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Flotats es posa romàntic
CRÒNICA El director va estrenar al TNC ‘El joc de l’amor i de l’atzar’, que va dividir la platea

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

R
estituït l’honor –amb 
l’acte de desgreuge del 
mes de juliol passat, tres 
lustres després de la seva 

fulminant destitució del TNC l’any 
1997– a Josep Maria Flotats, pare 
fundador del gran teatre públic, li 
va tocar ahir a la nit rebre l’amor 
de la platea. Verdader o fingit. Que 
d’això anava, precisament, el clàs-
sic de Pierre de Marivaux que ha es-
collit al seu retorn com a director 
a la Sala Gran: El joc de l’amor i de l’at-
zar.  Un ball de màscares a la recer-
ca del jo real, de l’amor adequat, 
sense condicionaments de classe i 
poder, que va ser rebut amb aplau-
diments –intensificats quan va 
sortir a escena Flotats al final de la 
funció– però sense ovacions apote-
òsiques. 
 La mascarada va dividir l’audi-

ència. «Deliciós», «molt maco», «un 
gran exercici d’estil i actoral», van 
elogiar alguns. «Desfasat», «antic», 
«clàssic i avorrit», «un nostàlgic re-
torn al passat sense més interès» o 
«no m’interessa aquest teatre», van 
deixar anar els detractors. 
 En absència d’Artur Mas, l’es-
trena va convocar gent i poderosos 
de la cultura i de la política, entre 
ells l’expresident José Montilla; el 
secretari general de Presidència, 
Jordi Vilajoana; el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell; l’exdiputat 
Jaume Collboni, Mario Gas, Vicky 
Peña, Albert Om... 
 Flotats ha vestit el seu esperat re-
torn de nostàlgia i romanticisme. 
Ubica l’acció en un bonic jardí. So-
bre un quadro elegant i refinat, de 
tons suaus i delicats –amb la preci-
osa escenografia d’Ezio Frigerio i 
el vestuari de Franca Squarciapino 
a to–, treu els protagonistes a des-

pullar els seus cors i lluitar per la 
seva felicitat. L’aristòcrata Orgon 
(celebrat Álex Casanovas) pretén 
casar la seva filla Silvia (Vicky Luen-
go) amb Dorante, un jove de la seva 
condició (Bernat Quintana, el nou i 
distingit galant de l’escena catala-

na). Però la noia, per conèixer la ver-
dadera cara del pretendent (sense 
les màscares dels prejudicis i l’esta-
tus social) decideix fer-se passar per 
la criada Lisette i que aquesta (Mar 
Ulldemolins) la suplanti. L’embolic 

es complica quan Dorante ordeix el 
mateix pla: disfressar-se del seu ser-
vent (Rubén de Eguia) i viceversa. 
 En el joc actoral –Marivaux està 
considerat en la Comédie Françai-
se com l’art interpretatiu per excel-
lència– són, com és habitual, els cri-
ats Lisette i Burguinyó (que també 
s’enamoren desconeixent la seva 
identitat) els que triomfen a la platea 
fent esclatar les rialles. Ulldemolins 
broda la disfressa igual que un sor-
prenent De Eguia (a qui vam veure 
a El principi d’Arquimedes com a sos-
pitós pederasta), en el paper de des-
bocat i vulgar bufó. Llàstima, van 
compartir molts dels assistents, de 
l’estirat greuge, amb baixades de 
ritme sobretot en les penes dels no-
bles pretendents. «Fa venir ganes 
–va deixar anar una espectadora– 
de saltar a escena i dir-li a la Silvia 
que acabi d’una vegada la seva co-
mèdia». H

33Rubèn d’Eguia i Mar Ulldemolins, els criats disfressats de nobles, van disparar les rialles de la platea en ‘El joc de l’amor i de l’atzar’.

DAVID RUANO

El refinat muntatge  
sobre el clàssic de 
Marivaux planteja un 
ball de màscares a la 
recerca de l’amor real

Miguel
Poveda, en 
exclusiva 
amb el diari

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Miguel Poveda actuarà el 15 
d’agost a Pineda de Mar, dins del 
Festival Arts d’Estiu. Les entra-
des per a aquest concert es po-
den comprar a partir d’avui, i du-
rant la setmana que ve exclusiva-
ment a la web d’EL PERIÓDICO. 
Les característiques d’aquest fes-
tival d’estiu permeten que les lo-
calitats estiguin a la venda a un 
preu poc habitual per al caixet 
de l’artista. 30 euros (més 2,5 des-
peses de gestió) és el preu únic de 
les localitats que es poden adqui-
rir ja a través d’internet. El preu 
a taquilla és de 50 euros El por-

VENDA D’ENTRADES

tal d’entrades del diari antici-
pa la venda d’aquest concert, de 
manera que és el canal per asse-
gurar-se el millor emplaçament 
possible.
 Poveda oferirà un concert 
amb una  primera part dedicada 
al seu flamenc més íntim i una 
segona on, acompanyat al piano 
pel mestre Joan Albert Amargós, 
deixarà marge per a la impro-
visació. Aquest és un dels plats 
forts de l’Arts d’Estiu, un festival 
que avui presenta la seva progra-
mació i que ja té també confir-
mades les actuacions de Sergio 
Dalma i Leo Harlem. 
 El canal de venda d’entrades 
d’EL PERIÓDICO tindrà també 
disponible la resta d’actuacions 
d’aquest certamen, que vol con-
vertir la localitat del Maresme 
en una referència lúdica durant 
l’estiu. H


