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Jordi Casanovas i la reina Míriam Alamany. FOTO: ROS RIBAS

Ho haig de reconèixer: després
d’haver assistit a la representa-
ció del força notable muntatge
que Sergi Belbel ens ofereix a
partir del clàssic text de Schiller,
vaig estar a punt de sortir al car-
rer cridant visca el Papa de Ro-
ma! I és que, quan tens a l’esce-
nari una reina tan catòlica –tot i
que alhora tan “pecadora”– com
l’Estuard, defensada per una ac-
triu tan carismàtica com Sílvia
Bel, no costa gaire acabar ad-
herint-te del tot a les seves idees
i creences, i acabar defensant la
seva causa. Quelcom que –ara
parlant seriosament– es trans-
forma precisament en una de les
grandeses (una gran interpre-
tació sempre fa que un mun-
tatge sembli més gran), però
també una de les limitacions de
l’espectacle de Belbel. M’expli-
co. Al muntatge de Belbel, la
batalla entre l’Estuard i la Tudor

no pot agafar mai una verita-
ble embranzida perquè existeix
una excessiva descompensació
entre les actrius que interpreten
aquests dos personatges. Certa-
ment, Belbel aconsegueix que
Míriam Alamany controli millor
que mai la seva sovint proble-

màtica dicció i s’apropi a Isabel I
d’Anglaterra amb bon ofici. Però
mai no pot, la filla d’Enric VIII,
assolir així l’estatura que reque-
reix plantar cara a l’Estuard i
sortir airosa de l’intent. Més en-
cara si tenim en compte que ni
la història ni el text de Schiller li

posen la cosa fàcil: és ben sabut
que l’escocesa sabia fer un ús
dels seus encants que l’anglesa
desconeixia.

Vestides com a veritables reines
Així les coses, Isabel I acaba
ocupant a l’escenari un rol un
xic opac, un xic mancat alhora
d’aquella patètica grandesa que
han sabut aplicar a la seva figura
altres aproximacions escèniques
o cinematogràfiques. Encara re-
cordo el desolador impacte que
causava el personatge al Liceu,
en el moment en el qual es mos-
trava per primer cop desvalgu-
da i sense perruca als ulls del seu
jove i bell amant, a les repre-
sentacions de l’òpera ‘Gloriana’.
Però, encara que Isabel en surti
una mica perjudicada, ens resta
l’esplèndida Estuard d’una Sílvia
Bel que diu el text calculant amb
forma precisa l’entonació –i, si
voleu, la capacitat manipulado-
ra– que requereix cadascuna de
les seves paraules. I que sap ser

règia, fins i tot quan ens mostra
la seva fragilitat farcida d’una
culpabilitat que s’ha guanyat a
pols, si ens posem a analitzar fre-
dament cadascun dels seus ac-
tes. Tant hi fa: a ella se li pot per-
donar tot. En qualsevol cas, tant
ella com la mateixa Isabel estan
empresonades dins del rol que
els ha tocat fer. I això, Belbel ho
remarca molt bé mantenint per
a elles el rígid vestuari que els
correspon per època i condició
reial, mentre la resta de figures
que les envolta llueix una roba
de tall molt més sobri i molt més
proper al moment en què l’obra
va ser escrita (en ple romanticis-
me) o, fins i tot , a les formes que
adopten els buròcrates del poder
d’ara mateix. Belbel l’encerta
també a l’hora de convertir l’es-
pai escènic en una austera presó,
que no deixa de ser-ho ni quan el
bosc fa que la terra es convertei-
xi en una catifa de fulls secs que
aviat serà regada amb sang reial.
Teatre Lliure Gràcia
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