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“Les dones de la mitologia grega 
m’atreuen molt, sobretot les 
secundàries, perquè et fan veure 
d’una manera més acurada els 
personatges principals”. Qui diu 
això no és altre que Biel Mesquida, 
autor versàtil i de múltiples 
textures, que s’ha encarregat de 
ressuscitar quatre dones antigues, 
però que viuen situacions tan de 
sempre com l’amor, la passió, la 
servitud. Són Enona (Pepa López),  
Anna d’Agènor (Lluïsa Mallol), 
Clitemnestra (Rosa Novell) i 
Ismene (Anna Ycobalzeta). I totes 
quatre formen part d’Els 
missatgers no arriben mai, dirigit 
per la mateixa Novell.

Mesquida ha escrit quatre 
monòlegs plens de matisos, a l’estil 
Yannis Ritsos o Maria Àngels 
Anglada, i Novell s’ha encarregat 
d’agafar fil i agulla i cosir-los, a 
banda de dotar-los de trets encara 
més contemporanis. I ho fa fet de 
manera que estarem dins una 
funció de teatre dins teatre, amb 
quatre actrius que es fiquen en la 
pell de quatre dones ‘clàssiques’. 
La música, de Joan Valent, fa la 
resta. 

L’autor, no obstant, deixa clar, 
per exemple, que dones com 
Clitemnestra, esposa 
d’Agamèmnon, o Anna d’Agènor, 
germana de Dido de Cartago, són 
tan actuals que fan feredat. “Les 
passions humanes són ara les 
mateixes que en els temps dels 
grecs i els romans”, confirma 
Mesquida.

L’autor ens recorda que podia 
haver triar Antígona o Fedra, o bé 
Ulisses o Orestes, gent important 
de l’antiguitat. Però, diu, “els 
homes principals ho saturen tot i 
les dones, també”. Les 
secundàries, en canvi, “són 
miradores excepcionals, 
testimonis perfectes de la 
història”, afegeix.

Però, qui són aquestes dones?  
Parla Mesquida: “Enona és la dida 
senzilla, simple, la dida que és 
mare protectora i que es veu 
totalment enlluernada per Fedra; 
Anna d’Agènor  seria el vertader 
amor fraternal, capaç de posar la 
germana, Dido, per davant de 
l’amor d’un home i del seu poble; 
Clitemnestra és la passió per un 
heroi, pel poder de l’home, dut a 
l’extrem, encara que al final mati 
Agamèmnon, cegada d’amor; 
Ismene és un cant a la vida d’una 
dona sensible i quotidiana, que 
voldria ser una dona de la llar, 
estimar un home i tenir fills, però 
que es veu foragitada d’aquest 
territori per tot el que li passa a la 
seva germana Antígona”.

Els fans de Mesquida trobaran 
l’autor dels 70, el de Doi o El bell 
país on els homes desitgen els 
homes, reeditat ara per labutxaca. 
Els que no, tenen davant una obra 
d’alta intensitat, amb quatre 
actrius de primera.
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La Seca. A partir del 8 de novembre

Les secundàries 
són miradores 
excepcionals, 
testimonis 
perfectes

 
Un home sol, en un escenari, 
pot fer de tot. Els grans 

còmics d’aquest país, de Latre a 
Sergi López, ens ho han demostrat 
milers de vegades. Però quan es 
tracta d’emocionar, de la tragèdia, 
la cosa és una mica més difícil. Si 
han vist Acorar, a La Seca, ja 
saben de què parla aquest 
senador melancòlic.

 
El problema, benvolgut 
Senat, és que segurament no 

hauran tingut l’ocació de veure 
aquesat obra excel·lent escrita i 
protagonitzada per Toni Gomila 
–ep, res a veure amb el titellaire 
que mou aquestes lletres– i 
dirigida per Rafel Duran. Un espai 
per a 40 persones i quatre 
setmanetes justes en cartell 
donen ben poc per al boca-orella.

 
Passa, però, que l’obra ha 
penjat el cartell d’entrades 

exhaurides durant gairebé totes 
les funcions. I passa que Duran va 
oferir l’obra a tutti quanti i va rebre 
un cop de porta, fins que se li va 
obrir la de La Seca. Ja ho saben 
–ehem– que els teatrets de casa 
no tenen gaire bon olfacte per 
descobrir diamants en brut. 
Pretenen anar a tret segur i, 
últimament, xuten les pilotes a la 
tercera graderia.

  
El pitjor és que Acorar hagi 
acabat les seves funcions 

diumenge passat i avui mateix no 
la tinguem en un altre lloc. O la 
setmana que ve. Hi ha gent que vol 
veure-la i no podrà fer-ho. I això, 
disculpin-me, és fer el babau. 
Imaginin-se que una marca 
comercial fa un producte que 
triomfa al mercat i diuen que 
només en fabricaran 100 i, encara 
que s’esgoti en dues hores, 
asseguren que no en pensen fer 
més. Ridícul, oi?

  
Doncs això, benvolguts 
senadors, públic sofert, 

només passa als teatres de 
Barcelona, segurament en un dels 
pitjors moments per a la professió 
i la ‘indústria’ de les últimes 
dècades... És veritat que La Seca 
té un altre compromís posterior. 
Però, no el podrien posposar? Cap 
teatre privat vol omplir una sala 
petita durant els propers mesos? 
–Andreu Gomila

Brutus
Acorar

Teatre
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Anna Ycobalzeta, Rosa Novell, Pepa López i Lluïsa Mallol fan Els missatgers no arriben mai.

Quatre dones ‘secundàries’
Biel Mesquida reescriu la història d’Ismene, Clitemnestra, Enona i Anna 

d’Agènor, i Rosa Novell ho dirigeix a La Seca. Per Andreu Gomila 


