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Dispersió. Això és el que 
transmet la posada en escena 
de David Selvas del Don Joan de 
Molière. Una acumulació d’idees 
que competeixen entre elles per 
portar el personatge i mite a una 
realitat immediata. Un combat 
estèril ja que moltes irrompen a 
l’escenari sense prou 
responsabilitat dramàtica per 
participar en la coherència de la 
dramatúrgia. Com un storyboard 
inicial amb multitud de vinyetes 
que encara esperen l’avaluació 
nal per salvar se de la crema de 

la segona volta.
En aquest Don Joan sembla 

que res s’ha descartat, que tot el 
que ha anat sorgint en el procés 
creatiu ha tingut la relativa sort 
de mantenir-se per major 
confusió de l’espectador que no 
sap què fer amb tantes vies 
sense sortida, començant pel 
mateix generós escenari. Don 
Joan (Julio Manrique) és hoste i 
presoner d’un hotel que serveix 

tant de teatre glamurós de les 
seves conquestes com de 
vestíbul per al seu desafiant 
descens als inferns.  En aquest 
menjador també es produeix una 
estranya asèpsia de l’eròtica de 
la seducció compulsiva. La 
interpretació de Manrique creix 
quan desapareix l’element 
femení de l’horitzó. El seu treball 
es torna més interessant quan 
interactua amb un personatge 
masculí. Llavors es presenta una 
sòlida dialèctica de l’home que 
no es conforma amb res del que 
és just, noble o decent.

Quan fa de conqueridor 
l’element a conquerir actua 
només com a suport per una 
actuació adreçada a tercers. Un 
joc exhibicionista que no té res 
de seductor i que fa del tot 
incomprensible la fascinació que 
exerceix sobre elles. Si cauen 
rendides en els seus braços és 
perquè la funció que s’ha muntat 
Don Joan així ho exigeix.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Un ‘Don Joan’ 
tancat en un hotel.

Don Joan
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Teatre Nacional. Fins al 14 d’abril.

ELLES

AUTÒNOMES
Elles tampoc semblen imbuïdes pel 
defalliment amorós: Elvira (Cristina 

Genebat) apareix com una singularitat. 
I funcionen amb autonomia, sobretot 

la Carlota de Nausicaa Bonnin. 

PRESES ABATUDES
Sembla com si Don Joan de Julio 
Manrique tingués més drama a 

explicar amb els homes de la seva 
vida que amb les dones de la seva 

llista de preses abatudes. 

�UNA MATEIXA FAMÍLIA
Últimament, tenim moltes raons 
per ser optimistes. Que ‘Hamlet’ i 
‘Don Joan’ hagin exhaurit entrades 
abans d’estrenar és una prova d’un 
cert grau de maduresa del nostre 
teatre, ja que aquestes coses 
només les solem llegir a la premsa 
estrangera, quan es parla de grans 
estrelles que pugen a l’escenari 
amb tot el paper venut. El curiós, 
tanmateix, és que les dues obres 
hagin estat parides, més o menys, 
per la mateixa família.

�GENERACIONS
Pol López i Julio Manrique són 
de dues generacions diferents, 
tot i que tots dos s’han criat al 
mateix lloc: el Lliure de Rigola. En 
Pol va tenir la seva primera gran 
oportunitat amb ‘American Buffalo’ 
que va dirigir en Julio. I aquest 
va formar part de la companyia 
del Lliure, a banda de fer l’esclat 

com a actor en aquell ‘Juli Cèsar’. 
Són, a més, de dues generacions 
d’actors que no han viscut aquella 
‘festa’ espaterrant que van ser 
els 90, quan es pagaven caixets 
d’escàndol per fer una funció al 
Poliorama.

�ABSENTS
Ara que la cosa sembla que torna 
a tirar, no estaria malament 
recordar que hi ha gent pel món 
que hauríem de recuperar. Em 
refereixo, sobretot, a Calixto Bieito, 
que d’aquí a poc no sabrem quina 
cara fa. L’acaben de fitxar al Teatro 
Arriaga de Bilbao, on vol portar, 
per exemple, l’aclamada ‘The fairy 
queen’, de Purcell, una peça mig 
teatral i mig operística que ha 
estrenat a Stuttgart. Què hem de 
fer per tornar-lo a veure? Potser 
només espera una trucada. És un 
dels millors directors d’Europa i 
sembla que ens sobri...

Un cert grau de maduresa

Treplev
Per Andreu Gomila

Què fer amb una sàtira la intriga i 
resolució del la qual s’endevina 
ja en el primer terç de la funció? 
El que triga a convertir-se el 
personatge d’Iván Morales de 
presidenciable Mr. Chance a 
president Rivera. El recanvi de 
Roger Peña és un text previsible 
que dubta –i fa dubtar– si es pren 
seriosament o no. Tot l’humor 
que pretén acumular mentre el 
conillet d’índies humà se 
sotmet al cruel interrogatori de 
la seva futura guia (Mia Esteve) 
desapareix quan l’autor 
comença a perfilar el seu 
Frankenstein polític: una mica 
d’això i d’allò altre, molt del 
candidat de la camisa blanca i 
definitivament gairebé tot del 

nen mimat de l’IBEX 35. Fins i 
tot el final és tan cantat que és 
difícil entendre què hi ha de nou 
en aquesta obra que 
incomprensiblement es va 
imposar al Combat de 
Dramatúrgia i porta la signatura 
de la direcció de Mario Gas. 
–J.C.O.

NOTA AL PEU Com algú que no 
és ningú esdevé algú.

El recanvi
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Teatre Borràs. Fins al 3 d’abril.
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