
  

  

Un sàdic ‘Don Giovanni’
CRÒNICA Carlos Álvarez triomfa en el polèmic muntatge de Schwab de l’òpera de Mozart

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

U
n Don Giovanni que es re-
troalimenta amb el dolor 
dels altres va sacsejar di-
vendres passat a la nit  

Peralada. El muntatge de Roland 
Schwab va encoratjar un encès debat 
sobre una posada en escena plena de 
provocatius i no sempre intel·ligibles 
elements simbòlics. Era l’oferta de 
risc del festival. I també era el debut a 
Espanya de la Deutsche Oper Berlin i 
el retorn a Catalunya de Carlos Álva-
rez, triomfador de la nit, després de la 
seva aturada vocal. 
 De les revisions que s’han fet del 
mite mozartià, aquesta és una de les 
més trencadores. El muntatge no té 
un lligam correcte entre l’àmbit tea-

tral i el musical. I tot el que és bo per 
evitar el tedi escènic és dolent quan 
arriba a l’excés. Hi ha brillants èxits 
que coincideixen amb els moments 
més minimalistes. Són els que reflec-
teixen la multiplicitat del protago-
nista amb 25 Don Giovannis a l’esce-
nari dibuixant efectistes coreografi-
es amb l’ús, i abús, dels pals de golf.
 Schwab practica una espècie de 
psicoanàlisi del personatge. Don Gi-
ovanni, en un rol més pròxim al mar-
quès de Sade, necessita el patiment 
dels altres per satisfer el seu ego. 
Plantejament interessant que co-
mença molt bé però que s’enreda 
amb el delirant collage d’escenes prò-
pies d’una fira del sadisme.
 L’aparició en una passarel·la 
d’una actriu en topless, d’una altra ca-

cindeix del sextet final i sorprèn amb 
l’escena del protagonista mostrant 
una última carta del joc, que l’auto-
qualifica de víctima de si mateix.
 Guillermo García Calvo, al capda-
vant de l’orquestra del teatre i del 
Cor de Cambra del Palau, va oferir 
una encertada lectura musical. L’ac-
tuació d’Álvarez, obligat a un gran 
desplegament físic, va ser el millor 
de la vetllada. Estupenda la Donna 
Anna de Patrizia Ciofi i molt sensual 
la Donna Elvira d’Ana María Mar-
tínez. El Leporello de Robert Glea-
dow comparteix dificultat vocal i 
desgast energètic. Philippe Talbot 
(Don Ottavio), Jana Kuroçova (Zerli-
na), Marko Mimica (Masetto) i Rafael 
Siwek (Comanador) completen 
l’elenc d’aquesta polèmica obra. H

Un moment del ‘Don Giovanni’, de Roland Schwab, amb els personatges mudats i brandant pals de golf, divendres a la nit.

SHOOTING / MIQUEL GONZALEZ

Abusa d’imatges 
delirants, però 
reflecteix bé les 
mil cares del 
protagonista

minant amb una ortopèdia i una 
simbòlica verge que serà víctima del 
depredador no aporten res d’especi-
al. La proposta hauria funcionat mi-
llor sense tanta parafernàlia, tot i 
que millora a la segona part, amb 
ambientacions de ciutat industrial i 
aquells Don Giovannis amb nas de 
pallasso que apareixen des de l’inte-
rior de grans galons. Schwab pres-

A
rticle 287. I finalment 
és agost. Un home que 
vaig conèixer a l’hospi-
tal sempre em deia: «A 

l’agost la gent fa vacances de mo-
lestar la resta de la humanitat». I 
reia després de dir aquella frase. 
Reia molt i la deia durant tot el 
mes d’agost. Sempre recordaré 
aquella frase i una mania que te-
nia. Ell havia visitat milers d’ho-
tels en la seva vida i posseïa una 
impressionant col·lecció de claus 
amb membret. Deia que no les 
robava, sinó que s’incorporaven 
a la seva col·lecció.
 Però la seva gran mania era 
una altra. Li encantava... Gairebé 
us ho explico després del millor 
de la meva setmana.
 Tercer lloc: Nit de tango (Festi-
val Grec). M’encanta quan aquells 
bells arbres ballen a ritme de tan-
go una nit de lluna plena. 
 Segona posició: Els Amics de 
les Arts (Festival Grec).  Un 
d’aquells concerts que sempre 
perduraran en la meva memòria. 
Passió brutal, humor 3/24 i aque-
lla felicitat immensa que trans-
meten Els Amics i que encoma-
nen a tota la platea. 
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«A l’agost la gent  
fa vacances  
de molestar la resta  
de la humanitat»

 Primer lloc: Follies (Festival de 
Peralada). Hi ha vegades en el tea-
tre que l’emoció de les últimes 
funcions aconsegueix que la re-
presentació supuri dolor i tendre-
sa per tot arreu. Era la penúltima 
funció de Follies i crec que vam te-
nir la sort de presenciar una fun-
ció inoblidable. ¡Brutal!
 Tornant al company d’hospi-
tal que s’acostava als 87 anys, la 
seva mania era escriure cartes des 
dels hotels que visitava. M’expli-
cava que sempre que anava a un 
hotel i veia aquells fulls amb el 
membret de l’establiment pensa-
va que era un malbaratament no 
utilitzar-los. Així que escrivia llar-
gues cartes però no les enviava, 
sempre les deixava allà perquè 
les llegís el següent hoste...
 Em deia que les cartes a desco-
neguts eren les més fàcils d’es-
criure i que sempre va sentir curi-
ositat per saber com reacciona-
ven els que les trobaven. 
 Va morir un mes d’agost i sem-
pre he pensat que ho va fer ex-
pressament per no molestar la 
resta de la humanitat. Era la seva 
filosofia. Aquesta carta és per a tu. 
¡Bon diumenge! H
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Teatres i festivals llancen 
ofertes de preus anti-IVA
Moltes compres anticipades a l’agost tindran descomptes

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El sector cultural ja està  buscant fór-
mules perquè l’anunciada i temuda 
pujada de l’IVA afecti tan poc com si-
gui possible el sector. I festivals com 
el Sónar i el Primavera Sound, així 
com diverses sales de teatre i escena-
ris musicals ja estan traient entra-

des a la venda de les seves pròximes 
temporades, anticipant-se a la puja-
da de preus a què els obligarà la criti-
cada mesura prevista per al setem-
bre. I tot, sense deixar de pensar en 
com poden actuar perquè el govern 
recapaciti.
 Encara no ha anunciat els re-
clams del seu pròxim cartell, però el 

Sónar promociona el seu abona-
ment a un preu de 126 euros (el ma-
teix que el del 2006); si s’apliqués la 
pujada de l’impost en costaria 173. I 
l’abonament del festival PopArb cos-
ta durant aquest mes d’agost 40 eu-
ros (amb el nou IVA serien 56).
 El Palau de la Música traurà demà 
les entrades a la venda i informa que 

INICIAtIvES pRèvIES A lA pujADA DE l’ImpoSt no aplicarà l’increment en els con-
certs familiars, escolars ni en els abo-
naments. El Liceu farà el mateix en 
els muntatges familiars i de dansa, i 
amplia fins a finals del mes de setem-
bre el període dels seus abonaments. 
El Teatre Lliure anuncia que la tem-
porada que ve vendrà les entrades al 
preu d’aquesta. I les sales de Focus 
(Romea, Condal, Goya, Villarroel...) 
ja venen algunes de les seves locali-
tats anticipades. Però l’objectiu se-
gueix sent que l’IVA cultural conti-
nuï en el 8%. 
 La Unió d’Associacions Empresa-
rials de la Indústria Cultural Espa-
nyola va fer pública la setmana pas-
sada xifres inquietants: va augurar 
una pèrdua de 43 milions d’especta-
dors, 2.400 llocs de treball directes, 
533 milions d’euros menys d’ingres-
sos i el tancament del 20% d’empre-
ses del sector. H


