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Al servei de Carmen Machi
CRÒNICA L’actriu és el ganxo de la delirant comèdia distòpica ‘La autora de Las meninas’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

L
a ficció distòpica és un gène-
re cinematogràfic d’èxit. 
Amb Blade runner al capda-
vant, abunden els films so-

bre un futur gens favorable, molt 
lluny de la utopia feliç. El teatre se si-
tua molt per darrere en el tema i 
s’agraeix que algú s’atreveixi a viat-
jar al 2037 per a una faula, una co-
mèdia satírica, amb Carmen Machi i 
Las meninas, de Velázquez, com a 
ganxos. Ella és la monja copista, una 
religiosa capaç de fer rèpliques exac-
tes de grans pintures. La autora de Las 
meninas s’ha instal·lat al Teatre Goya 
com a relleu d’un altre muntatge 
amb quadro, aquest en blanc, el que 
presidia la triomfal Art.

A L’ANY 2037 / Firma la peça Ernesto Ca-
ballero, responsable artístic del Cen-
tre Dramàtic Nacional de Madrid, 
com a autor i director. En la primera 
faceta hi ha posat el coll. Perquè el 
seu paisatge distòpic és d’allò més 
variat. A saber: a Espanya governa el 
2037 un partit anomenat Pueblo de 
Pie (comparació fàcil), l’economia es-
tà a la bancarrota, la UE i l’euro han 
desaparegut, ha tornat la pesseta i... 
¡fins i tot Catalunya es vol reintegrar 

a Espanya! Vendre obres d’art a les 
monarquies dels petrodòlars és una 
sortida per a espolsar teranyines de 
les arques públiques. Ja es va especu-
lar amb el Partenó en el moment del 
rescat de Grècia.

 Per aquest món infeliç es mouen 
sor Ángela (Machi), la jove directora 
del Prado podemista (Mireia Aixalà) 
que li fa l’encàrrec, i un enigmàtic vi-
gilant nocturn (Francisco Reyes), es-
tudiant d’Humanitats i amb aspec-

te d’herculi gogó de discoteca. El text 
també apunta reflexions sobre el pa-
per de l’art en el nostre temps, l’art 
contemporani, la vanitat dels artis-
tes i el maltractament que rep la cul-
tura per part dels polítics. Queden 

en un segon pla perquè La autora de 
Las meninas se serveix al servei de la 
gran Carmen Machi, com no ama-
ga l’autor i director, en la seva salsa 
més còmica (la d’Aida, per exemple). 
Hi ha l’actriu sempre present en l’es-
cena d’un muntatge que es fa massa 
llarg.

ARTISTA ‘PERFORMÀNTICA’ / Però Machi 
ho aguanta perquè tan aviat dona 
un registre de monja a l’estil Gracita 
Morales a Sor Citröen com es conver-
teix en la nena de l’exorcista amb hà-
bit quan és víctima d’una possessió 
demoníaca que li insufla el guàrdia 
de seguretat. Alimenta la seva mo-

mentània perdició i la porta a con-
vertir-se en una monja-artista perfor-
màntica. Apa!
 A Aixalà i Reyes els queda el rol de 
companys de viatge de Machi, enca-
ra que ell sorprèn amb una peculiar 
veu d’ultratomba i un físic aclapara-
dor, propi del bàsquet. Machi és, en 
definitiva, la gran carta guanyadora 
d’aquesta obra, i de qualsevol en què 
participi, com un magnètic ganxo 
d’una delirant comèdia distòpica. I 
que té alguna cosa de capítol d’El mi-
nisterio del Tiempo. En el seu cas cap al 
futur i no cap al passat. H

33 Carmen Machi i Francisco Reyes, en una escena de ‘La autora de Las meninas’ del Teatre Goya.
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Tant dona el registre 
de monja a l’estil 
Gracita Morales com es 
converteix en la nena 
de l’exorcista amb hàbit


