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Lluís Pasqual: “M’enduria
‘Don Giovanni’ a una illa deserta”
El director obre la temporada del Real amb l’òpera de Mozart

Ramon Palomeras
MADRID

Lluís Pasqual debuta
divendres vinent al Teatro
Real amb la direcció
escènica d’un Don Giovanni de
Mozart força peculiar. María
Bayo, Carlos Álvarez i Josep
Bros, entre altres cantants,
seran els intèrprets d’aquesta
“novel·la negra” dels anys 40
del segle XX, que de passada
inaugurarà la temporada del
coliseu operístic madrileny.
R.P.: Debut al Teatro Real i tret de
sortida de la temporada. Quin
honor, no?
L.P.: Més que un honor suposa
una gran responsabilitat. No
oblidem que és el primer plat
que se serveix i després ha de
venir la resta del sopar. La
gent continuarà l’àpat
sempre que li hagi agradat el
primer tast. Però sense cap
mena de dubte la gran
responsabilitat és Don
Giovanni, una composició
amb una música
extraordinària, però que ha
de semblar molt simple.
R.P.: Què simbolitza per a vostè?
L.P.: Don Giovanni és un dels
grans mites d’Occident. És
el gran mite hispànic. Si algú
em preguntés què
m’enduria a una illa deserta
escolliria la peça de Mozart.
És la gran obra sobre l’Eros,
sobre les conseqüències
d’aquest impuls sexual i
eròtic.
R.P.: Però no és només Eros...
L.P.: No. És com una novel·la
negra dels anys 40. Don
Giovanni és una història d’una
venjança entre gent de poder
que moltes vegades és difícil
de copsar ja que amb els
vestits del segle XVII tothom
sembla ric. Però també hi
apareixen personatges
pobres, concretament en una
escena d’un casament, els
quals finalment són víctimes
de Don Giovanni. És per això
que ha de quedar clar que
són gent poderosa la que es
baralla.
R.P.: Per això trasllada l’acció als
anys 40 del segle XX?
L.P.: En part, sí. Però no s’ha
d’oblidar que l’acció del Don
Giovanni se situa al segle XVII,
una època en què la gent es
matava pel carrer a cops
d’espasa. L’espectador actual
no se sent implicat amb

aquesta manera d’actuar. Són
gent de fa 400 anys... Tot
plegat queda massa allunyat.
A l’espectador, com si
diguéssim, un mort a escena
no li fa ni fred ni calor. En
apropar l’acció, s’implica més
l’espectador en les emocions
descrites, ja que si no ni la
maldat de Don Giovanni ni la
bondat de la resta de
personatges no el
commouen. Com si fos la

primera vegada que
s’escoltés. En el cas que ens
pertoca, crec que és una
època prou propera, tothom
la coneix, directament o
indirectament, i al mateix
temps és una època en blanc
i negre de la qual ja surten
fascicles, publicacions. Potser

no és ben bé la nostra època,
però no és aquell segle XVII
tan de conte.
R.P.: Quines dificultats hi observa,
en ‘Don Giovanni’?
L.P.: Don Giovanni es va
estrenar en un teatre molt
petit de Praga amb una
cabuda per a poc més de 300
persones. L’escenari també
era molt petit, per la qual
cosa era molt important el
joc teatral. Així doncs, calia
reunir artistes molt bons,
tant des d’un punt musical
com interpretatiu. De fet,
com la companyia que s’ha
aplegat al Real, que, de
passada, cal dir que és
bàsicament espanyola. De
totes maneres, aquest país
sempre ha donat molt bones
veus.
R.P.: Director teatral, director
d’òpera. Quins dels dos terrenys
prefereix trepitjar?
L.P.: S’assemblen força. En
realitat és explicar una
història damunt d’un
escenari. Però a diferència
del teatre, en què entre
l’espectador i l’actor només
hi ha aire; en l’òpera, entre
els dos àmbits hi ha una

faixa ocupada pels músics.
Totes les emocions estan
filtrades per la música. És un
altre motor. El motor de
l’òpera és la música, el seu
aliment constant. Al teatre,
jo decideixo el ritme que té
una escena, a l’òpera ja està
decidit prèviament pel
compositor. Al capdavall,
quan dirigeixo una òpera, jo
em poso al servei de la
música.

R.P.: Quina valoració fa de la
producció teatral catalana?
L.P.: No sóc a Catalunya des de
fa gaire temps. L’únic lligam
és la casa que hi tinc.
Des que vaig plegar de la
direcció del Teatre Lliure,
ja fa quatre anys, sempre he
estat fora. Professionalment

parlant hi vaig estar fa un
parell d’anys amb una obra
al Liceu. Però el meu lloc de
treball no és només
Barcelona. Quan tenia la
responsabilitat de dirigir
teatres havia de fer com un
entrenador de futbol: saber
què fan els altres equips,
seguir-los, viatjar..., però
afortunadament des que
vaig deixar de dirigir-ne em
dedico més a la meva feina.
R.P.: I com veu el panorama
teatral en general?
L.P.: Mira, a base de tenir una
televisió tan dolenta la
gent va al teatre i... arribarà
un moment que no sabran
per què no hi ha un vidre
allà al davant, com si
fos una pantalla. Van al
teatre per veure els
personatges de la televisió.
És un perill. Per altra banda,
la popularitat dels actors
televisius també ha
comportat beneficis molt
grans ja que ha fet anar
molta gent al teatre. És com
un peix que es mossega la
cua... Però és un perill...Si jo
tingués la fórmula per
arreglar-ho...

“Al teatre
decideixo el ritme
d’un escena; a
l’òpera ja està
decidit pel
compositor”

“El públic va al
teatre per poder
veure els
personatges de la
televisió i això és
un perill”
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