
l marquès de Samaranch, que va ser ambaixador
d’Espanya a Moscou, escoltava ensopit les diva-
gacions sobre el poder que fa aquest Stalin inter-

pretat per Flotats, a Barcelona. Del poder i del comunis-
me en sap molt també el marquès, tot i que quan va arri-
bar a Moscou, Stalin ja feia anys que era un insigne ca-
dàver del poble. Samaranch no era pas l’únic que aclu-
cava els ulls a la platea del Tívoli. Entre l’escenari i la
platea hi havia aquella distància que es crea quan una
obra no acaba d’impregnar el públic, de desvetllar-lo,
de sacsejar-lo, una mena de mur de silenci, interromput
per la tos de la primera refrescada setembral. Li ha que-
dat avorridot, aquest Stalin, a Flotats. A partir dels es-
crits de Pla, el 1990, Flotats va construir Ara que els
ametllers ja estan batuts, un monòleg brillant, emotiu,
irònic, que reflectia bé el personatge de Pla i la seva
obra. Ara Flotats ha adaptat una novel·la del francès
Marc Dugain i n’ha fet una peça teatral que s’acosta
molt a un monòleg però que no ho és i aquí, segurament,

E rau el problema. L’obra té un cap molt gros, que és Flo-
tats i el personatge de Stalin, i un cos petit que és tota la
resta i aquesta desproporció la perjudica. Com a monò-
leg potser tot rutllaria més bé perquè el millor de l’obra
són les llargues reflexions sobre el poder i la manera
d’exercir-lo que recita l’actor en el paper del dictador
soviètic. La resta més aviat és un llast, una mica forçat,
per donar peixet melodramàtic, però que allarga l’obra i
no la millora. Flotats fa una creació notable en el paper
de Stalin, que té una progressió concreta. Comença es-
sent una mena de pagès taujà i maliciós i acaba essent un
megalòman esfereïdor i sinistre. Aquesta gradació cap a
la monstruositat està ben aconseguida. Arranca gairebé
dels territoris de la comèdia i, passant per un cinisme
malaltís, arriba a l’horror. A l’espectador, el somriure
inicial se li torna repugnància i basarda. El poder com a
amenaça, com a follia, amb un inquietant advertiment
final perquè l’espectador recordi que el passat sempre
troba la manera d’arribar al present.

Flotats / Stalin
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En la seva darrera obra, Flotats fa una creació notable en
el paper de Stalin. / EL PUNT

a visita del cap d’Estat espa-
nyol Joan Carles I ha servit
per descobrir, entre la socie-
tat gironina, algunes acti-
tuds que van des del vassa-

llatge fins a un provincianisme ridícul i
desfasat. El Parc Científic i Tecnològic
de Girona és, d’entrada, el resultat d’un
esforç compartit de la societat gironina.
Un esforç on, novament, hi hem trobat a
faltar una major implicació de l’Estat es-
panyol. Certament si aquest Parc Cientí-
fic i Tecnològic s’hagués instal·lat a la
capital de l’Estat o en algun altre lloc del
centre estatal, l’esforç espanyol hauria
estat notori. Però el Parc se situava a Ca-
talunya i, en especial, en una ciutat de la
perifèria peninsular. Quedava clar,
doncs, que l’esforç estatal seria el mí-
nim. I és així com ha estat. Només en un
dels sis edificis projectats hi trobem un
finançament directe del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. El parc ha estat una reali-
tat, doncs, gràcies al dinamisme i a la im-
plicació de la societat catalana i, en parti-
cular, del teixit institucional i social del
nostre país. En aquest sentit, i a banda de
la mateixa UdG i dels sectors empresa-

L
rials gironins, convé ressaltar l’esforç
institucional de la Generalitat de Catalu-
nya, la Diputació de Girona i l’Ajunta-
ment de la capital.

Aquesta realitat és innegable però, a
vegades, queda ofegada per actituds ser-
vils que s’acosten al vassallatge i per mi-
rades que no poden escapar a un provin-
cianisme caduc. Així, algú dels que for-
ma part del Patronat Científic i Tecnolò-
gic de Girona no en va tenir prou que la
cerimònia d’inauguració fos liderada pel
president de la nostra nació. Algú va pen-
sar, des d’una òptica acomplexada i ser-
vil, que amb la presència del president de
la Generalitat no n’hi havia prou. I és per
això que es va optar per convidar un per-
sonatge que res havia tingut a veure amb
el desplegament del Parc Científic i Tec-
nològic, ni amb les inversions que allà
s’hi van fer. És a dir, van comportar-se
com a vassalls de l’època medieval i van
prestar-se a convidar a Sa Majestat el
Rei. Davant d’això, les institucions cata-
lanes i gironines, les que havien liderat el
projecte i l’esforç, passaven immediata-
ment a ser relegades a un segon terme.

La presència del Rei va formular, de

sobte, una pregunta absurda: assistirien
els càrrecs de govern de militància repu-
blicana a la inauguració? Una pregunta
que planejava sobre homes i dones que
des de departaments com el d’Innovació,
Universitats i Empresa o des de la matei-
xa Diputació que havien estat protago-
nistes i partícips de l’esforç públic per fer
possible el parc.

� Algú no en va tenir prou que
la cerimònia d’inauguració
fos liderada pel president de
la nostra nació

La pregunta pretenia, doncs, capgirar
l’ordre de les coses. En el sentit que qui
era l’autèntic convidat de pedra obligava
els protagonistes a rebutjar la invitació.
Hostes vingueren i de casa ens tragueren.
O el que és millor: cornut, pagar el beure
i tocar el dos. Quedava clar que els càr-
recs públics d’adscripció republicana
havien de ser en aquell acte.

El que convé, doncs, no és pas centrar
la mirada en els republicans que van ser

en aquell acte. Convé, a parer nostre, fi-
xar-nos en les actituds de servilisme i
provincianisme dels qui van convidar a
algú com Joan Carles I aliè a la realitat
del Parc Científic i Tecnològic. I no no-
més aliè a aquesta realitat, sinó que tam-
poc ha fet res, ni farà, a favor de la nostra
nació. Curiosament, i a pocs quilòmetres
de la cerimònia de la inauguració, una jo-
ve portaveu dels independentistes giro-
nins recordava que el mateix Rei va sen-
tenciar, no fa gaire temps, que el castellà
no havia estat mai una llengua imposada.
Però estava clar que qui el van convidar
ignoren o obliden la història d’aquest
país, la més recent i també la més recula-
da. Curiosament, d’aquest estat del qual
no hem tingut gaires notícies al llarg de
tot el període de la posada en marxa del
parc, ara n’hem conegut la part menys
amable. Em refereixo a l’absurda i in-
quietant actuació de l’Audiència Nacio-
nal després de la crema d’una fotografia
del Rei a la plaça del Vi. Una visita reial,
doncs, que no deixa marge a la dissidèn-
cia o a la discrepància, només a la reve-
rència al més pur estil de provincians i
cortesans.

Provincians i cortesans
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El Rei va inaugurar a Girona un parc tecnològic fruit de l’esforç de la societat catalana i mínima participació estatal,
aquesta realitat és innegable però, a vegades, queda ofegada per actituds servils que s’acosten al vassallatge
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