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Hi havia una vegada una
companyia de teatre
britànica de ressonàn-
cies afrancesades que
va meravellar una ciu-

tat que tenia l’única finestra al món
entre les parets industrials del Mer-
cat de les Flors. Théâtre de Compli-
cité. Un ja llunyà 1993 va transfor-
mar el món oníric de Bruno Schulz
en un viatge teatral que violava les
lleis de la natura, del temps i de l’es-
pai. Simon McBurney i la seva dota-
da tropa d’actors i tècnics tornaria a
sorprendre el públic local amb The
three lives of Lucie Cabrol, Mnemo-
nic i A disappearing number. Cap
d’aquestes, però, va superar la revo-
lució estètica que va arribar amb
The Street of Crocodiles.

Cap més obra, fins fa pocs dies.
En una altra ciutat l’espectador es
va trobar amb la seva versió teatral
d’un text que el sentit comú desa-
consellaria portar a un escenari: El

TEATRE

Complicité torna a
meravellar amb el festí
demoníac de Bulgàkov

mestre i Margarida de Mikhaïl Bul-
gàkov. Aquesta lògica ja la van
menysprear fa anys Xicu Masó, Pep
Tosar i Xavier Albertí, i ara ho ha fet
Complicité amb uns resultats igual-
ment extraordinaris. Aquesta fita
de la literatura russa del segle XX
deu amagar un sortilegi que trans-
forma una prosa que només obeeix
a la imaginació en pura fantasia te-
atral. Les posades en escena
d’aquesta novel·la representen la
revenja d’un autor que va morir sen-
se entendre per què havia perdut el
favor de Stalin i per què no li perme-
tia emigrar per tornar a respirar
com a escriptor, i la d’un text irreve-
rent que va ser mutilat i condemnat
a una letargia clandestina. Sobre
aquesta malaltissa (no) relació,
Juan Mayorga va escriure Cartas de
amor a Stalin.

El mestre i Margarida és una obra
fascinant que viatja entre el Moscou
més tenebrós de l’estalinisme i el
Jerusalem de Ponç Pilat. Satanàs
–acompanyat de la seva cort– aixe-
carà amb les seves arts nigromàn-
tiques un pont entre els segles per
salvar-se d’un ateisme que en negar
l’existència de Déu qüestiona la del
dimoni. Amb l’arribada del senyor
de les mosques a l’atemorida metrò-
polis i el seu laberint de delators i
sospitosos, víctimes i botxins, la ciu-

tat entra en una espiral d’un horror
sarcàstic i sobrenatural del qual sor-
girà una història de pietat, fe i sacri-
fici per amor.

Escenaris separats per milers de
quilòmetres o anys, personatges de-
capitats, al·lucinats, invisibles, vo-
ladors; hipnosis col·lectives, balls
d’ultratomba i cavalls solcant el cel.
Aquests són alguns dels reptes que
posen a prova la il·limitada capaci-
tat evocadora de la companyia bri-
tànica. El seu teatre arrossega el pú-
blic pel vertigen d’una successió
d’imatges creades amb els mínims
mitjans. Hi ha projeccions, sí, però
també la simple presència d’un cos
pot materialitzar un tramvia en tra-
jectòria de xoc, l’hort de Getsema-
ní o una bacanal presidida per una
deïtat hindú. Un festí teatral.e

Els actors de Théâtre de Complicité aconsegueixen un remolí d’imatges amb els seus
propis cossos, uns recursos escènics austers i projeccions de vídeo. ROBBIE JACK

La companyia britànica porta a Madrid
el clàssic rus ‘El mestre i Margarida’

L’espectacle que
tancarà el festival Grec
El Festival de Otoño en Primavera
de Madrid ha acollit The master
and Margarita com a coproduc-
tors de l’espectacle amb sis teatres
europeus més. Els Complicité la
van estrenar a Plymouth el novem-
bre passat i inauguraran el Festi-
val d’Avinyó el 7 de juliol. Del 25 al
28 de juliol passaran per Barcelo-
na per tancar teatralment el festi-
val Grec. En realitat, l’últim acte
del certamen serà el concert d’Els
Amics de les Arts. Aquesta setma-
na també s’han anunciat els con-
certs de Toquinho, Katie Melua i
Tomatito & Omar Faruk Tekbilek.

Desafiament
Portar ‘El
mestre i
Margarida’
a escena és
tot un repte
dramàtic

ÒPERA

Una joia lírica de Xavier Montsalvatge amb vocació de clàssic
cal d’Antoni Ros Marbà com a nove-
tat al fossat. El coliseu ofereix,
doncs, una nova oportunitat per
gaudir d’una joia lírica que algun dia
serà un clàssic.

La música i el tractament vocal
d’El gato con botas són una delícia,
però el llibret de Nèstor Luján, ba-
sat en el conte homònim de Per-
rault, acusa el pas del temps en l’ús
del llenguatge, que avui resulta dis-
tant i poc familiar per als més petits.
Segueix sent, tal com volia el seu au-
tor, una òpera basada en un conte
infantil, però explicada musical-
ment amb les armes líriques de la
tradició italiana.

Antoni Ros Marbà, que va enre-
gistrar aquesta obra el 2002 –un
gran disc del segell català Columna
Música que va ser nominat als pre-
mis Grammy– torna a fer diana.
Domina l’estil, treu bon partit a la
Simfònica del Liceu i atorga caràc-
ter i encant a la música del gran
compositor català. Repeteix el ma-
teix equip vocal que va estrenar el
muntatge, encapçalat per la mezzo-
soprano Marisa Martins (el gat), el

El gato con botas de Marisa Martins destaca per la
seva musicalitat i la seva presència escènica. A. BOFILL

tenor Antoni Comas (el moliner) i
el baríton Enric Martínez-Castig-
nani (el rei). Coneixen a fons l’obra
–també van participar en l’enregis-
trament del disc– i broden els seus
respectius personatges amb un mi-
nuciós treball vocal i teatral. Mar-
tins triomfa donant vida a l’astut
felí amb musicalitat, encant vocal
i una presència escènica irresisti-
ble. Al seu costat, Comas i Martí-
nez-Castignani encerten en l’ex-
pressivitat i teatralitat justa, men-
tre que la soprano María Luz Mar-
tínez (la princesa) i el baix Miquel
Àngel Zapater (l’ogre) completen el
repartiment amb eficàcia.

La fantasia i el personal sentit
del color de la dissenyadora Agatha
Ruiz de la Prada, autora de l’esce-
nografia i el vestuari; l’enginyosa
coreografia de Núria Castejón, i la
il·luminació de José Luis Canals
doten l’espectacle d’una personali-
tat visual, seductora i capaç
d’atreure l’atenció dels més petits.
Emilio Sagi maneja amb neteja,
claredat i sentit de l’humor aquests
recursos escènics.e

‘El gato con botas’
GRAN TEATRE DEL LICEU
19 de maig

JAVIER PÉREZ SENZ

En un país que tingués més
cura del seu patrimoni lí-
ric, la primera òpera de
Xavier Montsalvatge, El
gato con botas, ja seria un

clàssic. Però no és aquest el cas. Des
de la seva estrena, el 1948, en una
Barcelona grisa, ofegada per la misè-
ria de postguerra i la repressió fran-
quista, només s’ha programat no-
més dues vegades més. La darrera va
ser el 2007, en un muntatge sota la
batuta de Josep Vicent dirigit escè-
nicament per Emilio Sagi. Fa bé el
Liceu de reposar-la ara –queden du-
es funcions matinals més, els dies 26
i 27 a les onze del matí– amb els ma-
teixos cantants que la van estrenar
el 2007 i la magistral direcció musi-
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