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Un raspall vell i atrotinat pot 
convertir-se en un gos, en un 
moment d’enyorança i amb una 
mica d’imaginació. Ho contava 
Pere Calders a Raspall: Sala és un  
nen que es veu obligat a separar-se 
del seu gos Turc perquè els pares 
no se’n poden fer càrrec. Llavors, 
buscarà substituts i companys de 
joc per omplir el buit que provoca 
la marxa del seu amic. 

Teatre Nu, responsable de 
muntatges com La lluna d’en Joan 
i Sopa de pedres, signa 
aquesta peça teatral per 
a tots els públics que 
s’estrena coincidint 
amb l’any Calders. 
El director, Víctor 
Borràs, explica que feia 
temps que treballaven 
el text, aconsellats per 
la iŀlustradora Carme 
Solè Vendrell. “Hi 
vèiem molts aspectes 
teatralitzables –diu–. De 
fet, Calders és força 
teatral, desvela un món 
diferent del real, un món 
fantàstic amb molta 
aparença de realitat”. 

Maria Hervàs i Francesc Mas es 
posen en la pell de tots els 
personatges de l’obra, narren la 
història (i traspassen la quarta 
paret) i fan de manipuladors d’uns 
objectes que aquí tenen un 
protagonisme destacat. Borràs 
cita el plat de taula volador, un 
llum que fa de soldat, un llibre 
ocell i els barrets, “un complement 
molt calderesià”.  A Raspall, els 
nens reconeixeran les sensacions 
d’un coetani incomprès; els adults 
s’emmirallaran en els pares, que 

han de reconèixer la 
veritat del fill. La 

quotidianitat 
s’esberla i 
deixa entrar la 
fantasia, diu el 

director, “però 
Calders no és 
dogmàtic: ens fa 

dubtar, potser no 
només és veritat el 
que veiem”. 
–Eugènia Sendra

RASPALL 

Mercat de les Flors 

De dj. 5 a ds.7

El músic hongarès David Marton 
és la nova sensació del teatre 
centreeuropeu. Ha treballat amb 
Frank Castorf  i Christophe 
Marthaler i ja fa uns anys que 
deixa la seva empremta a 
Alemanya. Debuta a Barcelona 
amb una obra filla dels seus 
mestres, Don Giovanni. Keine 
Pause, “un reflex”, com diu ell, de 
l’òpera de Mozart. I la defineix així 
per diversos motius. D’entrada, 
estem parlant de teatre, i no pas 
d’òpera. I, en segon lloc, el 
protagonista no és un home, sinó 
una dona, la cantant Yelena Kuljic. 
“De fet –ens explica Marton–, el 

gènere no és gens important en la 
meva obra. Que canviés el gènere 
de Don Giovanni és per una 
qüestió personal. Volia treballar 
amb la Yelena i canviar el tòpic de 
la seducció. Volia desplaçar-lo i qui 
seduís no fos el personatge, sinó la 
música en ella mateixa”.

El director ens avança que no ha 
hagut de canviar  la partitura de 
Mozart, sinó que ha fet una cosa 
ben diferent. “La meva obra dura 
70 minuts i no hi ha orquestra, sinó 
una banda de tres músics, que 
toquen el piano, el violí, l’orgue i la 
guitarra elèctrica”, afegeix 
Marton. El seu Don Giovanni 
carrega les tintes en la llegenda del 

gran seductor i en el fet que estem 
parlant d’una figura que viu una 
mica al marge de la societat. I aquí 
és on intervé el pop i el jazz, Nat 
King Cole i Love story. 

El director defuig el debat sobre 
si s’han d’actualitzar els clàssics. 
Afirma que no buscava això, sinó 
que més aviat pretenia “una 
reflexió al voltant d’aquesta 
òpera”. “El que és important és 
tenir la llibertat de fer una obra 
mestra de manera personal. 
Actualitzar el context, de vegades 
no és necessari i molts cops el 
resultat és terrible”, diu. Ell va triar 
el teatre per davant de la música 
perquè “hi ha menys senyals de 
trànsit” i perquè pots “fer volar 
més la imaginació”. “Mai no he 
tingut la sensació de mesclar òpera 
i teatre. Faig teatre i l’òpera, en el 
fons, és teatre, perquè l’escenari és 
abans de tot”, avisa l’hongarès. Ja 
ho saben. Si van al Mercat de les 
Flors, no esperin veure una òpera. 
Ell treballa primer el text, el 
moviment i la improvisació. La 
música ve després.

Li demanem a Marton si ha 
respectat el famós final de l’obra, 
on Don Giovanni no es penedeix 
de res, i si no creu que és una bona 
metàfora del que passa a Europa, 
amb els banquers robant i deixant 
com a testimoni un lacònic “ja us 
ho fareu”. “Jo seria feliç si a 
Brussel·les hi hagués algú amb el 
carisma de Don Giovanni. Ell sap 
el que es fa. I no crec que hi hagi 
ningú als governs d’Europa que 
sàpiga el que es fa”, diu Marton. 
–A. Gomila

DON GIOVANNI. KEINE PAUSE 
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Un repartiment ben triat, format 
per Míriam Alamany, Carles 
Martínez i Xicu Masó, a les ordres 
del seu director “habitual”, Miquel 
Gorriz, i amb un text gairebé 
perfecte d’un dels grans del teatre 
irlandès, Brian Friel. Gorriz  
enumera les quatre potes d’aquest 
melodrama nu i essencial concebut 
com a tres monòlegs encaixats, que 
es va estrenar al Temporada Alta i 
que repeteix tres dies al Grec. 

Molly Sweeney s’inspira en un 
cas clínic real, recuperat pel 

neuròleg i escriptor Oliver Sacks. 
La dona que va perdre la visió 
quan era un nadó viu feliç fins que 
el seu marit, un defensor de les 
causes perdudes, i un doctor 
vingut a menys, s’entesten a 
operar-la perquè recuperi la vista. 
Impregnat de la tradició oral 
irlandesa, Friel enceta debats tan 
profunds com les diferències entre 
veure i entendre, els valors de la 
normalitat i el benefici segons 
cada individu o la destrucció de les 
identitats. “Molly Sweeney és una 
persona colonitzada, un terreny 
sense identificar on arriben dues 
persones que, amb bona voluntat, 
la urbanitzen i de resultes d’això 
ella es perd”, sintetitza Gorriz. El 
director s’ha proposat explicar la 
seva història amb tres cadires, 
cedint protagonisme als actors 
perquè el text arribi sense 
ornament a un espectador 
compromès, que és l’encarregat de 
refer la trama  i analitzar les 
conseqüències. –E.S. 

MOLLY SWEENEY

Teatre Lliure: Montjuïc 

De dv. 6 a dg. 8 de juliol 

Raspall 

Tres cadires per a tres actors. 

Don Giovanni. Keine Pause

Fills de Marthaler i Castorf...

L’important és 
tenir la llibertat 
de fer una obra 
mestra de manera 
personal

Molly Sweeney
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