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Monja. I performer. I
autora de Las meni
nas. Carmen Machi
torna als escenaris

barcelonins, al teatreGoya,ambun
personatge poc convencional. Un
personatge que viu a l’any 2037 en
undelsnostrespossiblesfuturs.No
particularment encoratjador: el
paísha fet fallida, laUE
hadesaparegut,hagua
nyat les eleccions un
partitpopulista i l’Estat
considera la venda de
Las meninas de Veláz
quez a unmilionari del
petroli per eixugar el
voluminosíssimdèficit.
Perònohopensendira
ningú,esclar:unamon
ja molt hàbil amb el
pinzell farà una còpia
perfecta del quadre.
Noméshihaunproble
ma: en el procés, a
l’anònimamonjacopis
ta que encarna Machi
(Madrid, 1963) lipicarà
elcucdelacreació,del’artcontem
porani, de ser autora. I les coses
canviaran. Radicalment. És La au
tora de ‘Lasmeninas’, una comèdia
escrita i dirigidaperErnestoCaba
llero –director del Centre Dramà
ticNacional–, que ja va dirigir amb
èxit enorme la popular actriu a La
tortugadeDarwin.

la monja copista protagonista, ani
rà patint una transformació pro
gressivaque téaveureamblavani
tat de l’artista. D’humil artesana es
converteixenperformermediàtica
i representa aquest nouparadigma
que es dona en la modernitat: que
ésmésimportantserunmateixque
ser feliç. L’obra no reivindica una
tornada al passat, però sí que mira
amb ironia els estralls que provoca
la subjectivitat no domesticada, en

l’art imés enllà de l’art.
Vivim en un món en
què tots pretenen ser
nosaltres mateixos, i
aquesta lluita per l’au
tenticitat quan no es
domestica porta a acti
tuds entotsolades i, per
tant, infelices”.
Machi diu que l’obra

és “tremendament ac
tual i humana” i que el
seu personatge és un
caramel. “No m’hauria
imaginat mai que Sor
Ángela pogués arribar
a aquests límits de joc,
malgrat que sé que és
perquè l’Ernesto em ti

ra i ambno res construeixmolt. La
paraula , l’actor i unament trastor
nada com la d’Ernesto Caballero
aconsegueixen fer teatre”, diu, i
somriu. I conclou que la fascina
“fins on pot arribar l’ésser humà si
no gestiona la seva vanitat, i el do
lor, la insatisfacció i la infelicitat
que lipodengenerar”.c

“Vaig plantejar la venda de Las
meninas –explica Caballero–, per
tot el revestiment simbòlic del
quadre, comapunt departida satí
ric, amb dosi d’humor. L’obra par
la, d’una banda, de la relació dels
Estats amb el seu patrimoni i, de
l’altra, de la funció de l’artista avui.
Parlade l’art,del llocde l’artista,de
l’entotsolament que pateix bona
part de la creació contemporània.
Lapeçadonacomptedemanerajo

cosa, divertida, del que ha estat el
recorregut de les arts plàstiques
desdelesavantguardeshistòriques
fins als nostres dies. Hi ha una
mirada sorneguera sobre l’atzucac
enquè està la creació contemporà
nia, quedemanauncanvi dedirec
ció”, diu. I en aquesta mirada sor
neguera a l’art actual “Sor Ángela,
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Ja és tot un especialista a portar
videsdepoetesaescena:BlaiBo
net,VicentAndrésEstellés,Gui
llem d’Efak... I ara s’atreveix
amb un gegant com Federico
García Lorca. Un poeta en el
misteri del qual va començar a
entrar als 16 anys, quan un pro
fessordeliteratura“quenotenia
cap mena de compassió per la
nostraadolescència”,diurient,li
va fer llegir dues obres teatrals
deLorca inacabades,poètiques i
difícils comElpúblico iLacome
diasintítulo, ialpròlegvadesco
brir el misteri de les versions
posteriors d’El público desapa
regudes acausadel terrible final
del poeta. L’enrevessada histò
riaelvahipnotitzar i livaquedar
gravada per sempre la vida i
l’obra de Lorca “no només com
la d’un superdotat, sinó també
com la d’algú dotat d’unmisteri
profund, i res més teatral que el
misteri”, apuntaTosar.
Un Tosar que recorre des

d’avui i fins al 28 demaig al Ro
mea la vida i l’obra de Lorca des
de Fuente Vaqueros fins a Víz
nar enunmuntatge titulatFede
rico García. Unmuntatge que es
va estrenar amb un èxit enorme
a l’últim Grec i que vol mostrar
el Lorca més humà, el que és la
base del geni. I que ho fa donant

nova vida als seus poemes, pro
ses i cartes ambTosar en escena
acompanyat de quatre artistes
flamencs. De fet, cadascun dels
noucapítolsenquèesdivideixel
muntatge –i que segueixen cro
nològicament l’evolució del po
eta– s’estructura segons el pal
flamenc triatpera l’escena.
Tosar diu que l’obra no és “un

greatest hits, no és la suma dels
fragmentsmésconegutsdeLor
ca, tot iquen’hiha,comelLlanto
por Ignacio Sánchez Mejías”. I
explica que, a banda de la seva
veuidelamúsica,elball ielcant,
els acompanya, es fon amb ells
en escena, un videodocumental

rodat en un vagó de tren dels
anystrentaquesuggereixl’últim
viatge del poeta i en quèhan en
trevistatnombrososexperts lor
quians i una neboda i fillola del
poeta,VicentaFernándezMon
tesinos García, eix vertebral de
les entrevistes i que va conèixer
Lorcaquaneraunanena.c

PepTosar s’enfronta
almisteri deLorca
a l’escenari delRomea

‘Federico García’
barreja en escena
recitat, flamenc
cantat i ballat i un
videodocumental
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