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tirar endavant i, en el cas de Don 
Giovanni, tampoc la poesia”, diu La-
ne. Aquest és el viatge que permeten 
fer explícit les projeccions sobre 
una magnífica casa victoriana.  

“L’obra comença amb les parets 
en blanc, com un llenç sobre el qual 
ell pinta. A l’inici de la seva carrera, 
la casa és un lloc feliç, bonic, la vida 
li somriu, té moltes dones, però de 
mica en mica perd la gent, el control 
de si mateix, es pregunta per què fa 
el que fa, apareix l’addicció i la seva 
ment s’enfosqueix”, relata Lane. 
Aquesta és la deriva que també mos-
tren les imatges, que projecten la 
psicologia del personatge: “Primer 
mostren els noms de les seves 
amants bellament escrits i els mons 
exhuberants que inventa per a les 
seves conquestes. Perquè quan està 
amb una persona, en aquell mo-
ment és monògam –assenyala la re-
positora del muntatge–. Després els 
dibuixos que crea passen a ser fos-
cos, bruts, estripats, els noms es tre-
pitgen, els seus pensaments són 
confusos i barrejats... Fins a tornar 
de nou al blanc: al no-res”.  

La mort espiritual del seductor 
El que li passa a Don Giovanni al fi-
nal de l’obra és la clau de volta 
d’aquesta producció. ¿Va a l’infern 
de la mà del Commendatore? Per al 
director musical, Josep Pons, Kas-
per Holten dona una pista més cla-
ra que en la majoria d’òperes del que 
pot suposar no tenir capacitat de re-
dempció. Els barítons Mariusz 
Kwiecien i Carlos Álvarez, que s’al-
ternaran en les deu funcions, d’en-
trada ho veien com una dificultat: 
“Estava espantat. ¿No vaig a l’in-

fern? Com ho faré perquè no mori 
el meu cos però sí la meva ànima?”, 
recorda que pensava Kwiecien, que 
va protagonitzar l’estrena al Covent 
Garden fa cinc anys. Quan ho repre-
sentava passava de ple per la crisi 
dels 40, i diu que Don Giovanni li va 
ensenyar “com actuar en moments 
difícils”. “Ara em sento com un po-
eta que busca inspiració i aquest 
muntatge em dona ales per volar 
com a artista”, afirma. Per a Álvarez, 
Don Giovanni també és un rol que ha 
anat creixent amb ell en els últims 
20 anys i el comprèn cada vegada 
millor: “Amb aquesta producció he 
tingut la resposta del que li passa. 
Tant si desapareix el seu cos com si 
no, és el seu esperit el que pateix la 
transformació, de la capacitat més 

absoluta al no-res. És igual que mo-
ri o no, el que importa és la falta de 
moralitat”, apunta. Les veus feme-
nines van a càrrec de Miah Persson, 
Carmela Remigio i Iúlia Léjneva, en-
tre altres primeres figures.         

Josep Pons veu Don Giovanni 
com “el Mozart més sintètic”: “Mai 
amb tant poc s’havia dit tant. En els 
quatre minuts del primer número 
explica tota una òpera. A Wagner ai-
xò li hauria durat tres hores!”, diu. 
També és una obra de transició en-
tre l’Ancien Régime i el nou món. 
Data del 1787: sis anys després deca-
pitarien els reis francesos. Musical-
ment el canvi també es nota, diu 
Pons: “Podria ser Händel però tam-
bé precedeix Beethoven. Mira enre-
re i obre les portes al futur”.e

Les projeccions 
sobre 
l’escenografia 
són un dels 
atractius 
plàstics d’un 
Don Giovanni 
innovador.  
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Kasper Holten pinta  
un ‘Don Giovanni’  

en 3D al Liceu
Mariusz Kwiecien i Carlos Álvarez 

s’alternen en un muntatge de gran plasticitat
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“Gràcies a l’escenari en pendent del 
Rigoletto tinc les cames fortes i es-
veltes, i gràcies al fet de treballar ara 
a més de dos metres d’altura sé que 
tinc la tensió arterial i les capacitats 
neurològiques bé”, revelava amb 
humor el baríton Carlos Álvarez en 
la presentació de Don Giovanni, de 
Mozart. Les adaptacions de les òpe-
res contemporànies tenen els seus 
handicaps, i la necessitat d’estar en 
bona forma física és un d’ells. El 
Gran Teatre del Liceu segueix ju-
gant amb les possibilitats que ofe-
reix la tecnologia (després de les 
atractives La flauta màgica i Quar-
tett) en la nova estrena de la tempo-
rada, el Don Giovanni de Kasper 
Holten, una coproducció del teatre 
català amb el Covent Garden, la 
Houston Grand Opera i The Israeli 
Opera que es podrà veure a Barcelo-
na des d’avui fins al 2 de juliol.    

La plasticitat de l’escenografia, 
unes projeccions espectaculars que 
s’adapten en directe als actors i al 
decorat en moviment, és el més im-
pactant i innovador de la posada en 
escena. Però la directora de la repo-
sició a Barcelona, Amy Lane, asse-
gura que no és l’essència del mun-
tatge, sinó un mitjà per expressar 
com viu Don Giovanni la seva baixa-
da als inferns. Per això el primer que 
es va plantejar el director va ser el fi-
nal de l’obra de Mozart: “Què és l’in-
fern? Avui no té a veure amb les fla-
mes de l’avern sinó amb trobar-te 
enmig de la nit i no tenir res, ni 
amics, ni amor, ni cap dels pilars per 
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Els Malnascuts porten el ‘Gènesi’ a la Beckett 
religió però la meva idea original ha 
canviat moltíssim”, explica Ye Chen.  

I és que Bereshit. Gènesi o en el prin-
cipi és en part una obra col·lectiva, per-
què Els Malnascuts és un projecte que 
des del 2014 posa en contacte joves 
perquè experimentin i produeixin una 
obra de teatre. A la dramatúrgia tam-
bé hi han col·laborat Àlex Monner, 
Oriol Guanyabens i Pablo Macho Ote-
ro. “Ha sigut molt interessant però 
també complex perquè són molts caps 
i moltes emocions, però s’han creat re-
lacions molt sinceres, ens mostrem tal 
com som”, diu Ye Chen. Tots els que 
formen part del projecte tenen entre 
21 i 30 anys. L’obra indaga amb dife-
rents estètiques teatrals, audiovisuals 
i música en directe sobre l’espirituali-
tat de l’home contemporani. Del 6 al 

15 de juliol a la Sala Beckett també se 
celebrarà el XII Obrador d’Estiu. “Per 
primera vegada durarà deu dies,  l’ob-
jectiu és allargar-lo en un futur a tot un 
mes –diu Víctor Muñoz, de la Sala 
Beckett–.  Aquesta és també l’edició 
més internacional”.  

Entre els que impartiran cursos de 
dramatúrgia hi ha el francès Jean-Pi-
erre Ryngaert o l’escocès Anthony 
Neilson, un dramaturg innovador i 
controvertit, ja que algunes de les se-
ves obres s’han prohibit pels contin-
guts violents i sexuals. També hi im-
partirà classes la turca Yesim Özsoy 
–la seva obra Històries d’Istanbul es 
podrà veure al Grec–, que reflexiona-
rà sobre l’inconscient. Ramon Fontse-
rè, Marco Calvani i Gabriel Calderón 
hi oferiran cursos d’interpretació.e

Una imatge de l’assaig de la funció del sisè dia, I es 
va fer la llum. SALA BECKETT

Xisi Sofia Ye Chen, que estudia huma-
nitats, no és creient però l’apassiona la 
filosofia de la religió. Llegint passatges 
del Gènesi li va arribar la història de KA 
MOUNTAIN AND GUARDenia TER-
RACE: a story about a family and some 
people changing, de Robert Wilson, 
una obra de teatre que es va fer durant 
set dies en set cims diferents. Tot ple-
gat inspira, en part, Bereshit. Gènesi o 
en el principi, l’obra que representaran 
Els Malnascuts a la Sala Beckett du-
rant sis dies (al setè –el del descans se-
gons la Bíblia– es farà una festa). “Vo-
lia fer recerca sobre com actualment 
ens estem intentant reconciliar amb la 
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