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Duelde reines alTeatreLliure
Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel iMíriamAlamany a la ‘Maria Estuard’ de Schiller

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Fa 25 anys el gran duel de reines el
van protagonitzar Anna Lizaran i
MaifeGil,dirigidesperJosepMon
tanyès.Unquartdesegledesprés,el
tràgic duel es repeteix al mateix
lloc,alTeatreLliuredeGràcia,però
ambnoves contendents, Sílvia Bel i
MíriamAlamany, que dirigides per
Sergi Belbel lluitaran des de demà i
fins al 5de juny enfrontant dues re
ligions, dos regnes i, sobretot, dues
maneresde ser en laMariaEstuard
deSchiller.
Les monarques contendents són

Elisabet I d’Anglaterra (encarnada
perAlamany)–la reinaquevavoler
servergeperdedicarsedeplealgo
vern, pura raó– i la seva cosinaMa
riaEstuard, a la qual dónavidaBel i
a queElisabet I té presonera i hade
decidir si executarlaono.Mariaés
lareinadelsescocesosi,adiferència
de la seva racional cosina, ha tingut
una vida plena de turbulències –va
arribar fins i tot a ser reinadeFran
ça, però el seu primer marit, Fran
cescII,vamorir–, esposos,amants i
assassinats: pura emoció destinada
a la tragèdia.Noésgensestranyque
undelscapdavantersdelmoviment
romàntic, Friedrich Schiller, con
vertís lesduesmonarquesenprota

gonistes d’un gran drama al qual,
això sí, li va donar només el nomde
la dona que finalment acabaria
morint.
SergiBelbel, director i autorde la

versióqueesveuràalLliure,explica
quehadeixat l’obra de gairebé cinc
hores en només dues, reduint el
nombre de personatges dels 19 ori
ginals avuit, interpretatsper set ac
tors: al costat d’Alamany i de Bel hi
ha Carles Martínez, Jordi Banaco
locha o Àlex Casanovas, l’únic que
repeteix del repartiment de fa 25
anys, només que llavors encarnava
el joveMortimer,aquiavuidónavi

daMarcRius.
“Volia explicar l’obra amb una

miradadelsegleXXI,ambelmínim
d’elementspossibles,deixantelnu
cli del conflicte: una reina en els úl
timsmomentsde la sevavida i dues
reinesques’hanoposatdesdemolts
punts de vista però que després en
el fons no són tan diferents”, diu
Belbel, que recorda que en la histò
riadelteatrehihamoltesdonesfor
tes i que exerceixen el poder, però
que aquesta és una ocasió singular
perquè aquí no és una dona contra
un home sinó un enfrontament en
treduesgransdones.Alseuvoltant,

diu, tot són conspiracions i intri
gues, fins al punt que hi ha perso
natges que no està clar si donen su
porta a l’una o a l’altra, i en aquest
joc de màscares “elles són les que
mantenen l’autenticitat”.

Per descomptat, Maria Estuard
ésquiensurtmésmalparada.L’han
feta presonera en un castell –la fa
bulosa i elegant escenografia de
Max Glaenzel conté una enorme
reixarectangularquebaixaperem
presonarla comun animal engabi
at– i, diuSílviaBel, comença la fun
ció destruïda: fa anys que està tan
cada i ha tingut una vida tremenda
des que va embogir pel cap de la
guàrdia escocesa i tot va es comen
çaradescol∙locar.Davantd’ella,diu
Alamany,Elisabet,unareinaqueha
agafatelpoder inoeldeixa.“Depe
titaelseuparejalivatallarelcapala
sevamare,AnnaBolena,demanera
que ja li ve de sang, això d’execu
tar”,diudebroma.IexplicaqueEli
sabet I esdebat sempreentreelque
vol i el que deu, i dubta si ha de fir
mar o no la sentència de mort de
Maria Estuard i, sobretot, de què
significa la seva vida o la sevamort
peral seupoder.
Una mort colpidora perquè l’Es

tuard es posaria un vestit vermell
perquènoquedés tacatper la sang i
perquèelbotxí,nerviós,vahaverde
donar tres cops de destral terribles
perquè rodés el cap. Belbel explica
que ha inclòs a l’obra la frase que
l’executadabrodasabentquelama
taran: “En elmeu final hi ha elmeu
principi”. Ihaestatbenbéaixí.!

Belbel explica
que l’obra oposa la
racionalitat extrema
d’Elisabet I a l’emoció
deMaria Estuard

ROS RIBAS

MíriamAlamany i Sílvia Bel encarnen Elisabet I iMaria Estuard al Lliure de Gràcia

LaBeckett del Poblenou obrirà ambBenet i Jornet
!La nova i espectacular sala
Beckett del Poblenou obrirà
les portes al novembre de
manera oficial amb un text
clàssic de JosepMaria Benet
i Jornet: La desaparició de
Wendy. Amb aquestmuntat
ge la sala Beckett, que vol ser
la gran casa dels autors tea
trals a Barcelona, ret un ho
menatge lògic i necessari al
pare del gran boomde la
dramatúrgia catalana actual

i, de passada, fa tot un home
natge al teatre.
Perquè La desaparició de
Wendy, de l’any 1973, i que
suposa un canvi en l’obra del
dramaturg català cap a es
tructuresmés atrevides, és
tota una reflexió sobre el
teatre i la seva funció per a
l’individu i la societat i una
declaració d’amor almitjà
feta a través d’una companyia
teatral que ha de representar

una obra per a nens i que es
veu obligada a acabar barre
jant elsmites de Peter Pan i
de la Ventafocs per poder
salvar la funció.
Justament un fragment
d’aquesta obra va ser utilitzat
en l’homenatge que el Teatre
Nacional de Catalunya va fer
a Benet i Jornet fa un any
pels seus 75 anys, quan el
dramaturg va fer públic que
tenia alzheimer.
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