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PREMIS TEATRALS

‘Incendis’ y ‘La 
vampira’ copen 
els Butaca
L’obra d’Oriol Broggi va guanyar 
cinc dels set premis a què optava 
en aquests guardons de votació 
popular: muntatge, direcció, ac-
triu (Clara Segura), il·luminació i 
escenografia. La vampira del Raval 
va dominar, amb quatre, el gène-
re musical. A la gala d’ahir a la nit 
al Mercat, Pere Arquillué (Cyrano 
de Bergerac) va rebre el de millor 
actor i Sé de un lugar, el de muntat-
ge de petit format. 

INICIATIVA PIONERA

El Liceu inicia el 
dia 30 una gira 
per Catalunya
L’Orquestra Simfònica i el Cor 
del Liceu faran una gira per pri-
mer cop en la seva història per po-
blacions catalanes. Josep Pons, el 
nou director musical, va explicar 
ahir que unes 140 persones passa-
ran per aquesta gira. Recalarà del 
30 de novembre al 12 de gener a 
Lleida, Vic, Manresa, Girona i Sant 
Cugat, amb fragments d’òperes 
com Parsifal, Macbeth i Carmen.

PREMI DE CULTURA

García Cárcel, 
Nacional  
de Historia
La herencia del pasado. Las memo-
rias históricas de España, de Ricar-
do García Cárcel, va aconseguir 
ahir el Premio Nacional de His-
toria de España, del Ministeri de 
Cultura i dotat amb 20.000 euros. 
L’obra constitueix, segons el ju-
rat, «la primera història de l’Espa-
nya plural», des dels orígens de la 
Hispània romana fins avui.

Carmen Machi reivindica 
Helena de Troia al Lliure
3‘Juicio a una zorra’, de Miguel del Arco, narra el dolor d’un mite ultratjat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

C
arregar amb la culpa d’ha-
ver desencadenat la guer-
ra clàssica més famosa. 
Aquest és el destí d’Hele-

na de Troia, maleïda per grecs i tro-
ians, que Miguel del Arco capgira a 
Juicio a una zorra, el monòleg que es 
va estrenar al festival de Mèrida del 
2011 i que avui arriba al Lliure de 
Gràcia (fins al 16 de desembre) des-
prés de triomfar on s’ha representat. 
«No vaig començar a escriure el text 
fins que Carmen va acceptar», va dir 
ahir l’autor i director del muntatge. 
Aquesta Carmen es diu Machi, una 
assegurança d’èxit.
 Del Arco explica que es va posar 
en marxa, davant l’encàrrec del fes-
tival de Mèrida, després de veure 
com a La violación de Lucrecia, el mo-
nòleg de Shakespeare que va inter-
pretar Núria Espert, la protagonis-
ta «deixava com un drap brut» He-
lena. No només ella; tothom. Fins i 
tot el mateix Zeus (el seu pare) la va 
castigar «al deteriorament etern». 
El dramaturg madrileny, un nom 
ja consolidat en el teatre espanyol, 
s’alimenta de documentació clàssi-
ca, amb L’Odissea com a far, en aques-
ta reescriptura reivindicativa d’una 
dona ultratjada.

UNA DONA ENAMORADA / Del Arco juga 
amb la idea d’algú que ho deixa tot a 
l’enamorar-se de Paris, «que l’enllu-
erna amb una mirada». El drama-
turg rescata així de L’Odissea un epi-
sodi en què Helena li dóna a Telè-
mac, fill d’Ulisses, una droga per 
mitigar el seu dolor per la falta de 
notícies del seu pare.
 A l’obra, és Helena qui pren aques-
ta droga, barrejada amb vi. I no beu 

precisament per oblidar. «Aquest 
prozac clàssic li dóna un punt alcohò-
lic interessant que li permet desbar-
rar i dir el que vol». I, segons la prota-
gonista, «també baixa certs herois ar-
ran de terra». Machi comenta que la 
borratxera «potencia la indignació». 
«Miguel li ha tornat la dignitat a He-
lena en un gran text en què no s’ha 
inventat res. Li ha robat parts a Ho-
mer i les ha cosit a la seva manera».
 L’actriu diu viure una experi-
ència «catàrtica» a l’escenari amb 
l’obra. «Cada dia em deixa destros-

sada amb unes sensacions estranyes 
en el terreny emocional. Ho controlo 
per l’experiència». Machi interpreta 
un mite etern, i per això el seu au-
tor presenta la reina d’Esparta amb 
una imatge contemporània. «Ella 
parla com qualsevol dona maltrac-
tada. És contemplada des del princi-
pi com una merca-
deria sense veu prò-
pia». H

ESTRENA D’UN ACLAMAT MONòLEg A gRÀCIA

33 Carmen Machi, en una escena de ‘Juicio a una zorra’, obra escrita i dirigida per Miguel del Arco.
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«L’obra torna la 
dignitat al personatge 
en un gran text que  
no s’ha inventat  
res», diu l’actriu

Vegeu el vídeo d’aquest 
monòleg amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


