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Tresgrans tragèdies revisitades

Edipo rey/Medea/Antígona

Direcció:AlfredoSanzol,Andrés
Lima iMigueldelArco
Lloc idata:TeatreLliurede
Montjuïc (del 3 al 6/XII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

La primera de les versions de tres
tragèdies clàssiques coproduïdes
pels madrilenys Teatro de la Ciu
dad iTeatro deLaAbadía presen
tades al Lliure ha estat la que Al
fredoSanzolhafetd’Ediporey.Ha
sorprès que un bromista intel∙li
gent comSanzol abordés l’Èdipde
Sòfocles,personatgecondemnata
un immens destí tràgic, allunyat
com cap altre de la més petita ca
pacitat de fernos somriure. I tot i
això,Sanzol se’n surtproubé ima
ginant el gran sarcasme, la broma
imponent que seria poder fer seu
re l’antiheroimalastrucalamatei
xa taula amb els que acabaran per
descobrir lesbàrbaresaccionsque
ell mateix ignorava: l’assassinat
delpare i l’incest amb lamare.
De ben segur que la versió no té

lagrandesade lamajoriade les re
presentacions del text original
que tantes vegades s’han fet, amb
el monarca de Tebes investit
d’unaautoritat benignaque li serà
arrabassada pel terrible destí. Ara
bé, en front del carisma i la força
moral del protagonista, òbvia
ment desnonades per Sanzol, hi
ha la dimensió didàctica de la ver
sió,perfectamentoperativasi l’es

pectador, esclar, coneix d’antuvi
la història tal com la va idear el
clàssic.Ambaquestapremissabà
sicabeninstal∙ladaenelpúblic, te
nia gràcia l’altra nit assistir a l’as
setjament d’Èdip per part dels
seus comensals, sobretot d’un/a
Tirèsies poderosa (Elena Gonzá
lez) que va assetjant el rei (Juan
Antonio Lumbreras), progressi
vament desconcertat. Sanzol ha
castigat el seu Èdip amb una ca
racteritzacióplebeaiunaubicació

marginalalataula, impròpiesdela
condicióreialdelpersonatge.Per
fecteelduocoralacàrrecdeNata
liaHernández iEvaTrancón.
Elsegonespectacledeltrípticés

una Medea versionada i dirigida
perAndrésLima i interpretadaen
règim de superstar per Aitana
SánchezGijón. Aquesta actuació
de l’actriu serà, vull creure, una
bonareferènciaquanesparlidefi
gures tràgiques femenines. Com
ho va ser una joveníssima Núria

Espertper l’obradeSènecaqueva
interpretarfamésde60anys.Toti
l’esquinçament interior que el
personatge d’Espert exhibia per
l’abandó de l’espòs, el d’aquella
Medea era un dolor extrem però
racional. El que mostra Sánchez
Guijón és, en canvi, un sofriment
que s’ha fet patològic, un trasbals
orgànic que necessitarà un dilatat
ritualdepuratiupertalqueladona
recuperi les arts de fetillera que li
permetin fabricar la màgica ven

jança contra Creusa, la seductora
de Jàson, el seu marit, i, després,
destrossadamoralment,matar els
seusdos fills.
Lima ha construït meticulosa

ment els suports textuals d’un
procés anorreador que sembla
que comença amb una nostàlgia
sexualfortaquederivacapaldesig
sofrent, abassegador i imparable
de fer tot el mal possible al culpa
ble de la seva dissort. L’actuació
de l’actriu és superba i sempre,
fins i tot enmig dels esgarips més
furiosos, ofereix una absoluta cla
redat verbal. Cal destacar la bona
companyiadeladidaLauraGalán,
del corifeuJoanaGomila, unaveu
transparent, el so amb els ecos
d’una coral de veus tendres i una
cuidada il∙luminació rasant (Va
lentínÁlvarez)queatorgaalsper
sonatgesunasuggestivapàtinaes
cultòrica.
Finalment, l’Antígona de Sòfo

cles, de la qualMiguel delArcoha
dirigit la seva pròpia versió, ha
tancat el cicle tràgic quehaurà as
solit un èxit absolut. El creadorde
l’espectacle –presidit per una es
plèndidalluna/presó,pelcàstigen
va de la germana rebel de Polini
ses–havolgutcentrarlonopasen
la dona que desafia el poder esta
blert, com va fer l’autor, sinó en
l’encarnació d’aquest poder, en
Creont. I el subratllat que vol Del
Arco és doble, ja que adjudica el
personatgemasculíaunaeminent
actriu:CarmenMachi.Lapropos
ta, magnífica, ens ha portat, se
gons la meva opinió, el millor
muntatgedel director que s’haurà
vist a Barcelona i l’actuació més
sòbria i completa de Machi,
allunyada de tota mena d’histrio
nisme.!

CRÍT ICA DE TEATRE

LUIS CASTILLA

CarmenMachi en una escena de l’Antígona deMiguel del Arco
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PALETA IBÈRICA
DE GLA

GRAN RESERVA
(LLESCADA)
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