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UnagranMariaEstuard, alLliure
Avui ja gairebé ningú no sap qui

és Friedrich Schiller. I tanma
teix és un dels noms essencials
de la cultura europea, un dels

grans poetes romàntics, un fundador del
teatre modern i un pensador fonamental
d’aquest gran moment filosòfic, l’idealis
me alemany, que, per la seva densitat, no
més pot ser comparat a l’Atenes clàssica
del segleVa.C. o el París del segleXIII. Els
qui han estat a Berlín potser s’han sorprès
de trobar, a la plaçamés emblemàtica de la
ciutat històrica, Gendarmenmarkt, al da
vant del Konzerthaus, una escultura
d’aquest personatge tan popular que, du
rant molt temps, va donar nom a la plaça:
Schillerplatz.
Avui, les seves obres de teatre gairebé

noes representen, els seuspoemesnogau
deixen de la popularitat que va tenir, pocs

saben que la lletra de l’Oda a l’alegria del
coral de laNovena simfonia de Beethoven
és seva, i els textos filosòfics que van con
tribuir, compocs, a la formació de l’esperit
modern, són avui malauradament lectura
només d’especialistes. Fins i tot una obra
tan extraordinària i influent com les seves
Cartes per a l’educació estètica de l’home,
meravellosament traduïda al català per
Jordi Llovet, fa dècades que està exhauri
da i descatalogada. És aquí on es pot llegir
el que va ser bandera de la seva època i que
el gran teòric marxista Georg Lukács, que
l’admirava incondicionalment, recordava
sovint, convençut com estava que no és
possible una autèntica revolució política o
econòmica sense, abans, una revolució

cultural: “La bellesa és el camí que mena
els homes a la llibertat”.
És per tot això que només pot elogiarse

amb entusiasme que el Teatre Lliure hagi
programat, 25 anys després del mític
muntatge de Josep Montanyès protago
nitzat per Anna Lizaran i Maife Gil, una
nova versió d’una de les seves obres més
grandioses i brillants:Maria Estuard. Si, a
més, és d’un dels muntatges més reeixits,
impressionants i emotius de la temporada,
amb un èxit aclapa
rador tot i la dificul
tat de l’obra, l’esde
veniment ja assoleix
dimensions històri
ques. Sergi Belbel, el
director, ha fet una
lectura subtilíssima
de l’obra, amb alguns
moments escènics
absolutament enllu
ernadors que perme
ten reviure aquella
màgia indescriptible
del Lliure que el va
convertir en un cen
tre de referència del
teatre europeu. Ha
comptat, en aquesta
aventura, amb un
equip d’actors i ac
trius d’un talent i una
professionalitat es
pectaculars. Però so
bretot permet d’as
sistir a la revelació
fulgurant de Sílvia
Bel en un paper de dimensions titàniques i
convertida, per a qui encara no ho sabia,
enunade les bèsties escèniquesmés indis
cutibles del nostre teatre. No sóc crític te
atral i em manquen les paraules precises
per descriure la seva refinadíssima inter
pretació, que desplega, al llarg de dues ho
res vibrants, un autèntic tractat de les pas
sions humanes, amb una diversitat dema

tisos i una lucidesa emocional que fan,
d’aquest muntatge, no només una experi
ència teatral inoblidable, sinó un autèntic
recital interpretatiu.
Schiller estava obsedit, després de la de

cepció per l’experiència sanguinària amb
què es va tancar, provisionalment, l’esclat
de llibertat de la Revolució Francesa, per
la tendència, que semblava inexorable,
dels humans a submergirse en el caos, la
barbàrie, la violència i la manca de sentit.

Com tota la seva generació, va quedar in
fectat pel virus de la llibertat, amb el qual
s’inaugura el nostremón. I estava conven
çut que el teatre, com les arts, no eren,
com encara pensen estúpidament alguns,
un mer entreteniment dels esperits ocio
sos ni un ornament prescindible de la vida
social, sinó un instrument d’autèntica
emancipació popular. El joc de l’art, pen

sava, és l’epifania de la llibertat: tenim l’art
per no enfonsarnos en la vida ni deixar
nos arrossegar per la realitat factual de les
coses. Al contrari: les arts, deia, han d’alli
berarnos de l’embrutiment al qual sovint
tendeix la nostra naturalesa; han de per
metre l’educació ètica i la formació del
caràcter moral; han de proporcionarnos
horitzons utòpics capaços d’imaginar una
vida en comú més lúcida, justa i iguali
tària; i han de contribuir a la transforma

ció alliberadora de la
realitat.
Maria Estuard és

una peça cabdal en
aquesta batalla per
l’ennobliment del te
atre, i es concentra
en els darrers dies
abans de l’execució
de la bella i apassio
nada reina escocesa i
en el seu enfronta
ment amb Elisabet,
l’encarnació de la
freda i calculadora
raó d’Estat. Maria,
ultratjada com a rei
na i comadona, lluita
per la seva vida i per
la seva raó política,
fins a l’extrem de do
nar forma política al
seu odi personal i de
recuperar, així, en el
cim de la tragèdia, la
seva dignitat perso
nal en el moment en

què és despullada de la seva dignitat reial.
Les paraules de l’Estuarda ressonaran du
rant molt temps al Lliure de Gràcia: “Po
den tractarnos amb vilesa, però no ens
humiliaran mai”. La tropa del Lliure, amb
la Bel al capdavant, han retornat a la vida i
a l’actualitat més extrema un monument
del teatre europeu de tots els temps. No
s’ho perdin.c

Democràcia i catalanisme

Fa dos anys que una malaltia cruel
ensvaprivar a totsdelmestratge i
l’amistat deMiquel Caminal i Ba
dia,catedràticdelaUniversitatde
Barcelona (UB). La figura de Ca

minal, fonamental per a la consolidació de la
ciència política coma àrea acadèmica al nos
trepaís, integradiversosvessants: l’investiga
dor excel∙lent, el docent per vocació i l’home
compromès políticament amb la societat del
seutemps.Així, amésdevicerectorde laUBi
secretari general de la Universitat Rovira i
Virgili (URV),aquestprestigióspolitòleg,mi
litant del PSUC, foupresident de laComissió
Assessora per a la Reforma de l’Autogovern i
primer director del Memorial Democràtic,
per bé que en aquest article en destaquem
principalment la condicióde teòricpolític de
nivell internacional, a més de la vigència del
seupensament.
LesideesdeCaminalconstenenllibresiar

ticles de recerca que conformen una aporta
ció acadèmica brillant, i en l’àmplia massa
discursivadeconferències i articlesenprem
sa. La seva tesi doctoral, Joan Comorera i la
revolució democràtica (1984), i obres com
Nacionalisme i partits nacionals a Catalunya
(1998) o El federalismo pluralista (2002) són
referències essencials per a les ciències so
cials i la filosofia política. També ho són els
volums col∙lectius que impulsà com a suport
docent:ElsistemapolíticdeCatalunya (1998),

coeditatambJordiMatas; elManualdeCièn
cia Política, editat per Caminal des de 1996 i
reeditat pòstumament per Xavier Torrens;
l’antologia Pensamiento político en la España
contemporánea (18001950), coeditada amb
Joan Anton el 1992, amb col∙laboracions de
Joaquim Lleixà, Anna Sallés o RamónMáiz,
o bé Federalisme i plurinacionalitat: teoria i
anàlisi de casos (2009), coeditat amb Ferran
Requejo. Igualment, Caminal és autor d’un
devessall d’articles en revistes científiques i
diaris que cal publicar en un futur recullmo
nogràfic, com a textos de reflexió per a una
ciutadaniacrítica.
El seu camp d’interessos intel∙lectuals és

extens. Engloba la democràcia, el catalanis
me,elsocialisme,elspartitspolítics,lespolíti
ques de memòria, la reflexió sobre la funció
social de la universitat, el nacionalisme i, es
pecialment, les teories sobre el federalisme.
Avui, que la qüestió nacional és al centre de
l’agenda política, convé tornar a l’obra de qui
n’ha estat un teòric principal.Unapartmajo
ritària de la societat catalana reivindica
l’exercicideldret adecidirdemocràticament
elseufuturcomapoble.Alhora,sectorssigni
ficatius d’arreu d’Espanya defensen el reco
neixement jurídic de la plurinacionalitat de
l’Estat, i la possibilitat legítima d’un referèn
dum per al nostre país. En aquest context,
quina orientació enpodemextreure del pen
samentde l’enyoratCaminal?
En el plànol abstracte de la teoria política

normativa, el seu federalisme pluralista beu

de diverses influències (Kant, Bauer, Prou
dhon, Pi i Margall, Elazar) i d’un coneixe
ment precís dels sistemes federals existents.
Ésl’apostaperunaformad’organitzaciósoci
alipolíticaque,davantdelparadigmadelsna
cionalismes, faciliti el reconeixement de la
plurinacionalitat i la lliure convivència entre
nacions. Caminal no concep el federalisme
com una mera tècnica institucional descen
tralitzadoradelpoderdel’Estat,sinócomuna
autèntica cultura democràtica, respectuosa
amb la pluralitat i les implicacions polítiques

que se’n deriven: la cultura federal. Per tant,
es tracta d’una concepció ben diferent
d’aquell “federalisme” que alguns invoquen
perdefugirundebatobert sobreel futurde la
nació catalana.Quin federalismeconseqüent
potnegarlacondiciódeCatalunyacomasub
jectepolític?
En un plànol més concret, la seva produc

ció intel∙lectual també ofereix nombrosos
treballs sobre la reforma estatutària i
constitucional. Són textos arrelats en un do
miniprofundde la tradiciócatalanista (Almi

rall, Prat de la Riba, Rovira i Virgili, Serra i
Moret...). Textos a rellegir en aquests mo
ments, elaborats per un autor que sap que el
catalanismepolític,coma“espaipolíticcomú
detotselsqueafirmenlaidentitatnacionalde
Catalunya i el seu dret a l’autogovern”, en to
tes lesvariants (autonomista, independentis
ta, federalista), només ha avançat històrica
ment des de la unitat i el suport efectiu d’àm
plies majories, com la que avui coincideix a
reclamarunreferèndumperalpaís.Elcatala
nismedeCaminal, de base erudita i rigorosa,
resultabendistantde ficcions imiratges.
Malauradament, mai no sabrem com hau

riaevolucionatelpensamentdeCaminal,nisi
n’hauria resolt les tensions internes, com les
quebateguenen les seves darreres conferèn
ciesiescrits,onl’esperançaenunfuturplura
lista i federalper aEspanyacoexisteixambel
desencís i l’assumpció explícita de l’opció se
cessionistaperaCatalunya“quannoéspossi
bleunpactefederalencondicionsdellibertat
i igualtat”.Tampocnosabremcomhauriava
loratl’actualrecomposiciódel’esquerracata
lanad’arrel comunista.
Tanmateix,Caminalenshadeixatunllegat

intel∙lectual imponent. Un estol de textos
magníficsquepalesenunpensamentviu iple
dematisos, fruit de ladedicació esmerçadaal
llarg dels anys. (Re)llegimlos, doncs, com el
millor homenatge. Cerquemhi claus de re
flexió per al present, en coherència amb els
valors republicans que van inspirar la trajec
tòriad’aquestprofessorextraordinari.c
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