
Josep Maria Flotats
«Em va tocar que Mas 
digués que jo era un símbol»

F
a gairebé 10 mesos durant 
un acte a bombo i platerets, 
del qual queda com a me-
mòria una gran placa a l’en-

trada de la Sala Gran del TNC, el pre-
sident Mas el va definir com un «sím-
bol del país». Tancava així una ferida 
oberta el 1997 quan Josep Maria Flo-
tats (Barcelona, 1939) va ser destitu-
ït de forma fulminant pel conseller 
Pujals, del Govern de Jordi Pujol. El 
novembre passat va recitar Un rèqui-
em per a Salvador Espriu, però és ara 
quan torna a obrir de bat en bat la 
porta del gran teatre públic el que va 
ser el seu director fundador. Dime-
cres, estrena El joc de l’amor i de l’atzar, 
de Marivaux.

–¿Quins sentiments l ’atrapen  
aquests dies de tornada?
–Estic emocionat pel fet de retro-
bar-me amb gent a qui estimo, no 
per les pedres. No tinc sentiments 
pels edificis. Hi ha una part del meu 
equip del Poliorama, que em va se-
guir al Nacional, que encara segueix 
aquí. És molt agradable tornar a es-
tar amb ells.

–¿Va arribar a pensar que mai torna-
ria a dirigir o treballar al TNC?
–Aquesta idea no formava part dels 

meus pensaments. Pensava que, 
com que s’havia tractat d’una deci-
sió política, era normal que no hi ha-
gués res més al darrere. Sí que em va 
sorprendre positivament que hi ha-
gués la voluntat de reparació. «Ben-
vinguda sigui», em vaig dir. Això sí 
que pensava que no passaria.

–Mas li va dir «símbol del país» du-
rant aquella jornada tan especial.
–Em va tocar molt que digués això. 
I crec que també va ser molt impor-
tant que el president Pujol volgués 
assistir a l’acte.

–¿Com es va concretar el retorn?
–El primer que em va demanar 
Xavier Albertí [director del TNC] va 
ser que recités en el rèquiem. Tot se-
guit em va parlar d’un espectacle per 
a la seva primera temporada. Li vaig 
dir: «D’acord. Què i com». Jo ja tenia 
una obra al calaix. Vaig pensar que 
era un bon moment per tornar a l’es-
cenari gran amb un espectacle amb 
gent jove, i que em recordés l’expe-
riència d’El despertar de la primavera i 
Cyrano al Poliorama. El Xavier em va 
dir que jo podia fer l’únic personat-
ge adult, el de pare.

–I no ha sigut així per a decepció de 
molts dels seus seguidors.
–No, m’agrada la idea de continuï-

«He estat sempre 
a l’escenari i em 
semblava que si 
ho feia en aquesta 
obra venia per estar 
en primer pla»

«M’angoixa 
que tornem 
a mentalitats 
reaccionàries que 
veuen l’artista com 
una cosa supèrflua»

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

tat, de la tradició teatral en el bon 
sentit de la paraula. Un dels que fe-
ien d’adolescent a El despertar [Àlex 
Casanovas] serà ara el pare. Em fe-
ia il·lusió aquest joc privat meu. Jo 
preferia només dirigir. Marivaux és 
molt delicat, gens fàcil. Vull estar 
únicament assegut a la platea.

–¿Ha perdut energia per actuar? 
Manté un aspecte excel·lent.
–Sí, tinc ganes d’actuar. És clar. Pe-
rò dirigir és no parar, pujar i baixar 
de l’escenari sense pausa. Vaig pen-
sar també que ja m’havien vist, sem-
pre faig d’actor. No es tractava de mi, 
sinó de teatre, d’un espectacle a tra-
vés d’un exercici d’estil amb gent jo-
ve. He estat sempre a l’escenari, i ja 
ho faré més endavant. Em semblava 
que si ho feia a l’obra venia per estar 
en primer pla.

–¿Els joves actors d’avui són millors 
que els de fa 30 anys?
–M’han sorprès en positiu. Crec que 
estan més preparats en general. Du-
rant les proves de selecció vam tenir 
un problema: hi havia tres o quatre 
opcions per a cada personatge. No 
vull dir que siguin millors, però no 
tenia tantes possibilitats amb El des-
pertar. Crec que és el resultat que hi 
ha més curiositat i informació que 
abans.
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Primera fila    icult
L’esperat retorn al Teatre Nacional de Catalunya del seu director fundador

EXERCICI D’ESTIL AMB UN CLÀSSIC FRANCÈS DEL SEGLE XVIII

El teatre com a tradició. Aquest és 
el mòbil que va portar Josep Maria 
Flotats a un clàssic com Pierre de 
Marivaux, del segle XVIII francès, 
per al muntatge que significaria el 
seu retorn a l’escenari que va con-
tribuir de forma decisiva a aixecar. 
Flotats, de llarga trajectòria acto-
ral a França, va triar la comèdia El 
joc de l’amor i de l’atzar per la seva 
condició d’obra de gran reperto-
ri, acotat aquests dies als escenaris 

públics, i per la possibilitat de tor-
nar a exercir el magisteri que ja va 
impartir, per exemple, fa gairebé 30 
anys amb El despertar de la primave-
ra. No deixa d’haver-hi una clara al-
lusió a aquell muntatge del Poliora-
ma amb la presència a El joc de l’amor 
i de l’atzar d’Àlex Casanovas (en el re-
partiment) i Pep Planas (ajudant de 
direcció), llavors alumnes.
 Al costat de Casanovas, l’elenc 
està compost per un grup de deixe-
bles avantatjats com Bernat Quin-
tana, Mar Ulldemolins, Vicky Lu-

J. C. S.
BARCELONA

Ball de màscares per amor
‘El joc de l’amor i de l’atzar’, de Marivaux, proposa un joc d’embolics sobre 
la identitat i la felicitat H Flotats dicta el seu magisteri a un jove elenc al TNC

engo, Rubèn de Eguia, Enric Cam-
bray i Guillem Gefaell. A tots ells 
els cau el repte d’afrontar una obra 
d’un autor considerat, a la Comédie 
Française de la qual Flotats va ser ac-
tor entre el 1980 i el 1984, l’art inter-
pretatiu per excel·lència. «Està re-
servat a una elit d’actors», recorda 
el director.
 És així perquè, afegeix, Mari-
vaux porta el teatre al seu nivell més 
alt després de Molière. «La fluctu-
ació d’intencions i sentiments del 
seu llenguatge és única», subratlla. 

DAVID RUANO / TNC



P er un atzar funest, en les úl-
times setmanes han mort 
dos poetes que vaig tractar 

una mica a principis dels noranta, 
quan treballava en el món editori-
al. Em refereixo a Josep M. Andreu 
i Gerard Vergés. A Josep M. Andreu 
el vaig conèixer quan corregíem el 
volum Poemes i cançons (Columna), 
que volia ser la reivindicació de to-
ta una carrera. S’hi incloïen els 
seus dos primers llibres de versos  
–Per entrar en el regne i Intento el poe-
ma, premi Carles Riba 1959– i una 
àmplia tria de cançons que havia 
escrit al llarg de la vida, moltes 
d’elles cantades per gent de renom 
com Lluís Llach o Montserrat Ca-
ballé. Andreu era discret, molt bar-
celoní, benhumorat, sense cap va-
nitat literària, però amb una gran 
consciència poètica. Amb un do 
per a la musicalitat del vers, anys 
enrere havia triat un camí més po-
pular i escrivia lletres molt cone-
gudes, com ara aquell Se’n va anar 
que van cantar Raimon i Salomé. 
Reunits feliçment en llibre, els 
seus poemes i cançons formaven 

un tot, un retrat «d’un lirisme pro-
fund i tendre», en paraules de Joan 
Perucho al pròleg. 
 Vaig conèixer Gerard Vergés 
gràcies a l’edició de Tots els sonets 
de Shakespeare (Columna), que ell 
mateix va traduir. De fet, més que 
una versió, es tractava d’un rep-
te de creació poètica. Vergés era 
pulcre, perfeccionista, obsessiu 
amb el sentit i el ritme exacte de 
cada sonet. Recordo que, revisant 
les proves, va aprofitar fins a l’úl-
tim segon per matisar una imat-
ge, millorar un vers, un accent. 
Des de Tortosa, on era farmacèu-
tic, Vergés conreava una cultura 
d’humanista. La seva poesia dialo-
gava amb els clàssics i n’és un bon 
exemple el primer llibre, L’ombra 
rogenca de la lloba, premi Carles Ri-
ba 1981. Aquesta curiositat enci-
clopèdica i alhora amena es per-
cep en cadascun dels assajos de 
Tretze biografies imperfectes, premi 
Josep Pla i un llibre a recuperar. 
 No sé si Andreu i Vergés es 
van conèixer mai. Potser ni tan 
sols s’havien llegit l’un a l’altre. 
En recordar-los ara, però, m’ado-
no que tots dos, per camins dife-
rents, van construir una obra als 
afores de la poesia en català, com 
un refugi vital. H

El refugi de 
dos poetes

JORDI

Puntí

Andreu i Vergés 
van construir la seva 
obra als afores de  
la poesia en català

deesi
–¿Ja ho havia comprovat com a es-
pectador del teatre català?
–Ho he pogut seguir només a través 
de la premsa. Gairebé no he vist res 
perquè he tingut la sort que he tre-
ballat constantment.

–¿Només té casa a Madrid?
–Madrid ha sigut la base, perquè allà 
estrenava, i hi ha la productora. Pe-
rò segueixo tenint la meva casa a 
Barcelona.

–En aquesta època de crisi i retalla-
des, ¿ha canviat la funció d’un teatre 
públic respecte a la seva època?
–Jo sóc fill del teatre públic, on em 
vaig formar. Continuo creient pro-
fundament en la seva necessitat, pe-
rò això no vol dir que estigui oposat 
a cap teatre privat. Ni de bon tros. 
És indispensable perquè es pot per-
metre espectacles que un de privat 
no pot. La idea del teatre públic es-
tà associada també a la d’una com-
panyia estable, cosa que no vol dir 
que tingui sempre els mateixos ac-
tors. Aquesta fidelització la vaig co-
mençar aquí i al Poliorama. No puc 
concebre una societat sense una uni-
versitat pública, amb el teatre passa 
el mateix.

–Un fet que últimament s’ha de re-
cordar amb massa freqüència.
–M’angoixa que tornem a mentali-
tats antigues, per no dir reaccionà-
ries del tot, que segueixin pensant 
en l’artista com una cosa supèrflua. 
Com que hi ha recessió, hi ha el cli-
ma en la política que no és necessari. 
El millor exemple de com carregar-
se el teatre és el 21% de l’IVA.

–Parlant de tradicions, torna amb un 
clàssic francès, un teatre que domi-
na per formació i experiència. ¿Juga 
sobre segur?
–No, no. Fins i tot amb coneixement 
previ no hi ha res segur. Vaig per un 
camí que conec una mica més, pe-
rò no per la seguretat de l’èxit. Crec 
que puc arribar a bon port en el sen-
tit de fer una feina ben feta. Tenir 

èxit és una altra història. Tampoc 
entro mai en si ara toca perquè es-
tà de moda.

–¿Què el mou llavors?
–Que em digui alguna cosa, que em 
commogui, i llavors ho munto. Ai-
xí tinc més possibilitats de connec-
tar amb el públic. Faig el que m’in-
teressa amb l’esperança de compar-
tir-ho.

–Obres com aquesta de Marivaux 
avui no són gaire habituals. ¿Resul-
ten per això imprescindibles?
–Quan parlo de tradició em referei-
xo al gran repertori amb l’esperan-
ça, humil, que estigui ben servit. El 
gran repertori ens parla dels nos-
tres problemes d’avui, exactament 
igual. Amb perruca o sense. Per això 
sempre sóc reticent a modernitzar 
una obra d’aquesta qualitat. M’im-
pacta encara més que algú el 1730 
fos capaç de dir coses tan vigents. Si 
es fes amb un vestit contemporani 
ho veuria més normal.

–No ha dirigit mai un shakespeare. 
¿Faria el mateix amb Hamlet?
–I en tinc ganes, però no sé com ho 
faria perquè no m’ho he plantejat. 
Al meu calaix hi ha un parell de sha-
kespeares, però no una dramatúrgia 
pensada. Quan aquest teatre encara 
no estava inaugurat, vaig tenir l’ho-
nor que em visités Strehler [funda-
dor del Piccolo de Milà] i li vaig de-
manar que vingués amb el seu tea-
tre i també per dirigir una altra obra 
en català amb els nostres actors. Va 
ser un any abans de la seva mort. Li 
vaig comentar que em sorprenia 
que, amb tot el que havia fet, enca-
ra no hagués muntat Hamlet. Em va 
dir: «Encara no m’he vist preparat 
per fer-ho».

–El 2010, quan va tornar al Lliure, va 
dir que no passava mai per la zona 
del TNC. ¿L’ha vist canviada?
–És cert. No passava mai per aquí 
i tot sembla ara més viu. Igual que 
aquest teatre amb Xavier Albertí. H

CARLOS MONTAÑÉS

Josep Maria Flotats, ahir 
a la tarda a l’escalinata  
d’accés al TNC.
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L’autor ho fa a través de les relaci-
ons que sorgeixen a partir de l’amor, 
una constant en moltes de les seves 
obres. «El joc de l’amor també pot 
ser pervers, aquí radica el fons de 
Marivaux. No sempre acaba bé», re-
corda el director.

francès de la seva època. Marivaux 
teixeix un argument d’embolic en el 
qual es barregen nobles i criats a par-
tir d’un matrimoni pactat. Orgon 
(Àlex Casanovas) vol casar la seva fi-
lla Sílvia (Vicky Luengo) amb Doran-
te (Bernat Quintana), fill d’un amic. 
Els pretendents no es coneixen i tots 
dos decideixen, a la vegada, disfres-
sar-se dels seus criats: Lisette (Mar 
Ulldemolins) i Arlequí (Rubèn de 
Eguia). Només el pare i el seu fill (En-
ric Cambray) coneixen l’estratage-
ma. Guillem Gefaell és el seu criat.
 El ball de màscares només s’acla-
rirà quan s’hagin posat en crisi les 
convencions socials. «Els personat-
ges es disfressen per buscar la seva 
llibertat i felicitat. S’ha de passar per 
una mentida per tenir la veritat. És 
la poètica del teatre», sentencia Flo-
tats. Aquesta poètica ocuparà la Sala 
Gran del 7 de maig al 22 de juny. H

Marivaux està  
vist a la Comédie  
Française com  
l’art interpretatiu 
per excel·lència

 La perversió es manifesta amb un 
joc de màscares en què es veuen in-
volucrats tots els personatges d’una 
obra amb traços de la Commedia 
dell’Arte, amb una tradició que va 
introduir el dramaturg en el teatre 

DAVID RUANO / TNC

L’elenc d’‘El joc de l’amor i de 
l’atzar’, en una imatge promocional.
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