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Tenim dues notícies, una molt bona i l'altra... bona i dolenta a la vegada, ves! La bona és que la
productora La Brutal (en corpoducció amb el TNC) estrena una obra nova i això sempre és
d'agraïr. Fins ara només ens han donat alegries (Timó d'Atenes, Mammón, Cleopatra, l'Onzena
Plaga, Santa Nit...) i aquesta, sinó les supera totes, quedarà a ran de la millor. Dijous que ve dia
17 estrenen Don Joan, una adaptació -que no versió- del clàssic de Molière, traduït per la Cristina
Genebat que hi ha posat tota la seva sensibilitat per fer-ho amb paraules contemporànies.
L'adaptació l'han fet a quatre mans la mateixa Cris, Sergi Pompermayer, Sandra Monclús i David
Selvas. Si hi afegim que Julio Manrique serà aquest nou Don Joan contemporani, amb el seu
inseoparable Sgaranelle (Manel Sans), les 'seves' dones Donya Elvira (Cristina genebat); Anna
Azcona (Maturina) i Carlota (Nausicaa Bonnín), el seu pare Don Lluís (Lluís Marco) i el cunyat Don
Carlos (Xavi Ricart) i que els dirigeix David Selvas, amb escenografia de Max Glanezel, espai
sonor de Mar Orfila i que tot transcorre ara i avui en un hotel... ja ens pica profundament la
curiositat i passa a ser una proposta imprescindible.

Ah, si! L'altra notícia... La part dolenta és que, els que no tingueu entrades, haureu de consultar els
bolos a veure si en queden a la ciutat que tingueu més propera ja que, per primera vegada, el TNC
ha exhaurit les entrades per a les 34 funcions des de dies abans l'estrena. La part bona és que els
de La Brutal s'ho mereixen. Felicitats! Ei, si us plau, seguiu llegint, que Xavier Albertí ha promès
solemnement que faran tot el possible per tornar-la a programar. De moment, quadrar les agendes
els costa més que el més complicat dels sudokus, però... siguem optimistes!

"El 70% del text és de Molière, no l'hem volgut allunyar de l'original. Però acostar-lo a dia d'avui ha
estat una gran dificultat. Allà Déu mata a Don Joan i això ens queda molot allunyat. Hem buscat
quin seria el límit que Molière posaria a Don Joan avui, basats en el que ha fet abans: es casa
amb Donya Elvira, perm tant li pispa la nòvia a Déu i va a un hotel on ha trobat una altra dona. Tot
comença aquí, l'obra transcorre al vestíbul de l'hotel", explica David Selvas. I continua: "Don Joan
és algú que té els límits més enllà dels mortals, i ens els posa en un mirall per si algú s'hi
descobreix. Estem content de poder ensenyar aquesta feina que ha estat difícil des del principi.
Però hem mogut tant el material, que tots els coneixem a fons. Crec que aconseguirem que a
l'espectador li passin coses."

Aquest Don Joan té com a polsions el sexe, el desig, la búsqueda d'ell mateix, la lluita, la vida i la
mort. Segons Manrique: "L'Sgaranelle i jo hem lluitat fins al final per fer la vida que volem fer! Don
Joan s'ho vol passar molt bé, alhora que expressa rebel·lió contra l'hipocresia, que desplega
mecanismes com el penediment, un sentiment que et permet fer maleses i et concedeix la glòria
del cel si te'n penedeixes. És un ionqui del present: la vida és divertida o no és. Es compromet
amb una dona de la mateixa manera que trenca, però sempre fidel al que pensa en aquell
moment." El personatge desplega moltes lectures, encara que la de seductor seria el mirall més
gros. Amb tot és extremadament violent i això produeix recel. Ens hem preguntat què podem
explicar i com d'aquest Don Joan? El David ens suggeria buscar què hi ha als personatges de
nosaltres mateixcos." i l'hem trobat, però 'Don Joan', coproducció del TNC i de la companyia La
Brutal, és una obra que reflexiona sobre el desig i l'energia que mou el personatge de Manrique:
"És una persona desafiadora i violenta que funciona d'una manera que ens pot repel·lir però també
punxa una part de nosaltres. És també el pistoler més ràpid a l'altra banda del Mississippí".



La versió de Selvas manté el 70% del text original i els grans monòlegs: "Cris ha fet una nova
traducció, ja que l'última era del 1973 i creiem que cada generació ha de tenir la seva versió", ha
afegit Selvas.

"Molière finalment castiga Don Joan, perquè si volia presentar l'obra a la Cort, havia de fer-ho. Tot
i això, nosaltres no volíem que Déu el castigués perquè s'allunyava molt de nosaltres", ha
puntualitzat el director.

"El nostre 'Don Joan' és algú que vol passar-s'ho bé i és un ionqui del present i representa la
rebel·lió contra les convencions i la hipocresia", ha afegit Manrique

"Ell ha decidit que la vida és divertida o no és, i s'autoritza que quan a l'amor la cosa deixa de
bullir, s'ha acabat. I això pot passar-li cada deu minuts", ha fet broma l'actor.

"GRAN FACTOR SORPRESA"

Amb l'objectiu d'adaptar la història del llibertí al present actual, la companyia ha apostat per un
final diferent del que Molière plantejava i que té un "gran factor sorpresa", segons ha explicat
l'actor Manel Sans, que interpreta Sganarelle.

L'espai on transcorre la història ha estat creat per l'escenògraf Max Glaenzel i l'elenc d'actors el
formen Lluís Marco (Don Lluís), Anna Azcona (Maturina), Javier Beltrán (Pedro), Nausicaa Bonnín
(Carlota) i Xavi Ricart (Don Carlos), al costat de Genebat, Manrique i Sans.

"Ha estat un espectacle difícil de trobar des del principi i volíem posar-ho difícil a Manrique", ha
reconegut Selvas, que fa poc ha treballat amb el protagonista en muntatges com 'Una altra
pel·lícula' i 'Timó d'Atenes'.

TRES GRANS MITES

"El segle XVII ens ha portat tres grans mites com són 'Hamlet', 'El Quixot' i 'Don Joan", ha anotat
Albertí, que ha destacat que les entrades ja estan esgotades, cosa que succeeix per primera
durant els 20 anys de trajectòria del teatre, abans de començar la presentació.

"L'ecosistema cultural del país s'està equilibrant amb la presència dels clàssics i la nova
dramatúrgia contemporània del país", ha continuat Albertí, que ha comparat l'èxit de l'espectacle
'Hamlet' al Teatre Lliure de Barcelona, que també ha esgotat les seves entrades abans de
començar.ACN

Barcelona.-El director teatral i actor David Selvas dirigeix una adaptació actualitzada del Don Joan'
de Molière, protagonitzada per Julio Manrique, qui es posa a la pell personatge més llibertí, infidel,
seductor i vividor de la literatura universal. El muntatge, una de les cites més destacades de la
temporada del TNC, es podrà veure a la Sala Petita del 17 de març al 24 d'abril, tot i que una
setmana abans de la seva estrena ja ha exhaurit les entrades de les 34 representacions. El
muntatge és una producció de La Brutal i del Teatre Nacional de Catalunya i després del seu pas
per la Sala Petita farà una gira per 11 teatres d'arreu de Catalunya.

David Selvas ha ressaltat que el muntatge és una adaptació de Don Joan' en dos sentits. Per una
part, en la relació del protagonista amb les dones i els seus mecanismes de seducció. I per altra,
segons Selvas, Molière va castigar Don Joan perquè sinó l'obra no podria ser representada ja que
el Rei li prohibia. "El càstig diví que rep Don Joan a l'original l'hem passat a un altre lloc i és la lluita
del mateix Don Joan". Selvas ha destacat que hi ha una part molt clàssica de Don Joan que és
gairebé un mite. "Sorprèn molt que això només forma part dels 25 primers minuts i després Don
Joan fa un viatge que es converteix en una lluita potent contra ell mateix". El director del muntatge
ha dit que del text original hi ha un 75% i se situa en el moment actual.El també actor ha dit, entre
somriures, que Julio Manrique era el millor Don Joan possible. "Si a l'imaginari col·lectiu agafaria
un Don Joan més alt, el personatge que ell representarà és molt més proper, molt més empàtic i
per tant perillós perquè no saps per on et pot sortir", ha assegurat Selvas. Julio Manrique: "Don
Joan és un ionqui del present"En aquest context, Julio Manrique ha destacat que el personatge de
Don Joan desplega moltes lectures. "La feina ha consistit en què podem explicar nosaltres amb
aquest material i personatges i pel que fa a mi el nostre Don Joan és algú que s'ho vol passar molt
bé sempre, és un ionqui del present i es rebel·la contra les convencions i la hipocresia". Segons
l'actor, "la seva formula de revelar-se és que ha decidit que la vida o és divertida o no és i el seu



compromís és amb el present". A més de Manrique, l'obra està interpretada per Manel Sans
(Sganarelle), Lluís Marco (Don Lluís), Cristina Genebat (Donya Elvira), Anna Azcona (Maturina),
Javier Beltrán (Pedro), Nausicaa Bonnín (Carlota) i Xavi Ricart (Don Carlos).Entrades exhaurides
El director del TNC, Xavier Albertí, ha anunciat que abans de fer la roda de premsa, que ha tingut
lloc aquest dijous, han exhaurit totes les localitats per les 34 funcions. Albertí ha dit que faran el
possible per la tornada de l'espectacle la pròxima temporada. Preguntat pel fet que s'hagin
exhaurit les entrades, Selvas ha dit que estaven feliços amb la notícia. "Contents amb la
responsabilitat que s'han venut unes entrades per venir a veure aquest espectacle, però després
s'ha de fer i s'ha de fer bé".

El actor y director David Selvas convertirá al actor Julio Manrique en un 'Don Joan'
"contemporáneo" en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde podrá verse la obra situada en
el hall de un hotel desde el 17 de marzo y hasta el 24 de abril, ha explicado el director del teatro,
Xavier Albertí, este jueves en rueda de prensa.

Selvas ha actualizado la historia del personaje más libertino de la historia del teatro con una
traducción de la actriz y traductora del montaje, Cristina Genebat, con la que el director ha
trabajado junto a Sergi Pompermayer y Sandra Monclús.

'Don Joan', coproducción del TNC y de la compañía La Brutal, es una obra que reflexiona sobre el
deseo y la energía que mueve al personaje de Manrique: "Es una persona desafiante y violenta
que funciona de una manera que nos puede repeler pero también nos pincha alguna parte de
nosotros. Es també el pistolero más rápido al otro lado del Mississippi".

ADVERTISING

inRead invented by Teads

La versión de Selvas mantiene el 70% del texto original y mantiene los grandes monólogos: "Cris
ha hecho una nueva traducción, ya que la última era del 1973 y creíamos que cada generación
debe tener su versión", ha añadido Selvas.

"Molière finalmente castiga a Don Juan, porque si quería presentar la obra en la Corte, debía
hacerlo. Sin embargo, nosotros no queríamos que Dios lo castigase porque se alejaba mucho de
nosotros", ha puntualizado el director.

"Nuestro 'Don Joan' es alguien que quiere pasarlo bien y es un yonqui del presente y representa la
rebelión contra las convenciones y la hipocresía", ha añadido Manrique.

"Él ha decidido que la vida es divertida o no es, y se autoriza a que cuando en el amor la cosa deja
de hervir, se ha acabado. Y esto puede pasarle cada diez minutos", ha bromeado el actor.

Gran factor sorpresa

Con el objetivo de adaptar la historia del libertino al presente actual, la compañía ha apostado por
un final diferente del que Molière planteaba que tiene un "gran factor sorpresa", según ha
explicado el actor Manel Sans, que interpreta a Sganarelle.

Convertido en hall de hotel, el espacio donde transcurre la historia ha sido creado por el
escenógrafo Max Glaenzel y el elenco de actores lo conforman Lluís Marco (Don Lluís), Anna
Azcona (Maturina), Javier Beltrán (Pedro), Nausicaa Bonnín (Carlota) y Xavi Ricart (Don Carlos),
junto a Genebat, Manrique y Sans.

"Ha sido un espectáculo difícil de encontrar desde el principio y queríamos ponérselo difícil a
Manrique", ha reconocido Selvas, que recientemente ha trabajado con el protagonista en montajes
como 'Una altra pel·lícula' y 'Timó de Atenes'.

Tres grandes mitos

"El siglo XVII nos ha llevado tres grandes mitos como son 'Hamlet', 'Don Quixot' y 'Don Joan", ha
anotado Albertí, que ha destacado que las entradas ya están agotadas, algo que sucede por
primera en los 20 años de trayectoria del teatro, antes de empezar la presentación.

"El ecosistema cultural del país se está equilibrando con la presencia de los clásicos y la nueva
dramaturgia contemporánea del país", ha continuado Albertí, que ha comparado el éxito del



espectáculo 'Hamlet' en el Teatre Lliure de Barcelona, que también ha agotado sus entradas antes
de empezar.

L'actor i director David Selvas convertirà l'actor Julio Manrique en un 'Don Joan' "contemporani" al
teatre Nacional de Catalunya (TNC), on podrà veure's l'obra situada al hall d'un hotel des del 17 de
març i fins al 24 d'abril, ha explicat el director del teatre, Xavier Albertí, aquest dijous en roda de
premsa.

Selvas ha actualitzat la història del personatge més llibertí de la història del teatre amb una
traducció de l'actriu i traductora del muntatge, Cristina Genebat, amb la qual el director ha treballat
al costat de Sergi Pompermayer i Sandra Monclús.

'Don Joan', coproducció del TNC i de la companyia La Brutal, és una obra que reflexiona sobre el
desig i l'energia que mou el personatge de Manrique: "És una persona desafiadora i violenta que
funciona d'una manera que ens pot repel·lir però també punxa una part de nosaltres. És també el
pistoler més ràpid a l'altra banda del Mississippí".

La versió de Selvas manté el 70% del text original i els grans monòlegs: "Cris ha fet una nova
traducció, ja que l'última era del 1973 i creiem que cada generació ha de tenir la seva versió", ha
afegit Selvas.

"Molière finalment castiga Don Joan, perquè si volia presentar l'obra a la Cort, havia de fer-ho. Tot
i això, nosaltres no volíem que Déu el castigués perquè s'allunyava molt de nosaltres", ha
puntualitzat el director.

"El nostre 'Don Joan' és algú que vol passar-s'ho bé i és un ionqui del present i representa la
rebel·lió contra les convencions i la hipocresia", ha afegit Manrique.

"Ell ha decidit que la vida és divertida o no és, i s'autoritza que quan a l'amor la cosa deixa de
bullir, s'ha acabat. I això pot passar-li cada deu minuts", ha fet broma l'actor.

"GRAN FACTOR SORPRESA"

Amb l'objectiu d'adaptar la història del llibertí al present actual, la companyia ha apostat per un
final diferent del que Molière plantejava i que té un "gran factor sorpresa", segons ha explicat
l'actor Manel Sans, que interpreta Sganarelle.

L'espai on transcorre la història ha estat creat per l'escenògraf Max Glaenzel i l'elenc d'actors el
formen Lluís Marco (Don Lluís), Anna Azcona (Maturina), Javier Beltrán (Pedro), Nausicaa Bonnín
(Carlota) i Xavi Ricart (Don Carlos), al costat de Genebat, Manrique i Sans.

"Ha estat un espectacle difícil de trobar des del principi i volíem posar-ho difícil a Manrique", ha
reconegut Selvas, que fa poc ha treballat amb el protagonista en muntatges com 'Una altra
pel·lícula' i 'Timó d'Atenes'.

TRES GRANS MITES

"El segle XVII ens ha portat tres grans mites com són 'Hamlet', 'El Quixot' i 'Don Joan", ha anotat
Albertí, que ha destacat que les entrades ja estan esgotades, cosa que succeeix per primera
durant els 20 anys de trajectòria del teatre, abans de començar la presentació.

"L'ecosistema cultural del país s'està equilibrant amb la presència dels clàssics i la nova
dramatúrgia contemporània del país", ha continuat Albertí, que ha comparat l'èxit de l'espectacle
'Hamlet' al Teatre Lliure de Barcelona, que també ha esgotat les seves entrades abans de
començar.


