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Àlex Rigola debat sobre
teatre i globalització
El rol del teatre a la societat centra la xerra-
da entre el dramaturg Àlex Rigola i la directo-
ra de l’Olimpíada Cultural de Londres 2012,
Ruth Mackenzie, que es farà avui a dos quarts
de set de la tarda a l’Institut del Teatre. El di-
àleg és part del cicle El teatre pren la parau-
la, que impulsa el BIT dins el festival Grec.

‘Esperit!’ als jardins de la
Universitat de Barcelona
L’home orquestra Mau Boada tanca demà Els
Vespres de la UB amb un concert de folk
tel·lúric i cançons de bressol al·lucinògenes.
L’artista presenta Esperit!, el seu projecte
més personal, en què plasma a través de la
música les seves vivències internacionals com
a multiinstrumentista.

Sigui
benvingut,

senyor
Flotats

SANTI FONDEVILA

● Cop d’efecte d’Artur Mas. Jo-
sep Maria Flotats tornava ahir a la
tarda al teatre que ell va inaugurar
fa quinze anys i uns mesos per rebre
un homenatge de la Generalitat, la
mateixa institució que el va acomi-
adar després d’uns fets que ja són
història i que és impossible de resu-
mir en una columna. Diuen que la
reconciliació ha estat treballada du-
rant temps, però que els problemes
d’agenda han impedit fins ara la po-
sada en escena. És, sens dubte, una
bona notícia però que ha tardat
massa a produir-se. Si és cert que
Josep Maria Flotats va cometre en
el seu moment un pecat de supèr-
bia, també ho és que van ser Jordi
Pujol, el president, i la seva dona,
Marta Ferrusola, els que li van ado-
bar un narcisisme innat en els ac-
tors –i és més gran com més gran és
la seva qualitat–. Flotats era i és un
gran actor i un molt bon director.

● El que dirà la història. Des de
l’infaust 11 de setembre del 1998 han
passat pel Govern prou consellers
perquè el cas s’hagués mogut abans,
tot i les reticències que durant
temps Flotats tenia a qualsevol acos-
tament amb aquells que li van fer
miques el seu somni. ¿Però fer de
polític no és justament acostar posi-
cions i resoldre problemes i malen-
tesos? No estaven per la qüestió. ¿De
què servirà aquesta reconciliació?
Tot oblidat i anem a dinar a Casa Le-
opoldo (lloc del món del teatre). Els
anys de Flotats a Madrid ja no es po-
dran recuperar. Sortosament algun
del seus espectacles han vingut a
Barcelona, però en castellà, esclar.
Ara li posen una placa al vestíbul de
la Sala Gran, però, amb placa o sen-
se, la història, allò que queda i es re-
cordarà als llibres, és que ell va ser
l’impulsor i el director fundador del
TNC. Un projecte inadequat, arqui-
tectònicament i artísticament. Però
això no va ser culpa seva, ja que l’ar-
tista aspira al màxim... I corre el risc
de passar-se. Cop teatral de Mas pe-
rò, sobre el paper, una reconciliació
massa protocol·lària. Poc teatral.
Benvingut, senyor Flotats.e

Opinió

L’auca tecnològica i utòpica d’Ernesto Collado

‘Montaldo’
CCCB
14 juliol

J.C.O.

El drama-jockey és el nou gène-
re inventat per Ernesto Co-
llado: una variant tecnològi-

ca i dramatitzada de la tradicional
auca. Vers lliure perquè Collado

desplegui a Montaldo una activitat
multidisciplinària d’home-orques-
tra, un viatge d’iniciació que comen-
ça com un experiment de teatre do-
cument. Montaldo és el cognom
d’un català mut que va sentir la cri-
da dels pioners del socialisme utò-
pic d’Étienne Cabet i va buscar a
Amèrica el seu Icària. L’experiment
social va fracassar. Els altres icari-
ans van tornar a la vella Europa, ex-
cepte Montaldo, que va desaparèi-
xer. Però les seves vicissituds no-
més ocupen una part del muntatge.

Una breu etapa per seguir amb la ro-
ad movie mística que evoca imatges
de Jim Jarmusch i línies d’un relat
gonzo de Hunter S. Thompson.

Un divertiment als antípodes crí-
tics de Nova Marinaleda, l’anterior
espectacle. I això que tenia les con-
tradiccions a tocar: l’avinguda Icà-
ria de la Vila Olímpica, batejada en
memòria del desaparegut barri
d’Icària, homenatge de Cerdà a Ca-
bet i ocupat per fàbriques i després
per l’urbanisme olímpic de Bohigas.
Tot molt idíl·lic.e

Crítica Divertiment
Una ‘road
movie’ mística
allunyada de
la crítica de
l’obra anterior

Memòria i justícia
per al príncep Flotats

LAURA SERRA
BARCELONA

Josep Maria Flotats va tor-
nar a trepitjar ahir el Tea-
tre Nacional després de
gairebé 16 anys d’haver-ne
estat destituït. Elegant i

majestàtic, vestit de blanc de cap a
peus, amb una americana blau marí
de capità del vaixell que no va poder
pilotar, el director-fundador del
TNC va escenificar la seva reconci-
liació amb Catalunya amb abraça-
des amb el president Artur Mas, el
conseller de Cultura, Ferran Masca-
rell, i fins i tot amb el president Jor-
di Pujol i la seva muller, Marta Fer-
rusola, la gran defensora del direc-
tor. Però també es va palpar l’alegria
per la reconciliació entre els profes-
sionals del teatre –hi eren Lluís Pas-
qual, Rosa Maria Sardà, Josep M.
Pou, Vicky Peña, Mario Gas, Víctor
Pi, Àlex Rigola, Lloll Bertran, An-
dreu Benito, Abel Folk, Anna Azco-
na, Joan Ollé i Lluís Homar, entre
d’altres–, una nodrida presència
que li va dedicar llargs aplaudi-
ments i bravos a dojo.

Qui va moure els fils per fer pos-
sible la trobada va ser el conseller
Mascarell. Fa un any llarg, en un so-
par amb Flotats a Madrid, va tenir
“la intuïció” que l’artista volia tor-
nar i el Govern desitjava que tornés.
L’homenatge –que es materialitza
amb una placa a les portes de la Sa-
la Gran– havia de ser l’11 de setem-
bre del 2012, quan hauria fet just 15
anys de la inauguració del teatre
amb L’auca del senyor Esteve, però

la manifestació de l’11-S hauria ca-
muflat la notícia. L’arribada al Na-
cional del nou director, Xavier Al-
bertí, va donar una nova excusa i va
facilitar el tràmit. Flotats va revelar
ahir que Albertí li va trucar poc des-
prés que l’haguessin nomenat per
obrir-li les portes del temple disse-
nyat per Bofill, qui sap si ja la tem-
porada vinent. Albertí va definir
Flotats com “un príncep del teatre”
i va dir que “els prínceps tenen veu
de nas”, referint-se a aquell deix ca-
racterístic, juntament amb les esses
fregades, de l’inesborrable Cyrano.

“Traumàtic, dolorós i brutal”
Josep Maria Flotats estava “emoci-
onat i feliç”. “Gràcies de tot cor per
un acte públic reparador amb el qual
em feu justícia”, va deixar anar. Mal-
grat que volia ser conciliador, el di-
rector no es va estar de reivindicar-
se. Va confessar que li va “doldre” no
estar al capdavant del teatre els pri-
mers anys i que es trunqués el som-
ni de forma “sobtada, traumàtica,
dolorosa i brutal”, per la decisió del
conseller convergent Joan Maria
Pujals de cessar-lo. “Era un projec-
te molt ambiciós, però també pensat
i estructurat perquè el repte fos pos-
sible. La demostració és que la pri-
mera temporada va tenir el 90%
d’ocupació”, va dir. La seva “utopia”
era un “teatre d’art al servei del mà-
xim nombre d’espectadors”.

Va assegurar que mai s’ha pene-
dit de l’esforç realitzat –va enume-
rar aquella Una jornada particular
al Condal el 1984, Cal dir-ho i Cyra-
no de Bergerac al Poliorama i fins a
Àngels a Amèrica a la Tallers el
1996– però va insistir que l’acte
d’ahir era de “justícia” i “memòria”

i es va recordar de les 22.000 firmes
a favor seu i dels seus pares, “que ho
van viure dolorosament”. Va tenir el
detall de fer un minut de silenci pels
difunts que han ajudat a aixecar el
TNC i que ara són “àngels de la guar-
da” per a “horitzons de plenitud”.

El president va reafirmar l’“agra-
ïment, reconeixement, retrobament
i reparació” al director i va dir que si
el TNC és una “estructura d’estat”
Flotats és un “símbol de país”, com
tots,“discutits,estimatsinecessaris”.
Es veurà aviat, quan torni a l’escena
en català “amb molt de gust”, va dir
Flotats. “Que ningú pensi que aques-
ta placa és una làpida!”, va advertir. I
als seus 74 anys, tan exquisits com el
seu charme, va parafrasejar Napoleó:
“Encara han de fondre el plom de la
bala que m’ha de matar. I els bojos
que em disparen ho fan pèssim”.e

Marta Ferrusola i Jordi Pujol a l’acte d’homenatge a
Flotats al vestíbul del Teatre Nacional. P. VIRGILI

El Govern tanca ferides amb l’impulsor
del TNC i l’eleva a “símbol nacional”

Napoleònic
“Encara han
de fondre
el plom de la
bala que m’ha
de matar”,
va dir
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