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Versió tocada fatalment
per la falsa modèstia de Flo-
tats. És evident que ell es
volia veure en el centre del
projecte, però un últim pen-
sament li ha impedit desfer-
se de la resta d’éssers que

les Cartes d’amor a Stalin.
Una altra obra amb la font
del mal fora de quadre. Per
trobar el dèspota soviètic en
escena s’hauria de recórrer a
Los enfermos, d’Antonio
Álamo, o a Stalin, de l’autor
alemany d’origen ítalo-xilè
Gaston Salvatore. El mateix
títol elegit per Josep Maria
Flotats per a l’adaptació de
la novel·la Une exécution or-
dinaire, de Marc Dugain.

E
ls monstres fan més por
quan s’amaguen entre
les ombres. Una omni-

potent, omnipresent i sobre-
natural invisibilitat que Bul-
gàkov va utilitzar en l’obra
mestra El maestro i Margari-
ta per descriure el gran ter-
ror estalinià sense esmentar
ni un sol cop el dictador. La
vida de Bulgàkov –destruït
pel sistema en el qual creia–
va inspirar a Juan Mayorga

Crítica* teatre

El dictador i la falsa modèstia

JuanCarlosOlivares

donen sentit a la novel·la. El
resultat és un monòleg amb
sentit de culpa envoltat de
personatges mutilats que so-
breviuen en tristes illes-esce-
nes. Flotats va voler ser Sta-
lin –tot i que podria ser el
doble de Lluís Permanyer– i
articular amb gran gest dra-
màtic el terrorífic discurs
d’un home abduït per la pa-
ranoia de l’eterna sospita. Va
voler crear un caràcter nou

digne dels grans reis shakes-
pearians i va oblidar cons-
truir al seu voltant una tragè-
dia a la seva altura.

En última instància, Flo-
tats vol ser Flotats, encara
que Stalin caigui en l’afecta-
ció afrancesada en les mi-
llors frases o enriqueixi amb
subtils matisos dramàtics
una personalitat psicòpata.

A Carme Conesa –el per-
sonatge/rèplica d’una docto-

ra que tracta secretament el
dèspota amb les seves mans
sanadores– només li resta
administrar els seus silencis i
ho fa amb la suficient savie-
sa perquè l’espectador
s’adoni de la seva presència i
intueixi que a més del divo hi
ha una actriu en escena.

*
Stalin, DE MARC DUGAIN.
TEATRE TIVOLI. 18 SETEMBRE.

Flotats va voler
crear un caràcter
digne dels grans
reis shakespearians

Restaurar la història
Marc Dugain, l’autor de la novel·la que és l’origen de ‘Stalin’, parla per primera
vegada amb el públic i la premsa de Barcelona en una trobada a l’Institut Francès

Teresa Bruna
BARCELONA

Aquesta activitat cultural,
convocada per a poques
hores després de la lluïda
soirée de l’estrena mundial
de Stalin al Teatre Tívoli, és
una prova més de la implica-
ció de Josep Maria Flotats
amb Barcelona. Per a ell, ja
és evident: “Sóc aquí, no? I
estic content!”, ens diu a l’es-
plèndida terrassa de l’Insti-
tut Francès. El director de
l’entitat Pierre Raynau, el
mateix Flotats i una traduc-
tora mimaven Marc Dugain,
autor d’Une exécution ordi-
naire, la novel·la que ha
donat peu a l’espectacle, en
la seva primera trobada amb
la premsa i amics de la casa.
Un Flotats adaptador ens el
descrivia així: “És un im-
mens novel·lista, amb un
particular talent per al dià-
leg. Els seus textos són força
dialogats, cosa que ha fet el
meu treball relativament
fàcil: m’he limitat a ser un
bàrman i fer un bon còctel
amb licors de marca”.

Els drets de l’obra estan
bloquejats a França fins al
2009. No passa el mateix al
cinema: segurament el
2008 ja es podrà estrenar la
versió que n’ha fet el mateix
Dugain. “M’agrada que un
text no estigui limitat a la li-
teratura, al teatre o al cine-
ma, que agafi altres for-
mats. Estic radiant per
l’adaptació stalinista i orto-
doxa que ha fet Flotats. És
sòbria, gens artificial”, diu.
El seu trauma és imaginar
un altre actor: “No veig com
es pot fer millor. I se’m plan-
teja el problema que al cine-
ma els actors han de ser
francesos, per qüestions de

producció”. No sabem si cor-
près per l’assistència de tan-
tes cares conegudes a l’es-
trena, d’haver pujat a l’esce-
nari i de rebre tantes
felicitacions, la nit de dime-
cres Dugain va prometre al
president Montilla que la
pel·lícula s’estrenaria a Bar-
celona. Raynau es fa afa-
nyar a proposar: “Va, aquí, a
l’Institut Francès!”.

Hitler, més feble
Per a Dugain, llicenciat en ci-
ències polítiques, la psicopa-
tologia és un dels motors de
la seva literatura. “Stalin era
un malalt, un paranoic. Mai

havia mostrat cap feblesa,
fins i tot crec que Hitler era
més feble. A ell li hauria
agradat ser el número 1, el
gran assassí de la història”.
L’autor s’interessa per per-
sonatges com Putin, Bush...
no tant per fer-ne una anàli-
si política sinó per entendre
els mecanismes que generen
aquests comportaments.
“Curiosament, Hitler i Sta-
lin van ser nens estomacats
pels seus pares. Són situaci-
ons en què el bé i el mal des-
apareixen del seu món, no
tenen ni idea d’aquests con-
ceptes”. Fins i tot va anar a
dinar amb Sarkozy: “M’inte-

ressa saber coses de la per-
sona a qui han votat el 54%
dels francesos”.

Flotats, que pertany a
una generació educada en
el “concepte progressista de
lluitar contra el feixisme”,
creu que durant molt de
temps no es va fer justícia a
la personalitat de Stalin.
“Hem viscut molts anys en
què el políticament correc-
te era criticar el feixisme i
no el comunisme. Gent com
Sartre o Aragón, i això està
documentat, venien de
Moscou i explicaven que era
el país més lliure del món.
Uns anys després van reco-

nèixer que s’havien passat,
però que no era un bon mo-
ment per desmoralitzar la
classe obrera”.

El llibre sorpresa
Davant la imminent apari-
ció del volum en català, Du-
gain va dir que miraria de
canviar el títol o afegir-hi la
paraula Stalin, perquè li
semblava que en català Una
execució ordinària no era
prou explícit. La sorpresa se
la va endur quan un com-
pany li va portar l’exemplar,
en català, editat per Pagès
Editors. “No en sabíem res.
Ara ja no hi som a temps”. ■

Josep Maria Flotats i Marc Dugain: el primer, actor, adaptador i director de Stalin, i el segon, autor de la novel·la, a l’Institut Francès l’endemà de l’estrena ■ JORDI GARCÍA

“Durant molts
anys va ser
políticament
correcte criticar
el feixisme, no el
comunisme”




