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Identitats falses

Pianodecolors
El Miró pintor no s’havia sen-
tit ben acollit per Barcelona.
La relació va canviar a millor
a l’embocadura del 1969, ar-
ran de la formidable exposició
antològica que la ciutat li va
rendir als murs gòtics de l’hos-
pital de la Santa Creu. Cap al
1970, en assabentar-se que jo
preparava un reportatge per a
La Vanguardia sobre la inau-
guració del mural de l’aero-
port, em va fer saber que desit-
java parlar amb mi. I és que
temia que si acudia jo a reco-
llir informació del ceramista
Llorens Artigas, a qui jo conei-
xia, em donés valoracions errò-
nies en haver aflorat ja la seva
malaltia neurològica. Em vaig

entrevistar amb Miró, que va
estar molt loquaç, càlid i col·la-
borador. En acabar el meu
escrit, l’hi vaig enviar perquè
el revisés. A correu seguit vaig
rebre la seva aprovació. Havia
corregit o millorat de pròpia
mà algun detall de poca impor-
tància. Però la sorpresa, enor-
me i inesperada, aflorava al
final. Havia afegit una pàgina
sencera manuscrita amb la
seva cal·ligrafia ben perfilada
en tinta vermella, en la qual
m’informava amb precisió
sobre el que havia resolt do-
nar a Barcelona: el mural de
l’aeroport, una escultura de 30
metres al parc Cervantes, el
paviment de la Rambla i la
seva Fundació. Una exclusiva
com aquesta va ocupar la por-
tada i dues pàgines més del 21
de març del 1971, que en ser
diumenge lluïen de forma es-

pectacular: feia unes quantes
setmanes que s’havien incor-
porat força pàgines impreses
en un gravat al buit en color
de singular qualitat. Miró va
ser sempre fidel a la paraula
donada i, per tant, va complir
de forma exquisida i puntual,
com era el seu estil, tots els
punts d’aquest compromís.
No puc dir el mateix de
l’Ajuntament, ja que la gran
escultura destinada a donar la
benvinguda als que entraven
a la ciutat per carretera no es
va dur a terme; ignoro els
motius que ho van impedir.
L’obra existeix, encara que
en format menor, a la terrassa
de la Fundació que mira a la
ciutat. Ahir vaig comentar a
l’alcalde Trias aquest incom-
pliment i vaig afegir que en-
cara és factible poder fer rea-
litat el projecte.
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En algun lloc vaig llegir que
Le jeu de l’amour et du hasard
va ser una de les últimes
obres, potser l’última, que
Josep Maria Flotats va inter-
pretar a la Comédie Françai-
se, abans de tornar a Barcelo-
na el 1984. En tot cas, és ben
clar que l’estada de més de
quatre anys a la prestigiosa
companyia, que venerava els
clàssics del país veí com no ho
ha fet ningú més, havia d’im-
buir l’actor català en el conei-
xement del teatre de Pierre de
Marivaux (1688-1763) i
d’aquell art peculiar que se
n’ha dit marivaudage, barreja
de finor estilística, elegància
discursiva i amable entabana-
ment. Qui, doncs, millor que
Flotats per traslladar a l’esce-
na aquest llenguatge peculiar
amb totes les seves subtileses i
influències?
A El joc de l’amor i de l’atzar

(1730) –una magnífica traduc-
ció, crec, de Salvador Oliva–
cal parlar, en efecte, d’in-
fluències. Considerat com el
millor testimoni del Nouveau
Théâtre Italien,Marivaux con-
tinua mostrant a la comèdia
ara estrenada al Teatre Nacio-
nal de Catalunya els rastres
que quedaven d’ençà que la
commedia dell’arte i els seus
practicants s’instal·laren a la
cort i als ambients aristocrà-
tics de París el segle XVII.
Deu anys abans d’escriure Le
jeu... Marivaux ja havia donat
a conèixer Arlequí polit per
l’amor i aquest personatge
claude la comedia italiana apa-
reixerà amb més obres seves,
inclosa la que es pot veure al
TNC. O sigui que, més enllà
de si agraden molt o poc les
ximpleries del criat Arlequí,
disfressat de senyor en les se-
ves maniobres per seduir la
criada Lisette, disfressada de

senyora, cal considerar que el
personatge ha heretat per vo-
luntat de l’autor les maneres
bufonesques d’aquell pobre
Arlequí que intentava viure el
millor possible evitant les ires
dels seu amos venecians o mi-
lanesos.
Parlo de disfresses i tal vega-

da fóramillor parlar de suplan-
tacions. Al nucli d’El joc de
l’amor i de l’atzar, hi ha un em-
bolic originat per quatre su-
plantacions. Sílvia (Vicky
Luengo), filla del gentilhome
Orgon (Àlex Casanovas), es
vol presentar disfressada de la
seva criada davant del seu pre-
tendent, l’aristòcrata Dorante
(Bernat Quintana), a fi de po-
der conèixer millor el que ha
de ser el seumarit. Aquest, pe-
rò, ha tingut la mateixa idea
amb idèntic propòsit i es pre-
senta a la casa d’Orgon fent-se
passar pel seu criat. Amb els
papers de Sílvia iDorante cam-
biats, la criada Lisette (Mar
Ulldemolins) i el criat Arlequí
(Rubèn de Eguia), fent veure
que són els seus respectius se-
nyors, s’enamoren veloçment
i volcànica.
Tots quatre protagonistes

desconeixen la suplantació
del seu partenaire i, doncs, li
atribueixen una identitat fal-
sa. I de la confusió, Marivaux
hi troba el pretext per un se-
guit de consideracions sobre
les relacions de classe que insi-
nuen en la llunyania el dalta-
baix revolucionari, alhora que
la racionalitat que s’imposa en
ple Segle de les Llums. Mar-
cant radicalment les diferèn-
cies culturals i d’educació en-
tre la doble parella, així com
accentuant els trets ideològics
substancialos dels diàlegs,
crec que Josep Maria Flotats
ha fet un excel·lent treball de
direcció. Cap a la segona mei-
tat, la comèdia crec que s’alen-
teix massa i em va semblar, a
més, que s’apuntaven uns es-
pais silenciosos una mica gra-
tuïts. Penso, de tota manera,
que aquests no són obstacles
per una bona diversió ni per
l’èxit que ben segur assolirà
l’espectacle que ha servit ja
per celebrar el retorn de Flo-
tats al TNC.c

Mirant al cel.
Maqueta de
l’escultura del
parc de l’Escorxa-
dor, Dona i ocell
(1981-1982),
instal·lada en la
Fundació Miró. A
l’esquerra, imat-
ge de l’exposició,
amb la fotografia
de Català-Roca i,
al fons, una
reproducció del
mural realitzat
en la T2 de
l’Aeroport de
Barcelona, que
en l’actualitat ha
vist reduït el seu
nombre de viat-
gers

Alba Ventura

Lloc i data: Petit Palau
(6/V/2014)
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Un teclat, dues ànimes batejava
el concert d’Alba Ventura la
temporada Intèrprets Catalans
del Palau. Efectivament, ànima
catalana en la primera part,
amb tres generacions de compo-
sitors, i ànima russa en la sego-
na, amb dues. Un programa in-
tel·ligent i excel·lentment inter-
pretat per la pianista catalana,
amb la seva tècnica i sensibili-
tat. La Sonatina de Carlota Gar-

riga i el cinquè quadern d’Esce-
nes del Bosc de Ramon Humet
vanpermetre gaudir d’una sono-
ritat generosa i una digitació
vertiginosa davant obres de difi-
cultat extrema. I La Sonatine
pour Yvette de Montsalvatge es
va traduir amb la innocència es-
púria que caracteritza l’obra.

Carlota Garriga i Sofia Gubai-
dulina: dues compositores en un
mateix concert. Bravo. La pulsió
incisiva en la Xacona de la russa
va demostrar la maduresa de
Ventura. Bona forma d’escalfar
motors abans de la Sonata núm.
7 de Prokófiev, temuda pel seu
últim Precipitato, que la pianis-
ta va saber convertir en una
atractiva irisació cromàtica.c
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