
El monòleg és un dels desafiaments  
més ardus al qual es pot enfrontar un intèrpret. 
Laia Marull i Carmen Machi, amb La llista
i Juicio a una zorra, passen la prova a partir 
d’aquesta setmana en dos escenaris barcelonins.
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Carmen Machi
«Helena de 
Troia és la veu 
de moltes 
dones d’avui»

L
a popular Carmen Machi 
(Madrid, 1963) torna amb 
el seu aclamat monòleg 
Juicio a una zorra. El guardo-

nat text de Miguel del Arco es repo-
sa a Barcelona, aquesta vegada al 
Teatre Goya, a partir de dimarts. En 
aquest la dona més bella i vilipendi-
ada de la història, Helena de Troia, 
ofereix la seva versió dels fets.

–¿Quin és el secret de l’èxit d’aques-
ta peça?
–El text és una meravella. El format 
és una exposició absoluta d’un és-
ser humà nu a tots els nivells menys 
el físic. El públic, que exerceix de ju-
rat, empatitza amb el dolor d’una 
dona molt intel·ligent que gestiona 
el seu dolor i hi transita amb sentit 
de l’humor, encara que l’obra no és 
una comèdia.

–Miguel del Arco la va escriure per a 
vostè i es va estrenar al Festival de 
Mèrida el 2011.
–Sí, i feia dos anys que no la repre-
sentava. La vaig recuperar per anar 
de gira per Llatinomèrica i em fa 
molta il·lusió tornar amb ella a 
Barcelona perquè és una funció 
molt catàrtica. Mai m’havia tras-
passat tant un personatge. Emocio-
nalment aquesta obra és tremenda. 
T’hi has d’entregar sense concessi-
ons. És teatre en estat pur amb mo-
ments verdaderament terrorífics, 
però tan ben explicats que t’arri-
ben al cor com un dard.

–Aquesta temporada, a Barcelona 
s’han vist monòlegs de Rosa Maria 
Sardà, Míriam Iscla i Clara Segura. 
Ara coincideixen a la cartellera el 
seu i el de Laia Marull. ¿Les actrius 
dominen el panorama actual?
–Històricament, aquest país ha dis-
frutat de molt bona salut pel que 
fa a actrius, però ara el pes de la do-
na en la vida artística va més enllà. 
Les dones són a tot arreu. En els prò-
xims dos anys, el 70% de totes les 
pel·lícules que rodaré estaran diri-
gides per dones. No sé si estan igual 
de remunerades que ells, però es-
pero que sigui així. És interessant 
que en el panorama artístic i cul-
tural hi hagi una mirada femeni-
na tan gran.

–¿És femenina la mirada de Miguel 
del Arco?
–Totalment. Li encanten les dones 
i coneix molt bé la seva ànima. En 
la seva versió d’Antígona que es va 

«En els pròxims 
dos anys, el 70% 
de les pel·lícules 
que rodaré 
estaran dirigides 
per dones»

«La popularitat 
d’‘Aída’ em 
va canviar el 
caràcter: em van 
diagnosticar pànic 
a l’ésser humà»

M. C.
BARCELONA 

veure al Lliure abans de Nadal vaig 
assumir el rol de Creont. Curiosa-
ment, molta gent no ho va enten-
dre i em deien: «Que curiós, comen-
ces fent d’home i acabes de dona». 
Però és que no feia d’home. ¡Si ana-
va amb llavis i ungles pintats! Ai-
xò demostra que encara costa veu-
re que l’autoritat pot ser patrimo-
ni de la dona.

–¿Juicio a una zorra és una obra fe-
minista?
–És una funció molt femenina. No 
intenta reivindicar res però parla 
de la dona com a víctima d’una his-
tòria escrita per homes. A Helena 
de Troia se la culpa de ser responsa-
ble d’una guerra, és la representa-
ció absoluta de l’adulteri, se l’acusa 
de mala mare i de no tenir pudor 
al marxar amb el traïdor perquè és 
una nimfòmana. En el text, ella es 
defensa i ofereix la seva versió, dife-
rent de la d’Ulisses i Homer. Miguel 
del Arco salva la dignitat d’Helena.

–El seu únic pecat, segons ella, és 
haver-se enamorat.
–Helena es va enamorar després de 
ser violada per senyors des que era 
una nena de 9 anys. I això, expli-
cat per ella, té molta força. El que 
és interessant és que tot el que nar-
ra l’obra és tal qual. Els fets són els 
que són. L’autor no inventa res pe-
rò mostra tots els interessos polí-
tics i financers que hi ha al darrere. 
Helena de Troia representa la veu 
de moltes dones d’avui dia.

–¿Com escull els seus projectes?
–La vida passa i un puja al carro 
que li ve de gust, si s’ho pot perme-
tre. La meva carrera és fruit del sen-
tit comú. Sóc una actriu de teatre, 
que és el meu bressol. La televisió 
em va donar popularitat. M’ho vaig 
passar molt bé amb Aída, però no 
comptava amb tot el que compor-
ta la popularitat. Em va aclaparar 
molt no poder sortir al carrer, no 
poder comunicar-me; em va canvi-
ar el caràcter i em van diagnosticar 
pànic a l’ésser humà. Ho vaig haver 
de deixar.

–¿Va témer que Aída l’encasellés 
com a actriu còmica?
–No. Menys un any en què només 
vaig fer televisió, sempre he com-
patibilitzat la sèrie amb la interpre-
tació de grans textos. El teatre sem-
pre ha sigut el meu espai de lliber-
tat. Em diverteix molt fer drama. La 
meva trajectòria l’ha marcat el sen-
tit comú. H


