
Don Juan. Memòria amarga de mi és 
el títol d’una singular peça de te-
atre de marionetes que ha triom-
fat en festivals del gènere per no 
conformar-se amb aquesta eti-
queta i jugar amb el teatre de text 
d’arrel clàssica i la manipulació 
de titelles de mida gran. Estrenat 
fa un any i mig a Segòvia, i amb 
80 funcions per Catalunya i fes-
tivals de mig món –incloses tres 
visites al Brasil–, s’estrena avui a 
Barcelona una obra que va atra-
par Toni Casares, director de la 
Sala Beckett, només de veure-la 
en un DVD.
 Una idea original de Paco Ber-
nal va portar Miquel Gallardo a 
embarcar-se en un ambiciós rep-
te. Després d’una llarga trajectò-
ria com a manipulador de mario-
netes al costat d’un mestre com 
Jordi Bertran, va posar en mar-
xa una peça, dirigida per María 
Castillo, sobre el mite de Don 
Joan amb una base textual de Tir-
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El mite de Don 
Joan arriba a 
la Beckett amb 
marionetes 
‘humanes’
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so de Molina, Zorrilla, Molière i 
Palau i Fabre. L’original drama-
túrgia presenta un Don Joan, ja 
vell, que es retira a un convent 
franciscà des d’on fa una mirada 
a la seva vida. Allà l’esperen tres 
personatges més: un jove frare, 
el prior i la mort. Aquesta memò-
ria es completa amb una història 
d’intriga.

MANIPULADOR I ACTOR / Fins aquí 
cap singularitat. Però dels perso-
natges només un és de carn i os-
sos, el jove frare, que és encarnat 
per Gallardo. No només ha hagut, 
per tant, de desenterrar recursos 
de la seva formació d’actor, sinó 
que manipula també els titelles. 
«És la tècnica de la dissociació. El 
manipulador també és actor, fet 
que sorprèn el públic. El titella 
m’ensenya i em deixa dir coses 
que com a actor no m’atreviria. 
Aquí es multiplica tot», diu.
 Gallardo, a més a més, mou 
marionetes humanes, d’una altu-
ra d’1,60. «Són impressionants», 
diu sobre la tasca que ha fet Martí 
Doy, un prestigiós especialista 
d’Arenys de Mar. H
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–¿Quins records té de Hair?
–Vaig veure el musical que es va fer 
al Goya quan tenia 15 anys, i també 
la pel·lícula [dirigida per Milos For-
man el 1979]. El musical em va fas-
cinar i la pel·lícula és una mica dife-
rent del llibret original del musical, 
que m’agrada més. El text ha anat 
canviant i nosaltres seguim la repo-
sició de fa dos anys a Broadway.

–Vostè és una veu autoritzada per 
la seva llarga carrera en el gènere. 
¿Per què és diferent Hair?
–És un musical molt viu que t’exi-
geix una energia bestial, i això, òbvi-
ament, s’encomana. No he vist mai 
un musical amb tanta energia. Tot 
molt visceral, en estat pur. Cansa 
molt però també és agraït. Des dels 
assajos es va crear un ambient molt 
especial, per part de producció i de 
direcció.

–Això es busca sempre, ¿no?
–Sempre s’intenta fer una pinya. Pe-
rò, per exemple, per començar nos-
altres no ens anomenem compa-
nyia, sinó la tribu. És una tonteria 

La revolució ‘hippy’ dels 
60 arriba a l’Apolo amb el 
retorn de Hair, un musical 
etern. Julia Möller és la 
contestatària Sheila.

però crea una relació diferent. Hem 
fet activitats conjuntes durant els as-
sajos, que a més han estat molt crea-
tius. Tot t’obliga a aprendre dels al-
tres. A conèixer i confiar en ells com 
a persones i com a artistes.

–¿Aquesta energia, aquesta compli-
citat extrema, són imprescindibles 
per muntar l’obra o els ha perseguit 
el director, Daniel Anglès?
–Les dues coses. Hair no funciona si 
no hi ha aquesta gràcia. Es quedaria 
en un muntatge amb un grup de jo-
ves molt feliços i esbojarrats, però 
no traspassaria, no arribaria al pú-
blic. A les prèvies, la gent ens ha dit 
que impacta des del començament. 
«Sou tan bèsties», ens comenten. I és 
que en el minut dos, Berger [Jordi 
Coll] ja s’asseu a sobre d’una noia. 
Impressiona, però quan la gent con-
necta s’enganxa a aquesta energia.

–¿Com veu el seu personatge? ¿S’hi 
identifica?
–Sempre pots trobar coses similars... 
Sheila canvia bastant en el musical 
respecte de la pel·lícula, on no for-
ma part de la tribu i és una nena pi-
ja que veu com els hippies envaeixen 
casa seva. S’hi uneix, però no del tot. 
En el musical, és un dels pilars de la 
tribu.

–¿En quin sentit?
–És la més intel·lectual, la més polí-
tica del grup, la que va a les manifes-
tacions, la que lluita contra la guer-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Julia Möller Actriu R ESTRENA AVUI AL TEATRE APOLO ‘HAIR’

ACTIVA 3 AQUESTA ALACANTINA, NASCUDA A DORTMUND, hA fET ‘LA BELLA I LA BèSTIA’,  ‘MAR I CEL’, ‘ELS MISERABLES’ I ‘EL fANTASMA DE L’òPERA’ 

«No he vist mai un musical 
amb l’energia que té ‘Hair’»
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més a més, aquesta energia de l’es-
cena, aquesta bufetada, ajudarà que 
arribi el missatge. Sempre que es fa-
ci d’una manera honesta i no caigui 
en un rotllo happy flower.

–¿Què compta més en el llibret, el 
que s’interpreta o el que es canta?
–És un musical amb poc text, i de fet 
al llegir el llibret hi ha escenes que 
gairebé no s’entenen. Agafen sentit 
quan les veus en el seu context, co-
sa que et permet veure d’on ve ca-
da personatge. El text és un esquelet 
per a la música, per a les lletres de les 
cançons on s’expliquen moltes co-
ses de la trama.

–Amb 28 artistes en escena, lògica-
ment ha de ser una obra molt coral.
–Així és, i el Dani s’ha encarregat 
que ho sigui encara una mica més 
que altres produccions de Hair. Ca-
da personatge té el seu solo, i això es-
tà molt bé.

–No passa en tots els musicals.
–En aquest hi ha l’oportunitat que 
tots ens puguem expressar. No hi ha 
un cor i els solistes. Som la tribu.

–¿Quan es va quedar encantada en 
una butaca del vell Goya somiava ser 
algun dia una part d’aquesta tribu?
–Uf, llavors començava a estudiar a 
l’escola Memory. Tinc flaixos de mo-
ments que em van quedar gravats. 
Quan vaig saber que hi havia audici-
ons, hi vaig anar disparada. H

«Sense aquesta 
gràcia quedaria en un 
muntatge amb joves 
esbojarrats, però no 
arribaria al públic»

ra, pels drets civils i les llibertats. Tot 
això en fa un personatge que resulta 
fascinant.

–Vietnam, hippies, drets civils... Són 
històries que poden arribar a espec-
tadors més madurets. ¿Creu que 
també poden fer efecte entre el pú-
blic jove?
–Parlem de la guerra del Vietnam, 
però pot ser qualsevol altra. Lamen-
tablement és un tema actual. I no 
només parlem de la guerra, parlem 
sobretot de la llibertat d’expressió i 
de la llibertat de ser com un vol ser 
i que t’acceptin. És un tema atem-
poral i molt pròxim a la gent jove. A 

«No només parlem 
del Vietnam, també 
de la llibertat de ser 
com un vol ser. És 
una cosa atemporal»


