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F
lotats torna a dirigir a
la Sala Gran del TNC
17 anys després. A la
primera temporada
del teatre que ell va

fundar, hi va dirigir La gavina, de
Txékhov. En aquell moment, la
Conselleria de Cultura ja havia
anunciat la seva polèmica i sona-
da destitució al final de la tempo-
rada. Però ara Flotats torna. Per
la porta gran. I amb un altre clàs-
sic, El joc de l’amor i de l’atzar, de
Marivaux, tot i que no ha volgut
quedar-se amb tot el protagonis-
me i no serà a l’escenari.

Com se sent tornant a la Sala
Gran del TNC?
Nosón els edificis el quem’emoci-
ona, tot i que sí que n’hi ha algun,

com l’Acròpolis d’Atenes. Els
meus afectes són envers les perso-
nes i estic molt emocionat de re-
trobar l’equip que es va formar
amb mi al Poliorama. M’han de-
mostrat molt d’afecte. Quant al
que va passar, he girat full, els
anys passen i m’he d’ocupar de
continuar fent teatre el millor
que pugui.

Com es va gestar la tornada?
A les 24 hores de ser nomenat di-
rector del TNC, Xavier Albertí
em va trucar. Em va dir: Josep
Maria, vinc a Madrid la setmana

vinent i voldria veure’t. Em va ex-
plicar que no concebia ser direc-
tor d’aquest teatre i no tenir-me
el primer any. Li vaig dir que grà-
cies, que era el primer cop que
em convidaven a anar-hi, però
que tenia un problema. Quin?, em
va preguntar. Que els teus amos
són el Govern de Catalunya. Fins
que no hagin fet un acte públic de
reparació, no puc tornar. Crec,
tot i que no ho sé, que abans de
venir-me a veure havia parlat
amb el conseller. Així que es va
fer l’acte públic que jo pensava
que mai no arribaria. Va ser molt
entranyable imolt bonic el que va
dir el president Mas, va repetir la
paraula reparació, va dir que cor-
regir és de savis. I va ser molt im-
portant i correcte que el presi-
dent Pujol volgués venir de totes
totes a l’acte.

La reparació era necessària.
Personalment no desitjava res.
L’endemà de marxar d’aquí, el
Nacional va deixar d’existir. No
estava “aiaiai”. A més, pensava
que una reparació seria impossi-
ble perquè poques vegades quan
els polítics s’equivoquen dema-
nen disculpes. Em va sorprendre
gratament que es fes.

Quan va parlar en aquest ac-
te, va semblar que el que havia
passat llavors l’havia fet patir
molt, sobretot als seus pares.
El que va passar va ser molt més
dur per als meus pares i per això
em va doldre que no veiessin la
reparació, segur que la van sentir
des d’algun lloc. Per a mi, tal com
estava la situació, anar-me’n va
ser un alliberament.

Què és el teatre per a vostè?
No és un ofici, només ho puc
comparar a una passió, però fan-
tàstica, perquè mentre les passi-
ons amoroses no duren, la passió
pel teatre no deixa de durar. És
molt més fidel. És un sacerdoci
laic, tot i que de vegades no s’en-
tengui així per causes econòmi-
ques, de moda i mitjans d’expres-
sió, amb tantes sèries, cadenes, ci-
nema, on hi ha l’artifici del teatre,

el teatre enllaunat. Jo continuo
creient en el teatre en directe,
com crec en l’amor en directe i no
a través d’internet.

El teatre ha estat el camí
correcte.
És el que empermet, dins de la di-
ficultat que és, comunicar-me
amb els altres, oblidar la solitud.
Quan dic la solitud vull dir la me-
va condició humana. Quan fas tea-
tre sempre somies amb l’impossi-
ble, et permet idealitzar, somiar
en veu alta i compartir els somnis.

Quin és el joc de l’amor i de
l’atzar? La vida mateixa?
Marivaux suposa un dels primers
cops que el teatre s’ocupa de te-
mes individuals, interiors i pri-
vats, els sentiments de cadascú
cap als altres i com s’han de repri-
mir en funció dels cànons socials.
Parla de l’amor, i això és parlar
del terrenymés íntim en cadascú,
la seva part més fràgil, entusias-
madora i dramàtica, i de com
aconseguir la plenitud de l’amor
en una societat que no et deixa. A

través d’unamàscara, d’unamen-
tida, fa que els personatges s’alli-
berin de les barreres socials, fins i
tot de les pròpies i desconegudes
d’un mateix, que descobreixin la
seva identitat. Com que no em re-
coneixen, puc deixar lliure el
meu ego. Això et permet saber
qui ets. El teatre és això, a través
d’una ficció caminar cap a la veri-
tat. Perquè el que comuniques a
l’espectador no és fals, és veritat,
no és un truc ni un succedani. Per
això, ben fet, emociona.c

TORNADA AL TNC

“Vaig dir a Albertí:
‘Tens un problema,
que els teus amos
són el Govern català’”

Josep Maria Flotats fotografiat ahir a l’interior de la Sala Gran del TNC

L ’ACTE DE REPARACIÓ

“Va ser molt
important i correcte
que el president
Pujol volgués venir”

ÀLEX GARCÍA

ENTREVISTA

Josep Maria Flotats, que torna a dirigir al TNC
amb ‘El joc de l’amor i de l’atzar’

“Pensavaque
l’actede

reparacióno
arribariamai”


