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No podia ser d’una altra ma-
nera. Per tornar a dirigir un
espectacle a la Sala Gran del
TNC transcorreguts gaire-
bé disset anys des que va pre-
sentar en aquest mateix espai
un ja llegendari muntatge de
La gavina de Txèkhov, calia
triar quelcom que tingués al-
guna cosa de declaració de
principis. O si voleu, i ja que
estem a punt de ficar-nos en
el joc de l’amor, que vingués
a representar un acte d’amor
a aquella forma de fer teatre
i a aquells grans mestres del
teatre clàssic francès que han
marcat amb foc tot el desen-
volupament de la seva sens
dubte excepcional trajectòria.
Quan, cap allà els anys 80, Jo-
sepMaria Flotats va aterrar
a Barcelona amb l’objectiu de
restar-hi i de posar en mar-
xa el projecte que s’acabaria
transformant en aquesta rea-
litat ara coneguda com a Te-
atre Nacional de Catalunya,
ho va fer en companyia de la
Comédie Française de què lla-
vors formava part com a ac-
tor associat, i delDom Joan de
Molière. I quan Xavier Albertí
li ha obert de bat a bat les por-
tes de la Sala Gran, l’elecció
de Flotats ha enfilat cap al que

potser és juntament ambMo-
lière el comediògraf més gran
que hagi donat mai el teatre
clàssic francès: Pierre deMa-
rivaux. Un autor que, per cert,
ja havia visitat amb anteriori-
tat aquesta mateixa sala, quan
Segi Belbel hi va presentar
el seu muntatge de Les falses
confidències. I si recordeu l’ar-
gument d’aquella esplèndida
peça i la disfressa amb què el
protagonista masculí oculta-
va la seva veritable identitat,
ja tindreu identificat un re-
curs que al teatre de Mari-
vaux adopta la forma d’una
constant.

L’illa de l’ordre trastocat
Certament, Marivaux no es
va inventar pas aquest re-
curs tan habitual en la co-
mèdia universal de totes les
èpoques. Però en va saber fer
un ús extraordinari no pas
exclusivament per crear em-
bolics de provada comici-
tat, sinó també per revelar la
veritable natura i les confu-
sions emocionals dels seus
personatges. I com a mos-
tra, només cal veure com de
bé li funcionen els canvis de
rol social o d’identitat sexual
en obres mestres com ara La
doble inconstància o El triomf
de l’amor. Marivaux és tam-

bé l’autor d’aquella memora-
ble i demolidorament anti-
utòpica L’illa dels esclaus en
què els canvis de rol obeïen
a circumstàncies forçades:
a l’ínsula de l’obra els criats
passen a ocupar la categoria
de senyors, i els antics amos
es veuen obligats a servir-los
com abans ells eren servits.
Però tampoc es tracta que
Marivaux fos un revoluciona-
ri avant la lettre: al final del
conte moral cadascun torna
al lloc que li pertoca, tot i que
l’experiment els ha servit a
cadascuna de les classes soci-
als per entendre una mica mi-
llor l’altra.

Quan l’atzar respon a un càlcul
Cinc anys després d’haver
visitat l’illa que hauria fet
les delícies d’Espàrtac,
Marivaux va escriure
aquesta altra esplèndida
comèdia estrenada el 1730
(potser la que va obtenir més
èxit popular mentre l’autor
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EL MESTRE FLOTATS RETORNA A LES SEVESMÉS GENUÏNES ARRELS

TEATRALS I TORNA A CASA EN COMPANYIA DEL GRANMARIVAUX

encara era viu) en què –ara,
voluntàriament– els criats
es disfressen també d’amos
i els amos de criats. Per
comprovar si el marit que
ha triat per a ella el seu pare
li agrada de debò, la Sílvia
ha decidit fer-se passar
per la serventa, mentre
aquesta última adopta la seva
personalitat. I el pare de la
noia i el seu germà han donat
el vistiplau a la mascarada.
El que no podia imaginar
la Sílvia és que també el
seu encara mai vist nuvi
hagi volgut seguir un camí
similar. Tal com remarca
Flotats, Marivaux veia l’amor
com una mena de malaltia
que acostuma a amagar-se
en els més diferents indrets
quan té por de mostrar-se, i
les seves comèdies s’havien
proposat foragitar-lo dels
amagatalls. Doncs aquest cop
l’amor s’amaga entre els plecs
dels exquisits vestits que
ha dissenyat l’oscaritzada
Franca Squarciapino i pel
fantàstic jardí escenogràfic
dibuixat pel seu company
Ezio Frigerio: també aquest
tàndem de luxe respon del
tot a l’estil Flotats.

EL JOC DE L’AMOR I DE L’ATZAR

DE PIERRE DE MARIVAUX. DIR.: JOSEP MARIA FLOTATS. INT.: ÀLEX CASANOVAS,
VICKY LUENGO, ENRIC CAMBRAY, MAR ULLDEMOLINS, RUBÉN DE EGUIA, BERNAT
QUINTANA, GUILLEM GEFAELL. DATA: FINS AL 22/6. LLOC: TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.:
933 065 700. PREU: 24-28€. HORARI: DE DC. A DV., 20H; DS., 17 I 21.30H
(10/5, NOMÉS A LES 20H); DG., 18H.

Preparats per
a Eurovisió?

Al voltant
d’‘Els feréstecs’

L’APUNTADOR

Sou dels qui no us perdeu mai la
cita anual amb el festival i ja ho
teniu tot a punt per gaudir aquest
dissabte 10 de la retransmissió
d’una gala que, enguany, se
celebra a Copenhaguen? Doncs
llavors, aquest divendres 9 toca
assistir a la representació del
musical ‘Ni lo tuyo ni lo mío’, que
va ple de vells temes eurovisius,
i que amb motiu del festival ha
preparat una funció especial
‘GayDay’ amb The Chanclettes i el
gran cor dels Barcelona Rainbow
Singers com a convidats de luxe.
9 DE MAIG. CLUB CAPITOL.

LA RAMBLA, 138. 22.30H.

Aquesta és una molt bona doble
notícia. L’extraordinari muntatge
de la comèdia de Carlo Goldoni
‘Els feréstecs’, que Lluís Pasqual va
convertir en un molt merescut gran
èxit popular la temporada passada
i que va guanyar cinc premis
Butaca, ha tornat a instal·lar-se al
Lliure de Montjuïc per continuar
exhaurint entrades (no badeu, si
encara no heu adquirit la vostra!)
fins al proper 1/6. I millor encara:
ho ha fet recuperant el seu format
original, la gran platea giratòria
que, per problemes tècnics ara del
tot superats, l’any passat només
va funcionar durant les primeres
representacions, i va haver de ser
substituïda per una distribució
del públic en grades molt més
convencional. Creieu-me: fins i tot si
ja vau gaudir llavors d’aquesta gran
festa teatral i dels seus fabulosos
intèrprets, val la pena repetir l’ex-
periència i deixar-se arrossegar per
les lúdiques perspectives circulars
que ofereix la plataforma. FINS A
L’1/6. TEATRE LLIURE MONTJUÏC. PG.

SANTA MADRONA, 40.

‘Els feréstecs’ de Lluís Pasqual. ROS RIBAS

JosepMaria Flotats dirigeix a la sala gran del TNC ‘El joc de l’amor i l’atzar’, de PierreMarivaux. DAVID RUANO

Lamalaltia més amorosa
s’amaga sota una disfressa
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Jordi Basté hi participa.MAY ZIRCUS

MARTÍ DE RIQUER ENS MOSTRA LA SEVA FACETA MÉS ABSURDA,

I JORDI BASTÉ S’APUNTA TAMBÉ A AQUESTA FESTA

Com bela, la maleïda!

Va anar de poc. Si el savi
erudit i gran filòleg Martí
de Riquer no ens hagués
deixat el mes de setembre
passat, aquesta mateixa
setmana estaríem tots
plegats celebrant el seu
centenari. Però, tot i que
ell ja no hi sigui, encara
estem a temps de retre-li el
millor homenatge possible
recuperant el seu desconegut
teatre. I comprovant que
darrere la seriosa imatge
d’acadèmic i humanista
que en sabia tant sobre la
nostra edat mitjana catalana

hi havia la no tan seriosa
personalitat d’un autor
capaç d’escriure un parell de
comèdies que constitueixen
dues bones mostres de
teatre de l’absurd anteriors
a la mateixa aparició del
teatre de l’absurd. Pitjor (o
millor) encara: si haguéssim
assistit l’11 d’abril del 1936
a l’estrena del text que ara
recupera el TNC en forma de
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lectura dramatitzada –una
estrena que va tenir lloc en
un casino de barri situat a
la part alta del passeig de
Sant Joan, i que va anar a
càrrec d’una companyia
d’aficionats coneguda com
a Quadre Escènic Mossèn
Cinto– fins i tot hauríem
pogut comprovar l’habilitat
interpretativa amb què de
Riquer prestava les seves
cordes vocals a una cabra
emprenyadora que amb el
seu bel no deixa cantar a
gust la nena de la comèdia.
Segons l’escriptor Ignasi
Agustí (autor de Mariona
Rebull i testimoni privilegiat
d’aquella representació),
Riquer brodava el seu paper:
ni una cabra autèntica
l’hauria fet millor.
Cal dir que Agustí ja

havia participat fent el
personatge de mort –trobar
una caixa per encabir-lo va
constituir tot un problema–
a l’anterior experiment

escènic del nostre savi, la no
menys esbojarrada Spinoza
i els gentils. I cal afegir que,
qui vulgui llegir aquests dos
textos tocats d’un humor
digne també dels germans
Marx, està de sort, perquè
les dues obres acaben de ser
re editades per Quaderns
Crema. La que ara arriba
al TNC, per cert, ens
permetrà comprovar les
qualitats interpretatives
d’un altre actor que no
ho és. Jordi Basté no s’ha
volgut perdre l’oportunitat
de ficar el nas en aquest
satíric divertiment en
què l’intent d’arranjar un
matrimoni de conveniència
fa que l’escenari s’ompli
de minyones amb doctes
coneixements de mitologia,
lladres que es juguen la seva
filla al mus, esquimals que
han perdut el nord o filòlegs
com Riquer amb greus
problemes fonològics. Això,
deixant de banda la cabra.

EL TRIOMF DE LA FONÈTICA

DEMARTÍ DE RIQUER. DIR.: ISRAEL SOLÀ. INT.: JORDI BASTÉ, ESTHER LÓPEZ, MANEL
BARCELÓ, TERESA VALLICROSA, QUIMET PLA, AINA SÁNCHEZ, ARNAU VILARDEBÒ.
DATA: DEL 9 A L’11/5. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA TALLERS). PLAÇA
DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU: 6€. HORARI: 20H.


