
‘Iphigenia en Vallecas’, una nova 
versió del mite grec d’Eurípides

E
urípides conforma, al 
costat de Sòfocles i Ès-
quil, el grup dels tres 
grans poetes tràgics 

grecs de l’antiguitat. Es creu 
que va escriure 92 obres, co-
negudes pels títols o per frag-
ments, però es conserven úni-
cament 19 d’elles —i d’aquestes 
es pensa encara que una podria 
ser apòcrifa—, entre les quals 
es troba la història d’Ifigènia, 
filla del rei Agamèmnon i la 
reina Clitemnestra, germana 

María Hervás protagonitza i adapta l’obra de Gary Owen 

basada en el clàssic i que arriba el 19 de gener al Principal

d’Electra, Crisòtemis i Orestes, i 
que venjarà el seu pare a la Gue-
rra de Troia.

Ifigènia a Áulide és el títol de 
la tragèdia que Eurípides no 
va poder veure representada 
en vida, una peça que ha servit 
d’inspiració a posteriori a mul-
titud de dramaturgs, composi-
tors o cineastes —Gluck va com-
pondre una òpera, Jean Racine 
una nova versió teatral i Mija-
lis Kakoguiannis la va portar a 
la gran pantalla protagonitzada 

per Tatiana Papamoschu i Irene 
Papas, rebent una nominació a 
l’Óscar i el Premi del Festival de 
Cannes—. Però, quina és la his-
tòria d’Ifigènia?

«Tota la nostra pàtria té la mi-
rada posada en mi. Si moro, evi-
taré totes aquestes atrocitats i la 
meva fama per haver alliberat 
Grècia serà feliç», exclama Ifigè-
nia quan assumeix el seu sacrifi-
ci per honrar la deessa Artemi-
sa. La deïtat, furiosa perquè els 
grecs havien matat un dels ani-

mals que ella protegia, va sumir 
en un tràgic conflicte moral a 
Agamèmnon. Quin serà el seu 
destí final?

NOVA ADAPTACIÓ

Gary Owen és un altre dels dra-
maturgs que s’han endinsat 
en la història d’Ifigènia. Ell és 
l’autor d’’Iphigenia in Splott obra 
de la qual se serveix María Her-
vás per oferir-nos, sota la direc-
ció d’Antonio C. Guijosa i la pro-
ducció de Teatro Kamikaze, Iphi-
genia en Vallecas.

El 19 de gener, Hervás es puja-
rà a l’escenari del Teatre Princi-
pal de Castelló per interpetar a 
Ifi, una jove sense recursos d’avui 
dia que sobreviu com pot. No es-
tudia ni treballa, no sap què fer 
amb la seua vida. Així que es de-
dica a «matar el temps»: buscant 
gresca, emborratxant-se, dro-
gant-se... Aquesta nova versió 
del mite, «ens condueix per un 
paisatge de pobresa i actualitat 
per posar en primer terme qües-
tions socioeconòmiques», remar-
quen. Quines conseqüències te-
nen les mesures que s’han dut a 
terme aquests darrers anys? Qui 
paga aquests esforços que dema-
nen des d’Europa als governs i 
dels governs a la gent? Què i a 
qui s’està sacrificant?

L’adaptació de l’actriu Maria 
Hervás porta la peripècia fins a 
Madrid, perquè el que compta 
aquesta funció «està passant a 
molts llocs, aquí també», expli-
ca. Per això, «aquesta Iphigenia 
no és una princesa, no té un he-
roi que es posi de la seua part ni 
els seus conciutadans pateixen 
pel seu destí», assegura.

La realitat d’Ifi es desenvolu-
pa en un barri marginal on cada 
vegada hi ha menys de tot, fins 
que un dia, en un garito, coneix 
a un exmilitar de qui s’enamora. 
La seua trobada li impacta tant 
que sent que per fi pot donar un 
nou rumb a la seua vida, però... 
La seua realitat no és com la de la 
resta, és cruel. Una història por-
tentosa que escomet problemes 
d’avui, de sempre. H

Sara Llopis

Crua realitat. Ifi és una jove sense recursos d’avui en dia, molt allunyada de l’ideal grec, doncs no és cap princesa i no té cap heroi al seu costat.
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María Hervás ha 
estat nominada 

al XII Premi 
Valle-Inclán per 

aquesta obra
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La lluita d’Emilia Pardo 
Bazán, al Paranimf el 18
Emilia, obra que es representarà 
al Paranimf de la Universitat Jau-
me I de Castelló el proper 18 de 
gener, mostra la lluita d’una do-
na, Emilia Pardo Bazán, que, a les 
acaballes del segle XIX, s’entesta 
a ser ella mateixa , és a dir, a con-
duir-se d’acord amb els seus desi-
tjos i voluntat d’escriure i parti-
cipar en la vida pública.

Pardo Bazán va tractar 
d’ingressar en la Real Acadèmia 
de la Llengua. Sense èxit. La seua 
insistència li va valer la reprova-
ció de molts dels seus contempo-
ranis, fins i tot després d’haver 
recaptat l’admiració d’alguns 
altres. Per sobre de les polèmi-
ques, a Emilia sobresurt la figu-
ra d’una dona forta, intel·ligent i 

extraordinàriament divertida in-
terpretada per Pilar Gómez, pre-
mi MAX 2018 a la millor actriu, 
i sota la dramatúrgia i direcció 
d’Anna R. Costa.

Amb aquesta obra, Teatro del 
Barrio, companyia de la peça, co-
mença una trilogia titulada «Mu-
jeres que se atreven», en què po-
sen de rellevància aquelles fi-
gures que van lluitar perquè la 
societat les reconegués com a 
iguals. Així, a l’escriptora Emilia 
Pardo Bazán, li seguiran María 
Teresa León, novel·lista, memo-
rialista i activista en els anys deci-
sius de la República i la guerra ci-
vil espanyola, i a continuació Glo-
ria Fuertes, escriptora infantil, 
personatge mediàtic després del 
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qual s’amaga un compromís amb 
l’humà reflectit en el seu poc co-
neguda poesia per a adults.

El projecte de la companyia 
madrilenya comprèn una sèrie 
de monòlegs teatrals de dones, 
personatges històrics, que «na-
rren» les seues vides i, en fer-ho, 
posen en relació els seus conflic-
tes vitals amb els arquetips, me-
tàfores i imatges de la dona que 
operen en els seus contextos res-
pectius. Totes elles visiten els te-
mes del desig, l’amor, l’amistat, 
la maternitat i la feina, alhora 
que perpetren, en el curs dels 
monòlegs, una sèrie de «sabotat-
ges afirmatius», reflexions críti-
ques amb les imatges de la dona 
disponibles a el seu temps, que 
dramàticament es representen 
com «venjances». Teatre sobre 
dones. Escrit, dirigit i interpre-
tat per dones. H

Premi MAX 2018. L’actriu Pilar Gómez interpreta a l’escriptora.
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