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El filòsof Gòrgies de Leon-
tini, un dels primers sofis-
tes, amb una gran capaci-
tat oratòria i un nivell de
retòrica més que remarca-
ble, és l’autor d’una breu
peça oratòria titulada Elo-
gi d’Helena. Es tracta
d’una encesa i argumenta-
da defensa d’Helena de
Troia, a la qual la mitologia
atribueix el desencadena-
ment d’una de les més fa-
moses guerres de l’anti-
gor, la guerra de Troia, que
va enfrontar troians i
aqueus. Va ser a partir
d’aquesta defensa que Mi-
guel del Arco, actor i direc-
tor, bevent també d’altres
fonts literàries i mitològi-
ques –La Ilíada, L’Odis-
sea, Les troianes...–, va
bastir el text Juicio a una
zorra, que en la seva pri-
mera versió no durava
més de 20 minuts i que for-

mava part d’un cicle inclòs
dins el Festival de Teatre
Clàssic de Mèrida, que pro-
pugnava un mà a mà entre
un director i un intèrpret,
entorn d’un personatge
grecollatí. Del Arco va
triar la dona més bella del
món segons la mitologia,
Helena de Troia, i una de
les més mal vistes, ja que la

seva fugida voluntària (o
no; també hi ha versions
del mite en què podria ha-
ver estat raptada) d’Es-
parta, abandonant Mene-
lau, juntament amb Paris,
príncep de Troia, va provo-
car una guerra entre els
dos pobles. El director,
com a companya de viat-
ge, va triar l’actriu Car-
men Machi, per a la qual va
escriure aquest monòleg
expressament.

Després de quatre fun-
cions a Mérida, Del Arco i
Machi van rebre la propos-
ta de José Luis Gómez, di-
rector del Teatro de la Aba-
día de Madrid, de portar
l’espectacle a la capital de
l’Estat. Allà va agafar velo-
citat aquesta aventura
teatral d’èxit esclatant, de
crítica i de públic, que ara
està de gira per tot l’Estat.
Avui arriba al nou teatre
municipal de Lloret de
Mar (21 h) i demà (18 h),
al Teatre de Salt, en

aquest cas amb les entra-
des gairebé esgotades.

Carmen Machi és Hele-
na: “Miguel del Arco rei-
vindica la figura d’Helena
–diu Machi–, la rehabilita,
li retorna la dignitat, expli-
ca la seva història des del
seu naixement –era filla
de Leda i de Zeus; per tant,
d’origen diví–, fins avui
mateix, perquè com que és
una divinitat és immortal,
i ja n’està tipa, ja no pot pa-
tir més arrossegar la cul-
pabilitat.” Del Arco fa una
cosa que s’ha fet poques
vegades: dóna veu a Hele-
na, la que explicarà la seva
versió dels fets. Es tracta
de la història d’una dona
enamorada que només va

prendre una decisió: se-
guir l’home que estimava.
L’Helena que presenta Del
Arco és una dona llengu-
da, alcoholitzada, irònica,
desafiant; una dona sense
res a perdre perquè ja ho
ha perdut tot i que recla-
ma l’oblit. Machi, que exhi-
beix un registre tràgic –el
posseeix, però queda
eclipsat per la faceta còmi-
ca exhibida a la televisió, i
qui s’esperi quelcom rela-
cionat amb Aída, s’equivo-
ca de mig a mig– explicava
ahir en conversa telefòni-
ca que la peça “és d’una ac-
tualitat esfereïdora, ja que
els motius per encetar una
guerra no canvien malgrat
que passi el temps” i que

aquest treball l’ha dut “per
llocs emocionals” pels
quals no havia passat mai.
Machi destaca del text
que, malgrat la multiplici-
tat de fonts, “no es noten
en absolut les costures”, i
afegeix: “És una mena de
regal, ja que Miguel –Del
Arco– el va fer per a mi,
ens coneixem de fa anys i
gairebé respirem igual.”
Del Arco va començar a
pensar en aquest especta-
cle mentre dirigia Núria
Espert a La violación de
Lucrecia (Shakespeare),
en què la protagonista, da-
vant una pintura de la
guerra de Troia, blasma
Helena i la tracta de meu-
ca. ■
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Lloret i Salt presenten avui i demà
‘Juicio a una zorra’, de Miguel del Arco,
protagonitzada per Carmen Machi

Carmen Machi és Helena de Troia, immortal, esgotada, alcoholitzada ■ SERGIO PARRA

Del Arco dóna
veu a la bella
Helena, que
explica la seva
versió sobre les
causes de la
Guerra de Troia

El Teatre de Bescanó pre-
senta avui (21 h) un dels
espectacles més interes-
sants de la temporada, el
concert teatralitzat Mon
Brel, amb el guitarrista
Toni Xuclà i l’actor i can-

tant Jordi Vidal, sota la di-
recció del gironí Jordi Prat
i Coll. Prat afirma que, per
norma general, de Brel,
més enllà del Ne me quitte
pas, se’n coneix poca cosa,
especialment de les seves
cançons gravades després
de la seva retirada dels es-
cenaris. Prat, Xuclà i Vidal
s’atreveixen a cantar
aquestes cançons, en ca-
talà i en directe, aprofitant
el “potencial teatral” que
tenen les composicions de

Brel. L’espectacle, que du-
ra poc més d’1 hora i 10
minuts, està dividit en
tres parts. El primer bloc
és més aviat íntim, amb
composicions en què Brel
parla de la infantesa, el pa-
re, la mare, el procés d’en-
velliment o la mort; en el
segon bloc es troba un Brel
més transgressor, més de
cabaret, i la tercera part de
l’espectacle la monopolit-
za el somni de Brel, L’ho-
me de la manxa. ■

Brel íntim i exquisit a Bescanó
El musical de petit
format ‘Mon Brel’ hi
fa cap, amb Toni
Xuclà i Jordi Vidal
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Toni Xuclà i Jordi Vidal, a
‘Mon Brel’ ■ EL PUNT

Es preveia l’èxit de públic,
com realment ha estat si
atenem la venda d’entra-
des, i el Teatre Municipal
de Girona ja va programar
per avui dues funcions
(18 h i 21.30 h) de la comè-
dia Noises off, de Michael

Frayn, Pel davant... i pel
darrere, en la versió catala-
na de Paco Mir, dirigida per
Alexander Herold. El re-
partiment també és una
aposta segura: Pep Planas,
Rosa Gámiz, Mònica Pé-
rez, Carles Martínez, Anna
Barrachina, Enric Majó,
Miquel Sitjar, Dafnis Bal-
duz i Saida Lamas. ■
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