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Més estrenes a timeout.cat/teatre-febrer

Marta Marco protagonitza ‘La 
reina de la bellesa de Leenane’ a 
la Biblioteca. Per Andreu Gomila

Pobra 
Maureen

FA GAIREBÉ TRES anys que Marta Marco viu 
a Irlanda, amb un reeixit parèntesi a Mossbank 
Road. Va ser una de les germanes Mundy al 
genial Dansa d’agost de Brian Friel del 2016 
i ara es posa en la pell de Maureen, la pobra 
Maureen, la protagonista del ja clàssic de 
Martin McDonagh La reina de la bellesa de 
Leenane que podrem veure a la Biblioteca de 
Catalunya amb direcció de Julio Manrique. 

Canvia Bally Beg (Donegal, 
nord-oest d’Irlanda) per Leenane 
(Connemara, oest) i salta unes 
dècades endavant. És una dona 
soltera de 40 anys engabiada a 
casa al servei de la mare malalta.

“He saltat d’època, sí, però 
–assenyala Marco– no han 
canviat gaire les vides d’aquestes 
dones: estan soles, sense figures 
masculines al voltant, obligades a 
tirar endavant la casa, amb altres 
persones al seu càrrec i les mirades del poble a 
sobre d’elles”. I és que Maureen té mala peça al 
teler. La seva mare, la Mag (Marissa Josa), no la 
vol deixar anar i farà tot el possible perquè no 
marxi, cosa que vol dir enganyar-la, manipular-
la i obligar-la a seguir les seves passes. “Ella no 
vol que la tanqui en una residència i pensa que si 
un cop la va salvar traient-la del psiquiàtric, ara 
el que he de fer jo és cuidar-la”, explica l’actriu.

La Maureen és, segurament, un dels 
personatges femenins més ben parits del teatre 
contemporani. “És molt bèstia”, diu Marco. “És 

algú molt fràgil, molt sensible, però 
quan es protegeix activa una sèrie 
de mecanismes que li fan perdre 
el món de vista”, afegeix. “És molt 
desgraciada i sap que li ha tocat una 
vida de merda”, rebla el clau. I tot 
dins una peça que, segons Marco, té 
“un punt gore tarantinesc” marca 
de la casa. L’obra és la primera 
part de la trilogia de Leenane, 
que també formen La calavera de 
Connemara, èxit de la temporada 

passada a La Villarroel, i Occident solitari.
Marco, admet, ha tingut sort, ja que porta més 

de vint anys fent teatre i no ha parat mai, tot i 
que és conscient que “cada vegada interessen 
menys les històries de dones de 40 anys”. 

Gràcies al teatre irlandès, té feina 
durant molts anys. 

 Biblioteca de Catalunya. M: Liceu. A partir del 14 

de febrer. 18-28 €.

“Cada 
vegada 
interessen 
menys les 
històries de 
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