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Vicent Andrés
Estellés tindrà per

fi un homenatge
institucional

SALVA ALMENAR

VALÈNCIA. “El del poble ja el tenia,
però li feia falta el suport instituci-
onal”. Aquesta va ser una de les po-
ques frases que va pronunciar la fi-
lla de Vicent Andrés Estellés en la
presentació de l’exposició organit-
zada per l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua (AVL) –depenent de la
Generalitat Valenciana– per retre
homenatge al poeta valencià. Car-
mina Estellés va recordar que les
institucions valencianes han trigat
dues dècades a homenatjar pública-
ment la figura del millor poeta del
País Valencià des dels temps d’Au-
siàs March. Coincidint amb el 20è
aniversari de la mort del poeta,
l’AVL va inaugurar ahir tot un any
dedicat al poeta amb la mostra Vi-
cent Andrés Estellés. Cronista de re-
cords i esperances. L’exposició re-
passa vida i obra d’Estellés i recull
fotografies, objectes personals, ma-
nuscrits, vídeos i entrevistes.

L’AVL ha preparat més activitats
per homenatjar i acostar la figura
del poeta valencià a tots els públics.
A banda de l’exposició, que serà iti-
nerant un cop deixi el Centre del
Carme, al febrer, s’ha editat un cò-
mic infantil, s’ha fet un documental,
es realitzarà l’itinerari La mirada
d’un poeta. La València de Vicent
Andrés Estellés i s’editaran l’antolo-
gia poètica El mural del País Valen-
cià i un CD amb una selecció dels
poemes musicats per diversos artis-
tes dels Països Catalans.e

Vida i obra del poeta en la mostra
de l’Acadèmia Valenciana. ACN

Conflicte
“Helena va ser
com les armes
de destrucció
massiva: una
excusa”, diu
el director

TEATRE

Helena de Troia es llança a la beguda

El director madrileny Miguel del
Arco dóna veu a Helena de Troia.
L’actriu Carmen Machi interpreta
al Teatre Lliure de Gràcia una do-
na que s’arrisca per amor i és con-
demnada per a tota l’eternitat.

dels inicis dels temps. Del Arco fa
dir a Helena: “¿De veritat que algú
amb seny pot pensar que tot aquell
desplegament era realment per
mi?” “És com les armes de destruc-
ció massiva. Qualsevol excusa és bo-
na per prendre una ciutat estratègi-
ca i rica. La riquesa mou la humani-
tat i la posteritat és el que persegui-
en els grecs”, justifica Del Arco.

Un vestit a mida per a Machi
Miguel del Arco, inspirat sobretot
per l’Odissea, però també per la Ilí-
ada, Les troianes i Helena d’Eurípi-
des, va escriure un vestit a mida per
a Carmen Machi. “Fins que ella no
va dir que sí no em vaig posar a es-
criure”, va dir ahir. Lluny del perso-
natge de comèdia que l’ha fet popu-

lar a la televisió, Aída –“Mai he
fet comèdia al teatre”, recalca–,
l’actriu aconsegueix tocar totes
les cordes d’un text molt exigent
i en surt indemne. L’espectacle
s’havia de fer només quatre dies
al Festival de Mèrida el 2011 i,
gràcies a l’èxit, ha tingut una tra-
jectòria molt més llarga.

“Va ser un mà a mà. No teníem
ni ajudants. Vam riure i vam plo-
rar”, recorda Del Arco. Machi no
havia interpretat mai un monò-
leg tràgic a escena. “Cada dia em
passen coses noves. És catàrtic.
Em trenca, em deixa emocional-
ment destruïda”, afirma. Si la be-
lla Helena va ser castigada per
Zeus a la lletjor, Machi és castiga-
da per Del Arco a la suor.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Helena de Troia ha ar-
ribat als nostres dies. Però no con-
gelada en els llibres de mitologia, si-
nó en carn i ossos. És al Teatre Lliu-
re de Gràcia i ha tornat per defen-
sar-se. Carmen Machi es posa a la
pell de la dona més bella del món se-
gles després de la Guerra de Troia i
explica, per primer cop, com va anar
la tragèdia des del seu punt de vis-
ta. El director Miguel del Arco (artí-
fex d’èxits com La violación de Lu-
crecia i La función por hacer) creu
que no s’ha fet justícia: “La reina
d’Esparta deixa pares, filla, marit i
el regne perquè s’enamora de Paris.
Era una dona que no tenia ni veu ni
vot, que no podia opinar, que va ser
venuda pel seu pare com una mer-
caderia, i només va prendre una de-
cisió per amor”. Però, en canvi, ha
passat a la història “com la més pu-
ta”. Les fabulacions dels poetes la
van deixar com una dona interessa-
da, infidel i cruel. Zeus la va con-
demnar a l’etern deteriorament per
expiar les seves culpes. D’aquí ve
aquest Juicio a una zorra que estre-
na avui el Lliure de Gràcia i que s’hi
podrà veure fins al 16 de desembre.

Carmen Machi es planta a l’esce-
nari vestida de vermell, amb perru-
ca rossa i talons platejats, i com que
“ja està més enllà del bé i del mal es
pot permetre dir el que vulgui”, diu
el director. “Algun avantatge ha de
tenir ser eterna”, fan broma. Per
l’efecte d’una poció contra el dolor
que barreja amb vi –en la història
mitològica ella la dóna a Telèmac–,
Helena s’emborratxa, es descontro-
la, se sincera i vomita tot el seu do-
lor. “Com totes les drogues, l’alco-
hol potencia les seves emocions: la
indignació, la ràbia, la pena, l’amor,
el sarcasme”, afirma l’actriu.

El personatge que surt a escena
viu al segle XXI. El dramaturg se l’ha
imaginat com una dona maltracta-
da d’avui en dia, sotmesa a la violèn-
cia dels homes. I també es planteja
l’origen dels conflictes bèl·lics des

Carmen Machi és Helena de Troia, la dona més bella del món condemnada a la
degradació. A Juicio a una zorra per fi pren la paraula i expulsa els seus dimonis. S. PARRA

Miguel del Arco i Carmen Machi porten ‘Juicio a una zorra’ al Teatre Lliure


