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EsdevenimentSecundàries
commogudes

Jeanne d'Arc au bûcher

Autors: Paul Claudel i Arthur
Honegger
Director:Marc Soustrot
Lloc i data: Temporada de
l’OBC. Auditori (17/XI/2012)

JAUME RADIGALES

Ens separen 74 anys de l'estre-
na de l'oratori dramàtic Joana
d'Arc a la foguera
amb llibret de Paul
Claudel i música
d’Arthur Honegger.
I la peça, monumen-
tal en el fons i en la
forma, continua sent
un esdeveniment, i
també una raresa en
la programació. El
llenguatge del músic
d’origen suís conti-
nua colpint per la se-
va càrrega expressi-
va i expressionista,
amanida ocasional-
ment per una evi-
dent ironia de ressonàncies
stravinskyanes. El director
Marc Soustrot, davant d'una
generosa OBC, entén l'oratori
com una peça de ressonàncies
teatrals, de tensió narrativa
creixent fins arribar al clímax
final, amb una Joana consu-
mint-se entre flames.
Quan aquesta peça es va veu-

re al Liceu l’any 1954, la caris-

màtica presència d'Ingrid Berg-
man va semblar eclipsar-ho tot.
Indubtablement, l'oscaritzada
Marion Cotillard constitueix un
atractiu evident, però no es pot
ser tan ingenu de pensar que l'es-
deveniment era la presència de
l'actriu francesa a Barcelona, si-
nó, insisteixo, l'oratori d’Arthur
Honegger.
Bon paper, en tot cas, del plan-

ter actoral, i excel·lent prestació
del triplet coral: Lieder Càmera,
Madrigal i Cor Vivaldi-Petits

Cantors de Catalunya, amb dos
solistes esplèndids, Maria Hino-
josa i Yann Beuron, acompanya-
ats per una Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya ben treballada, especial-
ment en metall i percussió. Llàs-
tima que l'amplificació del so,
poc reeixida per als cantants, no
sempre va estar a l'altura de les
circumstàncies.c

MÚSICA CLÀSSICA

Els missatgers no arriben
mai

Autor: Biel Mesquida
Direcció: Rosa Novell
Lloc i data: Sala Joan Brossa de
La Seca (fins al 9/XII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Apassionat de lamitologia greco-
llatina, Biel Mesquida, mallorquí
de tota la vida –per bé que nas-
cut a Castelló de la Plana
(1947)–, s'ha interessat de mane-
ra especial, segons confessió prò-
pia, pels personatges dramàtics
femenins i, més concretament
encara, pels que tenen un paper
secundari en el mite. A partir
d'aquesta atracció, és fàcil d'ima-
ginar que les dones que han actu-
at a l'ombra d'alguna figura prin-
cipal podrien fornir d’arguments
inflamats l'escriptor, de qui des-
cobríem, ja fa prop de quaranta
anys, una singular habilitat literà-
ria a les pàgines de L'adolescent
de sal. Demoment, però, a l'espe-
ra del possible gran relat que no
ens sorprendria gens, alguns
d'aquests personatges han servit
a Biel Mesquida per articular
una petita peça teatral, de les
més ben escrites i ben dirigides
que han passat per la sala Joan
Brossa de La Seca.

Em refereixo a Els missatgers
no arriben mai, un joc de tres ca-
res que ha posat en escena Rosa
Novell, en unamena d'assaig, en-
mig d'una sessió de treball amb
dues actrius més. Acabades les
actuacions, que se suposa que
són provisionals, la sessió es re-
prèn perquè –vol dir-nos No-
vell– la perfecció cobejada, elma-
tís que potser no ha quedat prou
subratllat, demana tornar-hi un
cop i un altre.
Vet aquí un tríptic brillant, ple

d'agudeses psicològiques, prota-
gonitzat per Enona, la dida de Fe-
dra, personatge brodat per Pepa

López; per Ismene, la germana
“conservadora” d'Antígona, una
figura desimbolta i juvenil en
mans d'Anna Ycobalzeta i, en
tercer lloc, perClitemnestra, l'es-
posa d'Agamèmnon, carregada
d'odi i de rancúnia, i que inter-
preta Rosa Novell amb l'autori-
tat que li atorga la direcció de
l'assaig/espectacle.
Gràcies al bon ofici de totes

tres actrius, els espectadors d'Els
missatgers no arriben mai escol-
ten amb avidesa els seus respec-
tiusmonòlegs i ben segur que, en
molts casos, acaben amb el desig
vehement de poder llegir la pa-
raula lògica inventada per Mes-
quida. Vet aquí el triomf d'un au-
tor que, amb una gran economia
textual, amb l'adjectivació més
precisa i amb l'agudesa descripti-
va dels personatges i el seu estat
d'ànim, deixa els oients –molts
d'ells, almenys– amb ganes d'a-
costar-se de nou al que és un es-
plèndid exercici literari de supo-
sicions.
L'autor, en efecte, ha de supo-

sar l'abatiment d'Enona, en no
poder convèncer Fedra de les trà-
giques conseqüències de la seva
passió per Hipòlit, el seu fillas-
tre; i Pepa López viu el sofriment
de la dida amb una convicció im-
millorable. Molt encertat el càs-
ting del qual va sortir escollida
l’actriu Anna Ycobalzeta per fer
d'Ismene; la germana d'Antígona
no pot acceptar la rebel·lia
d'aquesta, i aquí se suposa que el
dolor rau en la distància que se-
para dues sensibilitats i dues
consciències polítiques i morals.
Finalment, Clitemnestra/Rosa
Novell reviu amb seguretat ma-
jestàtica les raons que en el fons
justifiquen l'actuació de l'esposa
ultratjada i un crim que, alhora,
coneixerà el càstig d'Orestes i
Electra.
Vet aquí, resumit, el contingut

d'un “concentrat” ocult de la tra-
gèdia clàssica, que Biel Mesqui-
da i Rosa Novell han dotat d'una
qualitat que agraeixen els bons
paladars teatrals.c

Marion Cotillard durant l’oratori

Vet aquí
un tríptic brillant,
ple d’agudeses
psicològiques,
dotat de qualitat

JORDI ROVIRALTA
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Com s’aconsegueix aquest magnífic edredó de seda

Aconsegueix amb La Vanguardia:

Edredó
matrimoni
Mesures: 240 x 220 cm
Per a llits des de 135
fins a 180 cm d’ample
i fins a 200 cm de llarg

PVP

360€

149,90€

Edredó
individual
Mesures: 180 x 220 cm
Per a llits des de 80
fins a 90 cm d’ample
i fins a 200 cm de llarg

PVP
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Edredó
bressol
Mesures: 60 x 120 cm
Per a llits des de 40
fins a 60 cm d’ample
i des de 60 fins a
120 cm de llarg

PVP

70€

34,90€

Edredó de seda100% natural Interior i exterior
100% seda natural

Funda i farciment 100% seda natural
Mínim volum i molt lleuger
No s’hi fan arnes
Rentat en sec
Hipoal·lergogen
No produeix electricitat estàtica
Totalment transpirable
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És molt senzill, tant els lectors com els subscriptors només cal que facin una reserva entre
l’11 i el 25 de novembre del 2012 i rebran contra reembossament, despeses d’enviament incloses,
aquest edredó de seda al seu domicili: truqui al 902 481 482 (de dilluns a divendres de 8 a 20 hores)
o bé entri a www.suscriptoresdelavanguardia.com/promociones i faci la seva reserva
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