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Lagrescadel ‘mestre’

Carismaformidable

CRÍT ICA DE TEATRE

CRÍT ICA DE JAZZ

El mestre i Margarita

Traducció: Lluís Massanet
Versió i direcció: Pep Tosar
Lloc i data: Teatre de Salt.
Temporada Alta (16/XI/2012)

JOAN-ANTON BENACH

De l’actor i director Pep Tosar
(Artà, 1961), no se’n coneixen,
que jo sàpiga, muntatges d’una
certa envergadura escènica, lle-
vat d’El mestre i Margarita que
el 2003 va codirigir amb Xicu
Masó al Lliure de Gràcia. I avui,
en presentar la cèlebre obra de
Mikhaïl Bulgàkov, però sent ell
tot sol el responsable de la ver-
sió i direcció, crec que aquesta
inexperiència es fa notar per al-
guns elements de l’espectacle,
tot just estrenat en sessió única
al Teatre de Salt. Convenient-
ment polit, caldrà que es pugui
veure en temporada, atès que la
brillant sàtira política de Bulgà-
kov (1891-1940) conserva el fi-
bló que cerca, adelerat, uns cul-
pables de “merescudes” envesti-
des, tot i que en la versió nova
aquestes no tenen lloc a la Rús-
sia estalinista dels anys trenta,
sinó a la Barcelona d’aramateix.
En efecte, Voland, el dimoni

de la història, aquest cop visita
la ciutat que des de la glòria
olímpica del 1992, viu lliurada
en cos i ànima al turisme més
ecumènic i a l’explotació de les
botigues culturals que impulsà
l’efemèride esportiva. Val a dir
que, a l’hora de les clatellades,
el teatre rep de valent, per bé
que menys del que es podia es-
perar de les recents declaraci-
ons bel·licoses del director:
“Vull retratar en clau de comè-
dia –deia– la situació de censu-
ra encoberta que s’ha viscut
aquí, pràcticament des de les
Olimpíades”.
I Tosar, lluitador tossut a re-

clamar sense èxit els ajuts que
creia quemereixia el CírcolMal-

dà, on ha fet molt bona feina,
obre al cor d’Elmestre iMargari-
ta una via des d’on venjar-se
dels greuges soferts. I fa sortir a
escena un Centre Nacional de
Teatre (CNT) malbaratador de
diners, dirigit per Sergi Campa-
ner. I l’arribada d’Albertí –nou
director del CNT–, és saludada
amb un castís pasdoble torero. I
un personatge que es diu Toni
Solteres recorda un altre Toni
molt ben tractat pel TNC...
La veritat és que la pomada

enriolada que Tosar ha volgut
estendre sobre les ferides que
hagi pogut patir, defensant el
“seu”Maldà, té un pes excessiu
en elmuntatge. La petita reven-
ja del director sembla reduir
l’obra, notable per moltes ra-
ons, a una entremaliadura dra-

matúrgica. Una altra cosa serà
quanElmestre iMargaritamos-
tri els efectes dels reconsti-
tuents que li calen per esdeve-
nir la diversió política i apologè-
tica potent que imaginà Bulga-
kov. Em refereixo a una millora
de les transicions entre una situ-
ació i una altra, uns enllaços
que reclamen unes pautes enèr-
giques en comptes de l’espai
borrós i feble que m’ha semblat
veure-hi.
I també a una revisió a fons

de la interpretació dels actors:
Oscar Molina té algun paper
massa descordat; Fermí Rei-
xach, un dimoni d’una justa apa-
rença sinistra, es repenja en
una dicció ondulant, del mur-
muri al crit, que, crec, caldria
equilibrar i, en fi, Ponç Pilat pot-
ser ho hauria de millorar tot.c

L’escriptor andorrà Albert Salvadó

La petita revenja
del director sembla
reduir l’obra a una
entremaliadura
dramatúrgicaIVÁN F. MULA

Barcelona

U
niversitat de Pisa,
segle XVII. Un es-
tudiant humil i mi-
nusvàlid amb fam de

coneixement. Un català faldiller
i descarat. Un exprofessor mis-
teriós i solitari defensor de Ga-
lileu. Un món acadèmic mono-
lític. La Inquisició. Aquests són
alguns dels elements de l’uni-
vers que Albert Salvadó (Andor-
ra la Vella, 1951) planteja al seu
nou llibre,Obre els ulls i desperta
(Meteora).
“Aquesta novel·la és fruit de la

necessitat”, ens explica l’autor
que ja va enlluernar ambL’Infor-
me Phaeton: “Aquella novel·la va
ser una espècie de punt d’alarma
que va despertar alguna cosa en
mi. En l’informe explicava la
part externa del relat: tot allò
que veiem. Aquesta vegada, vo-

lia narrar la part interna: el que
sentim”. Ja fa vuit anys que Sal-
vadó va emprendre l’aventura
d’escriure novel·la històrica i, en
aquest temps, el gènere ha ex-
perimentat un salt considerable.
Tanmateix, ell es mostramodest
respecte a la seva contribució:
“Malgrat que es digui de mi que
sóc el revitalitzador de la no-
vel·la històrica en llengua cata-
lana, sota el meu punt de vista,
els gèneres no existeixen. És la
conclusió a la qual he arribat
després de molt de temps. L’im-
portant és el relat. Els gèneres
no són més que vehicles uns al
costat de l’altre. La vida és un
conjunt d’elements que coha-
biten”.
Amb una història ambientada

al segle XVII, Salvadó ens expli-
ca l’obsessió d’un jove en el seu
camí cap al coneixement. Tolino
Salerno, un noi amb un proble-
ma físic que el fa deforme als

ulls dels altres. Però, com es diu
al llibre, els sentits en ocasions
ens enganyen. Per apropar-se a
la veritat, cal tenir els ulls ben
oberts. La transformació deToli-
no és tant interna com externa.
Aquesta dualitat, és la que com-
parteixen estructuralment L’In-
formePhaeton iObre els ulls i des-
perta. Tolino es transforma, pe-
rò li queda igualment una lleu
coixesa. Això és, diu Salvadó,
“perquè sempre ens queda una
seqüela que ens recorda d’on ve-
nim. Allò que no hem resolt”.
Malgrat que no es considera

unhistoriador, ni pretendre exer-
cir com a tal, és evident que
aquest escriptor se sent còmode
en la part històrica del relat.
“L’historiador té l’obligació de
ser objectiu, així que només pot
esmentar els fets. L’avantatge de
l’escriptor és que pot entrar en
els pensaments i les emocions
dels personatges i mostrar-les”.c

Melody Gardot

Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (16/XI/2012)

DONAT PUTX

Envoltada per una escenografia
impactant –i per un excel·lent
equip de cinc músics–, Melody
Gardot va oficiar un concert for-
midable a Barcelona, on va pre-
sentar el seu tercer àlbum, The
absence. La cantant, pianista i gui-
tarrista nord-americana va enllu-
ernar el públic amb un intel·li-
gent full de ruta musical on el
jazz i el blues convivien amb
sons de Buenos Aires, fugues al
Brasil i altres espècies. Una fór-
mula elegant i radicalment sofisti-
cada, on l’artista –que tan aviat
respirava misteri com un esplèn-
did sentit de l’humor– va desple-
gar un gran carisma escènic.
Gardot va iniciar el fèrtil viat-

ge a cappella i en clau blues-gos-

pel amb No more my lord, mar-
cant el batec del tema a cop de
sabata i amb picarols al canyell.
El programa, de dues hores, va te-
nir parades prou significatives en

temes pertanyents a The absence,
com la bossa nova deLisboa i una
contagiosa Mira guarnida amb
batucada final. Fora del nou disc,
va commoure el públic amb la ir-
resistible bohèmia urbana que
embolcallava Les étoiles, o la bri-
llant revisitació d’Over the rain-
bow que va coronar la nit.c
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L’escriptor Albert Salvadó publica ‘Obre els ulls i desperta’
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