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Don Juan (Lluís Homar) en plena seducció sota la mirada del seu criat Sganarelle (Jordi Boixaderas)

T E A T R E

‘Don Juan’

Un pont trencat
Francesc Massip

‘Don Juan o el Festí de Pedra’, de Molière.
Versió: Carmen i Josep M. Vidal. Intèrprets:

Lluís Homar, Jordi Boixaderas, Cristina
Genebat. Escenografia i vestuari: Jean
Pierre Vergier. Direcció: Ariel García
Valdés. Teatre Grec, 25 de juny.

És sabut que Don Juan, el personatge
més universal del teatre espanyol, adqui-
reix els seus perfils més profunds i moderns
amb Molière. Tot el que tenia d’inaferrable
fugacitat en el vertiginós Burlador de Sevilla,
de Tirso de Molina, ho té en Molière de
penetrant anàlisi de l’individu. Sacrifica,
això sí, la trama arborescent, dinàmica i
virolada, i les seduccions compulsives del

protagonista queden reduïdes a la cruel plantada de
Donya Elvira i al joc de billar amb dues pageses. Però
inocula en la personalitat de l’heroi una dimensió
existencial inèdita basada en el racionalisme cartesià.
L’altre gran encert del dramaturg francès és haver
convertit el criat graciós, d’un servilisme i una covar-
dia bufonesques, en un Sganarelle que representa la
veu de la consciència que obliga Don Juan a since-
rar-se, a integorrar-se sobre si mateix i la vida que
mena, i que posa de relleu els valors dels actes i les
afirmacions de l’amo en una relació dialèctica que
recorda la de Don Quixot i Sanxo Pansa.

La tasca del director d’escena quan s’enfronta a un
clàssic ha de consistir a construir un pont que el faci
accessible i l’apropi al públic d’avui. Ariel García Val-
dés ho ha intentat vestint els personatges amb smoking,
posant ulleres de sol a Don Juan i situant l’acció en un
racó de platja deserta com un lloc de no-ningú. Però
no hem vist l’angoixa de l’home davant del seu destí.
No hem vist el pensament científic de Molière gairebé
contemporani al de Descartes. No hem vist el primer
ateu en escena que és Don Juan. No hem gaudit d’a-
quella llibertat intel·lectual que expressa l’autor, que
va enfurismar la hipòcrita beateria imperant i que el
va obligar a retirar l’obra després de 15 representaci-
ons al Palais-Royal (1665), una obra que no tornaria a
l’escena francesa fins al 1841. Tampoc no hem vist
enlloc la subversió que s’anunciava, ni ens ha arribat

la transgressió que en el seu moment fou pedra d’es-
càndol. Hi ha massa decisions (o indecisions) que ho
han impedit. Per començar, no encertem a veure-hi
cap lectura des del present que tradueixi l’impacte
que la rotunda argumentació d’un escèptic descregut
va provocar a l’època. Quedar-se en els signes externs
d’un vestuari i una escenografia no és anar gaire lluny.

Però és que, a més, en el treball interpretatiu, l’ori-
entació que el director ha atorgat als personatges és
poc convincent. Lluís Homar enfoca un Don Juan
afectat, amb una gestualitat amanerada, una dicció
plena de cantarelles absurdes i engolaments remots,
que escup les paraules com qui menja tramussos, en
una interpretació que llesca i lamina el personatge de
l’heroi fins a fer-lo irreconeixible. La Donya Elvira de
Cristina Genebat està més pendent del que aparenta
que del que diu, i les trasbalsadores reconvencions que

fa al marit que l’ha abandonat les aboca a una velo-
citat que deixa a la cuneta tots els matisos, especial-
ment quan les paraules més intenses se li fan dir as-
seguda en una cadira, en un espectacle en què tothom
parla dret, que és com un salt de trampolí fet a peu pla
des de la vora de la piscina. El director, tampoc no se
sap ben bé per què, presenta els pagesos com a figures
d’esperpent, sobretot la Charlotte d’Elena Fortuny,
una interessant actriu obligada a moure’s amb uns
gestos desgarbats, uns moviments apallassats i una
actitud destarotada. Sort n’hi ha de Jordi Boixaderas,
que fa un imponent Sganarelle, en tots els sentits
contramoneda del seu amo. La sorra que cobreix l’es-
cenari i entorpeix els passos dels actors és cavalcada
per un pont trencat que sona a cartró-pedra. Tan
trencat com el que havia de conduir-nos des de l’avui
al magnífic text de Molière.

ARTENBRUT

Judith Lucchetti, Mercè Anglès, Rosa Cadafafalch i Anna Güell

L’Artenbrut estrena ‘Oblidar’,
dirigida per Lurdes Barba

Marta Porter
BARCELONA

Les relacions entre
quatre germanes
que es retroben
després d’uns anys
sense veure’s és el
tema de l’obra ‘O-
blidar’, de la ca-
nadenca Marie La-
berge i dirigida, a
l’Artenbrut, per
Lurdes Barba.

M
ercè Anglès, Ro-
sa Cadafalch,
Anna Güell i
Judit Lucchetti
són les quatre

germanes que, després d’anys
de viure separades, es retro-
ben a la casa familiar. El re-

trobament, però, esdevé des-
encontre i, per diversos mo-
tius, es desencadena una tem-
pesta entre elles, que han
oblidat part del seu passat.
Així, cada dona interpreta el

passat comú d’una manera
diferent i totes viuen el pre-
sent de manera irreconcilia-
ble. L’únic home en escena,
Andrés Moreno, acabarà sent
expulsat per les dones.

Aquesta és una obra de text
en què Marie Laberge –novel-
lista, dramaturga, actriu, di-
rectora d’escena i guionista de
televisió– planteja un drama
contemporani: l’oblit des de

diferents punts de vista, tant
el patològic com el traumàtic,
passant per l’involuntari i el
quotidià. Segons Barba, les
protagonistes hauran de recu-
perar tot el que “han oblidat”
per poder afrontar el futur.

La directora va escollir
aquest text perquè “volia un
text d’una dona” i perquè li
interessava parlar de l’oblit
històric que pateix Catalunya,
en general, i del teatral con-
cretament. “Ens han obligat a
oblidar, sobretot en algunes
professions, com el teatre, en
què hi ha noms de professio-
nals molt bons que sembla
que no hagin existit. Oblidar
és una mania del país, tot allò
anterior a la Transició és com
si no hagués existit”, reflexio-
na Barba.


