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‘Edipo rey’, ‘Medea’ i ‘Antígona’  
TEATRE LLIURE 33, 4 I 5 DE DESEMBRE 

No són tants però se’ls 
veu molt (per l’alça-
da). La primera funció 
del magnífic, insòlit, 
imprescindible tríptic 

presentat al Teatre Lliure per Tea-
tro de la Ciudad (en volem més!) va 
comptar amb l’assistència d’un 
nombrós grup d’espigats alumnes 
de batxillerat. Ben segur que no 
tindran problemes si a la selectivi-
tat els pregunten per Sòfocles. I és 
que els grecs ja ho van dir tot. 

Edipo rey. La versió dirigida per 
Alfredo Sanzol és sintètica, clara i 
exempta de retòrica. Molt entene-
dora i posant l’accent en la indaga-
ció, la investigació, per resoldre la 
pregunta sobre qui és l’assassí. En 
aquest cas, Juan Antonio Lumbre-
ras exhibeix la sinceritat del qui 
busca la veritat malgrat tot. Amb 
massa urgència, ens va semblar, en 
el primer tram, de manera que 
l’allau de paraules li brollen de la bo-
ca una mica atropellades, com si es-
tiguéssim en una lectura dramatit-
zada. Alguna cosa d’això té la inten-
sa i austera proposta de Sanzol, que 
posa els cinc intèrprets en una tau-
la familiar al bell mig d’un espai buit 
després d’un dinar. Una sobretau-
la oberta als tebans de la qual gaire-
bé no es mouen. Molt convincent 
Iocasta (Eva Trancón) i Creont (Pa-
co Déniz). Qui la clava és Elena Gon-
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Sobre la veritat, la venjança i la tirania, al Lliure 

zález amb un Tirèsies sòlid a qui ni 
un rei pot fer sortir de polleguera. 

Medea. Alta tensió amb una Aita-
na Sánchez-Gijón transformada, 
entregada a una Medea desespera-
da que baixa les escales de la platea 
mentre el regidor, actor i també di-
rector Andrés Lima recita la gene-
alogia de la filla de déus. I aquest ens 
sembla l’únic moment excessiu 
d’una creació que ofereix el millor 
del director i que converteix Aita-
na Sánchez-Gijón en una admirable 
i genuïna deessa teatral. El dolor, 
sobretot la ràbia de la dona menys-
preada per Jasó, és descomunal. No 
hi ha raó i només en queda la ven-
jança. La més terrible de les venjan-
ces. Com un drama real a qualsevol 

indret perdut de Minnesota. Aques-
ta Medea és quasi un monòleg de la 
protagonista assistit per Lima, que 
li dóna rèplica com a Creont i Jasó, 
i per dos corifeus excepcionals (Jo-
ana Gomila i Laura Galán). Quina 
cançó de Simón Díaz! La funció sor-
prèn i commou. Atrapa i ens aboca a 
un ritual atàvic, intemporal, al món 
de les ombres, en què el pitjor do-
lor és l’amor. Grandíssim teatre. 

Antígona. Aquest és el text més 
polític de Sòfocles. No ha d’estra-
nyar, doncs, que l’obstinació i su-
pèrbia del tirà amb aparences hu-
manistes i les seves paraules tinguin 
entre nosaltres ressons d’actualitat. 
“Ningú no està al marge de la llei”. 
“La ciutat no és del qui mana?” La 

mirada del director Miguel del Arco 
ressalta aquest perfil del personat-
ge en una lectura molt fidel, tot i que 
prescindeixi de la mort d’Eurídice. 
Bon espectacle amb una Carmen 
Machi que dóna ànima i credibilitat 
a Creont fins al punt de generar-ne 
rebuig. Solucions de posada en esce-
na de notable teatralitat. És el mi-
llor de la funció juntament amb una 
utilització original del cor i la crea-
ció d’un clímax tràgic. Al nostre en-
tendre, però, hi ha alguns moments 
que desafinen, com passa amb el 
missatger. Un perfil, diríem, vingut 
del Segle d’Or espanyol i que provo-
ca riures. Tampoc el vestuari d’An-
tígona afavoreix la seva, per a nosal-
tres, necessària feminitat.e

01. Juan Antonio Lumbreras a Edipo rey. 02. Aitana Sánchez-Gijón reflecteix tota la ràbia de Medea sota la direcció d’Andrés 
Lima. 03. Carmen Machi dóna ànima i credibilitat al personatge de Creont a Antígona. LUIS CASTILLA  

La fantàstica ‘Medea’ d’Andrés Lima i Aitana Sánchez-Gijón lidera un poderós tríptic dels mites grecs
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Homes ridículs i dones 
sotmeses, carn de comèdia

està en cartell–, està protagonitzat 
per sis grans intèrprets de la mateixa 
quinta, amics i excompanys de l’Ins-
titut del Teatre: Eduard Farelo, Llu-
ïsa Mallol, Marta Millà, Pere Ponce, 
Maria Lanau i Toni Sevilla. L’obra es 
va estrenar a Londres el 1972 i l’adap-
tació catalana s’ha mantingut en 
aquella època, perquè l’obra no per-
dés sentit i també perquè el vestua-
ri i l’escenografia ja són estèticament 
divertits, en consonància amb l’èpo-
ca. “És una comèdia trepidant, de 
portes, amb una gran fusteria teatral, 
com Pel davant i pel darrere. Té certa 
matemàtica, i és difícil de construir, 
però quan funciona és imparable”, 
assegura Pere Ponce.  

L’obra retrata les ganes d’esca-
lar socialment d’un comerciant de 
classe treballadora que està a punt 
d’entrar en el negoci de la cons-
trucció i que, per conveniència, es 
fa amic d’un banquer aristòcrata i 
d’un arquitecte de classe mitjana. 
L’ascens d’un va en paral·lel a la 

Maria Lanau, Eduard Farelo i Lluïsa Mallol en una 
escena d’Absurds i singulars, al Borràs. SERGI JASANADA

crisi dels altres. “Són els anys 70 
però el 2010 estàvem igual. Podri-
en ser un Paco el Pocero o el pre-
sident d’un equip de futbol”, diu 
Eduard Farelo. “Que passi en aque-
lla època et dóna distància, però 
també t’adones que les coses no 
han canviat tant”, afegeix Mallol. 
Absurd person singular (com es ti-
tulava l’original) ja es va poder veu-
re a Barcelona el 1992, amb el títol 
Bones festes, i va ser un èxit dirigit 
per una jove Tamzin Townsend. 

El món de la parella i de la cons-
trucció es barregen a la mateixa ba-
tedora. “Elles ensopeguen amb les 
petites tragèdies diàries però ells 
són els més ridículs. És una visió 
molt àcida, molt crítica”, diu Fare-
lo. “Estem davant de tres marits in-
útils, i elles només tenen tres opci-
ons: prendre pastilles, alcoholitzar-
se o netejar la cuina”, diu en broma 
Marta Millà, revelant els problemes 
dels tres personatges femenins, tres 
dones abocades únicament a fer fe-
liç el marit. Ells són infidels, fatxen-
des, interessats, freds. “Tots els per-
sonatges tenen el desig de buscar al-
guna cosa més a la vida que el que te-
nen, una sortida a la felicitat. Però 
ells ho fan engreixant l’ego personal 
o la butxaca”, explica Farelo.          

La companyia que ha impulsat 
l’espectacle –els actors, el director, 
l’escenògrafa Hermínia Carulla i el 
figurinista Antonio Belart– han fun-
dat una companyia (Airbuss) per a 
aquesta ocasió. Els uneix l’amistat i 
les ganes de prendre’s “una comèdia 
seriosament, com qualsevol altre 
text”, explica Farelo. Maria Lanau 
apunta que han aprofundit en els 
personatges “amb el mateix rigor 
que si fos un Txékhov”.e

Ja ho diu el director Joan Peris que 
les relacions de parella, sumades a 
l’ambició i a l’estatus social, són una 
base de la comèdia. I també són els 
pilars d’Absurds i singulars, una de 
les obres més representades d’Alan 
Ayckbourn, un clàssic indiscutible 
de la comèdia britànica. L’autor es-
budella les misèries conjugals, l’ava-
rícia, l’ambició i la por de la soledat 
a través de la relació de tres parelles 
que comparteixen tres festes de Na-
dal consecutives. L’espectador, pe-
rò, no veurà la festa, sinó la cuina de 
tres cases de tres estatus socials di-
ferents, un espai molt més íntim on 
les parelles solen mostrar-se tal 
com són, lluny de les mirades dels 
veïns i sense complir amb les con-
vencions socials. 

L’espectacle, que efectivament 
passarà el Nadal al Teatre Borràs –ja 
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Pere Ponce


