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L a incomunicació entre les per-
sones i el radicalisme davant d’imposicions relaci-
onades amb els sentiments són el fil conductor
d’aquestes dues propostes escèniques. Leonce i Lena
adopta la forma de comèdia intrascendent per
bastir una reflexió sobre la condició humana.
Büchner se serveix de la ironia, d’un humor gaire-
bé sarcàstic, despietat, irreverent i proper a l’ab-
surd, en paraules del catedràtic d’Arts Escèniques
de la Universitat de Barcelona Ricard Salvat. Els
sis noms de dona que es posen a la pell del prín-
cep Leonce, la princesa Lena, el rei i el seu seguici
són Míriam Iscla (de la formació T de teatre),
Anna Güell, Isabel Rocatti, Mercè Anglès, Rosa
Cadafalch i Àngels Sánchez. El director Pep Pla
explica que “Leonce i Lena qüestiona de soca-rel
tota la societat: l’aparell burocràtic i l’estupidesa
dels seus representants, l’arbitrarietat de la justí-
cia, la inutilitat de la monarquia... I la funció alie-
nant de l’educació i la cultura tradicionals”. El di-
rector explica que el muntatge al Teatre Lliure de
Barcelona ara fa 25 anys de Leonce i Lena li va
canviar la vida.

D’altra banda, Fedra personifica un dels mites
femenins més poderosos del teatre clàssic, l’ex-
pressió de la gelosia, la passió i la traïció en el sen-

tit més estricte i donant fe de les claus de la tragè-
dia antiga. En paraules de l’actriu Ana Belén, el
teatre grec “sempre deixa clar que és per ella [la
dona], malgrat ella i gràcies a ella, que es desfer-
men guerres i autèntics cataclismes dins d’aques-
tes societats”. L’actriu madrilenya considera que
la seva Fedra no té la importància d’altres mites
femenins de l’escena, com puguin ser Electra,
Antígona, Hècuba o Lisístrata. Malgrat això, afir-
ma que Fedra llança un crit transgressor, terrenal,
visceral i lligat al món: “mai una actriu pot somni-
ar amb personatges tan potents com els que apor-
ta el teatre grecollatí”. L’acompanyen a escena
Chema Muñoz, Fran Perea i Alicia Hermida.

Aquesta faula grega és una versió de Juan
Mayorga –col·laborador de la companyia indepen-
dent Animalario als muntatges d’Últimas palabras
de Copito de Nieve i Hamelin–, que es basa en
l’Hipòlit d’Eurípides, la Fedra de Sèneca i la Fedra
de Racine.

PARÒDIA I TRAGÈDIA Malgrat la ironia i la
paròdia que amaga Leonce i Lena, malgrat el dolor
desgastat i tràgic de Fedra, el mal i els dubtes a
tots dos muntatges són transcendents. El text ale-
many fa servir el sarcasme per expressar com mal-

viuen dues ànimes perdudes entre dubtes existen-
cials. Com dues persones conduïdes a un matri-
moni de conveniència s’escapen l’un de l’altre sense
conèixer-se, i com buscaran respostes a l’existèn-
cia humana. Per al seu director, la fugida és el prin-
cipi d’un camí iniciàtic per a Leonce, que es plan-
tejarà de nou la seva existència fins al punt de con-
siderar l’oci com la mare de tots els vicis.

Büchner escriu Leonce i Lena l’any 1836 en una
Alemanya convulsa i admirat pels ideals de lliber-
tat que representava França. De manera paral·le-
la, l’autor estava escrivint Woyzeck, la primera obra
literària en alemany amb personatges de la classe
treballadora, i que va deixar incompleta en morir
als 24 anys. Leonce i Lena s’ha llegit també com
una autoparòdia del propi dramaturg, víctima dels
seus ideals revolucionaris i de la seva confiança
cega en l’ésser humà.

 El drama antic de Fedra no és altra cosa que
vida a escena, però filtrada per la tragèdia. Es fa
evident la lluita entre llibertat i heroisme, d’una
banda, i les limitacions socials, familiars i religio-
ses que fan l’ésser humà presoner. La Fedra que
l’actriu Ana Belén recrea a escena és una dona
modelada pel mite que personifica la sublevació
femenina contra l’opressió en mans dels homes.

Els dos espectacles que el 5

d’agost tanquen el Grec són
peces amb clar segell femení:

‘Leonce i Lena’, de Georg

Büchner i direcció de Pep

Pla, i ‘Fedra’,

protagonitzada per Ana Belén

i direcció de José Carlos

Plaza. ‘Leonce i Lena’ és una

comèdia sarcàstica que es pot

veure a la Sala Muntaner i

compta amb un repartiment

integrat només per dones, i

‘Fedra’ es programa al Teatre

Grec després d’haver

inaugurat el Festival de

Teatro Clásico de Mèrida.
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