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Josep Maria Flotats torna a
Barcelona. I per la porta
gran. Sense tancar la seva
productora a Madrid, que
li ha permès segui dalt les
fustes aquests deu anys
d’exili voluntari, l’actor i
director posarà el seu nom
i prestigi a un teatre a tocar
de la plaça de Catalunya.
El 1984 va crear la seva
companyia al Poliorama
després de l’extraordinària
acollida de Dom Juan, de
Molière, al Liceu. Aquesta
iniciativa el va dur a lide-
rar la construcció del Tea-
tre Nacional de Catalunya.
Ara el retorn serà al Tívoli.
De fet aquest escenari ja va
acollir-lo en les seves esta-
des barcelonines d’Arte
(Yasmina Reza) i París
1940 (Louis Jouvet).
Aquestes vingudes, però,
eren dins de la seva llarga
gira d’espectacles de gran
èxit estrenats a Madrid, i
en castellà.

El retorn coincidirà amb
els 50 anys d’actor profes-
sional. Flotats va debutar
professionalment la tem-
porada del 1957/58 en la
companyia Lluís Orduna
al Teatre Guimerà de Bar-
celona, «al davant del Cer-
cle Artístic de Sant Lluc, al
carrer del Pi, on avui hi ha
una botiga de roba». Va fer
el meritoriatge, de sis me-
sos, cobrant 100 pessetes
diàries que li exigien fins a
dotze funcions setmanals.
Flotats tenia una altra peça
de Brisville en cartera però
ha preferit celebrar el mig
segle professional amb
una estrena mundial, «a
casa meva i amb la llengua
de la meva mare».

Mig segle d’entusiasme
L’obra triada pel retorn té
molt poc a veure amb la se-
va primera funció (Les
maletes del senyor Bernat
de Claude Magnier) i amb
la seva trajectòria. Coinci-
deix, això sí, a dir que
«m’entusiasmen, com les
altres» propostes dutes a
escena. Flotats ha fet, fins
ara, una única adaptació,
basada en la narrativa de
Josep Pla. Va ser Ara que
els ametllers ja estan ba-
tuts (1990). La novetat
d’enguany és que es tracta
d’un text avui inèdit, del
qual té reservada l’estrena
mundial. Flotats, que va
llegir l’esborrany de la no-

vel·la de Dugain aquest es-
tiu per reposar de les re-
presentacions de La cena,
de Jean-Claude Brisville,
ha adaptat la novel·la al
teatre i ja ha preguntat el
parer al mateix novel·lista

i a altres companys de la
professió. Brisville, sense
anar més lluny, ha definit
el text com a «terrible i im-
pressionant», no el va po-
der deixar fins al final.

En què s’inspira Une ex-

écution ordinaire i la seva
adaptació teatral, Stalin?
Dugain investiga en l’es-
càndol de les bates blan-
ques als anys de Stalin:
l’entorn comunista atri-
buirà la mort d’un col·la-

borador pròxim de Stalin a
un complot dels metges
jueus. Stalin atacarà el
col·lectiu. La peça, acla-
reix Flotats, no és per a mi-
nories sinó que atraurà el
públic pel plaer d’escoltar

i de veure la posada en es-
cena.

L’obra, comentava ahir
en la presentació «precipi-
tada» a la premsa, explica
les dificultats d’una pare-
lla de científics vitals i
existencials per sobreviu-
re. El director celebra la
visió lúcida de Dugain
d’explicar uns fets cone-
guts, però des d’una pers-
pectiva nova i amb dades
contrastades. L’obra té un
repartiment de set actors.
Per Flotats, Stalin dóna la
possibilitat d’endinsar-se
en l’interior d’un dels ho-
mes més poderosos del se-
gle passat. Pel director,
Stalin i Hitler són les dues
cares d’una mateixa mo-
neda, «estan al mateix cos-
tat de la balança». Si a Pa-
rís 1940 es denunciava la
maldat de Hitler, ara amb
el text de Dugain es visua-
litza el terror de Stalin.

Flotats torna
L’actor i director farà una estrena mundial deu anys després de la sortida del TNC i celebrarà mig segle de debut artístic

� Ben diferent a la seva aparició
de fa un parell d’anys, l’aparició
d’ahir de Josep Maria Flotats al
vestíbul del Tívoli va ser entranya-
ble. Flotats ha decidit fer una estre-
na a Barcelona i no descarta, a par-
tir d’ara, col·laborar amb aquell
que li ofereixi una direcció. Amb
cap. Un altre tema serà veure la tria
dels primers actors, fins ara reser-
vats als repartiments del TNC, el
Lliure o, puntualment, les propos-
tes de Lluís Pasqual. Flotats serà
un atractiu més que podrà trasbal-
sar alguna agenda, tenint en comp-
te que l’obra tindrà una llarga tem-

� El Tívoli arrencarà la temporada
2008/09 amb un cartell de luxe: el retorn
de Josep Maria Flotats a la cartellera cata-
lana. Després de deu anys d’exili (temps

Josep Maria Flotats, ahir al migdia, al vestíbul del Tívoli, a Barcelona. / LLUÍS CRUSET
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porada catalana i, presumible-
ment, castellana. Quan el 2004 va
presentar París 1940, Flotats va
defensar la presentació del text en
castellà a Barcelona argumentant
que, més enllà de la llengua, és
com es concep la creació el que ha
de prevaldre. Ahir ja insinuava una
(legítima) traducció.

Flotats vol normalitzar les rela-
cions «entre el teatre de Barcelona
i jo». Ara, en comptes de burxar
pel seu divorci amb els polítics
catalans per l’afer del TNC prefe-
reix dir que «he girat full». El cert
és que, per ara, encara no ha resta-

en què crítica i públic li ha seguit fent els
honors, tot i que des dels teatres madri-
lenys), l’actor decideix reprendre la seva
relació amb Barcelona. Farà una estrena
mundial interpretant el paper de Stalin,

«amb la llengua de la meva mare». Con-
temporitzador, afirma que ha acabat el dol
després de la tempesta política que el va
apartar del TNC, que tot just havia inau-
gurat. Flotats estrenarà Stalin, una adapta-

blert contactes amb la nova conse-
lleria ni tampoc amb el director ar-
tístic del TNC, Sergi Belbel. No els
ha ofert, doncs, la possibilitat
d’enfortir lligams amb la produc-
ció de Stalin. Fa pocs mesos que el
TNC ha estrenat la desena tempo-
rada. Per commemorar l’aniversari
van demanar a Flotats que els es-
crivís un petit article. No el va vo-
ler entregar. Posteriorment, segons
fonts del TNC, se’l va convidar a
l’acte protocol·lari, acte que també
va refusar. Aquest dol finit de Flo-
tats, doncs, és una decisió molt re-
cent.

ció de la novel·la inèdita Une exécution
ordinaire (Gallimard), de Marc Dugain,
que sortirà al carrer la setmana vinent. En-
cara ha de consensuar el repartiment i la
gira, que s’aventura estatal.

L’exdirector del TNC deixa el dol


