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3 La caiguda d’Amlet
     de Jordi Oriol 

Amlet cau. No l’hem vist caure d’enlloc ni tampoc el  
veurem aterrar. L’espai, com el temps, no hi tenen 
cabuda.. Tampoc no tenen sentit. Només podem 
assegurar que hi ha un Home. Un Home enmig d’una 
caiguda. Un Home i els seus pensaments. 
Pensaments que vomita per trobar-los una lògica. 
Per ordenar-los. Per entendres’s. es
Un monòleg introspectiu enmig de l’univers 

infinit. Un discurs en forma de fractal. És la part 

pel tot.

ta m
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Jordi Oriol Canals

Apunts sobre la dramatúrgia 

La Caiguda d’Amlet és una lliure versió de Hamlet, una personal 

reescriptura de l’obra de Shakespeare, el motor de la qual me’l 

generà una proposta de Xavier Albertí.

La meva particular visió de Hamlet passa a ser un senzill 

conglomerat d’experiències literàries que  m’ajuden a llegir 

l’obra (o millor: que ajuden a llegir-me) i que he desordenat 

amb un lògic comportament desequilibrat de reconstrucció i 

interrogatori mental d’un personatge que ja el trobem caient, i 

ho fa des que fou escrit per Shakespeare. Però el seu destí el 

desconeixem com la mort o els límits de l’univers.

Hamlet, en l’obra de Shakespeare, parla un llenguatge propi i 

posseeix una vida interior complexa, no reductible a la vida 

social del seu context, del món exterior que l’envolta. És 

conscient d’ell mateix. Canvia la seva manera de ser i de fer, 

pel fet d’escoltar-se. Aquest personatge esdevé una exploració 

de la interioritat que defineix més la consciència (Hamlet aïllat) 

que la conducta (Hamlet i la seva interacció amb els altres). 

Per això m’ha interessat agafar la consciència d’aquest 

Hamlet, des del moment que s’aïlla, en el moment que es 

tanca en ell mateix o s’allibera, que pren consciència 

d’aquesta consciència, des del moment que cau.

     Entenc la caiguda, com a acte metafòric (o no) del fet de 

relliscar cap al destí incorregible, un forat negre indomable, 

d’on res s’escapa. Hamlet, doncs, cau; està caient. És la 

caiguda inicial d’Alícia al País de les Meravelles o el somni del 

Rei Roig a A través de l’Espill de Carroll, però també la 

literalització de La caiguda de Camus, o la precipitació d’Ubú 

rei de Jarry, la depressió introspectiva de Segismundo a La Vida 

es Sueño de Calderón de la Barca, o com moltes altres coses, 

per no dir totes. 
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És així com tot i res ha passat, hi ha una confusió temporal i 

il·lògica expressa que barreja tots els esdeveniments de 

l’argument de Shakespeare, que es presenten en la ment del 

mateix protagonista en el transcurs de la caiguda: diuen que en 

el recorregut directe a la mort, el breu moment abans 

d’estavellar-te, passen pel cap totes les imatges de la vida, 

tots i cadascun dels infinits frames (imatges per segon). Per 

passar del 0 a l’1 (o de l’1 al 0, que ve a ser el mateix, i per 

posar un cas) hi ha tants decimals com es vulgui, existeix una 

subdivisió infinita, i si poguéssim ser prou estrictes, mai, 

absolutament mai, s’hi podria arribar.

Etern.

La impossible tasca de fer un monòleg infinit que englobi aquest 

estat de reflexió en la successió d’imatges que apareixen al 

cap de Hamlet, la present i absurda (o incomprensible) situació 

d’un espai i temps il·l imitats, i la seva natural (o no) 

interrelació, m’ha dut a fer un monòleg en forma de bucle, 

sense inici ni final, de magnituds còsmiques. Hamlet (o Amlet) 

està sol. Completament sol. El seu llenguatge és una prova 

notòria de la seva interrogació constant a ningú més que a ell 

mateix. Està sol, o potser és sord, o és cec. Per això parla amb 

ironia, amb una gramàtica confusa, amb distorsió i amb un 

efecte retòric evolvent. Busca les paraules que vomita amb 

facilitat, o les mussita. Una mussitació dels mots que ell 

mateix crea per destruir aquest món d’on ara se sent traït. És 

l’home i el seu destí. Condemnat a la llibertat. La seva constant 

lluita és la seva eterna derrota; lluita contra un abisme infinit 

que ell mateix ha creat i no pot ara destruir.

De sobte, quelcom en Hamlet es precipita. És la caiguda de l’H, 

la lletra que de l’anglès al català passa a no sonar; de la lletra 

que s’escriu però no es pronuncia; que hi és però no existeix; 

l’hac que no s’aspira; l’hac que pira; l’hac de l’Home en 

majúscula, de l’ésser que lluita per existir (pensant), intentant 

definir-se, delimitar-se (buscant l’inici i final del seu jo), allò 

que no ha heretat, allò que és seu i només seu. És la 

identificació de l’individu, la raó de ser. L’H ha caigut i està 

caient.
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Concepció escènica

La Caiguda d’Amlet és un monòleg en vers. Està concebut 

per fer un treball acústic i centrat en la musicalitat del 

propi text. Per composar la peça, Xavier Albertí incideix 

sobretot en el camp sonor, en la recerca d’un espectacle 

innovador en l’àmbit teatral. Es vol treballar la sonoritat i 

cadències del text en boca de l’actor (Jordi Oriol) 

conjuntament amb la faceta d’Albert Llanas com a 

compositor electroacústic. Es tracta, doncs, de crear un 

software sonor, ideat especialment per la composició, 

que treballi els colors harmònics i melòdics generats pel 

discurs de l’actor. Un treball de compenetració entre el 

compositor i l’actor, per resoldre, així, una escena visual 

que faci viatjar l’espectador a través del ventall 

d’espectres sonors, fonètics i acústics, que es generin a 

partir d’aquesta conjunció.
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L’autor i intèrpret 

Jordi Oriol Canals
(Barcelona, 1979)

Llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia a l’Institut del 

Teatre, també s’ha format com a actor a l’escola de teatre Nancy 

Tuñon i al Col·legi de Teatre de Barcelona i com a músic a l’Aula 

de música moderna i al Taller de Músics (Saxo tenor, clarinet, 

piano i combo). Ha dirigit diversos espectacles teatrals entre els 

que destaquen Concert per a sis oficinistes i un lloro (Teatre 

Romea, 2006), Digestions mentals (AREAtangent, 2006), Three 

More Sleepless Nights de Caryl Churchill (The Barn Theatre, 

London, 2005), Lleons al jardí, a partir de textos de l’Albert Roig 

sobre Abu Bakr lo tortosí (Festival de teatre Entrecultures, 

Tortosa, 2004), i I pelava la taronja amb les dents / E pelava a 

laranja com os dentes, conjuntament amb Silvia Delagneau, a 

partir de la poesia d’Albert Roig (AREAtangent, 2004). També ha 

fet l’assessorament escènic a l’espectacle La Belbel 

Underground, dins el marc BarriBrossa, produït per l’Espai Escènic 

Joan Brossa (Mercat de les Flors, 2006), i d’ajudant de direcció de 

Stefan Metz a Are You Talking To Me? (Institut del Teatre de 

Barcelona i La Manufacture de Lausanne, 2006). Té una àmplia 

trajectòria com a actor: En teatre, recentment l’hem pogut veure 

a l’obra Mil Tristos Tigres dirigida per Alex Serrano al Festival Neo 

2006. En televisió, l’hem vist a les sèries De moda, Majoria 

Absoluta i Setze Dobles. Com a músic ha format part, entre 

altres, de quartets de cambra, quartets de jazz, Big Bands de 

Jazz (Alois Hába Big Band, amb Ramon Cuadrada, i la Big Band de 

Terrassa, amb John Dubuclet), bandes de Funky i música Disco, 

com INO (‘95-’98),... i formacions pròpies com UNISO (amb Sergi 

Sirvent). Des de fa dos anys treballa de professor d’interpretació 

poètica al CaixaForum.
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El director
Xavier Albertí 
(Lloret de Mar, 1962)

Durant els anys de formació, realitza estudis de piano i de composició 

musical a Barcelona, Madrid, Granada, Florència, Siena, Stuttgart i Viena amb 

mestres tant diversos com Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, Tomás Marco, 

Helmut Lachenmann, Luciano Bero, Armando Gentilucci i Karl-Heinz 

Stockhausen. Té composicions estrenades als festivals de música 

contemporània d’Assís, Florència, Siena, Basilea, Munic, Viena, Madrid i 

Barcelona, entre d’altres. Obté el Premi a la Jove Creativitat atorgat per la 

Generalitat de Catalunya per l’Opera Schneider, amb llibret de Sergi Belbel. 

Titulat Superior en Direcció Escènica per l’Institut del Teatre. 

1991 Premi Extraordinari d’Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

1992 Premi Nacional Adrià Gual

1994-95 Premi Especial de la Crítica 

1993-94 Premi de la Crítica Teatral de Barcelona com a millor director

1994-95 Premi Serra d’Or

1996-99 Director del Festival Grec 

Com a director: 

1990 Chomsky Show. Espai B, Mercat de les Flors.

1991 Nit, de Harold Pinter. Teatre Adrià Gual, La Cuina.

1993 

Un Otel·lo per a Carmelo Bene. Teatre del Bon Temps.

Colatures per a cinta magnètica. Teatre Atlàntida de Vic, La Cuina del Teatre 

Adrià Gual.

Hedda Gabler, d’Henrik Ibsen. Fira Internacional de Teatre al Carrer de 

Tàrrega, La Cuina del Teatre Adrià Gual.

1994

Libración, de Lluïsa Cunillé. Sala Beckett.

Consagració de la innocència. Sala 2 del SAT.

La Traviata, Festival internacional de Teatre de Sitges i Festival Grec.

A la meta, de Thomas Bernhard. La Cuina del Teatre Adrià Gual.

1995

Una geografia estilogràfica, sobre l’obra literària de Josep Maria de Sagarra. 

Teatre Romea.
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Les paraules de l’ànima, sobre l’obra poètica de Ramon Llull. Teatre Romea.

Hamlet, de Xavier Albertí. Teatre Malic.

La llavor dels somnis, sobre l’obra poètica de Narcís Comadira. Teatre 

Romea.

Antoni i Cleopatra, de W. Shakespeare. Festival Grec.

1996 Càndid, de Voltaire. Albertí fa la direcció escènica i musical. Teatre 

Romea.

1997 

Macbeth o Macbetto, de Xavier Albertí. Sitges Teatre Internacional i Teatre 

Artenbrut.

El dia dels morts, de Narcís Comadira, Mercat de les Flors i Festival Grec.

1998 

Privado, de Lluïsa Cunillé. Sala Beckett.

El paradís de les muntanyes. Teatre Lliure.

1999 

Vals Ex Machina. Sitges Teatre Internacional.

La cita, de Lluïsa Cunillé. Mercat de les Flors i Festival Grec. Royal Lyceum 

Theatre. Edinburg Internacional Festival.

Simon Bocanegra, de G. Verdi. Producció del Teatro Verdi i el Teatro de Pisa.

2000 

Passatge Gutemberg, de Lluïsa Cunillé. Nou Teatre Tantarantana.

Mirador, de Paco Zarzoso. Moma Teatre de València.

Ànsia, de Sarah Kane. Sitges Teatre Internacional.

Tórtola Valencia. Teatre de la Maestranza de Sevilla.

2001 

I la llum no es veu. Pels carrers de Basquiat. L’Espai de Música i Dansa.

El gat negre, de Lluïsa Cunillé. Teatre Malic.

Pèndols d’aigua, de Francesc Messeguer. AIET de la Universitat de Barcelona.

Más extraño que el paraíso, textos de Jaime Gil de Biedma i Lluïsa Cunillé. 

Convent dels Àngels al Festival Grec i Sala Muntaner.

2002 

Orgia, de Pier Paolo Passolini. Teatre Lliure.

Troilus i Cressida, de W. Shakespeare, versió de Lluïsa Cunillé. Festival Grec i 

Teatre Lliure.

Marina, òpera d’E. Arrieta. Festival Castell de Perelada.

Carmen, de Georges Bizet. Teatro Verdi de Pisa.

Et diré sempre la veritat, de Xavier Albertí, Lluïsa Cunillé i Lluís Homar. 

Estrenada al Festival Temporada Alta de Girona.
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Traïció, de Harold Pinter. Sala Muntaner.

Hamlet, o les conseqüències de l’amor filial, de Jules Laforgue, dins el cicle 

Solos al Festival Grec 03.

Mestres antics, de Thomas Bernhard. Teatre Romea i Centro Dramático 

Nacional.

2004 

Boris Vian, constructor d’imperis, textos, cançons i poemes de Boris Vian. 

Sala Muntaner.

Vianants, Teatre Romea.

El pes de la palla, de Terenci Moix i adaptació de Lluïsa Cunillé. Teatre 

Romea.

2005 

ppp, de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí. Teatre Lliure

L’home de teatre, de Thomas Bernhard. Teatre Lliure.

El pianista, de M. Vázquez Montalbán. Festival Grec.

2006

De Manolo a Escobar, de Marc Rossich. Teatre Condal.

Tenessee, de Xavier Albertí. Teatre Romea

Crònica sentimental d’Espanya. Sala Muntaner. En cartell i gira des de 2006. 

2007 
El duo de la africana, de Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí. Teatre Lliure.

2008 
Soterrani, de Josep M. Benet i Jornet. Sala Beckett 
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Albert Llanas 
(Barcelona, 1957) 

Albert LLanas es ya uno de los más significativos compositores de la nueva 
música catalana. Estudió en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona 
donde obtuvo el Premio de honor de grado superior en Composición e 
Instrumentación. Posteriormente perfeccionó la composición con Josep Soler 
y Franco Donatoni. Un temprano éxito lo supuso su selección para el premio 
Musicians' Accord con el trío BXR1 (1984), que le valió el estreno de de esta 
obra en el Carnegie Recital Hall de Nueva York en la primavera de 1985. Otras 
dos obras tempranas, Impressions per a veu i quartet de cordes (1984) y 
BXR6 (1986) fueron seleccionadas y estrenadas en las Tribunas de Jóvenes 
Compositores de la fundación Juan March. Su primera obra orquestal 
Seqüències per a orquestra (1985), obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona 
1987, siendo después estrenada en Polonia y llevada al disco. 

Finalista del Premio S.G.A.E. 1987 con su Concierto para Flauta y Conjunto 
Instrumental (publicado en disco por Salvador Espasa y el Grupo Círculo), 
seguirá su serie de conciertos con solista con el Concert per a Guitarra i 
Cordes, estrenado en Sant Feliu de Guíxols dentro del Festival de la Porta 
Ferrada y presentado en Madrid en importante concierto del Centro de Arte 
Reina Sofía. Siempre con Carles Trepat a la guitarra, fue publicado en disco 
con la Orquesta de cámara Anton Webern y grabado por Radio France. Un 
nuevo concierto surgió por encargo de la firma Garijo-Mundimúsica, esta vez 
pensado para el clarinetista Salvador Vidal. Tras su estreno, el mismo 
solista lo grabó con la Orquesta Filarmónica de Londres, con destino a un CD 
sobre música española contemporánea. También ha sido llevada al disco la 
música de cámara de Albert LLanas: BXR6, Contexto III, Necesidad y Azar, 
Spazio-Tempo, etc... 

Ganador del Premio Ciutat d'Alcoi 1989 de música de cámara con Necesidad y 
Azar además de otros premios de composición. 

En 1991 la orquesta de la Radio-Televisione Italiana (R.A.I.) estrena en Roma 
su obra orquestal Filosonia dedicada al filósofo Juan David Garcia Bacca y 
apacere su primer disco monográfico. 

Entre sus trabajos más recientes se hallan Polifonia de cámara para quince 
instrumentos de cuerda (encargo del la I.N.A.E.M.,para el XV Ciclo de Cámara 
y Polifonía), Contexto V para cuarteto de saxofones (recientemente 
aparecida en CD), Contexto VI para clarinete solo, Derivations y Sinfonía 
ambas para orquesta.

También en C.D. pueden hallarse obras de cámara como Quintet en versión 
del Grupo Instrumental Barcelona 216, Tres estudios para la mano izquierda, 
Contexto V para cuarteto de saxofones y Contexto VI para clarinete solo 
(próximamente). 

El año 1996 fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Composición 
Musical que concede la Fundación Ferrer Salat. 

Estrenó con gran éxito De Materia para gran orquesta , obra encargada por la 
O.N.E. al compositor y que ha sido grabada por la Orquesta de la Radio-
Televisión Española (O.R.T.V.E.) y que recientemente ha aparecido en CD. 
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Entre sus obras más significativas destacan Concierto para flauta conjunto 
instrumental (1987),Secuencias para orquesta (1986), Concierto para guitarra y 
cuerda (1988), el cicloBXR, Concierto para clarinete y orquesta,etc. 

Actividades recientes 

En los últimos años es relevante su trabajo en el ámbito teatral: Dedins, defora 
(Dentro, fuera) monólogo con música (Festival de verano de Barcelona, 
Grec-1997), banda sonora de la obra dramática de Lluïsa Cunillé La Cita 
(coproducción Grec-99, Festival de Edimburgo). El año 2001 realiza la banda 
sonora del espectáculo Más extraño que el paraíso de Xavier Albertí 
(Coproducción Festival de verano de Barcelona Grec-2001, Bitó Producciones y 
Sala Muntaner). Banda sonora elaborada a partir de Mahler de Troilus y Crésida, 
espectáculo presentado en el Teatro Lliure de Barcelona (Festival de verano de 
Barcelona - Grec 2002). 

Paralelamente desarrolla una intensa actividad docente y como conferenciante.
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