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El director de la companyia 
anglesa Complicité, Simon 
McBurney, ens confessa que té 
moltes ganes de portar el seu The 
master and Margarita a 
Barcelona. Ens ho diu per telèfon 
des del festival d’Avinyó, on 
enguany exerceix de director 
convidat i a on ha portat 
l’adaptació de la novel·la de 
Mikhail Bulgàkov. Acabarà la gira 
europea de l’obra a Barcelona i sap 
que aquí té un públic que l’admira, 
aquest cronista entre ells, sobretot 
després de quedar meravellat, 
anys enrere, amb The 
disappearing number. El repte, 
pujar a escena una de les grans 
novel·les del segle XX, no ha estat 
fàcil, però segons tots els que han 
vist el seu muntatge, els 
Complicité ho han tornar a 
aconseguir. 

McBurney, de fet, s’ha complicat 
la vida, ja que, ens diu, no ha 
centrat l’obra en un dels aspectes 
de la novel·la, o en un o dos 
personatges, sinó que l’ha agafada 
sencera i l’ha traslladada al 
llenguatge teatral, amb tot el que 
això implica. “Ha estat una feina 
extremadament difícil. Primer 
perquè per a molta gent és la millor 
novel·la que han llegit mai, cosa 
que pot ser descoratjadora. I, 
sobretot, perquè Bulgàkov fa 
servir molts estils: escriu com 
Gógol, com Dostoievski, com 
Txékhov, inclou elements èpics, i 
fa el retrat de tota una societat”, 
comenta el director anglès.

Ell ha anat al moll de l’os, a com 
Bulgàkov narra la moralitat i el 
comportament de la societat que 
retrata, la russa de la primera 
meitat del segle XX, tot descrit en 

diferents plànols (el fantàstic, el de 
la ficció i el real) i en diferents 
espais cronològics (el temps actual 
i el de la Jerusalem de Ponç Pilat). 

La gran pregunta que li ha 
inspirat el novel·lista rus 
és: què passa quan 
vius en una societat 
materialista? I, 
alhora, 
McBurney se 
n’ha fet de noves: 
com sabem què és 
bo i què és dolent, 
què és il·legal i què 
és legal... “Tot és una 
qüestió d’escala,”, 
adment.

“En el fons, Bulgàlov ens parla 
d’una societat materialista que ha 
deixat de tenir cura de la gent, on 
tothom ha perdut el sentit de la 
moral i a on és el dimoni, no pas 

Déu o els àngels, qui ens ensenya 
què és la compassió”, indica 
McBurney. No oblidem que el 
diable és un element vital en la 
novel·la de Bulgàkov. Serà un 
personatge més. Però el director 
anglès no ens vol revelar com serà 
en escena. “No pots descriure el 
dimoni. És una de les claus de la 
posada en escena: les ombres. 
Unes ombres que són impossibles 

sense la llum, així com la maldat és 
impossible sense la bondat”, 
afegeix. El seu, doncs, és un joc 
d’antònims, de posar damunt la 
taula les dues de la mateixa 
moneda.

Margarida i el mestre
Quan li demanem a McBurney 
com és la seva Margarida, només 
té un adjectiu al cap: 
“Meravellosa”. “És tot coratge, 
valentia, i és capaç de sacrificar la 
seva ànima perquè les coses 
canviïn, perquè vagin bé, per tot 
allò en què creu”, diu. I l’home que 
està bojament enamorat d’ella, el 
mestre? Ell l’ha vist com el que és, 
un malalt mental, que ha estat 
torturat i, per tant, “és molt 
inestable”.

McBurney creu que el teatre, el 
seu teatre, és “literatura amb 
vestits”, i potser per això els 
Complicité tenen aquesta 
capacitat hipnòtica, perquè saben 
com treballar des de la intensitat 
del relat. Ells el que fan és mostrar. 
Per això li recordem una adaptació 

de mitjans dels anys 90, The 
street of  crocodiles, obra 

de Bruno Schulz, i ens 
diu que sí, que aquest 
The master and 
Margarita té a 
veure amb aquella 
obra, sobretot per la 
integració de 

fantasia i realitat. I 
mostrar-nos un món 

devastat on només el 
dimoni podrà salvar-nos. Hi 

confiem? 
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Ha estat una feina 
molt díficil. Per 
a molta gent és la 
millor novel·la que 
han llegit mai

McBurney ho té clar: el teatre és “literatura amb vestits”. 

Ja et planyerà el dimoni
Els Complicité porten al Grec l’adaptació d’‘El mestre i Margarida’ de 
Bulgàkov. L’Andreu Gomila en parla amb Simon McBurney
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NO ÉS UN LUXE 

“La pujada de l’IVA del tea-

tre del 8 al 21% és un cop 

mortal a la cultura”.

Daniel Martínez (presi-

dent de l’Adetca)


