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1. SOBRE LA PEÇA

2. BREU SINOPSI

L’EMPESTAT és una perversió de La Tempestat de
Shakespeare, basada en la figura de Caliban, però també la d’Ariel. Una personal reescriptura, com ja ho va
ser La Caiguda d’Amlet versionant Hamlet, estrenada
el Temporada Alta de 2007.
Amb aquest espectacle Jordi Oriol recupera Shakespeare per fer-ne una revisió, posant-se de nou sota les
mans de Xavier Albertí, i aquest cop acompanyat de
l’actor i músic Carles Pedragosa, que alhora interpreta
en directe la Sonata nº17 justament titulada “La Tempesta”.
Així com -a banda de Shakespeare- un dels referents
de La Caiguda d’Amlet fou «La Caiguda» d’Albert Camus, a L’Empestat també es pretén referir a La Pesta del
mateix autor. D’aquesta manera, Shakespeare, Camus,
Oriol, Albertí, tanquen el cercle amb aquest nou espectacle d’Indi Gest, de nou concebut com un treball acústic, on el text i la música hi juguen un mateix paper,
per empastar-nos del seu gust rítmic, poètic, gramàtic,
dramàtic...

Pròsper, Miranda i els demés naufragats han deixat ja
l’illa. Caliban i Ariel són alliberats. Per fí resten sols. Aïllats. Caliban torna a ser amo del seu petit regne, però
ja no tornarà a ser el d’abans, ara que ha après a posar
paraules al seu turment, que s’ha infectat d’aquesta
plaga que és la llengua, que sols li serveix per evocar
el món que l’ha traït; un univers empestat. La mussitació d’una llengua que exprimirà fins a fer-ne un drama:
aquest. L’Empestat.
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3. FITXA ARTÍSTICA
Autor text Jordi Oriol
Director Xavier Albertí
Intèrprets Jordi Oriol i Carles Pedragosa
Ajudant direcció Albert Arribas
Espai Alex Aviñoa i Sílvia Delagneau
Construcció espai Dani Poy
Vestuari Sílvia Delagneau
Il·luminació Alex Aviñoa
Disseny so Roc Mateu
Fotografia Sílvia Poch
Producció executiva Neus Oriol i Dani López-Orós
Producció Indi Gest Helena Font
Agraïments Neus Masó, Marc Permanyer, Alícia Gorina, Pep Arumí, Andreu Mateo i Pascualin Estructures.
Producció
INDI GEST, OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) i Temporada Alta Girona/Salt - Festival de Tardor
de Catalunya
Col·laboradors
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.
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4. PERVERSIONANT SHAKESPEARE
Shakespeare no és l’orígen, 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 contemporaneitat 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 franquicies 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 tempestat 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 shakespirià.
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 fisico-acústiques 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 permés firmar-ne la direcció de les
seves estrenes.
Ja sap que li estic profundament agraït.
XAVIER ALBERTÍ

Vet aquí la meva histèria
les raons de fons
la dèria
el pretext de tot aquest...
(fent picar els dits...:)
Text!

IVAN, a L’EMPESTAT
(fragment)
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6. CONTACTE
Indi Gest
gestindi@gmail.com
producció@indigest.org

www.indigest.org

