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Un viatge al·lucinant
CRÒNICA La companyia anglesa Complicite meravella al Lliure amb ‘The Master and Margarita’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Espectacle (art) total. La 
companyia britànica 
Complicite va tornar a 
meravellar amb l’estrena 

al Lliure de The Master and Margarita 
com ho ha fet en totes les seves visi·
tes anteriors a Barcelona. Queden 
avisats els amants del teatre, de la 
cultura sense més ni més, davant de 
les dues funcions (aquesta nit i de·
mà) que queden d’una de l’obres cab·
dals (o la més gran) del Grec 2012. No 
hi haurà, per desgràcia i motius més 
que coneguts, gaires ocasions de 
veure en aquesta ciutat muntatges 
de la dimensió del que Simon 
McBurney i la seva tropa han edifi·
cat a partir de la monumental novel·
la de Mikhaïl Bulgakov. Dir que està 
a l’altura de l’original és suficient.
 El desplegament d’imaginació i 
mitjans és tan aclaparador com el 
text de l’autor rus. Planteja un viat·
ge d’històries creuades que va del 
Moscou estalinista dels anys 30 al 
Jerusalem de Ponç Pilats ple de res·
sonàncies polítiques, poètiques, fi·
losòfiques i religioses. És, també i so·
bretot, un descens als inferns en 
nom de l’amor. Margarita ven la se·
va ànima al diable per recuperar el 
seu estimat Mestre. Les capes inabar·
cables de la novel·la es despleguen al 
llarg de tres hores d’orgia teatral.

EXPERIÈNCIA CINEMATOGRÀFICA / Si totes 
les obres de Complicite representen 
un viatge per al públic, la seva últi·
ma creació accentua esa tendència 
amb una posada en escena trepi·
dant. La sensació d’assistir a una 
enorme experiència visual, pura ci·
nematografia, no limita per a res la 
càrrega teatral d’una peça majúscu·

la.
 En The Master and Margarita brota, 
com sempre, l’efectivitat d’uns trucs 
escènics marca de la casa, per exem·
ple, amb canvis de situació en un 
suspiro. Igual es passa d’un parc de 
Moscou, a un psiquiàtric que al pa·
lau on Pilat sospesava, asfixiat pel 
dubte, si havia de condemnar a 
Jesús. Tot a partir d’un joc de llums, 
un ràpid moviment coral o un efecte 
sonor. Nada molesta i tot flueix en 
un muntatge que disposa del suport 
de  recursos de vídeo apabullantes 

per donar vol al text de Bulgakov. 
Per exemple, una gran pantalla de 
fons ens situa pels carrers de Mos·
cou, com una cartografia militar ins·
pirada en Google Maps, on el Diable 
i els seus sequaços hacen de las 
suyas.
 Setze actors –entre ells l’espa·
nyol, resident suec, César Sarachu 
(Cámara Cafè)– es multipliquen sense 
pausa en una obra que desató màxi·
ma expectació en la seva estrena, 
amb el conseller Mascarell, teatrers de 
postín, David Trueba i l’exministra 

Poncio Pilatos (Tim McMullan), en una escena de l’obra que dirigeix Simon McBurney.

ROBBIE JACK

La novel·la de 
Bulgakov flueix 
recolzada en una 
posada en 
escena  trepidant 
amb un 
espectacular 

  

  

Katie Melua, en el seu món
CRÒNICA L’artista va viatjar del pop oníric al blues al Grec

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Katie Melua diu que le pregunten so·
vint quin és el seu estil musical, i ella 
surt del trance com pot, apel·lant a la 
naturalitat, la inquietud, l’eclecti·
cisme... Lo comptava el dimecres al 
Grec, després d’obrir el recital amb 
un cant oníric de pel·lícula (Secret 
symphony), seguir amb una peça pop 
de desenvolupament discotequer 
(The house) i afegir després un assalt 
folkie amb guitarra acústica (If you 
were a sailboat), i abans de precipitar·
se en brazos del blues amb My 
aphrodisiac is you. Melua tritura les 

lleis de com deu un artista oferir·se 
al públic, i no le va malament. Segu·
rament, el fil conductor és ella ma·
teixa: esa veu que pot moure’s entre 
l’extrema sensibilitat i l’accent ro-
ots.
 En la seva última obra apareix en·
vuelta en vaporós arreglos orques·
trals, però en directe Melua es va de·
cantar per textures més bàsiques i va 
recuperar registres bluesístics que 
van quedar bastant relegats en la se·
va anterior gira, quan presentava 
The house. Va demostrar que algunes 
d’esas noves cançons sobreviuen a 
altres enfocaments, com Better than a 

dream, composició majestuosa i so·
fisticada que va interpretar a veu i 
guitarra. Llàstima que no afegís a esa 
seqüència Gold in them hills, la cançó 
de Ron Sexsmith que obre el disc i 
que podria donar enveja a Joanna 
Newsom.

CONTROL DE SUCRE / Melua es va posar 
cabaretera en A moment of madness i 
va cultivar la cançó lànguida i fanta·
siosa en Call off the search. Però hi va 
haver abundant fibra bluesística a 
través de cites a John Mayall (Crawling 
up a hill), Bo Diddley (You do’t love me) 
i Janis Joplin (Kozmic blues), i de peces 

com Moonshine i Mockingbird song. És 
un material que resol amb estil i con 
el que compensa els possibles exces·
sos de sucre d’altres parcel·les del 
seu repertori, però no és ahí on exhi·
beix el seu segell més personal.

  Potser Melua tingui por a ser 
tachada de sentimental o tova, terri·
bles insults en certs àmbits. Però no 
hi ha nada dolent en belles peces 
com Nine million bycicles i The closest 
thing to crazy, ni en l’acústica I cried for 

Katie Melua, la nit de dimecres passat al Grec.

FERRAN NADEU

‘Boys do’t 
cry’ enfronta 
el poder i la 
resistència

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Tras firmar la dramatúrgia de la 
coreografia Ballant a la sorra, de 
Maria Rovira, l’autora Victoria Sz·
punberg torna al Grec amb un 
text contundent, Boys do’t cry, que 
aprofundeix en el poder, la resis·
tència, l’èxit, el fracàs i les renún·
cies vitals. El muntatge, sota la di·
recció de Glòria Balañà, es repre·
senta al Teatre Lliure (Espai 
Lliure) fins a diumenge que ve i re·
calarà al Tantarantana la tempo·
rada que ve. 
 La trama part del retrobament 
de dos vells amics: un ha triomfat 
com a polític –Armand Villén–, i 
l’altre és un escriptor sense sort 
que es siente un fracassat –
Francesc Garrido–. Alicia Gon·
zález Laá (dona del primer) i 
David Anguera completen l’elenc. 
«L’encuentro d’esos homes pro·
voca una explosió catàrtica en 
tots dos; cada uno fa de mirall per 
a l’altre i serveix d’acicate per en·
frontar·se a lo mejor o el pitjor 
d’un mateix», va explicar la dra·
maturga, que enfronta dues ma·
neres d’entendre i caminar pel 
món. «L’obra transita entre la 
llum i la foscor; entre el poder i la 
resistència. La mateixa tensió que 
vivimos avui», va agregar.
 Balañá va destacar la «equili·
brada mezcla de realisme i ab·
surd; humor i drama; mimetis·
me i patetisme» d’un text que «co·
mença amb una bufetada que 
s’arrossega per tota l’obra». H

Boys do’t cry
3Lliure • del 26 al 29 de juliol • 21.00 h.


