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La Seca. Fins al 9 de desembre

La primera obra dramàtica de Biel 
Mesquida és d’una escriptura 
impecable, d’un lirisme net, ajustat 
a la sensibilitat contemporània. 
Tres dones de la tragèdia grega 
clàssica (Enona, dida de Fedra; 
Clitemnestra i Ismene, germana 
d’Antígona) usen el monòleg per 
retratar-se davant del públic. Rosa 
Novell aporta la seva experiència 
escènica per agombolar amb una 
dramatúrgia mesurada la qualitat 
de les paraules d’Els missatgers no 
arriben mai. Mínima intervenció: 

un pròleg que simula un primer 
assaig de l’espectacle que 
l’espectador està a punt de 
presenciar, i una coreografi a ritual 
al voltant d’una olivera 
mediterrània per amarar-se de la 
majestat ferida de la reina, la 
culpabilitat supersticiosa de la dida 
i la invisibilitat còmoda i desitjada 
de la germana.

Tres moments per reafi rmar-se 
en els elogis acumulats per Pepa 
López (Enona) i Rosa Novell 
(Clitemnestra), i confi rmar que en 
Anna Ycobalzeta (Ismene) hi ha 
futur. Un cop repartides les 
felicitacions entre autor, directora i 

actrius no hi ha molt més a dir, 
excepte que entre literatura 
dramatitzada i teatre continua 
havent-hi grans diferències i 
Mesquida no arriba a travessar el 
pont. Els missatgers no arriben mai 
és una proposta per gaudir-la com 
es fa amb una bona lectura o recital. 
Podria ser fi ns i tot una versió 
democràtica d’una d’aquestes 
vetllades culturals privades en què 
artistes, intel·lectuals i cultes 
protectors s’entretenien en 
còmplice cenacle en els seus 
elegants salons mentre cultivaven 
la seva enyorança per un passat 
clàssic.

Bellesa sense empremta 
indeleble que no enriqueix la 
imatge que podem tenir d’uns 
personatges que Mesquida 
presumptament rescata de l’ombra 
dels secundaris. Una categoria que 
podria correspondre’s amb els 
perfi ls d’Enona i Ismene, però que 
difícilment encaixa amb el de 
Clitemnestra (reina adúltera, 
rancorosa, assassina). Les 
tragèdies de Fedra i Antígona 
podrien existir sense la presència 
de la dida i la germana, però costa 
entendre el destí d’Electra sense la 
de la seva mare. Així ho van veure 
també Eugene O’Neill, i Richard 
Strauss i el seu llibretista Hugo von 
Hoff mansthal. Només s’entén la 
seva inclusió en aquest trio per una 
personal inclinació de l’autor. 
Podria haver recorregut a la 
personalitat conformista de 
Crisòtemis, la fi lla passiva de 
Clitemnestra, reticent a seguir la 
croada venjativa dels seus 
germans, per reforçar la coherència 
de la proposta. –Juan Carlos 
Olivares

Almeria Teatre. Fins al 2 de 
desembre

Diuen que Guillem Albà va 
aconseguir un notable èxit amb els 
seus anteriors espectacles, 
Sketchofrenia i Flirt, dues creacions 
de clown. A Trau, en canvi, ha 
deixat fl uir les infl uències de 
l’estirp familiar, la veterana 
companyia de titelles L’estaquirot,  
en un espectacle molt ambiciós que 
fa virtut dels mínims recursos. 
Trau és un espectacle bàsicament 
visual que ens vol endinsar en el 
món d’un personatge peculiar,  
amb un perfi l que ens recorda 
l’home de llauna d’El mag d’Oz,que 
viu tot sol i que guarda en bosses 
l’últim moment de qualsevol cosa, 
fi ns i tot la vida del seu únic  amic 
abans que mori (un pallasso). 

Teatre d’ombres, d’objectes, de 
titelles, de clown, també, per 

traslladar l’espectador a aquest 
món tan particular. Una feinada en 
la que la música (Anna Roig) i les 
llums  (Ignasi Soler i Oriol Ibáñez) 
són fonamentals i funcionen molt 
bé. Guillem Albà cerca una poètica 
pròpia creant imatges 
suggeridores . A estones ho 
aconsegueix, sobretot a la part 
fi nal,  en una escena que recorda els 
espectacles de Philippe Genty de fa 
vint anys. Guillem Albà, 
acompanyat de Blai Rodríguez (el 
clown) són els intèrprets i el primer 
fi rma també la direcció. Molta 
gosadia per a un espectacle 
complex. Crec que una mirada 
externa potser hagués lligat els 
elements d’aquesta amanida  a la 
qual li falla el ritme, principalment, 
en les primers compassos del 
muntatge. Trau és un espectacle 
naïf, per moments tendre i poètic, 
obert gairebé a tots els públics 
(nens a partir d’onze anys). –Santi 
Fondevila

Teatre Akadèmia. Fins al 2 de 
desembre

Jean Giraudoux és un autor d’una 
mida massa important per a una 
companyia novella, sobretot quan 
aquí és poc conegut i hi ha poca 
tradició a l’hora de representar 
aquest escriptor de la primera 
meitat del segle XX, el teatre del 
qual és comparable al de Sartre, 
Camus o Cocteau, sobretot pel que 
fa a la reescriptura dels mites 
clàssics. I l’obra que hi ha al Teatre 
Akadèmia, amb direcció de Emilià 
Carilla, va per aquí. La peça 
original la va escriure Plaute al 
segle II a.C. i en trobem versions 
posteriors de Molière o Kleist. La 
‘gràcia’ de l’obra de Giraudoux 
és que és una 
mena de pas à 
deux, una peça 
on el que importa 
és la relació 
íntima (amorosa, 
amical, etc.) entre 
les persones, 
sempre tractades 
de dos en dos. És el 
gran tema de 
l’autor francès: la 
relació entre 
homes i dones.

El problema del muntatge de 
Carilla és que tracta l’obra d’una 
maneravodevilesca, que potser al 
1929 podia funcionar, però que ara 
ens porta a una exageració sense 
fre, fi ns i tot a la sobreactuació. Els 
actors, més aviat poc experts, 
travessen la ratlla de la 
versemblança i el segon cop que 
miren d’arrabassar-nos un 
somriure amb el mateix recurs, 
fracassen de manera estrepitosa. 
Només Agnès Llobet manté una 
certa compostura en el paper 
central d’Alcmena, la dona fi del 
que Júpiter vol fer seva. La resta del 
repartiment corre sense brida cap a 
l’estupefacció. En resum, una 
interessant recuperació, 
agosarada, dirigida amb poca 
destresa. Una llàstima. –A.G.

Trau
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Els missatgers no arriben mai

Unes actrius imponents que no deixen empremta.

Una obra de Biel 
Mesquida per 
gaudir-la com es fa 
amb amb una bona 
lectura o recital


