
Per Tots Sants, el ‘Don Juan’

// redacció

Per Tot Sants, castanyes, 
panellets i, al teatre, el Don 
Juan. Al Principal n’arriba, 
diumenge, com és prescrip-
tiu, a les set de la tarda, la ver-
sió que n’ha fet la companyia 
Pelmànec, Don Juan. Memoria 
amarga de mí.

La producció integra di-
versos textos clàssics, però 
ens narren les vivències del 
cavaller quan ja és gran i 
viu retirat en un convent 
franciscà, des d’on s’afronta 
al seu passat tèrbol. Miguel 
Gallardo és autor, amb Paco 
Bernal, d’aquest text, que 
recull també fragments de 
les obres sobre el mite de Tir-
so de Molina, José Zorrilla, 
Josep Palau i Fabre i Molière, 
sobretot de Molière, diu. 
Aquest Don Juan és com un 
caprici d’un amic drama-
turg, comenta per explicar 
la gènesi de l’espectacle. 
Però després de llegir els 
diferents textos veus que 
és un personatge actual, 
el més gamberro del teatre. 
Nosaltres el que hem fet 

‘Don Juan. 
memoria amarga de 
mí’, és la versió de la 
Cia. Pelmànec

Titelles i textos 
clàssics es mesclen 
per presentar un 
‘Don Juan’ ja vell

Una moment de l’espectacle de diumenge tercer polo

de text, de teatre d’autor i 
també de titelles. El que 
he fet és portar els titelles 
al món de l’actor: els tite-
lles es trepitgen, respiren, 
parlen... He volgut provar 
la convivència de l’actor 
amb els titelles, amb uns 
titelles de la mateixa mida 
d’un actor. Qui mana, qui 
controla a qui?, es pregunta 
Miquel Gallardo, que és l’únic 
actor a l’escenari. S’ajuda de 
vídeos interpretats per les ac-
trius Ingrid Domingo, Anna-
bel Totusaus, Marcia Cisteró, 
María Castillo, Dolça Gros i 
Laura Barba. La direcció és de 

entrades per al concert Toldrà
El 12 de desembre la Coor-
dinadora Sardanista orga-
nitza el concert Recordant 
Toldrà, amb la cobla Mari-
nada. Les entrades es posen 

L’apunt

1.132 raons per venir al Principal

// José LUis ÀngeLs

El personatge de Don Juan és un dels més potents que 
hi ha al teatre universal i és el protagonista de l’obra més 
representada del teatre en castellà. Conjurant el perill de 
caure en el tòpic, Pelmànec torna al Don Juan per mirar-lo 
des d’un altre punt de vista. 

Crida l’atenció que, en aquesta ocasió, Don Juan és vell 
i és un titella. Ambdues circumstàncies constitueixen 
un punt de vista diferent del tradicional. En la majo-
ria de les obres (i especialment en les més conegudes), 
Juan mor jove, abans que s’extingeixi el seu poder de 
seducció. A més, aquest poder resideix en la capacitat 
de manipular, mentre que aquí és ell qui resulta literal-
ment manipulat, en aquest paper de titella. Una altra 
diferència respecte a les versions més conegudes és la in-
trospecció: la Memoria amarga de mí no té ara, com en els 
versos de Zorrilla, el sentit d’indiferència cap a aquells 
que guarden records amargs de Don Juan, sinó que és 
ell mateix qui adopta una perspectiva autobiogràfica al 
pensar en la seva vida. 

En aquesta obra trobareu un excel·lent actor, ven-
tríloc i manipulador de titelles. Més enllà d’això, tam-
bé presenta una història hàbilment muntada, teixint 
versos de Tirso de Molina, José Zorrilla i Josep Palau i 
Fabre, encara que el  fil narratiu sigui l’original i compti 
fins i tot amb sorpreses finals. Si a tot això se li afegeix 
sensibilitat i una mica de sentit de l’humor, queda un 
espectacle de valor artístic i també divulgatiu, ja que 
posa a l’abast de l’espectador alguns dels millors versos 
dels textos originals. 

Veient un Don Juan diferent, sembla que té tot el sentit 
que es representi l’obra el dia 30, en lloc del dia en què 
tots els anys el representen els altres. 

 ‘Don Juan, memoria amarga
de mí’

a la venda demà i els dissab-
tes següents, a la taquilla 
del Teatre Principal, de dos 
quarts de sis de la tarda a 
dos de nou del vespre.
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Amb un muntatge teatral 
es tancarà demà l’homenatge 
que Desperta! ha fet a Avel·lí 
Artís-Gener, Tísner, durant tot 
aquest octubre. L’espectacle 
es presentarà demà dissabte, 
a les vuit del vespre, a l’Ate-
neu Vilanoví.

La mateixa gent de Des-
perta! ha seleccionat d’entre 
els escrits de Tísner, especial-
ment de les memòries aplega-
des a Viure i veure, aquells que 
parlen de la guerra, de l’exili 

Un espectacle teatral tanca 
demà l’homenatge a Tísner

Tres dels fills de Tísner, a l’ateneu Diari

María Castillo, els titelles de 
Martí Doy, l’escenografia de 
Xavier Erra i la música de Pep 
Pascual. 

Dins l’Escola de l’Espec-
tador, el doctor en Filologia 

Hispànica José Luis Ángeles 
farà el mateix diumenge, a 
dos quarts de sis de la tarda, 
la xerrada El teatro de los infi-
ernos, que introduirà l’espec-
tacle de més tard. 

és portar-lo a la vellesa i 
donar-li l’oportunitat de 
mirar enrere.

Aquest Don Juan. Memoria 
amarga de mí té una segona ca-
racterística: És un espectacle 

i de la tornada a Catalunya. 
Tres moments de la biografia 
de l’escriptor que han de ser-
vir per mostrar les diferents 
cares d’Artís-Gener: les vi-
vències més tràgiques, 
la seva bonhomia, el seu 
agudíssim sentit de l’hu-
mor i el profund amor pel 
seu país i pel que el va aco-
llir durant l’exili, que ell 
també va fer-se seu, resu-
meixen els organitzadors.

El muntatge combina la 
lectura dels textos, amb veus 
en off, projeccions de vídeo, 
efectes sonors i una esceno-
grafia funcional. Finalment, 
l’actor Xavier Capdet no po-
drà ser a l’espectacle, com 
s’havia anunciat.

D’altra banda, aquest cap 

de setmana es clou també 
l’exposició amb què s’obria 
l’homenatge.

Durant aquest dies, va 
tenir lloc també el torneig 
d’Scrabble, que va guanyar 
Josep M. Domingo i que va 
omplir durant sis hores la 
sala de l’Ateneu. Vista la bona 
acollida de la competició, 
Desperta! no descarta buscar 
algun tipus de continuïtat 
per promoure aquest joc.

El moment més emotiu de 
l’homenatge, però, va tenir 
lloc el dia 15, en la xerrada 
sobre Tísner, En primer lloc, 
l’estudiosa de la seva obra 
Sílvia Mas va fer un recorre-
gut pels seus escrits d’exili i 
va reivindicar la qualitat de 
la seva obra. Després van 

intervenir-hi Raimon, Mò-
nica i Mireia Artís, tres dels 
fills d’Avel·lí Artís-Gener; 
les altres dues filles van fer 
arribar un missatge des de 
Mèxic. A més, van assistir-hi 
una vintena de familiars, per 
recordar algunes de les anèc-
dotes familiars i el tarannà de 
l’escriptor. Els fills van agrair 
l’homenatge en un país que 
ha ignorat el desè aniversari 
de la seva mort.

Estrena a Can Pahissa
D’altra banda, Desperta! ha 
organitzat, també per a dis-
sabte, però a dos quarts d’una 
del migdia, l’estrena de l’es-
pectacle Els Gormandells ver-
sus els Filibusters: competències 
musicals. Serà a Can Pahissa, 

Els Gormanells i 
els Filibusters, cara 
a cara musical a 
Pahissa

amb l’entrada gratuïta.
El concert és una avançada 

a l’estrena oficial de l’espec-
tacle que tindrà lloc el dia 4 
de novembre, dins de la Fira 
Mediterrània de Manresa.
Els dos grups, els vilanovins 

Gormandells i els vilafran-
quins Filibusters, s’inspiren 
en el Carnaval de Vilanova 
per a aquesta lluita que alter-
nativament mostrarà dues 
maneres de veure la música 
tradicional.


