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Francesc Massip Beth Escudé reescriu ‘Macbeth’ a ‘Borís I
d’Andorra’, obra històrica sobre un visionari
a qui la realitat ha acabat donant la raó

Lady MacBeth (Escudé)

L’
esfondrament d’im-
peris i reialmes des-
prés de la Primera
Guerra Mundial va
generar un tràfec

d’aristòcrates errants i desquefe-
rats i un mercadeig de títols nobi-
liaris obsolets que en més d’una
ocasió van alimentar la pirateria
dels falsaris. Un dels casos més so-
nats va ser el d’Anna Anderson,
obsedida a ser la filla del tsar Anas-
tasia Romanov, que s’inscrivia,
però, en un enfilall de suplantaci-
ons històriques a la immensa Rús-
sia i a tantes altres bandes, car en
el fons tota monarquia l’enceta un
impostor.

Un d’aquests nobles en atur,
Borís de Skossyreff, va enginyar-
se-les per esdevenir rei de les Valls
d’Andorra durant una setmana
del juliol de 1934. L’insòlit episodi
ha constituït la base argumental
de l’últim text de la dramaturga
Beth Escudé, que acaba d’estre-
nar-se amb èxit al Nou Tantaran-
tana. L’autora ha confegit una
peça històrica on dosifica amb agi-
litat dramàtica tota la informació
que les hemeroteques i arxius han
conservat sobre l’estrambòtic fet.
Per curar-se en salut, manlleva a
Shakespeare els engranatges
d’una de les seves tragèdies més
breus i intenses: Macbeth, per allò
de l’ambició de ser rei com a pulsió
primigènia. Esclar que al recòndit
país pirinenc no hi ha ni sang ni
crim i el frenesí pel poder no com-
porta rebolcar-se en la violència i
en la maldat. Per acabar-ho d’ado-
bar, el daurat somni de Borís de
convertir el petit principat en un
paradís fiscal abocat al turisme i al
negoci ha acabat fent-se realitat.
El rei apòcrif no anava tan desen-
caminat, i les seves fantasies no

Una escena d’aquest Borís I, amb els protagonistes de l’obra, Hans Richter, que incorpora l’efímer reietó, i Isabelle Bres ■ ALBA LAJARÍN

han estat més que premonicions.
L’actriu Isabelle Bres, en el mi-

llor treball que li recordem, sap ir-
radiar tot l’encant i seducció que
li cal al personatge de Florence,
una amable i gens sanguinària
Lady Macbeth, que, enfundada en
el seu vestit de llama argentada i
blancs guants de seda, mou els fils
que convé per assolir els propòsits
del seu amant Borís. Bres es re-
frega compulsivament les mans
amb una tovallola, no pas per ne-
tejar-se la sang de cap assassinat

com l’heroïna shakespeareana,
sinó la tinta amb què ha falsificat
l’historial de l’amant i amb què ha
redactat els seus decrets i la fla-
mant Constitució andorrana. El
joc intertextual ratlla la hilaritat,
perquè sovint es ressegueixen li-
teralment els versos de Macbeth
en un exercici de reescriptura del
clàssic molt ben travat, tot i que
abusiu. Els protagonistes d’ínfules
règies parlen en decasíl·labs, llàs-
tima que l’actor Hans Richter, que
incorpora l’efímer reietó tingui

una dicció deficient que de vega-
des esdevé inintel·ligile. Es pre-
senta caracteritzat com l’excèn-
tric Dalí, amb bastó i barretina o
corona de llauna i amb pretensi-
ons ridícules, com totes les que co-
beja la reialesa. Més interès tenen
Pere Tomàs, que incorpora l’únic
membre del Consell andorrà que
s’oposa a Borís i que encarna la
tradició rural i l’ecologisme avant
la lettre, Marc Fonts en el paper
d’hostaler Parrilla i Jordi Godall
com a Síndic General de les Valls.

L’actriu Isabelle
Bres, en el millor
treball que li
recordem, s’endú tot
el protagonisme de
l’acció

Quadern de teatre

Escena nacional andorrana
@ Borís I (el rei d’Andorra), de
Beth Escudé, es va estrenar a l’oc-
tubre a Andorra la Vella i es va eri-
gir en el primer pas d’un projecte
més ambiciós: constituir al Prin-
cipat pirinenc un veritable espai
de creació teatral. L’andorrana
Ester Nadal signa l’elegant posa-
da en escena, que juga amb triats
fragments cinematogràfics pro-
jectats sobre un teló de boca
transparent, bé per convocar
l’aparició de les bruixes que pre-
diuen el futur de Borís, on s’apro-
fita el Macbeth (1948) de Welles
o Häxan (1922) de Christensen,
o bé per recrear les sessions de
cine i cabaret al Teatre d’Escaldes
amb seqüències del Monte Carlo

(1930) de Lubitsch, tot plegat
amb un acurat espai sonor de
Lluís Cartes. El joc de telons ac-
centua la naturalesa metateatral
del text, que juga la ficció a dis-
tints nivells, des de la cita shakes-
peareana fins a la documentació
real passant per les hàbils cons-
truccions de fal·làcies que ensar-
ronen els andorrans de l’època.

Ester Nadal, a més, reclama
per al seu país un centre de pro-
ducció escènica que permeti als
professionals andorrans desen-
volupar la seva tasca, sempre en
complicitat amb els mitjans tea-
trals de Catalunya o França. El
Borís I d’Escudé n’és un exemple,
perquè ha estat coproduït per la

companyia andorrana Som-hi Te-
atre i la catalana elNacionalNo-
EnsVol, implicant els governs
d’aquí i d’allà. Ara mateix és a
punt d’instituir-se una Fundació
a tres bandes (Govern d’Andorra,
l’Ajuntament de la capital i una
entitat bancària) que hauria de li-
derar l’activitat teatral andorra-
na, fomentant la dramatúrgia
textual autòctona, però també les
traduccions, amb una decidida
política de beques, amb la promo-
ció de cursos d’aprenentatge es-
cènic, donant suport a les compa-
nyies d’aficionats i duent a terme
coproduccions de petit o mitjà
format que poguessin circular en
l’espai cultural català i occità.Beth Escudé, autora d’aquesta obra sobre el rei andorrà ■ ALBA LAJARÍN


