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Alícia Pérez a ‘El mestre i Margarita’, un muntatge gairebé hipnòtic

QUADERN DE TEATRE
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

Calendari d’un temps passat
12

de gener del 2004. El calen-
dari meteorològic de l’any ja
és a disposició del que fia la
seva existència a l’oracle po-

pular. Un dia per mes. Dotze dies per
dotze mesos. Futurologia barata, esta-
dística de braser. Qualsevol constant és
vàlida per crear un cicle que ofereixi
una pauta en l’incert. Un anhel dels
avantpassats que podria també afectar
l’incipient any teatral. La seguretat de
l’èxit de Dissabte, diumenge i dilluns o
Celobert. Ells han merescut el rescat
material, altres hauran de tenir prou
amb un calendari personal i efímer.

Gener
L’estrena de Celobert de David Hare no
només va revalidar, dirigits per Ferran
Madico, el talent de Josep Maria Pou i
Marta Calvó, també va mostrar al pú-
blic que existeix un teatre de qualitat
que treballa l’emoció i la consciència.
El compromís de Hare és amb l’indivi-
du. Aquest és el seu material de treball,
la font i l’objectiu de la seva escriptura
teatral. Directe i convencional en la
forma, les seves obres són reflexions
nítides sobre la senzilla complexitat de
l’existència. Una mirada sempre a l’al-
tura dels seus personatges, que evita
l’omnipotència de l’autor. Hare reco-
neix que hi ha un límit a la manipu-
lació creativa i deixa que els seus per-
sonatges sorprenguin pels seus impre-
visibles hàbits adquirits.

Febrer
Més Hare al Romea. Via Dolorosa va
aportar la novetat de portar l’autor a
Barcelona per travestir-lo en actor. Un
exemple perfecte de la humilitat que
reivindica Hare en un escenari. Davant
una qüestió tan espinosa i llastrada per
les opinions absolutes com el conflicte
territorial que enfronta israelians i
palestins, ell només planteja pregun-
tes i dubtes. Interrogants que neixen
d’experiències i converses en primera
persona. Teatre polític en el sentit més
profund, com una emanació natural
del perfil col·lectiu de l’ésser humà.

Març
L’etiqueta d’ enfant terrible pesa sobre
Roger Bernat. Els seus intents d’insti-
tucionalitzar el seu criteri en una obra
cada cop més ambiciosa i més concep-
tual es plasmaven en muntatges cada
cop més mancats d’energia, com si el
terrible fagocités l’ enfant. Entrenat i
alliberat per les transhumants càpsu-
les de Bona gent, es va presentar al
Lliure de Gràcia amb Bones intencions
pletòric de forces i idees. Un muntatge
defensat amb dents i ungles per la seva
incondicional tropa d’actors-autors.
L’activitat estajanovista de Bernat des-
plegada durant el 2002 i el 2003, des
del primer Bona gent (De la impossibilitat
d’entendre’s a un mateix) fins a la recent
La, la, la, la, la va evidenciar el seu fi
olfacte dramàtic, sensible en el desco-
briment de nou material en el més in-
transcendent i brillant en la seva
transformació en imatges teatrals.

Abril
En el sempre interessant Tantarantana
es va estrenar la direcció de Borís Ro-
tenstein de Dies feliços de Beckett. Obra

críptica, obra d’actriu. El director va
encertar al confiar el paper de la dona
enterrada a Carme Sansa. Intèrpret de
caràcter, va exhibir una subtil intel·li-
gència a l’alliberar el personatge dels
seus lligams com a lúcid vehicle per a
grans dames del teatre en plena exhi-
bició de les seves facultats. L’actuació
de Sansa mereix ser recordada per la
naturalitat amb què acceptava l’artifici
de la situació. Una actriu acostumada
a tot i que fa de l’ofici un sensible
exercici d’experiència i maduresa.

Maig
De la impossibilitat de trobar la paraula
justa era el títol de la penúltima pro-
posta del cicle Bona gent. Punt de tro-
bada: La Caldera, un dels diferents es-
cenaris ocults que Bernat va ocupar en
el seu itinerant bolo urbà. Espais que
predisposen a transformar les relaci-
ons habituals entre actor i espectador.
Bernat va decidir a La Caldera trencar
fins i tot amb la idea de l’espectacle
com a treball final que té la seva raó de
ser en l’aprovació del públic. La cin-
quena càpsula no era un muntatge
sobre la comunicació, sobre l’esforç
per superar el silenci o el perill de
tancar-se en un món interior, era, so-
bretot, la confessió que fins i tot la
creació té el seu punt d’esgotament.
Bernat oferia com a espectacle la seva
resignació a no anar més enllà del que
hi havia.

Juny
Si algun muntatge mereix ser rescatat
del calendari per entrar a formar part
d’un cicle ritual de bon teatre, aquest

és El mestre i Margarita, l’adaptació per
a l’escena de l’obra de Mihkail Bulgà-
kov. Jean Claude Carrière i Xicu Masó
van aconseguir convertir una novel·la
impossible, complexa, calidoscòpica,
en un espectacle gairebé hipnòtic. Un
treball artesà abocat a aconseguir els
efectes més espectaculars amb les ei-
nes i els trucos més senzills. Per unes
hores tots els mons imaginats per
Bulgàkov es van materialitzar en la
nua sala del Teatre Lliure de Gràcia. Un
espai manipulat com va voler per Lluís
Castells, tant en els seus paràmetres
físics com en els sorprenents punts de
mira. Gairebé totes les mirades que el
cinema i el teatre permeten es feien
realitat en l’austera escenografia con-
vertida en un espai de llibertat per als
intèrprets i el públic.

Juliol
En el CCCB es va instal·lar el laberint
cec del Teatre dels Sentits. El hilo de
Ariadna proposava un viatge iniciàtic
cap a la trobada amb un mateix. Dèdal
esdevingut home de Da Vinci, el centre
de l’univers perdut en la foscor per
recuperar el seu jo i la seva centralitat.
La tàctica del Teatro de los Sentidos
és recurrent: trencar les convencions
del teatre –sobretot el sentit col·lec-
tiu– i col·locar l’espectador en una
situació de pràctica indefensió. En-
frontat a un cert pànic natural, l’es-
pectador es defensa amb l’acceptació
de l’abandó i la recuperació dels
sentits primaris com a instruments
de judici. El joc funciona, especial-
ment per als que s’estrenen en el
món teatral d’aquesta companyia.

Agost
Descans. Potser un moment de feblesa.
Una petita sala alternativa en el barri
vell de Bahía. Sala minúscula i gelada.
En l’escenari un monòleg amb la figu-
ra de Janis Joplin com a excusa. Res a
destacar. Descans.

Setembre
El Festival d’Edimburg va visitar Bar-
celona per gentilesa de Calixt Bieito.
Aquí era el seu Hamlet, una de les
apostes més arriscades del director: un
Shakespeare a la Bieito amb intèrprets
britànics. El muntatge va ser rebut a
Edimburg amb divisió d’opinions:
unànimement entusiastes entre els
crítics escocesos i gairebé corporativa-
ment negatives entre els anglesos. El
públic escocès va optar per recolzar
l’entusiasme amb aplaudiments i pre-
mis. Aquí, al Romea, potser es va poder
entendre aquesta divisió de criteris.
Davant la captivadora presència de
Diane Fletcher (una reina Gertrudis
que fixa càtedra amb només moure el
te) i Rachel Pickup (una Ofèlia mal-
tractada fins al seu propi ensorrament
psíquic) i hi havia el dubte de George
Antón per trobar el seu Hamlet, una
decisió tampoc adoptada per Bieito.

Octubre
El Lliure de Gràcia va ser novament, a
punt de tancar-se en la inactivitat d’u-
nes reformes, l’escenari d’un altre dels
muntatges memorables de l’any. Els
contactes i les afinitats generacionals
d’Àlex Rigola van convèncer Thomas
Ostermeier per mostrar la seva versió
“berlinesa” de Shopping and Fucking de
Mark Ravenhill. Un espectacle esgota-
dor per la imparable energia vessada
per la companyia. Teatre psíquic
transformat en teatre físic, com una
teràpia de xoc, com un joc portat al
límit dels esforços. Una entrega abso-
luta per part d’uns intèrprets que ar-
riben a aquests extrems en possessió
d’una perfecta tècnica. L’ action-painting
portat a un escenari.

Novembre
Amb 4Dòptic Javier intenta el maridat-
ge entre el seu concepte de teatre i ac-
tors catalans. El resultat de la prova va
ser menys satisfactori que els anteri-
ors, però va mostrar la validesa de la
seva idea escènica fins i tot amb un
elenc una mica menys còmplice o més
bregat en els seus experiments de di-
mensions paral·leles. La seva drama-
túrgia intencionadament coral, en el
que constantment es disputa un terri-
tori dramàtic, funciona més enllà de la
qualitat, implicació o experiència dels
actors i actrius. És un teatre que con-
tamina diferents gèneres per esdevenir
únic i reconeixible.

Desembre
La combinació Arrabal-Juan Carlos Pé-
rez de la Fuente podria provocar justi-
ficats recels. De tota manera, calia
oblidar-se per fer-li justícia a la ceri-
mònia que en nom d’Arrabal oficia
María Jesús Valdés a Carta de amor (Como
un suplicio chino. Un muntatge intens
–manipulat amb talent pel director–
que honora la saviesa escènica de l’ac-
triu i l’esforç íntim de l’autor.


