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El 'Don Joan' de La Brutal transporta Molière al
segle XXI

Títol: Europa Espanya Català

Tenim dues notícies, una molt bona i l'altra... bona i dolenta a la vegada, mira! La bona és que la
productora La Brutal (en coproducció amb el TNC) estrena un nou espectacle i això sempre és
d'agrair. 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 afegim que Julio Manrique serà aquest nou Don Joan contemporani, amb el seu
inseparable Sgaranelle (Manel Sans), les 'seves' dones Donya Elvira (Cristina Genebat); Anna
Azcona (Maturina) i Carlota (Nausicaa Bonnín); el seu pare Don Lluís (Lluís Marco); el seu
(cunyat?) Don Carlos (Xavi Ricart), i que els dirigeix David Selvas, amb escenografia de Max
Glaenzel, espai sonor de Mar Orfila i que tot transcorre ara i avui en un hotel... ja pica
profundament la curiositat i passa a ser una cita 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 a la
història, 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 i els felicitem molt sincerament. Ei, però, si us plau,
seguiu llegint una mica, que Xavier Albertí ha promès solemnement que faran tot el possible per
tornar-la a programar. De moment, quadrar les agendes d'aquests grans actors és més difícil que
el més complicat dels sudokus. Però... siguem optimistes!

Comencem dient que, per tal d'acostar la història del llibertí a l'actualitat, la companyia ha apostat
per un final diferent del de Molière, que no ens pensen explicar perquè "té un factor sorpresa
potent", ha avançat Manel Sans, que interpreta Sganarelle.

Aquest Don Joan no provoca a Déu, com ho va fer l'original: "No ho volíem basar en la religió. I en
David va tenir una idea que és part de la sorpresa", diu Genebat, al que Selvas posa una mica
més de llum: "Molière va haver de castigar Don Joan perquè del contrari 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." Aquest Don Joan porta enceses diverses pulsions: el sexe, el desig, la recerca 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, que és, sobretot, passar-ho molt bé. Don Joan és un ionqui del present: per
a ell, la vida és divertida o no és. Es compromet amb una dona de la mateixa manera que hi trenca
en pocs minuts, 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. "Inspira alhora seducció i repulsió. Ens hem
preguntat què podem explicar i com sobre Don Joan. El David ens suggeria buscar què hi ha als
personatges de nosaltres mateixos..."

COM EXPLICAR 'DON JOAN' AVUI?

Molière explicava a través de Don Joan, coses que li preocupaven de la Cort, com ara la
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 personatge incòmode i el fet que



l'autor s'hi identifiqui converteix l'obra en transgressora", afegeix Manique.

Per tot això, David Selvas assegura que "el 70% del text és de Molière, no l'hem volgut allunyar de
l'original. La gent escoltarà els grans monòlegs de Don Joan, Don Lluís i Donya Elvira, tal com els
pensava Molière. Volem que es vegi una adaptació, no una versió. Per exemple, desapareix el
tracte de vos." Però acostar-lo a dia d'avui ha estat una gran dificultat: "Allà Déu mata a Don Joan i
això ens queda molt 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 -per tant li pispa la novia a Déu- i va a un
hotel on ha trobat una altra dona. Tot comença aquí, l'obra transcorre al vestíbul de l'hotel."

Cal dir que a Don Joan no li han posat les coses fàcils: "Les dones a les que sedueix no són
donades a encaterinar-se amb el primer que passa. Són intelligents i no cauen fàcilment en
xarxes. Es veu obligat a buscar el seu punt feble, allò que no les acaba de fer felices i atacar per
aquí. Les hem convertit en dones contemporànies intentant fugir de Molière. No és fàcil perquè
totes són diferents i tenen vides molt diferents. Però Don Joan les acaba destruint, interpellant la
màxima expressió de la possessió. Si Roberto Zucco ho feia amb la pistola, ell ho fa seduint-les",
explica Pompermayer. Amb tot, opinen que Don Joan és, en el fons, un fracassat, ja que sedueix,
empaita però no consumeix en cap moment, "No està en el seu millor moment i ens hem agafat en
això." Pel que fa al tractament als personatges, també s'ha portat a un present més entenedor:
"Els personatges de la Nausicaa i en Xavi, a l'original són pagesos i Molière es riu d'ells. Això no
ho volem fer. Ho hem deixat en diferències culturals."

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 contents 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." Per a Lluís Marco ha estat un exercici enriquidor: "Tots hem fet
el treball mental de dir el text de Molière en actualitat. És maco, traduir d'una escriptura del Segle
d'Or! Et fa sentir útil, dir-ho d'una manera diferent. " I ho compara amb L'avar, ara mateix en cartell:
"La comparativa és preciosa: allà es fa una exposició del llenguatge de Molière i aquí el fa més
intelligible a les generacions actuals. Es nota l'evolució de la dona tot i que les sedueix igualment,
encara que té una mica més de feina... Jo, com que tinc un paper més curtet, faig d'observador i
m'ho passo en gran!"

Segons Manrique "ha estat una responsabilitat explicar-la a la nostra manera, ja que el públic ens
comença a conèixer i ja espera a veure què fem...!" I ara, per confirmar les seves paraules, als que
heu llegit fins aquí us regalaré una anècdota que ha explicat Xavier Albertí:

"Salvador Dalí deia que si als 40 anys vas en Metro, ets un fracassat. Jo l'altre dia anava en Metro
i vaig veure una noieta que duia una carpeta d'aquelles que porten les estudiants adolescents i
que, fins no fa gaire portaven una foto de Brad Pitt. Doncs aquesta portava la foto del cartell de
Don Joan, amb el Manrique mossegant uns calces!" Albertí, que gran ets!


