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“L’infern són els altres”, va sen-
tenciar Jean-Paul Sartre en una
obra teatral (‘A porta tancada’)
revisada fa ben poc a la nostra
cartellera. I encara que sigui en
uns termes una mica diferents
dels de la filosofia existencia-
lista sartriana, el Don Joan que
ara es presenta al TNC mosse-
gant unes calcetes –segons al-
gunes veus malintencionades,
l’eixerida imatge publicitària
de l’espectacle potser ha tingut
a veure amb la velocitat amb
què han volat les entrades–
pot afirmar ben alt que Sartre
tenia tota la raó del món.
Sí, senyor: quan no et sents

culpable de res, i, a més, ni tan
sols creus en les flames eter-
nes de l’infern (però tens al
voltant teu una sèrie de per-
sonatges que no paren de re-
cordar-te que si segueixes per
aquest camí acabaràs ben so-
carrimat a les calderes de Pere
Botero), pots afirmar ben alt
que, veritablement, l’infern
són els altres.
Més encara si resulta que has

caigut en mans d’un director

–David Selvas– que malgrat
formar part de la modernitat
escènica no fa altra cosa arri-
bat el moment que apuntar-se

a les veus condemnatòries,
recordar-te com resulta de re-
pulsiva la teva “amoralitat”, i
muntar-te un malson infernal.

Estàs perdut, Don Joan, si fins i
tot els moderns es mostren tan
implacables amb tu!

‘Sensa fine’
Aquest és el títol del bonic te-
ma de Gino Paoli ben repre-
sentatiu de la impagable cançó
melòdica dels anys seixanta
que sona en el tram inicial de
la representació. ‘Sensa fine’;
així és com voldria viure Don
Joan. Com si la vida no acabés
mai. Com si el plaer fos etern.
Però, alhora, Don Joan és més
conscient del que voldria de la
pròpia finitud, del fracàs final
al qual està condemnada la
seva luxuriosa cursa contra el
pas del temps i la mort.
Des del meu punt de vis-

ta, Don Joan no és un simple
“nen de papà” amb un punt
de sociòpata eixelebrat, com
de vegades pot semblar en
mans de Selvas. I de fet (i que
em perdonin les seves “víc-
times” pel que diré) potser
tampoc no enganya tant com
sembla aquestes “víctimes”
que, en realitat, es neguen a
veure el que resulta evident.
Definitivament, no és un hi-

pòcrita encara que en un mo-

ment determinat s’apunti a be-
neficiar-se dels avantatges de
la hipocresia precisament des
del seu menyspreu envers ella.
Enmig del gran saló restaurant
tocat de decadent vulgaritat
estàndard de l’hotel en què
Selvas situa la seva propos-
ta (magnífica escenografia de
Max Glaenzel), el criat Sgana-
relle fins i tot ha perdut aquí
els seus trets més humorístics
perquè el seu judici moral arribi
amb més contundència.
I, al final, ni les bones inter-

pretacions que ofereix la com-
panya, ni els notables moments
d’excel·lent comèdia que tenen
lloc dins aquest mateix saló res-
taurant poden evitar que les fu-
marades de l’infern acabin cre-
ant una certa confusió general.
Tot plegat, mentre el fan-

tasma d’Elvis es barreja amb
diabòliques “senyoretes” que
semblen dominatrixs sorti-
des d’un puticlub de carrete-
ra, i una màscara poc encerta-
da, impedeix captar del tot la
mena de suïcidi condemnatori
que Selvas regala al castigat
seductor.
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Julio Manrique, un seductor que no escolta raons. FOTO: FELIPE MENA


