Catalunya. 
 

Entre els seus darrers treballs com a director escènic i musical podem destacar: 
L’Emperadriu del Paral·lel de Lluïsa Cunillé (TNC, 2020), El gran mercado del 
mundo, de Calderón de la Barca (TNC, 2019), La niña gorda, de Santiago 
Rusiñol (TNC, 2018), Temps salvatge, de Josep Maria Miró (TNC, 2018), Balena 
blava, de Victoria Szpunberg i Raquel García-Tomás (TNC, 2018) Islàndia, de 
Lluïsa Cunillé (TNC, 2017), Ricard III, de William Shakespeare (TNC, 2017), El 
professor Bernhardi, d’Arthur Schnitzler (TNC, 2016), L’Empestat de Jordi Oriol 
(Temporada Alta, 2015), L’hort de les oliveres, de Narcís Comadira (TNC, 2015), 
L’eclipsi, òpera d’Alberto García Demestres, versió lliure de l’obra de P. Zarzoso 
(TNC, 2014), Terra de ningú, de Harold Pinter (TNC, 2013), WOW, d’Alberto 
García Demestres (Festival Peralada 2013). 
 

També ha treballat amb Pere Portabella i Carles Santos. Ha dirigit el recital de 
poesia catalana amb Lou Reed, Laurie Anderson i Patti Smith. El 2008 va fundar, 
juntament amb Lluïsa Cunillé, la companyia La Reina de la nit. 
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BIOGRAFIA 

Paula Malia 

intèrpret 
 
Actriu de teatre, cinema i televisió formada a l'Institut del Teatre de Barcelona. 
Actualment ha finalitzat el rodatge de la segona temporada de la sèrie Valeria per 
a Netflix. Dins la mateixa plataforma ha participat a la pel·lícula Loco por ella (Dir. 
Dani de la Orden) i a la sèrie El vecino.  
  
Anteriorment ha treballat a la pel·lícula Gente que viene y bah (dir. Patricia Font) 
i en sèries com Benvinguts a la família (TV3), Si no t'hagués conegut (TV3) o 
Cites (TV3).  
  
En teatre se l'ha pogut veure a l'obra La importància de ser Frank d'Oscar Wilde 
(dir. David Selvas) estrenada al teatre Nacional de Catalunya i al Teatre 
Poliorama de Barcelona i SAFARI Pitarra, de Jordi Oriol, al TNC la temporada 
2014, entre d’altres. Amb la companyia The Mamzelles teatre ha participat en els 
muntatges Mafia, Orgia i My sweet country. 
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BIOGRAFIA 

Carles Pedragosa 

intèrpret 
 

Nascut a Barcelona, 1982. Ha cursat els estudis de piano a l’acadèmia Ars Nova 
de Maria Canals, on va assentar les bases de la seva formació com a músic. 
Posteriorment, va estudiar Comunicació Audiovisual, empès per l’interès per la 
música en el cinema. Una vegada acabada la llicenciatura, va començar a 
compondre música per a curtmetratges, documentals i llargmetratges de cinema, 
compaginant-ho amb una incipient activitat teatral, un àmbit que l’ha ocupat fins a 
l’actualitat com a músic, actor, compositor i dissenyador sonor. 

Forma part de la companyia teatral Indi Gest amb l’actor i dramaturg Jordi Oriol, un 
projecte que es basa en la transversalitat de disciplines, el joc escènic i la 
musicalitat del llenguatge.  
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-trilogia-del-lament 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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