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l mite de Don Joan admet múltiples interpretacions. La més superficial: la del seductor compulsiu
de dones incautes que no poden resistir-se als seus afalacs. La més profunda: la de l'home
insatisfet que aspira a donar via lliure a tots els desigs i a atènyer fàusticament l'absolut, com si fos
un déu despietat. Sens dubte, totes dues lectures tenen derivacions ètiques i morals. En Don Joan
Molière manllevà el personatge de don Juan Tenorio de Tirso de Molina per criticar, amb un punt
d'ambigüitat, els excessos del llibertinatge, el cinisme i la hipocresia de la societat del seu temps.

La versió del Don Joan dirigida per David Selvas (TNC) parteix del text de Molière, però l'actualitza
superficialment fins a diluir-lo en la lleugeresa. És cert que hi identifiquem una versió
contemporània, extremada, del gran seductor i cràpula. Tanmateix, l'adaptació ha prioritzat
l'embolcall faceciós i la translació simplista a l'espectador actual, en detriment de l'essència i la
riquesa del mite. En resulta un muntatge estripat, tarantinesc, que equipara Don Joan a un tifa, fill
d'un magnat dels negocis, fanfarró, bandarra, forrat de diners que, per més retòrica que hi posi i
per més bona roba que porti, fa la fila d'un obsés sexual.

L'acció té lloc en els espais interiors d'un hotel de la costa, d'un cert luxe demodé, on arriba Don
Joan a l'encalç d'una dona. La interpretació del personatge principal va com l'anell al dit a Julio
Manrique que, en el millor dels casos, es caricaturitza ell mateix. Molt més versàtil i menys
desmesurat es mostra Manel Sans fent de Sganarelle, àngel de la guarda de Don Joan. Tots dos,
bons actors, van al seu aire, sense una direcció que n'eviti l'excés.

De fet, tampoc no s'ha llimat prou l'encaix del text clàssic i les adherències contemporànies.
L'adaptació actualitzadora fa aigües. Tant els diàlegs espurnejants de Molière com els pedestres
afegits es resolen amb una interpretació monocromàtica i tova. L'escenificació és esquitxada, de
tant en tant, d'efectes visuals i sonors d'estètica còmic i de ressons cinematogràfics, que
esguerren la tensió dramàtica i rebaixen l'impacte del debat moral de fons. Especialment
maldestres i trivials resulten les escenes tenebroses, en què Don Joan pot abraçar el penediment
o la salvació.


