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eus aquí un espectacle
perfecte! Una deliciosa
revisió del mite de Don

Juan, el personatge que representa
la ruptura absoluta de totes les nor-
mes i regles preestablertes, la lli-
bertat i l’individualisme a ultrança,
fruit de l’Espanya de la contrare-
forma. Miquel Gallardo i Paco
Bernal, però, a diferència dels tex-
tos en què s’han inspirat, porten
Don Juan a la vellesa i li mantenen
aquest esperit indòmit fins al final,
eliminant qualsevol rastre moralit-
zant que sí que existeix en l’origi-
nal, per exemple, de Tirso de Moli-
na, de manera que obliga el públic
a considerar la trajectòria del per-
sonatge des d’un altre punt de vis-
ta, m’atreviria a dir que molt més
ric i interessant. El text, que conté
grans dosis d’intriga i incorpora
potents girs argumentals, és molt
interessant, intel·ligent i ben escrit,
sense que se li vegin les costures
que uneixen fins a cinc fonts dife-
rents de les quals beuen els autors.

La sinopsi no és complicada.
Don Juan és vell, el torturen els es-
pectres del passat, de les dones que
va seduir i enganyar, i té una estra-
nya malaltia, de manera que es re-
clou en un convent, en què tindrà
com a curador un frare jove, que no
coneix altra vida que la del con-
vent, i que passarà del respecte i
una certa paüra a l’admiració, en-
vers un hoste amb el qual manté

H
una relació de dependència i sub-
missió que també té la seva transla-
ció a la relació existent entre el tite-
lla (Don Juan) i el seu manipulador
(Miquel Gallardo). Tot allò que
passa és observat pel pare Lluís, el
prior del convent, des de l’ombra.
Tots tres personatges tenen un pas-
sat comú, del qual el text va donant
pistes, fins a l’esclat final.

L’emoció és intensa, profunda,
al final de l’espectacle. Don Juan
és un personatge inoblidable per
diversos motius: per la mateixa
construcció del titella –hom diria
que té vida pròpia–, per la magnífi-
ca construcció del personatge, amb
un caràcter molt fort, i pel virtuo-
sisme de Miquel Gallardo en la
manipulació, projectant les ex-
pressions sobre el ninot a la perfec-
ció, sempre al servei d’aquest quan
intervé, mantenint una expressió
neutra de manera que res no distreu
l’atenció del públic, però recupe-
rant protagonisme quan cal per al
personatge que ell interpreta, la
qual cosa implica una novetat. La
tasca de Gallardo és d’una exigèn-
cia, física i mental, extrema, i la re-
sol amb una brillantor admirable,
perquè atorga a cada personatge el

seu rol just, exacte, els situa a tots
en el mateix pla, inclòs l’únic de
carn i ossos, el seu fraret Jacob. La
dissociació és perfecta, precisa, i
l’embadaliment del públic és una
constant al llarg de tota la peça.

No hi ha res improvisat, tot està
apamat i respon a una lògica que ha
dut Castillo i Gallardo a construir
una joia d’una gran potència visual
i dramàtica, però al mateix temps
d’una delicadesa i poesia esbala-
ïdores. La utilització intel·ligent
d’altres llenguatges, com ara les
videoprojeccions, per superar les
limitacions lògiques del fet de ser
un sol actor manipulador en esce-
na, afavoreixen el muntatge, així
com una escenografia austera, pe-
rò molt suggeridora, i una il·lumi-
nació que ajuda en tot moment a la
creació d’atmosferes. Llàstima de
l’absoluta desconsideració d’una
espectadora envers la resta de pú-
blic i la companyia, en deixar-se
encès el mòbil, que va sonar, i és
clar, fent miques tota la tensió dra-
màtica que s’havia acumulat al
llarg d’una hora d’espectacle, en
un moment clau de la peça. Mal-
grat això, servarem un gran record
d’aquest inoblidable Don Juan.

� Text: Miquel Gallardo i Paco
Bernal (a partir de textos de Tirso
de Molina, José Zorrilla, Molière i
Josep Palau i Fabre).
Direcció: María Castillo.
Interpretació: Miquel Gallardo.
Col·laboren Íngrid Domingo,
Annabel Totusaus, Màrcia
Cisteró, María Castillo, Dolça Cos
i Laura Barba (vídeo).
Const. titelles: Martí Doy.
Escenografia: Xavier Erra.
Il·luminació: Fiorella Giudicessi.
Música: Pep Pascual.
Vestuari: S. Santos i R. Puig.
Projeccions: Armand López.
Tècnic: Xavier Muñoz.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 22 de
març del 2010.
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Els ja inoblidables Don Juan i Jacob, el seu curador. / TERCERPOLO

l concert, que va començar amb una equili-
brada i transparent versió de la breu Missa
en sol major, D 167 de Franz Schubert, va

tenir com a eix principal la interpretació del Rè-
quiem en re menor, KV 626 de Wolfgang Amadeus
Mozart, en la qual el Cor de nens de Windsbach va
demostrar per què és un dels conjunts corals infan-
tils i juvenils més importants del món.

Mozart va començar el Rèquiem el 1791 i va con-
tinuar treballant-hi fins a la seva mort, el 5 de de-
sembre d’aquell mateix any. Fins llavors només ha-
via fet i orquestrat en la seva totalitat el Requiem
aeternam i el Kyrie. També havia deixat escrites les
indicacions essencials de les parts de la Sequentia
fins al Lacrimosa, de la que va deixar els vuit pri-
mers compassos acabats. Constanze, la viuda del
compositor, volia que el Rèquiem s’acabés i així
poder-lo donar a qui el va encarregar, el comte
Franz von Walsegg. Per això, va lliurar el manus-
crit a Joseph Eybler, que va ser qui primer va treba-
llar amb l’esborrany, encara que, després de passar
per diverses mans, qui finalment va acabar el tre-
ball va ser Franz Xaver Süssmayr. L’estrena oficial
del Rèquiem KV 626 es va fer el 14 de desembre del
1793, en memòria de l’esposa de Walsegg, encara
que la versió completa es va presentar al públic el 2
de gener del 1793 als salons Jahn de Viena, en un
concert en benefici de Constanze i els seus fills.

En la lectura del Rèquiem que en va fer Karl-
Friedrich Beringer s’hi va notar l’excel·lent control
de la dinàmica, el que va permetre donar transpa-
rència a la textura i escoltar en claredat les línies
melòdiques dels rics passatges contrapuntístics. El
director alemany també va estar molt atent al ritme i
a les relacions agòniques entre les diferents parts de
l’obra, transmeten així un ric equilibri entre un sen-
tit d’unitat formal i una direccionalitat dramàtica
que va mantenir l’expectació del públic en cada
moment. El quartet vocal, constituït per la soprano
Jutta Maria Böhnert, la mezzosoprano Rebeca
Martín, el tenor Markus Schäfer i el baríton Tho-
mas Laske, es va mostrar sòlid i integrat en la con-
cepció estilística global de Beringer.

El cor va estar immens i, tant pel contrast de les
veus com pel seu equilibri, va vestir les seves inter-
pretacions d’una transparència que transmetia una
exquisida musicalitat, com va quedar palès, també,
en el bellíssim Kyrie d’una missa de Nadal anòni-
ma del segle XVI que el cor va oferir en agraïment
als càlids i intensos aplaudiments del públic, ja fora
de programa.
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música | «rèquiem» de mozart

Rèquiem equilibrat i
transparent

� Intèrprets: Cor de Nens de Windsbach, Deutsche
Kammervirtuosen Berlin i Karl-Friedrich Beringer
(director).
Lloc i dia: Auditori de Girona, diumenge 21 de
març. Cicle Ibercamera.
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Una imatge del concert de diumenge. / LLUÍS SERRAT

● Olot. La cinquena Mostra Internacional de Docu-
mentals d’Olot, l’Olot.doc, ha projectat 22 documen-
tals als Catòlics i al Teatre Principal, amb un incre-
ment notable de públic –un 10% més (1.210 especta-
dors) respecte a l’any passat– tant a la programació ge-
neral com a la de l’àmbit Aula.doc (estudiants de 4t
d’ESO). Pel que fa al públic de la programació gene-
ral, s’ha registrat un ascens d’un 24% (975 persones).
N’han destacat les projeccions dels IES Montsacopa i
Garrotxa, Memòria històrica de l’escola franquista i
Tu tens rellotge, jo tinc temps, respectivament, i tam-
bé Pecados de mi padre i Receptes pel desastre. L’as-
sociació Olot.doc afirma que la mostra s’ha consolidat
en aquesta cinquena edició, que s’ha completat amb
un mercat de cinema i un acte a la plaça Major. / J.C.

OLOT
Èxit de públic en la cinquena edició de la
mostra internacional de documentals

● Olot. Els integrants del Club del Teatre Principal
d’Olot –joves d’entre 12 i 18 anys– van fer diumenge
una visita tècnica a l’escenari i van parlar amb els ac-
tors de Boulevard: Paul Berrondo, Ernesto Collado,
Amparo Fernández, Marta Pérez i Àgata Roca. Al fi-
nal, es van fer una fotografia de grup. / J.C.

OLOT
El Club del Teatre, amb actors de «Boulevard»


