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AMB ‘EDIPO REY’ I ‘MEDEA’

Tres potents autors i directors 
Miguel del Arco, Andrés Lima i Al-
fredo Sanzol han unit forces a Te-
atro de la Ciudad (TdlC) i han cre-
at un interessant projecte crea-
tiu al voltant de la tragèdia grega. 
Fruit d’aquest experiment sorgit 
a Madrid amb la complicitat del 
Teatro de la Abadía arriben a par-
tir d’aquest dijous al Lliure de 
Montjuïc tres tragèdies clàssiques 
en versions molt lliures i actuals: 
Edipo rey, a càrrec d’Alfredo Sanzol, 
Medea, d’Andrés Lima, i Antígona, 
de Miguel del Arco. Les funcions 
dels tres espectacles s’intercalaran 
fins dissabte. El diumenge es repre-
sentaran totes. 
 El Lliure s’ho ha hagut d’engi-
nyar per habilitar camerinos per a 
60 persones i avituallar bé el servei 
de bar, un espai on actors i direc-
tors es deixaran veure per poder 

intercanviar impressions amb el pú-
blic.
 Els tres muntatges mantenen 
una unitat d’espai i concepte, més 
enllà de les idees i personatges co-
muns que comparteixen. A més, gai-
rebé duren el mateix: entre poc més 
d’una hora i una hora i 20 minuts. 
Tots tres acosten al públic d’avui 
obres escrites fa segles amb una po-
sada en escena moderna i actual. 
«Els conflictes que es plantegen són 
universals i atemporals», destaca Li-
ma. Ell, Sanzol i Del Arco han treba-
llat cadascun amb el seu equip però 
intercanviant idees.
 «Aquest és un treball coral que 
neix de la voluntat de compartir tas-
ques de creació, de contaminar-nos 
de forma sana», afirma Lima. Unir 
forces, treballar com en una coope-
rativa i, és clar, sense cobrar els cai-
xets habituals ha sigut imprescindi-
ble per veure néixer aquest interes-
sant experiment al qual s’han sumat 
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33 Aitana Sánchez-Gijón 8 L’actriu en un moment de la seva interpretació a ‘Medea’.
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primeres figures de la interpretació. 
Aitana Sánchez-Gijón encarna Me-
dea, Carmen Machi és Creont i Ma-
nuela Paso encarna el personatge 
que dóna títol a Antígona. Edipo rey 
compta amb Paco Déniz com a Cre-
ont, Juan Antonio Lumbreras com a  
Èdip i Eva Trancón com a Jocasta.
 Malgrat la unitat espacial i con-
ceptual de les obres, en cadascuna 
el tractament del cor, un element 
fonamental del teatre grec però gai-
rebé desaparegut en el teatre con-
temporani, és diferent. El cor, que 

permet oferir lectures i opinions 
diferents, adopta forma musical 
a Medea, interpretat pel Coro de 
Jóvenes de Madrid, que només se 
sent però no es veu a escena. A Edi-
po rey, Sanzol utilitza tan sols du-
es actrius. «Vaig treballar la idea 
del cor com si es tractés d’un monò-
leg amb Eva Trancón. Després es va 
acoblar la veu de Natalia Hernán-
dez. Del Arco ha optat per fer just 
el contrari. El seu cor és el més no-
drit, ja que «tota la companyia l’in-
terpreta». H

En els repartiments 
destaquen les 
actrius Aitana 
Sánchez-Gijón 
i Carmen Machi

TdlC debuta 
al Lliure
Alfredo Sanzol i Andrés Lima presenten 
tragèdies gregues amb Miguel del Arco


