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El festival d’estiu de Barcelona

Un Don Juan 
amb cos de dona  
sedueix el Grec
3El director hongarès David Marton converteix el llibertí 
en una cantant de jazz a ‘Don Giovanni. Keine Pause’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Desconstruït, actual i 
amb el llibertí convertit 
en dona. Així és el Don Gi-
ovanni creat pel jove di-

rector hongarès David Marton que 
es presenta avui i demà al Mercat de 
les Flors, un dels muntatges més es-
perats del festival Grec. El mite de la 
seducció i la promiscuïtat canvia de 
sexe i es trasllada als nostres dies en 
una «òpera personal» en què convi-
uen àries, jazz, guitarres elèctri-
ques, teclats...  i textos del pervers 
marquès de Sade que s’afegeixen al 
llibret de Lorenzo da Ponte. 
 A partir de la partitura de Wol-
fang Amadeus Mozart, el director, 
establert a Berlín, presenta un colla-
ge musicoteatral que desconstrueix 
el mite i l’òpera acostant-los al llen-
guatge contemporani. Don Giovanni. 
Keine pause (Don Giovanni. Cap pausa) 
titula l’espectacle: 75 minuts sense 
pausa d’un divertimento que arriba 
a Barcelona després de triomfar a 
Alemanya i França. Un joc de rols lú-
cid i sensual que transporta el clàs-
sic (o millor, parts d’aquest clàssic) 
al món d’avui.
 Marton va explicar ahir que la 
conversió del mite en dona és una 
simple qüestió de tessitura vocal. La 
seva Doña Juana conquista cantant. 
«És un personatge que sedueix a tra-
vés de la veu, de les cançons. No hi ha 
cap altra intenció. Jo vaig triar una 
veu, no una dona». Va escollir la can-
tant de jazz sèrbia Yelena Kuljic, que 
hipnotitza el personal entonant 
amb una sensualitat pertorbadora 
Nature boy, de Nat King Cole, acompa-
nyada a la guitarra elèctrica pel fin-
landès Kalle Kalima. 
 
«IDEES ESCANDALOSES» / A l’hora d’ac-
tualitzar el mite del conquistador 
impenitent, Marton va recórrer al 
pare del sadisme. «El personatge de 
Don Giovanni en aquest moment no 
seria gens perillós. No se’l condem-
naria a l’infern. Ni tan sols si fos una 
dona. Una senyora que es dedica a se-
duir ja no resulta gens polèmic, al-

menys en alguns llocs, com Berlín. 
Però hi ha idees del marquès de Sade 
que continuen sent molt aberrants i 
escandaloses, encara que algunes 
també són seductores», justifica el 
jove talent. Com a exemple cita una 
perla de l’autor d’Els crims de l’amor: 
«Totes les dones haurien de ser viola-
des».
 L’acció d’aquest Don Giovanni es-
trenat el 2008 a la Sophiensaele de 
Berlín es desenvolupa en un modern 
hotel. Leporello (el servent del lliber-
tí en el llibret original) és un «intel-
lectual acorralat que escriu textos 
immorals». La reencarnació de Sade, 
que interpreta l’únic actor del repar-
timent: Julian Mehne. La resta són 
músics i cantants. «Leporello és el 
gran protagonista de l’obra, aquesta 
és també una història masculina». 
Una història de «desig i sexe» en què 
irrompen així mateix les notes de Lo-
ve story. 

COMPLICITAT / Marton, de formació 
musical i abanderat de la translació 
de l’òpera al teatre, s’ha envoltat de 
la seva banda de còmplices: la violi-
nista Nurit Stark, el pianista i cocre-
ador Jan Czajkowski i la soprano Yu-
ka Yanagihara. «Hem reconstruït 
parts de l’òpera de Mozart, un 30%, 
amb altres colors, altres sons i ins-
truments més contemporanis; té un 
look molt diferent i modern», va ma-
nifestar Czajkowski. Però no és un 
espectacle concebut com un con-
cert, va aclarir Marton. «És impor-
tant la proximitat del públic amb els 
intèrprets, que els vegin les cares, 
l’ambient íntim». 
 El director afegeix al seu particu-
lar collage pinzellades d’humor: des 
de les classes d’italià per a la canzzo-
neta Dehvieni a la finestra, impartides 
per la mezzosoprano Theresa 
Kronthaler, fins a la visita a una 
boutique de Prada de Zerlina per als 
preparatius del seu casament. Li  
ha sortit ben pija, la nòvia de Mas-
setto. H  
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J La primera passió de David 
Marton (Budapest, 1975) va ser 
la música. Va estudiar piano a 
l’acadèmia Franz Liszt de la  
seva ciutat i després es va 
traslladar a Berlín, on resideix, 
per prosseguir a la Universitat  
de les Arts i graduar-se com a 
director d’orquestra a l’escola 
Hanns Eisler. 

J La seva carrera com a músic el 
va posar en contacte amb alguns 
dels més grans directors 
d’escena, com Frank Castorf, 
Christoph Marthaler i Arpad 
Shilling. A Berlín va muntar els 
seus primers espectacles a la 
Sophiensaele i el teatre Gorki. 
Actualment és director associat 
de la Schaubühne. 

J Desconstructor d’òperes, 
Marton s’ha especialitzat en el 
teatre musical, encara que 
també s’ha aproximat a Thomas 
Bernhard i Brecht, entre altres. El 
seu objectiu principal és portar 
l’òpera al llenguatge escènic 
actual. Entre les seves 
produccions més aclamades 
destaca una versió de Lulu 
basada en l’obra de Frank 
Wedekind i l’òpera d’Alban Berg 
(2009), i la seva versió del clàssic 
The Fairy Queen. Al juny va 
presentar a Salamanca El oro  
del Rhin, un musical basat en 
l’òpera de Richard Wagner. 

DESCONSTRUCTOR 
D’ÒPERES

EL CREADOR

Aventures sota 
la pell d’ovelles
3El muntatge familiar i interactiu ‘Kindur’ 
convida els nens a pujar a l’escenari 

I. F.
BARCELONA

Tres ovelles, de viatge per la Is-
làndia de les glaceres, guèisers, 
volcans i aurores boreals. Kindur, 
vida aventurera de les ovelles a 
Islàndia és la innovadora proposta  
de la companyia italiana TPO  
(Teatro di Piazza i d’Ocassione), 
destinada al públic familiar, que 
recala avui i demà al Mercat de les 
Flors. Un espectacle interactiu 
que, a partir de l’ús de tecnologi-
es digitals, permet als nens entrar 
en escena i viure les perilloses i 
heroiques aventures d’aquestes 
ovelles, mentre transcorren les 
estacions i sobreviuen entre tem-
pestats, vents i altres inclemènci-
es del temps. 33 Una escena de ‘Kindur’.


