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L es paraules i els matisos de l’obra d’Èsquil
Orestiada sonen millor i amb més grande-
sa a l’escenari del teatre Tívoli que no pas

a l’hemicicle de Montjuïc (on es va presentar du-
rant el Festival Grec del 2004), malgrat que el
muntatge de Mario Gas pràcticament és el ma-
teix que el de llavors. Orestiada conté una trilogia

completa: Agamenón, Las coéforas i Las euméni-
des, i en la reduïda versió castellana de Carlos
Trías no arriba a les dues hores de representació.
És una magnífica funció que té com a centre i eix
la paraula.

A través d’ella, Gas proposa un muntatge tan
auster com directe, que manté els elements prin-
cipals de la tragèdia grega i respecta allò que
s’explica en el text d’Èsquil, que no deixa de ser
una successió de venjances i una primera crida a
la democràcia i a la intervenció de la societat civil
en els temes d’Estat.

Gas proposa una lectura política de l’original i,
sota aquesta idea, mou els actors i busca que
aquests sempre estiguin en comunicació directa
amb els espectadors. Austeritat i reflexió són ele-
ments principals d’aquesta Orestiada, que se se-
gueix amb verdader interès i que commou en
més d’un moment.

L’escenografia que planteja Antonio Belart té
com a referent una plaça de toros en què el poble
grec ocuparia les grades i l’arena seria l’espai des
del qual escoltem el discurs del poder i les confes-
sions d’altres personatges de la tragèdia. Resulta,
sens dubte, un dels atractius que presenta el
muntatge. També ho és la manera com Gas fa
moure’s els actors, la majoria de les vegades de
forma circular i altres dirigint-se directament a la
platea.

S’ha de parlar d’una Orestiada pensada, sense
trair gens l’obra original, per a públics molt am-
plis als quals únicament se’ls demana que tinguin
interès pel teatre de text. A l’escenari hi ha actors
amb una qualitat ja prou comprovada i reconegu-
da, com és ara Vicky Peña, Constantino Romero,
Emilio Gutiérrez Caba i Teresa Vallicrosa, a més a
més de l’esporàdica aparició del mateix Mario
Gas, en un discurs final a favor de la democràcia
que resulta ple de força i emoció. La funció, allu-
nyada de qualsevol mena d’espectacularitat for-
mal, manté des del començament una imatge de
contemporaneïtat que el públic agraeix. I té al
mateix temps escenes d’una imponent grandesa
teatral.

J
a s’acosta a les 40 obres escrites i
ara Benet i Jornet estrena Salaman-
dra, una de la més ambicioses, per no
assegurar que la més ambiciosa. Uti-
litzant la fórmula del teatre riu l’autor

d’Una vella, coneguda olor (1963) ha escrit una
llarga història que transcorre en diversos escena-
ris (el desert californià, un racó d’Alemanya, París
i Barcelona) i que planteja diversos temes, tots
perfectament anunciats, però no desenvolupats.
És un text ple de metàfores i simbolismes, que

parla del viatge per
conèixer els nostres
orígens; de la identitat
col.lectiva, amb re-
ferència concreta a la
llengua i la cultura ca-
talanes; fa aproxima-
cions al nazisme i els
camps d’extermini. I
sobretot parla de l’ex-
t inc ió com un fet
inqüestionable: tot

s’acaba, tot desapareix, com la salamandra a la
qual li deu el títol l’obra, una espècie protegida en
vies d’extinció.

L’obra del Teatre Nacional està estructurada
en una trentena d’escenes que el muntatge de
Toni Casares situa amb projeccions en una panta-
lla tipus cinemascop, penjada al fons de l’escenari,
que ens col.loca geogràficament als llocs abans

citats. Literatura dramàtica que, al seu torn, re-
crea elements del culebró televisiu i del melodra-
ma romàntic, a la qual li falten crestes argumen-
tals i punts d’emoció.

Aquesta crònica vital que és Salamandra re-
sulta plana i s’hi troba a faltar més reflexió i
desenvolupament d’algun dels temes que plante-
ja. El compromís de Benet i Jornet amb diversos
punts de la realitat, social i política, en què avui

estem immersos fan de Salamandra un text ac-
tual, seriós i interessant, però el seu desenvolupa-
ment desigual acaba per fer-lo epidèrmic i exces-
sivament narratiu. Potser més pròxim a l’estruc-
tura cinematogràfica o televisiva que no a l’estric-
tament teatral.

La història de Salamandra passa per un nucli
familiar i alguns personatges col.laterals. Unes
cartes epistolars li serveixen a l’autor per pro-

moure una investigació i un viatge als orígens del
personatge central. La representació viu algunes
magnífiques metàfores i també escenes que fati-
guen l’espectador. Compta amb una sòbria direc-
ció de Casares i una interpretació en què desta-
quen Àngels Poch, Julio Manrique i David Selvas i
un polifacètic Pep Cruz, sempre una garantia a
l’escenari. Cristina Genebat dibuixa bé el perso-
natge, però li falla la dicció.
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