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TE TeatreCoincidint ambel seu retorn alTeatreNacional deCatalunya–que ell vadirigir als inicis d’aquesta

institució–, entrevistemJosepMariaFlotats, perparlar de l’obradeMarivauxque l‘haportat alTNC,
però tambéde la seva visió del teatre i les sensacionsprovocades per aquest retrobament

L’atzar de tornar alTNC
Pierre
de Marivaux
El joc de l’amor
i de l’atzar

TNC

Direcció: Josep
Maria Flotats.
Fins al 22
de juny.
www.tnc.cat

EDUARD MOLNER

Josep Maria Flotats (Barcelona,
1939), setze anys després de la seva
sortida convulsa del Teatre Nacio-
nal de Catalunya torna per dirigir
una peça del gran repertori fran-
cès, El joc de l’amor i de l’atzar, de
Pierre deMarivaux. Preguntat per
les sensacions experimentades en
tornar a treballar en un casa que
ellmateix va concebre i dirigir, co-
menta que l’estima la té envers la
gent i no els llocs. Un dels home-
natgesmés grans que ha rebut mai
va ser, diu, en el moment d’entrar
a la Sala Gran i ser presentat per el
seu ajudant amb la frase “nois que
entra el jefe”, i un dels tècnics va
cridar: “ostres, l’autèntic”.
Un artista fet al teatre públic no

entén que es qüestioni la seva exis-
tènciamalgrat els moments de cri-
si que travessem: “Els que qüestio-
nen això pensen que l’artista no és
seriós, que és un professional de
l’entreteniment o la distracció”.
El joc de l’amor i de l’atzar és una

comèdia d’embolics, en la qual se-
nyors i criats bescanvien les seves
identitats per conèixer els au-
tèntics sentiments dels interlo-
cutors. Flotats ha dirigit un repar-
timent extraordinàriament jove
que és representació, en bona me-
sura, de la nova fornada d’intèr-
prets del país.

Quines diferències hi ha entre els ac-
tors d'avui i els de les primeres pro-
duccions que va dirigir aquí.
Vaig haver de veure molta gent
per fer el Cyrano de 1984. Els ac-
tors no tenien la preparació d’ara.
Què ho fa? El mitjans, internet, les
grans facilitats que tenen de veure
un espectacle que s’acaba d’estre-
nar a Nova York o París, que hi ha
més escoles, una nova generació
de professors també. Tot això és
molt viu, esperançador i fantàstic.
Tenen més agilitat per entrar dins
d’una veritat, segurament per la se-
va capacitat d’observació, per més
escola. També hi fa molt la televi-
sió (tot i ser una perillosa arma de
doble tall). Per contra, he vist que
es perd més la veu. Perquè estan
acostumats a parlar pel micròfon.
No has de cridar, has d’articular.
Articular i projectar sense sobre-
gesticular: tècnica.

Marivaux preludia uns canvis que
s’esdevindrien poques dècades més
tard, però de fet el conflicte dels senti-
ments que topen amb les barreres so-
cials ja el trobema ‘El perro del horte-

lano’ de Lope, més d'un segle abans.
L’alta societat pot tenir amants a
condiciódequenohodigui.Aques-
ta convenció és la que Marivaux
trenca. Goldoni comença també
per la seva banda a trencar-ho.

És una moral burgesa que emergeix i
substitueix la de l’antic règim, com
s’escenifica això?
Això es pot fer demoltes maneres.
Jo no sóc amant d’agafar un clàssic
i donar-li una estètica i un vestit
contemporani, perquè llavors és
un afegit. Per fer això prefereixo
agafar una peça contemporània.
Per parlar de la societat d’ara poso
en escenaÀngels aAmèrica. No cal
posar texans als actors perquè s’en-
tengui; prefereixo ensenyar com
200 o 300 anys abans ja preocupa-
ven qüestions que ara també preo-
cupen i com s’ho feien per burlar
les censures d’aquell moment.

Marivaux ja buscava una veritat.
Jo també exigeixo aquesta veritat
als actors. Tot i que Marivaux hi
posa un personatge que anomena
Arlequí (el criat del noble preten-
dent Dorante), i en ser un criat no
té maneres de senyor i per això
cau en l’excés. Són els mateixos
excessos que podria fer un arlequi-
no a la commedia dell’arte.

Orgon és un pare modern.
És un pare modern i bo perquè al-
hora digui: “Jo et presento un pre-
tendent, però tu ets lliure de dir
que no, com ell també és lliure de
dir que no”. Si ho posem a la seva
època és revolucionari. Potser a al-
gú pot semblar-li normal, però la
gràcia és posar-ho en el seu con-
text.

Però són els criats els que faran la
revolució. Arlequí diu: “Un amor com
el meu no es regeix per la bossa”.
També al ‘Rei Lear’ el bufó del rei des-
tronat és el que diu les veritats més
punyents.
El bufó podia dir la veritat perquè
havia de fer riure al rei. Estempar-
lant d’unes rèpliques que s’acosten
al final de l’obra i per mi el final de
l’obra és negre,malgrat les aparen-
ces. Els dos lacais són víctimesdels
amos que han fet un joc pervers i
s’hanburlat del queells podien sen-
tir: “Disfressa’t així i si t’estimen et
podràs casar amb l’amo”. És molt
dur, anticipaLes liasions dangereu-
ses de Pierre Choderlos de Laclos.
Quan Arlequí arriba a dir “tu vals
més que el teu dot” ho fa amb una
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Al darrere de l’estrena d’El joc
de l’amor i l’atzar, hi ha una da-
ta important: el dia de la gran re-
conciliació. El 15 de juliol del
2013 Josep Maria Flotats era
acollit al vestíbul per una repre-
sentació nodrida de la profes-
sió, encapçalada per l’actual di-
rector del TNC, Xavier Albertí,
però sobretot per la més alta
representació política del país,
encapçalada, en aquest cas, pel
president Artur Mas, acompa-
nyat del conseller de Cultura
Ferran Mascarell i l’expresi-
dent Pujol i la seva dona Marta
Ferrusola. Subratllem el sobre-
tot perquè del que es tractava
era de fer acte de contrició. Es
descobria una placa que reco-
neixia l’impuls fonamental de
Flotats en la concepció i funda-
ció del TNC. Aquell dia, doncs,
la professió teatral feia d’espec-
tadora de les disculpes públi-
ques pel tracte rebut per Flotats
per part del govern de la Gene-
ralitatmés de tres lustres abans,
l’estiu de 1997, ambel seu cessa-
ment per les desavinences amb
el llavors conseller de Cultura
Joan Maria Pujals. En aquell
episodi planava el debat sobre

el caràcter que havia de tenir la
programació del TNC i el seu
encaix en l’ecosistema teatral
català, o dit d’una altra manera,
la compatibilitat d’un transat-
làntic públic de dues (al final
tres) sales amb l’aleshores emer-
gent indústria teatral privada.
Però potser la data clau no és

la d’aquest acte, tot i ser impor-
tant. El dia que Xavier Albertí
va saber que dirigiria el TNC,
aquella mateixa tarda, el 28 de
juny de 2012, va despenjar el te-
lèfon per trucar a Josep Maria
Flotats i convidar-lo a ser pre-
sent, d’unamanera o altra, en la
nova etapa del TNC.Ens consta
que es coneixien poc i, amés, és
palmària la distància dels mons
artístics de Flotats i Albertí. Pe-
rò l’actual director del TNC va
entendre que res podia comen-
çar bé si no es tancaven velles
ferides. Durant aquests quinze
llargs anys gairebé tot li ha fun-
cionat a Flotats, Arte de Reza,
París 1940 de Jouvet, La cena
de Jean-Claude Brisville, Stalin
o El encuentro de Descartes con
Pascal joven, gairebé tot estre-
nat a Madrid. Flotats ara torna
a estrenar al TNC. E.M.

En les imatges,
l’actor i director
Josep Maria
Flotats fotogra-
fiat fa unes
setmanes al
Teatre Nacional
FOTOS MARC ARIAS

Girar full



2
5

Cu
lt
u
ra
|s
La

V
a
n
gu
a
rd
ia

D
im
e
cr
e
s,
1
4
m
a
ig
2
0
1
4

E
N
D
IR
E
C
T
Etristesaprofunda. Joho llegeixo ai-

xí: “Enshemdeconformar”. Per ai-
xòels faigdir en francès “Sautmar-
quise”, que és l’expressió que s’uti-
litza quan no es pot fer altra cosa
quecontinuar vivint amb la frustra-
ció. A la banda del senyors, tampoc
no regna la felicitat, el mateix Do-
rantediu: “Jo, en tot cas, hedemos-
trat que estimava una minyona”.

Podríem fer l’equivalència entre la Síl-
via d’‘El joc de l’amor i de l’atzar’
amb la Rosalina d’‘Al vostre gust’ de
Shakespeare. Rosalina també és dis-
fressa i és així com esbrina si el seu
pretendent va de debò. La màscara
condueix a la veritat.
No, Shakespeare és diferent. Ja no
és només la disfressa, és un trans-
vestit, és un altre estil, Shakes-
peare és Shakespeare. Pot ser sem-
blant la situació perquè la disfressa
porta a la veritat, el joc del teatre
sí, com també hi han uns a parts
que gairebé podem dir que Mari-
vaux introdueix en el teatre i que
són semblants a allò que fa Ham-
let, més un monòleg, un pròpia re-
flexió, que un a part. Marivaux
n’introdueix un que és molt difícil
de fer, perquè són comentaris del
propi pensament que no es dirigei-
xen al públic. Després Labiche i

Faydeau ho faran molt més fort,
una mena de gag. Per això la força
del comentari de Dorante, “en tot
cas jo he demostrat que estimava
una minyona”, no diu “sóc molt
feliç perquè ara ja em puc casar”.
La lliçó de Marivaux: jugueu a dir
mentides, jugueu a fer veure el que
no sou, però, que passarà?

En conseqüència els personatges no
surten de l’obra amb la lliçó apresa:
l’amor ha de prevaldre per la conven-
ció de l’honor.
No, la veritat hauria de ser sempre
i no haver d’arribar-hi a través de
l’engany. La Sílvia no ha entès la
profunda perversió del joc. És ell
qui no està satisfet. Sílvia diu, “per
fi entenc elmeu cor”, quan sap que
davant no té un criat sinó un se-
nyor.Ella ja sapqueDorante ésno-
ble i, malgrat tot, continua fent el
paperot disfressada de criada. Per
això li podem dir al personatge:
“Nena vas massa lluny, per mi”.

Marivaux sabia que la dona pot arri-
bar fins aquí, però l’home difícilment.
Tots els herois de Marivaux són
dones. Totes les gran actrius han
volgut fer els seus personatges
perquè totes tenen el doble joc,
“M’estima i jo l’estimo però no li
diré perquè...”. Hi ha el doble joc
de la courtisanne. Això es fa enten-
dre a l’actriu treballant, explicant,
hores i hores. Els explicava una co-

sa i no hohavia de fer dos cops, pe-
rò els ho explicava ben bé i fins i
tot jo ho representava també. Han
treballat molt, però al comen-
çament no sabien què fer, ni com,
ni què. La partitura és tan impor-
tant que no hem d’afegir-hi res
més, però l’hem d’estudiar molt.
Hem de saber el perquè de cada
frase. I quan ho sabem, els dic:
“Aranom’expliqueuqueho sabeu,
ara no n’heu de ser conscients, ara
ho heu d’ignorar, jo vull ser espec-
tador, però vosaltres no”. És en
aquest punt on el treball és molt
complex. Han estat dos mesos i
mig de treball molt intens però
apassionant.

Si s’ho ha passat tan bé i s’ha sentit
tan a gust, li han vingut ganes de con-
tinuar fent coses en aquesta casa?
Sempre m’ho passo bé dirigint,
que consti. Per tant, tinc ganes de
fer més coses en aquesta casa o on
sigui, perquè no sé si aquesta casa
pot o no pot, no sé quins projectes
té. Jo crec que a partir d’ara podria
dir que tinc amistat ambXavierAl-
bertí, una amistat seriosa i admi-
ració mútua, però no sé quins són
els seus projectes. Jo estic disponi-
ble però també tinc idees i coses
que estic pensant. Per poder fer al-
gun projecte la temporada vinent,
gairebé jahad’estar dat i beneït, pe-
rò no volia dedicar temps aun pro-
jecte futur, no volia començar a
pensar a llegir, etcètera. Volia es-
tar per aquest projecte, és el meu
plaer. El futur és nostre. |

“No sóc amant de
posar a un clàssic un
vestit contemporani;
per parlar d’ara faig
‘Àngels a Amèrica’”


