
Bernat Quintana, al Marivaux que 
dirigeix Flotats al seu retorn al Nacional
L’actor sabadellenc creu que «El joc de l’amor i de l’atzar» serà «un gran èxit»
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Vicky Luengo, Rubén de Eguia i Bernat Quintana, en una escena de la divertida «El joc de l’amor i de l’atzar», de Marivaux

LL  FRANCO

Quintana va ser a Sabadell amb el ‘Cyrano’ de Pere Arquillué

El sonat retorn de 
Josep Maria Flotats 
al Teatre Nacional 
de Catalunya, 
prèvia «reparació» 
institucional, compta 
amb el sabadellenc 
Bernat Quintana a 
El joc de l ’amor i de 
l ’atzar. Ahir es va 
estrenar amb molts 
ingredients per l'èxit.

CARLES CASCÓN

Diu Rotats -que no dirigia 
al INC des de La Gavina, de 
Txèkhov, fa 17 anys- que per 
arribar a la veritat s ’ha de pas
sar abans per una mentida. I 
aquest Marivaux proposa jus
tament un joc pervers amb 
l'amor, on a través de les màs
cares s ’ intenta descobrir el 
veritable ‘altre’ . Però el joc es 
complica i els embolics estan 
servits.

Bernat Quintana, aquell nen 
d'E/ Cor de la ciutat i ara emer-
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«No puc estar més 
content: el mestre 

Flotats, el Nacional i 
una obra fantàstica»

gent actor que venia recent
ment a Sabadell amb el Cyrano 
de Pere Arquillué, té el privilegi 
d ’integrar el repartiment que 
ahir s'estrenava oficialment a 
la Sala Gran del INC.

«Lluminosa I brillant»
«No puc estar més content 
-reconeixia ahir en una entre
vista amb D.S.-. Al Nacional, 
amb Flotats, que és un mes
tre, i amb una obra fantàstica». 
Deia que a les dues prèvies el 
públic havia «rigut molt» i que 
es respira «moltes ganes de 
veure aquest El joc  de l'amor 
i  de l'atzar».

Una comèdia «lluminosa i bri
llant», diu Quintana, que -juga

molt amb el llenguatge, que 
és lleugera però no frívola ni 
superficial. El text està ple de 
dobles sentits, enginy i intel- 
ligència».

Una «complexitat» que ha 
demanat esforços als intèr
prets. Sílvia Dorante es fa pas
sar per la criada i aquesta per 
la senyora en un joc per desco

brir els veritables sentiments 
del seu futur marit. Però els 
altres també s ’ intercanvien 
els papers, cosa que només 
sap el pare de Dorantes i el 
públic. Amb dos falsos criats 
i dos falsos amos, la comè
dia és a punt. La llibertat, el 
plaer però també el patiment 
que comporten les màscares i

viure «en l’error contínuament» 
-d iu  Quintana- permet abordar 
qüestions socials i identitàries 
al voltant dels prejudicis.

Perquè n’hi ha que es volen 
assegurar que la parella no es 
casa per interès i altres que hi 
veuen una esperança de pro
gressar en l'estatus social. I 
Pierre de Marivaux hi posa 
hàbils elements per fer patent 
allò de «tomber amoureux», 
però en aquest cas per caure 
de veritat.

Aprenentatge gradual
L'actor sabadellenc, que com
parteix cartell amb Rubèn 
de Eguia, Vicky Luengo, Mar 
Ulldemolins o Àlex Casanovas, 
explica que en els dos mesos 
i mig d'assajos («un luxe, 
però és el mínim per una obra 
d’aquestes dimensions») ha 
pogut aprendre molt d'un Flo
tats director que era «exigent i 
rigurós amb la feina, però molt 
tranquil. Cada dia ens exigia 
una mica més, sap els passos

que cal fer, i així hem anat crei
xent a poc a poc*.

La producció del INC està 
programada fins el 22 de juny. 
és un retorn de Flotats molt 
significatiu, que deixa enrere 
aquella topada entre ell i la 
Conselleria de Cultura. Però 
tot això ha quedat aliè al tre
ball intern dels actors.

Bernat Quintana només ha 
vingut a Sabadell amb el citat 
Cyrano de Bergerac -casual
ment, l'obra que va donar fama 
a Flotats a Catalunya- però no 
li falten projectes. Va anar a 
Madrid amb Julieta y  Romeo 
(amb Carlota Olcina, dirigits 
per Marc Martínez) i amb Les 
Antonietes (Stockmann), i més 
endavant anirà amb aquest 
Marivaux al Centro Dramático 
Nacional (Teatro María Guer
rero). «Espero que sigui un 
gran èxit, hem treballat molt*.

I diu que «m’agraden molt els 
dos llocs, Barcelona i Madrid. 
Allà sempre m'ha anat molt 
bé, el públic és molt agraït ■


