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novas....
–Tinc molts records de joventut 
amb Casanovas, que era flautista 
de l’orquestra de Pau Casals i un 
dels músics que se’n van anar 
d’Espanya arran de la dictadura 
de Franco. Ell va venir a tocar a 
Calcuta i va dirigir la simfònica 
local. Va escriure un concert per a 
flauta i el meu pare, que havia es-
tat solista amb ell, va dirigir l’es-
trena de l’obra a Bombai. Era com 
un més de la família i vaig sentir 
molt que quan vaig dirigir per 
primera vegada a Espanya ell no 
fos aquí.

–¿D’on va sorgir la seva amistat 
amb Pau Casals?
–De les meves actuacions al seu 
festival a Puerto Rico. Va ser tan 
generós amb mi que em va deixar 
triar sempre el repertori. Ell, per 
exemple, tenia vetats Debussy i 
Ravel per raons personals. Quan 
vaig complir dos anys a la mostra, 
li vaig demanar permís per tocar 
aquests compositors i em va res-
pondre: «D’acord. Has dirigit tan 
bé i et tinc tanta estima que et dei-
xo que els programis». I és que el 
mestre no havia oblidat que du-
rant la seva interpretació a París 
del Concert número 2 per a cel·lo de 
Dvórak, Debussy, que era a la sa-
la, li va preguntar:  «¿Per què to-
ques  aquesta  merda?» .  E l 
violoncel·lista li va girar l’esque-
na la resta de la seva vida. Així era 
Casals. H

què disposàvem quan vaig arri-
bar al teatre. I encara vénen més 
rebaixes.

–¿I quina és la solució?
–És hora de fer front a la realitat 
aplicant-nos també aquestes reta-
llades a nosaltres mateixos. És a 
dir, reduir salaris, pressupostos i 
fins i tot els costos de les producci-
ons. De moment, estem cooperant 
tots i, sincerament, prefereixo ser 
optimista perquè s’han aconse-
guit grans objectius.

–Sobretot amb l’orquestra...
–Em satisfan les bones crítiques 
que hem rebut ara amb Il trovato-
re i Medea, però el verdader èxit de 
l’orquestra ha estat poder oferir 
dues funcions de Tristany i Isolda, 
on els músics han aconseguit llu-
ir uns timbres brillants. 

–Sempre que ve a Catalunya re-
corda el flautista Francesc Casa-

La crisi
«És hora de
fer front a la realitat 
aplicant-nos
les retallades 
pressupostàries a 
nosaltres mateixos»

Impactant Complicite 
La companyia britànica presenta la monumental ‘The Master and Margarita’
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Després d’impactar amb 
la seva grandiloqüència 
visual en l’obertura del 
p r e s t i g i ó s  F e s t i v a l 

d’Avinyó, arriba al Grec The Master 
and Margarita (El Mestre i Margarida), 
l’aclamada producció de la compa-
nyia britànica Complicite sobre la 
clàssica novel·la de Mikhaïl Bulga-
kov. Sota la direcció de Simon 
McBurney, el muntatge recalarà 
–amb el seu vendaval d’imatges i la 
ferotge crítica a la Rússia estalinista 
i la seva burocràcia– al Teatre Lliure 
(sala Fabià Puigserver) fins dissabte 
que ve.
  Companyia capdavantera del te-
atre multidisciplinari d’avantguar-
da, Complicite torna a Barcelona 
amb «el que la crítica ha considerat 
el seu millor espectacle», va recordar 
ahir el director del Grec, Ramon 
Simó. Un festí d’imaginació i prodi-
gi audiovisual (que inclou animaci-
ons en 3D) al servei de la sàtira fan-
tàstica del mestre Bulgakov. 
 
DE MOSCOU A JERUSALEM / Escrita el 1939, 
la novel·la embasta diversos relats 
que transiten des del Moscou de la 
dècada de 1930, on el diable Voland 
en fa de les seves, fins a la Jerusalem 
de Ponç Pilat, que discuteix amb 
Jesucrist sobre el bé i el mal, passant 
per l’infern. Allà viatja la Margarida 
del títol per salvar el seu estimat, el 
Mestre, un escriptor (àlter ego de 
l’autor) reclòs en un psiquiàtric que 
crema la seva novel·la històrica so-
bre Pilat i Jesús al ser rebutjada. 

  «Els enigmes que Bulgakov uneix 
en la voràgine violenta i poètica de 
la novel·la són una de les raons que 
fan que sigui considerada una obra 
mestra de la literatura russa, mante-
nint-se intemporal i vital avui», ex-
plica McBurney, que reuneix sobre 
l’escenari 16 grans intèrprets. 
 Amb el poder de la imatge com a 
segell i esperó, la companyia, funda-
da el 1983 sota la influència del mes-
tre de la pantomima Jacques Lecoq, 
ha aconseguit més de 50 grans pre-

mis de teatre. Entre els seus especta-
cles més recents figuren Measure for 
measure, A disappearing number, A 
dog’s heart, Endgame i Shun-kin. «El 
nostre repte és integrar text, músi-
ca, imatge i acció per crear un teatre 
incòmode i que sorprengui», decla-
ra el director i cofundador de Com-
plicite. The Master and Margarita sor-
prèn, commou i meravella. H  

The Master and Margarita
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Simon McBurney 
adapta l’obra 
mestra de Mikhaïl 
Bulgakov amb
un muntatge 
audiovisual 
espectacular

Una escena del muntatge que es veurà al Teatre Lliure fins dissabte que ve.
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El festival d’estiu de Barcelona 3 Teatre i dansa

Popea intriga al Mercat
L’òpera de Monteverdi inspira la coreografia de Gauthier Dance

I. F.
BARCELONA

Els tripijocs de l’ambiciosa Popea 
per casar-se amb l’emperador Neró 
arriben al Mercat de les Flors (avui i 
demà) de la mà de la companyia ale-
manya de dansa contemporània 
Gauthier Dance, que debuta a 
Barcelona amb la premiada Poppea 
//Poppea. A la coreografia de Christi-
an Spuck s’hi uneixen elements fíl-
mics i parlats en un seductor experi-
ment escènic inspirat en l’última 
òpera de Claudio Monteverdi, La co-
ronació de Popea. 
  «Durant anys en la dansa con-
temporània vaig veure que cada cop 
les peces eren més fosques i que el 
públic no entenia el que veia. Vaig 
formar una companyia per fer el 

contrari», va explicar el ballarí, core-
ògraf i músic Eric Gauthier, que s’ha 
consagrat amb l’originalitat i l’hu-
mor de les seves creacions. Però en 
aquesta Poppea// Poppea coreografia-
da per Spuck l’humor deixa pas al 
costat fosc i l’ambició humana. 
«Quan em van proposar fer una peça 
per a aquesta companyia vaig bus-
car una història molt potent, amb 
personatges amb caràcter. És l’única 
òpera en què l’amor guanya de for-
ma malvada», va dir Spuck. 
 Per aclarir l’argument, l’artista 
Mariane Illig s’encarrega d’explicar 
en vuit frases en català qui són els 
personatges i el que els succeeix. Són 
nou ballarins, amb el mateix Gaut-
hier en el paper de Neró. Les projec-
cions, amb les cares de l’elenc i altres 
imatges subaquàtiques, i la versiona-
da música de Monteverdi, amb fu-
gues al tecno, completen el muntat-
ge, premi Der Faust 2011 a la millor 
coreografia. H 

Poppea //Poppea 
3 Mercat de les Flors • Avui i demàUn moment de ‘Poppea//Poppea’, que inclou imatges cinematogràfiques.
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