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A ell també el van
dibuixar així

L’APUNT l’animació televisiva. En tots els seus papers, com-
binava el gest agressiu d’home fort amb la realitat
d’una expressió de cor de sucre, tot i el to d’home
rondinaire que l’humanitzava. Aquesta dualitat en
una sola personalitat va impregnar tots els seus
personatges, potser perquè, parafrasejant Jessica
de Roger Rabbit, “el van dibuixar així”.Jaume Vídal

Rabassut, petit, però d’un gran magnetisme i atractiu.
Bob Hoskins era un actor que m’agradava. Es trobava
en el grup d’intèrprets que pels seus orígens britànics
es feien notar a Hollywood. De la seva cinematografia,
hi ha dos films pels quals sempre l’he estimat: Mona
Lisa, pel seu romanticisme dramàtic, i Qui ha enredat
en Roger Rabbit?, pel seu homenatge als clàssics de

Sembla un joc de paraules
però defineix perfecta-
ment el retorn de Josep
Maria Flotats al TNC. Du-
rant dècades, no havia vol-
gut passejar per l’entorn
de les Glòries, de tan gran
com era el malestar que li
produïen els fets del se-
tembre de 1997. Ja va dir
que havia girat full quan va
arribar a Barcelona amb la
voluntat d’estrenar una
nova producció en català:
Stalin, al Tívoli (2008).
Xavier Albertí ha sabut
contemporitzar els recels i
ha permès recuperar una
tradició que per a genera-
cions d’espectadors era un
fet imprescindible als anys
vuitanta: la presència de
Flotats a la cartellera (com
a actor o director, o totes
dues coses alhora). Para-
frasejant amb el joc amb
què retorna, de debò, al
TNC (amb una direcció a
la sala gran) la ferida es
tanca gràcies a l’amor co-
mú al teatre després d’un
viatge atzarós que sembla-
va irreconciliable.

Més de 25 anys resu-
meixen les imatges. El
1987, el llavors conseller
de Cultura, Max Cahner,
va anar a rescatar Flotats,
quan ja era una referència
a París. Havia de ser la
baula per construir un tea-
tre nacional, llargament
reivindicat, que s’estrena-
ria el 1997. La falta de
coincidència entre Flotats
i Pujals va trencar les car-
tes quan feia ben poc de
l’aixecada de teló a la sala
gran. Avui ja és història.
Definitivament. ■

L’amor al teatre
o el joc de l’atzar

El primer responsable del TNC, acomiadat el dia de
l’obertura, torna 17 anys després a dirigir-hi una obra
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De dalt a baix, Max Cahner
amb Flotats, trobada que
va propiciar el retorn del
director a Catalunya, en una
imatge del 1987; el dia de
la inauguració, amb Jordi
Pujol, Pujals i Bofill (1997);
l’homenatge que es va retre
a Flotats l’estiu passat i la
seva primera col·laboració
en l’acte dedicat a Espriu el
novembre passat ■ JORDI
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notat una molt bona feina
de les escoles de teatre.

Ahir es va fer públic un
comunicat de l’Associació
d’Actors i Directors Pro-

fessionals de Catalunya
en què es critica el conve-
ni entre l’Institut del Tea-
tre i el TNC per la creació
de la jove ITNC, ja que

considera que són pràcti-
ques precàries. Fonts del
TNC van descartar fer
cap comentari fins que
s’acabi la temporada.

El 1715 moria Lluís
XIV, el Rei Sol. Durant la
regència, fins que no es va
coronar Lluís XV, els in-
tel·lectuals francesos van
viure un despertar que
pretenia trencar les con-
vencions establertes. És
aquí on Marivaux, fill ar-
tístic de Molière i de la co-
médie, troba més atracti-
va la mirada de Goldoni,
més popular i espontània,
en unes produccions en
què mana més el perso-
natge que l’actor: el públic
sap secrets que el perso-
natge ignora. ■

apamat
L’autor se suma
als pensadors
francesos
protagonistes
d’una demanda
de llibertat


