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Si vosaltres fóssiu Borbons,
segur que hauríeu reaccio-
nat de la mateixa manera.
Més encara: si fóssiu reis, i
fos quina fos la vostra dinas-
tia, segur que també hauríeu
trobat que Gaetano Donizetti
i el seu jove llibretista –un
estudiant de dret de disset
anyets anomenat Giuseppe
Bardani al qual el composi-
tor va recórrer quan el força
més madur i molt prestigiós
autor Felice Romani li va do-
nar a entendre que no estava
disposat a tornar a escriure
una òpera romàntica plena
d’excessos melodramàtics–
s’havien passat una mica.
Ben cert que el 1830 Donizet-
ti ja havia obtingut un enor-
me èxit gràcies a Anna Bole-
na, una reina que va acabar
els seus mil dies de regnat al
cadafal. Però el segon apro-
pament del compositor de
Roberto Devereux a l’era Tu-
dor resultava força més pro-
blemàtic. Aquí, no solament
hi havia sang reial vessada al
patíbul, sinó també referèn-
cies a un conflicte dinàstic
d’aquells que podien recordar
una mica massa molts altres
conflictes dinàstics. I hi ha-
via també una reina reivindi-
cada pels catòlics –l’escocesa
Stuart– de la qual existeixen
fundades sospites (per no dir
realitats òbvies) per creure
que no sempre es va compor-
tar gaire catòlicament. I, grà-
cies al gran dramaturg ale-
many Friedrich Schiller –que
a l’obra teatral que va inspi-
rar a Donizetti la seva òpe-
ra es va inventar una troba-
da reial que en la realitat mai
no s’havia produït– hi havia
també una escena en la qual
Maria cridava “Bastarda!” a
la filla d’Anna Bolena, la reina
d’Anglaterra en persona. I ai-
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Dues reines, dues meuques
i una corona bastarda
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‘Maria Stuarda’ és una de les obresmés representades de Donizetti. FOTO: BILL COOPER

xò, significava ferir sensibili-
tats massa poderoses. Conse-
qüència: aquesta òpera sobre
Maria Stuart destinada a es-
trenar-se al teatre San Carlo
de Nàpols quedava prohibida
pels censors, en nom del Bor-
bó rei de Nàpols.

I si li canviem el nom?

I ja de pas, li canviem l’època,
i el context polític, i tot el que
calgui? Doncs, encara que
sembli un xic inversemblant,
és l’estratègia que va seguir
Donizetti per salvar la seva
reina, no pas de la destral del
botxí, però sí del silenci to-
tal. L’obra així reinventada
portava com a títol Buondel-
monte, i es va fer més cèlebre
pels enfrontaments ben re-
als i de vegades ben físics que

van protagonitzar les dues
dives destinades a interpretar
els personatges (Donizetti els
va arribar a dir al llarg d’un
assaig ple de tensió que eren
tan meuques com les reines
que interpretaven) que pel
seu més aviat escàs èxit.
El cas és que, i deixant de

banda moments puntuals, co-
mençava així un exili que es
va perllongar gairebé tot un
segle: no va ser fins als anys
seixanta del segle XX que
la reina va tornar a trepitjar
amb força els grans escenaris
operístics, sembla que ara ja
per restar-hi de forma defini-
tiva; des que es va produir el
retorn, aquesta s’ha conver-
tit en una de les obres més
representades de Donizetti.
I, per cert, moltes d’aques-

tes representacions han si-
gut interpretades en aquests
darrers anys per Joyce Di-
Donato i Majella Cullagh,
les dues Stuart de luxe que
s’aniran alternant a l’escena-
ri del Gran Teatre. I que ens
permetran comprovar com,
malgrat les prohibicions, la
notable obra de Donizetti va
esborrar gairebé per complet
el complex context polític en
què es van moure aquestes
reines apassionades i apas-
sionants. Si voleu conèixer

aquest context, us aconsello
d’allò més la lectura de l’es-
tupenda biografia que Stefan
Zweig va dedicar a la reina
dels escocesos que reivindi-
cava també el seu dret a ser
reina dels anglesos. Però, si
preferiu tenir una visió més
romàntica de les coses, la tro-
bareu sens dubte en Doni-
zetti: si no fos pels atacs de
gelosia amorosa de l’anome-
nada Reina Verge, potser Ma-
ria no hauria perdut el cap de
la manera que el va perdre!


