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legeixo, estupefacte, una notí-
cia a la premsa. Es tracta del cas
d’una noia que treballa en un

programa de ràdio de Javier Cárdenas,
aquell personatge que fa anys es burla-
va dels defectes o les beneiteries de to-
ta una colla de gent que ell convertia en
animals d’exhibició, en monstres de fi-
ra, en titelles. Aquest senyor, pel que
sembla, fa el mateix que feia aleshores:
magnificar el ridícul. Ara, ha enviat
una noia davant de dos mossos d’es-
quadra amb la idea de provocar-los se-
xualment per estalviar-se els diners
que hauria de pagar per unes multes
imaginàries. El nivell de la broma, de
la desconsideració, de la bestiesa, és
tan elevat com les insinuacions de la
noia. «Qué porra más dura tienes...»,
els deia. Els mossos, en veure els seus
propòsits, han denunciat la noia per la
via penal, la qual cosa em sembla ex-
traordinàriament correcta. L’estupe-
facció que experimento no és pas pel
mètode, ni per l’evident manca de res-
pecte i d’ètica d’un acte com aquest.
Estic curat d’espants. El que finalment
em preocupa és que la noia en qüestió
és estudiant de quart de periodisme a
Barcelona, un fet que, en principi, no
he tingut en compte i que ara, en relle-
gir la notícia, m’atabala molt. ¿És així
com acaben els futurs periodistes,
exercint la prostitució a major glòria de
la defecació que el cap del programa
vol emetre? ¿De què serveix estudiar
redacció i tècniques periodístiques si
les úniques tècniques que es fan servir
són les sexuals? Em poden dir: hi ha
hagut periodistes que s’han disfressat
per tal de poder redactar un bon repor-
tatge. És cert. Però ho feien amb
l’afany d’arribar al fons d’una determi-
nada veritat, en benefici d’una convi-
vència més justa. Aquesta noia, que no
s’hauria de dir periodista, feia veure
que venia el seu cos perquè en Cárde-
nas fes broma. Són coses diferents.
Mentrestant, la memòria fèrtil de Ra-
mon Barnils (en unes jornades que es
duen a terme a Girona, en homenatge
al seu mestratge) plana sobre aquest
present misèrrim.
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els que a mitjan anys vuitanta
passàvem per l’adolescència,
l’arribada de Flotats a Catalunya
va ser com si, inesperadament,

s’hagués obert de bat a bat una gran porta
al descobriment del plaer del teatre clàs-
sic, del teatre de veu i de text.

Per sobre de les interpretacions que ha
anat fent i de les obres que ha anat dirigint,
el paper de Flotats ha estat el d’un model.
Un model de repertori, de direcció, d’in-
terpretació i, sobretot, perquè és on més
excel·leix i del que anem més desabastits,
d’oralitat culta, de model d’alta llengua
oral –just on un Teatre Nacional hauria de
tenir el pinyol: en l’afinament de la llen-
gua oral a través dels textos literaris, ja
que el teatre és la manera que té l’home de
tornar a la llengua parlada els favors re-
buts.

Fins i tot la destitució de Flotats de la
direcció del Teatre Nacional va ser modè-
lica: ves per on, va resultar que l’artista no
es venia. I ho dic a desgrat, vist el panora-
ma d’un teatre públic que cau i recau en
els focs d’artifici funcionarials, de festa
major de poble. Hem hagut de veure trin-
xar els clàssics universals per directors
amb vocació de Tarantino i crispetes.
Hem hagut de veure els nostres clàssics en
musical, en serial, o de pintar-nos-els a
l’oli. La reaparició de Flotats amb un
muntatge fet amb capital privat d’una
obra exigent, seleccionada, versionada i
admirablement traduïda per ell mateix,
també té un punt d’exemplificant que tant
de bo que no passi per ull.

Que la primera estrena de Flotats a Ca-
talunya després de la seva destitució sigui
una peça sobre el totalitarisme, pot fer-hi
veure una intenció personal. És obvi que
una persona de la seva intel·ligència i ele-
gància no es rebaixaria a tractar tan ma-
tusserament de si mateixa, però, així i tot,
que no és veritat que va viure en primera
persona la topada de l’individu amb el po-
der? Una topada inevitable, d’altra banda.

D’acord. És per casualitat que el text
d’on treu Stalin ha caigut a les seves mans
en aquest determinat moment. Però tam-
poc tant. La primera obra que Flotats va
dirigir i interpretar a Barcelona es deia
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Una jornada particular: la jornada de la
visita que Hitler va fer a Mussolini, a Ro-
ma. Al cap d’una dècada, Flotats va estre-
nar Tot assajant Dom Joan, sobre textos
d’un dramaturg castigat pel règim de Vi-
chy. Per si fos poc, i això no se sap gaire,
Flotats també va estar una temporada tre-
ballant en el projecte de dur a l’escenari
els escrits de Primo Levi. És a dir, que
Flotats, més enllà de les vicissituds viscu-
des, participa del principal debat que el
segle XX va comportar, terriblement: la
reflexió sobre els totalitarismes. I, ara que
ens van arribant els testimonis i les refle-
xions sobre el que va passar a l’est, ell pre-
senta aquest Stalin.

(Stalin. Oi que sembla assumit, el per-

sonatge? Doncs anem a la realitat imme-
diata. Al tren de la costa del Maresme, fa
un parell de setmanes, un senyor d’uns
seixanta anys, amb una gorra que deia: Vi-
va Stalin. Han vist últimament algú passe-
jant-se amb un Viva Hitler o, fins i tot,
amb un Viva Franco? Doncs jo vaig veure
aquell senyor que passejava no sé quantes
desenes de milions de morts a la gorra.)

Un gran actor no pot només ser un gran
actor. S’ha de tenir un coneixement de lli-
bres i persones molt potent per arribar a
donar un Stalin tan monstruós, per tan cre-
ïble. I per fer-ho tan oportunament, ara
que tornem a viure una deslegitimació
dels homes de poder, i que toca preparar-
nos pels que puguin venir.
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L’actor català és un model sobretot, perquè és on més excel·leix, d’oralitat culta

Josep Maria Flotats, assegut en una butaca del Teatre Tívoli de Barcelona. / RITA LAMSDORFF


