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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  

DAVID BALTZER

Don Giovanni. Keine Pause
3Mercat de les Flors • Avui i demà • 21.30

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’.
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DAVID BALTZER

La cantant de jazz sèrbia 
Yelena Kuljic, en una escena 
del muntatge de David Marton.

	 El	muntatge	transita	entre	la	
dansa	i	la	narració	visual,	amb	
l’actuació	de	tres	ballarins.	A	ells	
s’hi	uneixen	els	espectadors,	a	
qui	se’ls	entrega	un	cor	amb	un	
sensor	i	quan	s’encén	poden	pu-
jar	a	l’escenari,	dibuixar	espais,	
produir	sons	i	interactuar	amb	
les	imatges	en	una	original	pro-
posta	entre	l’espectacle	i	el	taller.	
Els	creadors	el	defineixen	com	a	
«teatre	immersiu».		 	

IMMERSIÓ SENSORIAL /	«És	un	mun-
tatge	fantàstic	que	està	basat	en	
el	concepte	d’immersió»,	va	sub-
ratllar	ahir	el	director	del	festi-
val	Grec,	Ramon	Simó.	«El	públic	
entra	en	un	ambient	sensorial	
que	li	permet	experimentar	els	
límits	entre	l’art	i	el	joc	més	enllà	
de	les	barreres	de	l’idioma	i	de	la	
cultura.	És	una	gran	oportunitat	
perquè	els	nens	experimentin	el	
teatre	i	una	coreografia»,	va	afe-
gir.	«Els	espectadors	són	els	ulls	
de	les	ovelles»,	van	dir	ahir	els	di-
rectors	 Davide	 Venturini	 i	
Francesco	Gandi.	«Són	unes	ove-
lles	amb	molt	coratge»,	van	fer	
broma.		H

Kindur, vida aventurera de les ovelles... 
Mercat de les Flors • Avui i demà • 18.00 

H a	estat	celebrat	amb	vint-i-
una	canonades	mediàti-
ques	el	sorpasso	de	les	ex-

portacions	catalanes	a	l’exterior	
a	tot	el	que	ens	compren	des	de	les	
altres	16	autonomies.	El	de	l’eco-
nomia	catalana	ja	no	és	un	mer-
cat	captiu	i	protegit.	Ja	no	cal	té-
mer	boicots	ni	que	la	recessió	es-
panyola	 es 	 converteixi 	 en	
profunda	i	llarga	depressió.	La	
crisi	i	el	temor	a	una	reedició	aug-
mentada	del	malestar	polític	han	
propiciat	que	moltes	empreses	
s’espavilin	i	obrin	nous	mercats.	
De	manera	significativa,	les	ex-
portacions	catalanes	cap	a	les	eco-
nomies	emergents,	que	partien	
de	molt	avall,	es	multipliquen	a	
gran	velocitat.
	 Això	val	per	a	l’economia	en	
conjunt,	sumats	béns	i	serveis.	
Ves	per	on,	tant	que	posem	la	cul-
tura	al	capdavant	dels	sectors	
amb	més	valor	afegit,	i	amb	raó,	i	
no	podem	dir	el	mateix	del	sector	
cultural,	que	no	exportaria	amb	
les	proporcions	dels	altres	ni	si	es	
multipliqués	per	cent	la	bona	fei-

na	de	l’Institut	Ramon	Llull.	Les	
produccions	culturals	catalanes	
sí	que	disposen	d’un	mercat	exte-
rior privilegiat,	anomenat	Espa-
nya	i	per	extensió	Hispanoamèri-
ca.	En	cultura,	l’efecte	de	la	crisi	
és	invers	al	moviment	econòmic	
general.	Cada	cop	i	per	força	
menys	assistits	pels	pressupostos	
públics,	els	nostres	productes	cul-
turals	han	de	viure	del	públic,	del	
mercat.	I	sense	el	mercat	hispà-
nic,	o	amb	una	davallada	signifi-
cativa	dels	nivells	actuals	de	con-
sum	de	productes	made in Catalo-
nia,	 la	major	part	del	 teixit	
cultural	català	s’enfonsaria	sense	
rescat	ni	remissió.
	 Ni	diem,	ni	potser	mai	podrem	
dir,	i	malament	si	mai	ho	arribem	
a	dir,	que	exportem	més	produc-
tes	i	serveis	culturals	a	la	resta	del	
món	que	a	Espanya.	Ni	amb	una	
hipotètica	independència.	Si	més	
no,	siguem-ne	conscients.	Actu-
em	amb	realisme,	reconeixement	
i	de	manera	conseqüent	amb	la	
interdependència	cultural,	un	
dels	grans	tresors	de	la	Catalunya	
contemporània.	No	només	en	vi-
vim	sinó	que,	abans	que	res,	ens	
enorgulleix.	H

Mercats 
culturals

XAVIER

Bru de Sala

Vivim de la 
interdependència 
cultural amb  
el món hispànic

deesi

   

DOS NOMS IL·LUSTRES DEL JAZZ LOCAL

Gorka Benítez i David 
Xirgu exposen la seva 
aliança a Jamboree
3 L’inseparable duo presenta el disc ‘A Marte otra vez’ 

ROGER ROCA
BARCELONA

G
orka	Benítez	i	David	Xir-
gu	van	començar	a	tocar	
junts	fa	17	anys	i	no	s’han	
separat	mai.	Des	que	va	

arribar	de	Nova	York	a	Barcelona	el	
1995,	el	saxofonista	de	Bilbao	ha	
comptat	amb	el	bateria	català	per	a	
tots	els	seus	projectes	i	discos.	Només	
ha	faltat	en	un,	Fabou, però	és	que	en	
aquell	no	hi	havia	bateria.	En	els	dos	
únics	discos	de	Xirgu	hi	era,	és	clar,	
el	saxofonista	basc,	i	han	format	
equip	en	molts	altres	projectes,	com	
en	el	de	la	cantant	Carme	Canela	o	la	
banda	de	Martirio.	Benítez	i	Xirgu	
són	una	d’aquelles	parelles	que	sem-
bla	que	hagin	de	durar	tota	la	vida,	
fins	al	punt	que	costa	imaginar-se	la	
personalitat	artística	de	l’un	sense	
l’altre.	«Quan	poso	en	marxa	un	pro-
jecte	nou,	ni	m’ho	penso.	Dono	per	
fet	que	el	bateria	serà	el	David»,	asse-
gura	Benítez.	Van	començar	a	tocar	
en	quartet,	després	en	trio	i	ara	for-
men	un	duo,	que	avui	(20.00	i	22.00	
hores)	presenta	el	disc A Marte otra vez 
al	Jamboree.	
	 La	tradició	del	jazz	de	duets	de	sa-
xo	i	bateria	s’escora	cap	a	la	improvi-
sació	i	el	free.	Però	A Marte otra vez	té	
poc	a	veure	amb	els	explosius	duos	de	
John	Coltrane	i	Rashied	Ali,	pioners	
en	aquest	format.	«Això	ara	sonarà	
pretensiós,	però	no	volia	un	duo	dels	
habituals,	sinó	escriure	peces	molt	
diferents	que	se	sostinguin	per	si	so-
les,	per	dret,	només	sobre	tambors	i	
saxo.	Volia	explorar	el	poder	de	la	me-
lodia».	La	melodia,	sovint	melancòli-
ca,	ha	estat	sempre	el	punt	fort	de	Be-
nítez.	Per	reforçar	la	intenció	de	cada	
peça,	el	basc	va	entregar	a	Xirgu	par-
titures	plenes	de	retalls	de	revistes,	
frases	sense	context,	trossos	de	tela	
que	indicaven	humors,	tons	i	estats	
d’ànim.	«Per	descomptat,	ho	guardo	
tot»,	afirma	el	bateria.	«Ell	és	bo	en	
aquestes	coses,	a	suggerir	més	que	a	
donar	instruccions	tancades.	I	a	sor-
prendre’t».

SO DE GRUP / Xirgu	està	acostumat	a	
les	sortides	inesperades	de	Benítez.	
«Aquesta	vegada	em	va	dir	que	volia	
gravar	el	disc	en	un	estudi	d’un	po-
ble	de	Santander.	I	que	perquè	no	fos	
tan	avorrit	ens	emportaríem	un	cui-
ner	i	un	fotògraf.	Em	van	venir	a	bus-
car	a	casa	en	una	furgoneta	que	esta-

va	plena	de	sacs	de	patates,	d’ampo-
lles	de	vi…	Total,	que	no	hi	cabia	la	
bateria	¡i	vaig	haver	de	deixar	un	
dels	timbals	a	Barcelona!	Si	t’ho	pa-
res	a	pensar	és	de	bojos,	però	un	cop	
allà	veus	que	ha	valgut	la	pena»,	diu	
Xirgu.
	 «L’important	és	viure.	Quan	sento	
músics	tant	me	fa	si	són	superbons	to-
cant	o	no.	A	mi	dóna’m	un	so	de	grup.	
Dóna’m	una	banda.	Trobo	a	faltar	bo-
nes	bandes»,	diu	Benítez,	que	es	de-
clara	admirador	de	Clarence	Cle-
mons,	el	 saxofonista	de	Bruce	
Springsteen,	mort	l’any	passat.	«Vaig	
sentir	la	seva	mort,	¿eh?	És	que	jo	sóc	
de	Bilbao,	i	allà,	Armstrong,	Coltra-
ne…	¿aquests	de	què	juguen?	I	de	les	
primeres	coses	que	vaig	escoltar	va	
ser	Springsteen	amb	aquell	saxo	tan	
peculiar	que	tocava	aquelles	melodi-
es	tan	xules.	Jo	no	tinc	res	a	veure	amb	
ell	però	fixa’t,	potser	sóc	saxofonista	
perquè	el	vaig	escoltar	a	ell	abans	
que	a	Coltrane».	H

«Potser sóc saxofonista 
perquè vaig escoltar 
abans Clarence Clemons 
que John Coltrane», 
afirma el músic basc

33 Gorka Benítez i David Xirgu, fotografiats divendres passat a Barcelona.

JAVIER CARBAJAL


