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Melcion Mateu guanya els  
Jocs Florals amb ‘Illes lligades’
El poeta Melcion Mateu (Barcelona, 1971) 
va guanyar ahir els Jocs Florals amb el po-
emari Illes lligades. Mateu, que resideix 
a Nova York, és autor de Vida evidente 
(premi Octavio Paz 1998) i Jardí amb can-
gurs (2005), entre d’altres. Marcel Riera 
(Barcelona, 1956) es va endur el premi ex-

traordinari Memorial 1714 pel poema In-
ventari de Montjuïc. “Mateu i Riera són 
dues veus completament diferents i com-
plementàries que demostren la diversitat 
de la poesia catalana”, va assegurar ahir el 
director de la Setmana de la Poesia de Bar-
celona, Sam Abrams. CULTURA

LAURA SERRA 
BARCELONA 

Ila Sala Gran el va tornar a 
aplaudir. Josep Maria Flo-
tats, de rigorós negre però 
amb el somriure a la cara, 
plantat a l’escenari al centre 

de la companyia, rebia un aplaudi-
ment més guaridor que mai que ci-
catritzava gairebé 17 anys d’una fe-
rida dolorosa per al teatre català. No 
s’hi va estar més minuts del comp-
te, els justos perquè n’hi hagués que 
no es poguessin estar de posar-se 
drets, perquè l’ocasió semblava que 
ho requeria, mentre l’actor agraïa 
l’estima llançant petons a platea.  

La d’ahir era una nit especial. La 
majoria de públic eren cares cone-
gudes, sobretot companys de pro-
fessió, que volien donar la benvin-
guda al fill pròdig que és alhora el 
pare fundador del Teatre Nacional 
de Catalunya. La llista és llarga: Jo-
sep Maria Benet i Jornet, Abel Folk, 
Ventura Pons, Josep Maria Mes-
tres, Joan Maria Gual, Vicky Peña, 
Maria Barbal, Pep Pla, Nora Navas, 
Maria Araujo i Carme Sansa entre 
desenes d’actors més, molts dels 
quals tan joves que és probable que 
mai l’haguessin vist actuar abans. El 
director del TNC es passejava tran-
quil pel vestíbul: “Ja fa dies que és 
per aquí. Això ja està fet. Ara, a 
aplaudir-lo i s’ha acabat”, deia Xavi-
er Albertí, principal responsable 
que Flotats accedís a tornar al seu 
coliseu. Mario Gas també celebrava 
la sort de l’amic: “Ja tocava. Ell es-
tà content i en té motius. És un ta-
lent del país i no ens podem perme-
tre el luxe que no hi treballi”. Tam-
bé hi havia el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell –presència habi-

Crònica tual en les estrenes–; l’expresident 
José Montilla; el secretari general 
de presidència, Jordi Vilajoana 
–l’exconseller que va succeir el des-
tituidor de Flotats, Joan Maria Pu-
jals, en temps pretèrits–, i fins i tot 
el cònsol de França a Barcelona, 
Edouard Beslay, representant l’en-
titat que el 1959 va tenir més nas 
que Cyrano i va crear una beca per-
què el jove Flotats pogués estudiar 
teatre a Estrasburg i després esde-
venir l’estrella de la Comédie Fran-
çaise. Ahir hi eren gairebé tots, cert, 
llevat de la majoria –o cap?– dels di-
rectors o exdirectors d’altres tea-
tres catalans. Tampoc l’expresident 
Jordi Pujol i senyora, que van parti-
cipar en el primer acte de reconci-
liació amb l’actor, l’estiu passat. 

Una comèdia d’amor i atzar 
Per al seu retorn, Flotats només po-
dia escollir un clàssic i només podia 
ser francès: Pierre de Marivaux i el 
seu El joc de l’amor i de l’atzar, una 
comèdia d’època, del segle XVIII, un 
divertimento elegant i aparentment 
innocu en el qual el director observa 
transgressió i rebel·lia, pel qüestio-
nament carnavalesc que fa dels rols, 
les classes socials i l’educació.  

La Sala Gran 
dóna la 

benvinguda  
a Flotats 

El públic aplaudeix el retorn de 
l’actor al ‘seu’ teatre 17 anys després

Refilen els ocells i la llum del ma-
tí vessa sobre el decorat realista i 
tradicional d’un jardí senyorial. Avi-
at sabrem que hi ha un casament a 
punt de celebrar-se i que, per desco-
brir si s’agraden de veritat, els joves 
casadors han ideat un pla. La pare-
lla de senyors es vesteix de criats i 
viceversa, tot i que cap d’ells sàpiga 
l’engany de l’altre. A Vicky Luengo 
i Bernat Quintana els toca ser els 
amos, víctimes de Cupido i angoi-
xats pel pes del llinatge i el destí. La 
divertida Mar Ulldemolins i un Ru-
bèn de Eguia transformat en un Mo-
zart histriònic són el contrapunt cò-
mic. Àlex Casanovas oficia de pare 
i observador del llarg i recargolat 
combat entre amor i raó.  

L’actor dels mil retorns 
El d’ahir va ser l’enèsim retorn de 
Flotats al teatre català. La trajectò-
ria de l’actor està marcada per un 
grapat d’obres mítiques –Cyrano de 
Bergerac, Una jornada particular, 

Àngels a Amèrica i La gavina, l’últi-
ma que havia dirigit al TNC fins 
ahir– però sobretot està assenyala-
da pels seus retorns. El primer, el 
fundacional, el retorn de la Comé-
die Française el 1983 instigat pel go-
vern de Jordi Pujol. Després d’in-
ventar-se una companyia pròpia, 
posar les bases del Teatre Nacional 
i inaugurar-lo el 1996, va viure l’any 
següent una destitució polèmica. 
Des de llavors cada obra seva que 
trepitjava territori català fent gira 
era un esdeveniment comptabilit-
zat amb anys d’absència: Arte, París 
1940, Stalin. L’últim de la sèrie va 
ser la tornada al Teatre Lliure el 
2010, 32 anys després d’actuar-hi. 
El penúltim va ser l’acte oficial i “re-
parador” del juliol passat. Però des 
de llavors encara n’hi ha hagut més, 
com el del primer cop que actuava al 
TNC (va ser al novembre, com a rap-
sode d’Un rèquiem per a Salvador 
Espriu). Ahir va ser el definitiu. Se-
gur que no serà l’últim.e

Solidaritat 
“És un talent 
del país. Està 
content i en 
té motius”, 
deia Mario Gas
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Brams actuaran al Canet 
Rock per votació popular
El Canet Rock havia engegat un votació popu-
lar per donar l’oportunitat al públic d’escollir 
un grup del cartell del festival, que se celebra-
rà el 5 de juliol. Brams han sigut els guanya-
dors, per davant de Cybee, A Contra Blues, 
Marta Aguilera, Filippo Landini, Lax’n’Bus-
to, Leds, Maia, Ramon Mirabet i Strombers.

Cornelius Gurlitt deixa  
el seu llegat a Suïssa
El col·leccionista alemany Cornelius Gurlitt, 
mort dilluns als 81 anys, ha deixat el conegut 
com a Tresor de Munic en mans del Museu 
d’Art de Berna, a Suïssa. El polèmic llegat in-
clou 1.280 peces amb quadres d’artistes com 
Picasso, Matisse i Chagall que haurien estat 
robades pels nazis. 

LA RECONCILIACIÓ  
Josep Maria Flotats  (01) 

saludant, en la nit inaugural 
d’ahir, davant de la jove 

companyia que ha reunit per 
estrenar El joc de l’amor 

 i l’atzar (02). CÈLIA ATSET / TNC 

‘El zoo de vidre’ i la bona fusteria teatral

 
Josep Maria Pou dirigeix una nova 
posada en escena d’El zoo de vidre, 
el primer gran èxit de Tennessee 
Williams. Míriam Iscla, Dafnis 
Balduz, Meritxell Calvo i Peter Vi-
ves tenen casa al Teatre Goya. 

LAURA SERRA 
BARCELONA. “El zoo de vidre no ne-
cessita cap justificació”, sentencia 
Josep Maria Pou des de la cadira de 
rodes que necessita aquests dies; 
per culpa d’un accident quan estava 
de gira a Torrejón de Ardoz, es va 
trencar un peu. “És una obra capital 
del teatre del segle XX –continua–. 
És una petita joia, una caixa de mú-
sica. Té el misteri de la bona fuste-
ria teatral”. I, malgrat aquests atri-
buts, poques vegades s’ha pogut 
veure fent temporada als teatres ca-
talans de la mà d’una companyia 
professional. Josep Maria Pou s’ha 
proposat recuperar aquest clàssic 
nord-americà, que l’acompanya des 
que en va triar alguns fragments per 
a la prova d’accés a l’escola d’art dra-
màtic de Madrid, 47 anys enrere. I 
ho fa dirigint una nova posada en es-
cena al Teatre Goya (amb la traduc-
ció que en va fer Emili Teixidor) a 
partir del 14 de maig. 

El zoo de vidre es va estrenar el 
1944 a Chicago, després va fer el salt 
a Broadway i va suposar el llança-
ment de la carrera de Tennessee 
Williams, tot i que en realitat l’autor 
havia escrit una obra anterior que 
va ser un fracàs tan estrepitós que és 

probable que la volgués oblidar, ex-
plica Pou. El zoo manté els trets 
d’obra primerenca: aquí hi ha un au-
tor sincer, amb una mirada neta, 
que aboca alguns dels seus traumes 
familiars en una obra descarada-
ment autobiogràfica. “Els personat-
ges són senzills, purs, innocents, la 
humanitat és la seva principal ca-
racterística. Després el món de Ten-
nessee Williams s’aniria enfosquint 
i complicant”, opina el director.  

Míriam Iscla interpreta el rol 
d’Amanda Wingfield, que l’actriu 
defineix com a “bipolar vital i emo-

cional”, un caràcter a l’altura de les 
mítiques Blanche Dubois (Un tram-
via anomenat desig) i Maggie (Gata 
sobre teulada de zinc calenta). Wing-
field és una dona abandonada pel 
marit que exerceix de mare somia-
dora i alhora castradora dels seus 
dos fills: el noi (Dafnis Balduz) és 
l’alter ego de Williams, un poeta que 
treballa en una fàbrica de sabates 
per mantenir la família i només de-
sitja fugir-ne; la noia (Meritxell Cal-
vo) és una jove coixa i poruga i la 
mare està obsessionada per trobar-
li un marit. Aquí és on entra en joc el 
quart protagonista, el pretendent 
(Peter Vives). “L’Amanda és una do-
na d’excessos, i això la fa molt tea-
tral –diu Iscla–. D’una banda està 
ancorada en el passat, perquè és 
quan va ser feliç, però de l’altra els 
fills l’obliguen a mirar endavant. Té 
una il·lusió infantil pels somnis que 
vol realitzar, però a la vegada una 
angoixa vital produïda per la reali-
tat que li plantegen els seus fills”.  

L’espectacle se situa en el lloc in-
concret i màgic del records. Pou ha 
decidit donar-se llibertat per jugar 
amb situacions i personatges i man-
tenir l’estructura original del text, 
en què el fill, Tom Wingfield, és el 
narrador. I malgrat que Williams es 
mou en el realisme màgic, no social, 
amb “personatges amb més ànima 
que cos, que converteixen tot el que 
toquen en poesia”, Pou hi veu tam-
bé reflectides les grans preocupaci-
ons del públic d’avui: la precarietat, 
la pobresa i, esclar, la família.e

J.M. Pou envoltat dels Wingfield: Meritxell Calvo, 
Peter Vives, Míriam Iscla i Dafnis Balduz. DAVID RUANO

Josep M. Pou dirigeix al Goya l’adaptació del clàssic de Tennessee Williams

Excessos 
L’Amanda és 
una “bipolar 
vital i 
emocional”, 
afirma Iscla
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