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Michael Nyman, 
llum i marbre

Una història inquietant

La base de l’obra és la conversa 
entre en Fidel i la Raquel. Una con-
versa forçada que domina aquest ju-
bilat que defensa el seu fill per so-
bre de tot i que està decidit a aconse-
guir el que ell desitja. Els diàlegs 
contenen l’acció que no hi ha en una 
situació bàsicament estàtica però 
tensa, inquietant. Pep Cruz, en un 
paper que pot recordar aquell altre, 
magnífic com aquest, que feia a So-
terrani de Josep M. Benet i Jornet, té 
una maduresa i un control absolut 

sobre els esdeveniments. Anna Yco-
balceta s’ha de refiar més de l’ex-
pressivitat facial, i broda el paper, i 
Isaac Alcayde crea un personatge 
tan tendre com desconcertat.  

Sota la trama, Un mosquit petit 
amaga una mirada sobre com tracta 
la societat els que són diferents, els 
que no són competitius i fins i tot 
qüestiona les maneres d’apropar-se 
a aquestes persones. Bon teatre. 
Més que recomanable. Satisfacció 
garantida.e
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Pep Cruz interpreta l’intrús que entra a casa del personatge d’Anna 
Ycobalzeta amb un problema familiar. MAY ZIRCUS / TNC

‘Un mosquit petit’ 
ALMERIA TEATRE 
13 de març  
 

SANTI FONDEVILA 

La Raquel espera a casa se-
va un home que ve a so-
par. Però qui truca a la 
porta n’és un altre, en Fi-
del, un jubilat i pare d’en 

Toni, un noi que treballava a la ma-
teixa empresa que la Raquel i de la 
qual va ser acomiadat fa uns dies. 
Què vol, en Fidel? Arreglar la situ-
ació. Això és el que diu. Però com? 
I què hi pot fer la responsable de 
personal? Per què ho hauria de fer? 

Un mosquit petit, de Marc Arti-
gau, es va poder veure només tres 
dies al Teatre Nacional i, tractant-
se d’una obra ben escrita, d’un thri-
ller magníficament interpretat i 
d’una història que amaga més del 
que mostra, ha estat tot un encert 
que l’Almeria Teatre l’hagi recupe-
rat. De fet, Un mosquit petit merei-
xeria encara més recorregut perquè 
enganxa l’espectador des del princi-
pi i no el deixa anar fins a un final 
que, a més, és interpretable i supo-
sa l’última picada d’aquest insecte 
aparentment innocu.  
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JORDI NOPCA 

Michael Nyman prometia una nit 
de piano, però abans de sortir a 
l’escenari del Barts, dijous, el 
públic va poder veure un curt-
metratge ambientat en una pla-

ça de toros. Els moviments repetitius del perso-
nal de neteja anaven acompanyats d’una ban-
da sonora barroquitzant i tensa. Cinc minuts 
després, Nyman –petit i murri– arrencava amb 
Franklyn, de la pel·lícula Wonderland. A la sala 
no hi cabia ni una agulla: la majoria eren pare-
lles de mitjana edat, no necessàriament sensi-
bilitzades amb el minimalisme del britànic, que 
va il·luminar l’audiència sobretot durant els te-
mes més reposats (Goodbye Moortie, Through 
the only window, Becoming Jerome), amanits 
amb petites intervencions visuals filmades pel 
músic en els seus viatges.  

The mood that passes you through, Silver-fin-
gered fling i The heart asks pleasure first, totes 
tres d’El piano, van arribar abans del primer bis, 
el gran moment de la nit: Nyman va interpre-
tar els 20 minuts de la suite d’À propos de Ni-
ce acompanyat del documental de Jean Vigo. 
Abans del cim d’intensitat d’An eye for optical 
theory, veient l’esclat de vida i mort filmat pel 
francès, es va fer evident que la llum del sol i el 
marbre de les tombes són dues de les grans 
fonts d’inspiració de Nyman, que va acabar 
aplaudint al públic abans de marxar.e
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