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escriure un esglaiador evangeli apò-
crif. Un text magne sobre la compas-
sió i la redempció enmig de la foscor
d’un règim totalitari, patològic i as-
sassí com el de Stalin. Un miracle hu-
manista propiciat per la trobada de
l’àngel caigut (el professor Woland,
magnífic Paul Rys que es desdobla en
el mestre i alter ego de Bulgakov) i
una dona (Margarita, extraordinària
Sinead Matthews) que representa
l’amor absolut.e

Alexey Lebedev
CASTELL DE SANTA FLORENTINA
Avui a les 22 h

DISSABTE

El castell de Canet de Mar
acull el recital del virtuós pia-
nista rus, que va ser un dels
guanyadors del Concurs In-
ternacional Maria Canals.

La Locomotora Negra i Motis
FESTIVAL DE PORTA FERRADA
Avui a les 22.30 h

Tots uns clàssics del jazz amb
la nova fornada que simbolit-
zen Andrea Motis i Joan Cha-
morro tancaran la setmana del
jazz del festival de Sant Feliu.

Marc Parrot
FESTIVAL INTERLUDI
Avui a les 23 h

Calonge acull l’espectacle
Ombres de plata, un concert a
partir del nou àlbum de Par-
rot amb projeccions del cine-
asta Segundo de Chomón.

Viktoria Mullova
FESTIVAL DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Avui a les 22 h

A l’església de Sant Genís la vi-
olinista russa Viktoria Mullo-
va tocarà les sonates i partites
per a violí sol de Bach, unes pe-
ces essencials.

L’Evangeli segons Complicite

van sortir-se’n amb bona nota, de
l’examen.

Complicite no només crea imat-
ges memorables, manipula l’espai
imaginat al seu gust i juga amb el
tempssubjectiu,sinóquetambéil·lu-
mina els textos que tria. La secreta
novel·la mai acabada de Bulgakov és
inabastable i exigeix que es prenguin
decisions sobre en quina interpreta-
ció es concentra la dramatúrgia. En
aquest cas, la companyia ha optat per

Els recursos escènics que utilitza McBurney meravellen fins i tot un públic expert. ROBBIE JACK

Bulgakov
Un text sobre
la compassió i
la redempció
enmig d’un
règim
totalitari com
el de Stalin

The master and Margarita
TEATRE LLIURE
25 de juliol

La Cova d’El Cau de Tarragona exposa fins al 22 d’agost
25 anys sense The Smiths, una col·lecció privada de pòs-
ters promocionals del mític grup de rock alternatiu. L’es-
pai és un dels llocs més emblemàtics de la música indie
de la Catalunya Nova, amb voltes i parets del segle I.

THE SMITHS A LA COVA

En Directe

L’espectacle Popcorn machine que es feia a la carpa de
circ del Grec ha sigut víctima de l’escàndol musical que
emet la Font de Montjuïc. La funció de dijous es va sus-
pendre per la contaminació acústica. Ahir, en l’últim
bolo, van endarrerir l’horari fins a les 22.30 h.

LA MOLESTA FONT DE MONTJUÏC

Crònica

JUAN CARLOS OLIVARES

Complicite va néixer el
1983 amb el nom com-
plet de Théâtre de Com-
plicite. Han passat gai-
rebé trenta anys i la

companyia conduïda per Simon
McBurney només ha reduït el seu
nom. El prestigi no ha parat de créi-
xer, com la seva capacitat d’inventar
nous universos teatrals. Pocs –en-
tre ells Robert Lepage– veuen l’in-
tèrpret com un metall preciós que
en contacte amb altres catalitzadors
dramàtics multiplica les seves pro-
pietats per adquirir un protagonis-
me que supera la mera valoració
com a actors. Són xamans, media-
dors entre la dimensió de l’especta-
dor i una altra que només ells saben
obrir amb els seus extraordinaris
treballs teatrals.

Potser d’aquesta inesgotable
energia creativa també en sorgeix la
seva insistència a contemplar cada
nou muntatge com un repte, un es-
tímul col·lectiu per superar la seva
pròpia biografia artística. Sempre
ofereixen més, més històries per
meravellar l’espectador.

Un repte és portar El mestre i
Margarida de Bulgakov –obra mes-
tra indiscutible del segle XX– a un
escenari. Cal fer un incís: Xicu Ma-
só, Pep Tosar i Xavier Albertí tam-
bé van ser l’any 2003 uns valents i

“Els actors no fem vacances: a l’agost estaré a l’atur”

Ha treballat amb un gran
equip femení: Sílvia Munt,
Rosa M. Sardà, Nora Navas
i Mar Ulldemolins.
Són unes grans professio-
nals i n’estic content perquè
prefereixo treballar amb ac-
tors millors que jo. Quan tinc ac-
tors que en saben més que jo, em re-
troalimento. Prefereixo treballar
envoltat de gent amb talent. I, so-
bretot, en el que més coincideixo

ROGER ROSICH
BARCELONA

Demà posen el punt final a Dubte.
Sí. L’espectacle ha colpit el públic i,
sense ser pretensiosos, creiem que
hem fet de bons transmissors de
l’autor. És un text amb contingut i
pensem que la gent l’ha comprès: no
és una obra sobre la pederàstia, és
sobre les prejudicis i la importància
de tenir la ment oberta.

amb la Sílvia i amb l’equip és que
l’autor és l’autèntic creador i

l’hem volgut seguir. L’impor-
tant és estar al servei de la his-
tòria amb el mínim de trans-
ferències possibles, deixant el
lluïment personal a part, i
crec que hem jugat molt bé
aquest joc.

Quina acollida ha tingut entre el
públic?

El Grec sempre ha estat molt viu
d’espectadors. Els pitjors mesos són
el maig i el juny, que la gent té ga-
nes d’estar a l’aire lliure. Al juliol, els
que no estan de vacances volen fer

activitats a la ciutat. El juliol sempre
ha estat un bon mes per al teatre.

I a partir de dilluns, quin estiu li
espera?
Els actors no fem vacances, perquè
no ens paguen per això: al mes
d’agost estaré a l’atur. Anirem amb
la família a un racó de les Balears
que sempre és el mateix. Les illes
per mi són una meravella que te-
nim aquí al costat. El 27 d’agost em
posaré a treballar amb Oleanna, de
David Mamet, amb el David Sel-
vas, que estrenarem al Romea a
mitjans d’octubre. Vaig a l’atur
tranquil.e

Madaula, a la
pell del capellà
acusat de
pederasta. RUANO

ACTOR

Ramon Madaula


