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Un vestit a mida
CRÒNICA Carmen Machi llueix repertori a ‘Juicio a una zorra’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

A
Helena d’Esparta li han dit 
de tot en aquesta vida per 
enamorar-se de l’home 
equivocat, el príncep Paris 

de Troia. La història la presenta com 
una adúltera i la responsable de la 
guerra de Troia, la més famosa de 
l’antiguitat. Aquest record, escrit 
sempre per la mà d’un home, canvia 
a Juicio a una zorra, el monòleg del 
dramaturg i director madrileny 
Miguel del Arco interpretat per Car-
men Machi. Com ha passat allà on 
s’ha presentat, va viure un gran èxit 
en l’estrena al Lliure de Gràcia.
 Del Arco explica que no es va po-
sar a escriure aquesta personal i hà-
bil reivindicació d’Helena de Troia, 
per encàrrec del festival de teatre 
clàssic de Mèrida, fins que va tenir 
la resposta afirmativa de l’actriu. A 
continuació es va disposar a cosir un 
vestit a mida per a una intèrpret pe-
tita d’estatura i majúscula de geni. 
Juicio a una zorra resulta, per tant, un 
catàleg de l’ampli repertori de Car-
men Machi. Un mostrari que inclou 
des de flaixos d’aquella comicitat 
desbordant que li va donar fama a 
Aída fins a una força dramàtica acla-
paradora.
 Melena rossa, talons altíssims 

i un vestit curt atemporal de dees-
sa, color vermell passió, són un bon 
guarniment per al còctel. Machi es 
pinta sola per omplir l’escenari i 
trencar sovint la quarta paret diri-
gint-se al públic amb una descaradu-
ra pròpia d’un torero.

BEURATGE ALLIBERADOR / A Juicio a una 
zorra tot està al seu servei en una po-
sada en escena que busca l’impacte 
efectista, tot i que també pot sem-
blar una mica gratuït, al costat 

d’aquesta revenja d’un mite mal-
tractat de la qual no s’escapa ningú. 
Amb Zeus, el seu pare, i Ulisses, per 
exemple, es desfoga a gust, la bella 
Helena.
 El consum constant d’un beurat-
ge alliberador, amb ampolles i co-
pes escampades a la taula/altar que 
domina l’escena, suficients per em-
borratxar un equip de futbol, resul-
ta un bon recurs dramatúrgic per 
al crescendo que adquireix el monò-
leg. Brota també a l’empara d’una il-
luminació poderosa, una mica estri-

dent, i el soroll d’uns trons (cada ve-
gada que la protagonista es dirigeix 
a Zeus) no menys estrepitosos.
 La proposta de Juicio a una zorra re-
sulta, per tant, una excel·lent via per-
què l’espectador més profà pugui te-
nir una bona lliçó de mitologia gre-
ga i pugui contemplar, a la vegada, 
un poderosíssim treball d’una intèr-
pret gran com Carmen Machi. És, 
sens dubte, un animal escènic que 
provoca unanimitat des del gran pú-
blic a l’espectador més exigent. H 33 Carmen Machi, en un moment de l’obra del Lliure de Gràcia.

SERGIO PARRA

Una efectista posada 
en escena i un hàbil 
text donen impuls a la 
magnífica intèrpret 

  

  

Intens ‘Barbablava’ 
amb l’OBC
CRÒNICA Steinberg dirigeix brillantment la 
versió concert de l’òpera de Bartók

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

Una música al servei de la poesia i el 
terror del conte de Perrault. L’OBC 
es va enfrontar, a l’Auditori, al rep-
te d’El castell de Barbablava, versió 
concert de l’òpera de Bartók. Tot un 
món de brillants contrastos orques-
trals per donar forma a aquesta pa-
ràbola de la història contemporà-
nia. El director Pinchas Steinberg va 
demostrar molt ofici i un gran conei-
xement de la partitura al portar els 
músics i els cantants pels subtils ca-
mins interpretatius d’aquesta obra 
i pels de la imponent Simfonia núme-
ro 10 de Xostakóvitx que completava 
el programa.
 Quasi dues hores d’entrega dels 
intèrprets van merèixer el premi dels 
entusiastes aplaudiments i algun 
bravo per als participants d’aques-
ta doble proposta. La història del vi-
atge de Judit cap als misteriosos do-
minis del castell del seu estimat Bar-
bablava transcorre expressivament 
descrit per la força i delicadesa de 

l’obra del geni hongarès. L’OBC, com 
sempre que se li plantegen exigents 
tasques, va respondre amb nota a 
l’exigència de l’òpera.
 La mezzosoprano Natascha Pe-
trinsky va recrear amb força dramà-
tica i vocal, encara que a vegades 
una mica tapada per l’orquestra, el 
personatge d’una enamorada amb 
esperit redemptor, mentre que el ba-
ríton Gerd Grochowski es va mante-
nir en un pla més discret com a Bar-
bablava. El descobriment per part de 
la protagonista de les set portes que 
revelaran la verdadera personalitat 
de l’atroç personatge té moments es-
fereïdors. Ombrívols passatges com 
els que precedeixen la cinquena por-
ta contrasten amb altres d’una gran 
lluminositat.
 La simfonia de Xostakóvitx va po-
sar a prova el poder de l’OBC amb 
totes les seccions a ple rendiment, 
mentre un suat Steinberg extreia el 
millor dels músics, amb especial llu-
ïment dels solistes. Una intensíssi-
ma vetllada. H


