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CarmenMachi interpreta al teatre Goya l’obra Juicio a una zorra en què encarna unaHelena de Troia singular

D alt de l’escenari ha
estat home, dona i
animal. Molts clàs
sics han estat revi
sats pel seu talent.

Vadonarvida alCreontquecasti
ga Antígona (“doncs véste’n a
baix i, si et queden ganes d’esti
mar, estima els morts que, a mi,
mentre visqui, no ha de manar
me una dona”), va ser la pèrfida
LadyMacbeth i es va deixar anar
a Agost. En el seu cos de només
1,58 centímetres, comLiz Taylor,
hi cap un monstre teatral. Una
vegada, de petita, CarmenMachi
(Madrid, 1963) la va veure en una
pel∙lícula i va pensar que aquell
joc era fabulós, un diamors i l’en
demà ressuscites, sense proble
ma, això volia ser de gran... Avui
ens porta una rossa Helena de
Troia al teatre Goya.

Qui té més caràcter: Helena
de Troia oMachi?
Helena, per descomptat! Bé, jo
també, però ella guanya. Miguel
del Arco li ha donat veu, demera
vella, per dignificarla. No sem
bla que ho hagi escrit un home.

Reconeix que mai no havia
caigut, fins ara, en si Helena te
nia alguna cosa per dir.
Així és. La van tenir sempre com
una dona per fer bonic i només

ens ha arribat d’ella que era una
bellesa i una acusació: per la seva
culpa, la guerra de Troia. És una
absoluta ironia de la vida.

“Machi es menja l’escenari,
devora Helena, la ressuscita...”.
Sempre m’ha al∙lucinat amb qui
na rapidesa i nitidesa veu el crític
unacosaa laqual tuencaranohas
arribat.

“Monstre en escena”, diuen.
Agraïment infinit. Però li diréuna
cosa: en aquesta obra passa una
cosa catàrtica ambelpúblic, al∙lu
cinant, que no sorgeix en altres.
Entren en un estat profund, jo
també. El dolor et traspassa.

Ha vist plorar a la butaca?

Moltes vegades! Gent que es que
da fora de combat. Perquè exac
tament el mateix que em passa a
mi –em fa vergonya dirho– li
passa al públic. No, no té explica
ció racional.

Hauríem de pronunciar el
seu cognom a la italiana?
No, ja no ens queden vincles. Ve
nim de Gènova i Sicília.

“Cosa nostra”.
Màfiapura!Abansdelmeubesavi
no hi ha pista... no sabem res. La
família del meu pare eren balla
rins, van aprendre a Itàlia allò de
la tourné. I hi ha un silenci allà,
estrany, cada vegada que pregun
tem pels nostres avantpassats...

És un tema que em tira molt.
Als 17 interpreta Bodas de

sangre i s’enganxa al teatre.
Em vaig adonar que m’era fàcil
trepitjar l’escenari. Ho vaig fer
fatal, eh. Però em tirava ser allà
dalt. Vaig sortir jo, tan contenta,
amb la meva tragèdia i... de sobte
no podia parlar!

Admiren la seva versatilitat
sense límits. Digui’m un paper
amb què no s’atreviria.
Miri, jo he fet de tortuga i ens ho
vam creure... L’edat que tens és
l’escènica: he fet un personatge
de 200 anys i un de 4, als 30.

El teatre ésmés arriscat.
No, no hi estic d’acord, i sé que

sóc de les poques en aquest gremi
que ho diu. Per mi el mitjà més
difícil és el cinema: estàs pendent
de 800 coses i la presa on creus
que has donat el millor, un cop a
la sala de muntatge, no hi és! Allà
no manes una merda. Al teatre
manes tu!

Què és el pitjor que li ha pas
sat enunmonòleg?Allànohi ha
qui acompanyi l’actor.
AquestaHelena ésmolt generosa
amb mi, no permet que caigui,
m’agafa. És la funció en què
menys sola em sento. Perquè ja
d’entrada, molt bruscament, es
trenca la quarta paret. Parles amb
el públic i els ho dius tot a la cara.

“Avegadesm’he entregata l’amor
ambtantapassióqueembogia”

CARMENMACHI ACTRIU

l’entrevista
NÚRIA ESCUR
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Si parlo d’Aída, s’aixeca i dó
na per acabada l’entrevista?
Nooo... Déumeu! Per què?

Això diu la llegenda.
A veure si vostè ho deixa clar per
a tothom d’una vegada: és super
injust que considerin que jo he
renegat en algun moment d’allò
que faquevostè i jo estiguempar
lant ara. Compodria tenir la inso
lència de dir que em penedeixo
d’Aída? Amb el que li dec... seria
imbècil!

Però va deixar el personatge
per ser lliure.
És cert: la raó per la qual vaig dei
xar la tele va ser per la populari
tat. Vaig sentir que arribava el
moment, va ser un respir.

Vostè vamorir d’èxit.
Doncs sí. La sort és que mai no
vaig abandonar el teatre i mai no
vaig fer teatre comercial. Ami, en
cap moment se’m va passar pel
cap fer tele o cinema. Només vo
lia teatre.

Almodóvar no li va deixar.
Amb ell passen coses estranyes. I
això que ell s’empassa tot el tea
tre, el veus a totes les sales! Té un
llenguatge diferent de qualsevol
altre director. Va veure els meus
errors com a actriu, ningú no
me’ls havia dit. Detesto la injustí
cia dels directors peròpuc adorar

la seva tirania, entesa la paraula
com l’entenien els clàssics. El seu
mandat, el fuet, m’encanta quan
els admiro.

Em sembla que li diverteix
més la tragèdia que la comèdia.
Infinitament! La comèdia ésmolt
cansada, requereix una tècnica,
serveixes o no serveixes. Cerques
una reacció del públic i si no
l’aconsegueixes, és un fracàs. És
d’una tensió tremenda. Però el
drama és divertit, allà jugues...

Aleshores nohi ha comèdia si
un fa d’ell mateix.
És molt difícil que una persona
transmeti res en escena sent ella
mateixa. Fixi’s, la gent se sorprèn
quan un actor té una desgràcia en
la seva vida personal i surt a es
cena...

I no hauria de sorprendre?
Doncs no. Si tu fas una comèdia i

arribes del carrer al teatre en un
estat emocional dramàtic... surt
una comèdia que t’hi cagues! L’hi
garanteixo. Tens un nivell de co
mèdia que flipes, no sé per què,
però és així... Estàs més sensible.

Sent asmàtica, com pot fer
aquestspapersde tanta intensi
tat física?
És que els asmàtics som estranys,
sompsicosomàtics.Miri, jo he ar
ribat amb unmal de queixal letal,
començo a interpretar i au... el
mal se me’n va. Acabes, el mal
torna i caus a terra. Perquè al per
sonatge no li fanmal els queixals,
és a tu! Això passa, de debò, és
control, no és cap collonada.

Els seusmillorspapers li arri
ben amb dones de 40 i 50 anys.
És cert. Jo, que no em crec l’edat
que tinc, sempre penso que hi ha
una personeta dins meu que va
complint anys però no sóc jo, és
una altra! Jo em devia quedar en
els 35.Els40emvanagradarmol
tíssim, els recomano: hi ha una
bellesa particular, un assenta
ment. Compleixes els 50, entres
en la menopausa i et surt una al
tra dona que ami em resulta inte
ressantíssima.

Alguna vegada va sentir que
no lidonavenunpaperpel físic?
Mai no vaig fer cas dels cànons
estètics. Com serà el meu físic?
Qui ha dit que per ser dona calgui
ser bella i per ser actriu també?

Convindrà ambmi que de ve
gades els papers es reparteixen
en funció de criteris de bellesa.
Sí, al∙lucinaria vostè de com fun
ciona la indústria. Ara mateix,
companyes meves de trenta i
tants que eren famosíssimes no
treballen. Es quedaria de pedra.
Sap per què? Consideren que ja
s’han fet grans, no lletges!

Per tant prioritza la joventut
abans que la bellesa.
En aquest país s’ha fet molt, sí.
Una crueltat. A mi, a la tele, ja
m’havien encasquetat tres fills
amb trenta i tants... A mi, que ser
mare se’m va oblidar... però no
em sap greu.

L’amor va fer bondat?
Esvaportarmolt bé, perquèm’ha
fet patir. Et deixa ressaca, però
mola.Tincuncompanyaqui esti
mo des de fa moltíssims anys, el
còmplice de la meva vida. Em
vaig entregar de vegades a l’amor
de manera tan passional que em
bogia, allò que notes que et vas
acostant a ell i et mareges... Fins i
tot vaig memoritzarCims borras
cosos!

Obsessió permemoritzar.
Ni s’ho imagina. Va arribar un
moment que memoritzava la pu
blicitat de la bústia.

Confia que la classe política,
després de les eleccions, tracti
millor la cultura?
Doncs no. Ha sentit vostè en al
gun discurs recent, de qui sigui,
què pensen fer amb la cultura?
No vénen temps millors. La soli
tud i la impossibilitat del polític,
ara que faig de Creont, ja l’he en
tès. I la va escriure Sòfocles fa
2.500 anys! Jo, al teatre, no veig
polítics. Només la nostraManue
la, i des de sempre...

Quan va aprendre a dir “no”?
Vaig pensar: no pots anar tot el
dia amunt i avall ambel cotxeque
et dóna producció, de casa al pla
tó. Fa vint anys que no vas enme
tro. Has de trepitjar la vida. I, es
colti, hi havia vida allà fora...

“En aquesta obra
passa alguna cosa
catàrtica amb el públic,
entra en estat profund,
el dolor et traspassa”

Estava esperant allà fora,
a la sortida del teatre.
Tindria uns quaranta
anys, molt guapa, molt
elegant, cabell curtet,
explica Carmen. “S’hi va
acostar i va dir: volia
donarte una cosa. I em
va donar un coixí petit,
blau cel, meganaïf, amb
dos llaços. I em va par
lar... Fa un parell d’anys
em van diagnosticar un
càncer de ronyó, em van
operar, vaig caure en una
depressió greu... Vaig
passar un any al llit. No
parlava amb ningú. No
volia fer res. L’únic que
m’estimulava era veure
Aída. L’únic moment del
dia en què permetia que
m’incorporessin era per
veure’t a la tele. Tu vas
ser, durant molt temps, el
meu coixí. Lameva força.
L’horamés feliç. Així que
volia regalarte un coixí
–tu vas ser el meu per si
algun dia el necessites”.
CarmenMachi el guarda
a casa seva, l’utilitza. I
quan ho explica els seus
ulls es cristal∙litzen i es
queda sense veu i li és
igual si després algú riu
d’aquestes sèries “de
segona”. “Només perquè
et passin coses així val la
pena el meu ofici”. Ho
recordaré, la pròxima
vegada que la vegi, amb el
seu vestit d’Amaya Ar
zuaga.

COIXÍ
IOFICI I
AMAYA

EL CELLER DE CAN ROCA

Jordi, Josep i Joan Roca dilluns a les Nacions Unides

Somnispossibles

La queixa és recurrent:
hi ha embafament de
gastronomia, d’aspi
rants a xef i de super

xefs, sobredoside llibres idepro
grames de cuina. Qui s’hauran
cregutquesónelscuiners,espre
gunten alguns, que creuen que
tot és una festa i desconeixen la
cruesade l’ofici.

El treball als fogonsésdur.Al
guns cuiners, els menys, viatgen
per conèixer el que passa fora o
per mostrar les seves creacions.
Alguns, molt pocs, són famosos.
Però lluny d’escarxofarse, bus
quen nous reptes. Com a exem
ple, la imatge d’aquesta setmana:
els germans Roca a Nova York,
rebent el diplomaque els acredi
ta com els primers ambaixadors
de bona voluntat de l’ONU en el
programa de lluita contra la fam.
En el seu discurs, van explicar
que la cuina representa països,
identitats, cultures, promoció,
expansió i és unamostra del ter
ritori. I que ells, des de la seva fa
ceta de cuiners, volen aprofitar
l’oportunitat per adoptaruncodi

èticresponsableiretornaralaso
cietatelque la societatelsdóna.
Ho explicava Joan Roca poc

abans d’emprendre el viatge
llampec que els va portar a la seu
de l’ONU. “Tots els cuiners so
mieneradicarlafamalmón.Però
sempreetsemblaqueésunacosa
que escapa de les teves mans. I
resulta que potser no”. En el seu
discurs, Josep es va comprome
tre a defensar una cadena ali
mentària ambientalment soste
nible, socialment justa i econò
micament inclusiva. No van
parlar per parlar: treballaran en
projectes concrets amb l’equip
de la seva Masia i amb entitats
amb les quals ja col∙laboren, com
IrtaoAlícia.ComençaranaNigè
ria, per contribuir a lamilloradel
procés d’elaboració i de conser
vació dels aliments. “Des de la
cuina de la diversitat lluitarem
perquè els monopolis sobre les
llavors i els sistemes d’alimenta
ció industrialitzats no proliferin
impunement. Potser és una
quimera, però no ens prendran
aquest somni”.c

ANDREA
TUMBARELO
CUINER DE DON GIOVANNI
(MADRID I BARCELONA)

És una trattoria típica de
l’EmíliaRomanya que
m’entusiasma perquè es
menja saludable, natural i
molt bé. Típic tagliere di
salumimisti (embotits),
una pasta casolanamolt
ben cuinada i condimen
tada, una battuta di fas
sone (unamena de carn
rosada picada enmilfulls)
o una carn de cavall ex
traordinària. Hi vaig tots
els anys al juny aprofitant
la convocatòria del Pasta
World Championship. És
el meu lloc favorit de
Parma.

I Tre Porcelli
Borgo del Corregio, 60
Parma
Tel. 00390521236138

el gust és meu

una taula per a...

CRISTINA JOLONCH


