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Teatre

Teatre

Josep Maria Flotats va venir fa 
més de 30 anys a Catalunya per 
mostrar l’excel·lència del teatre 
francès i en particular de la 
Commédie Française, a on 
treballava. A l’hora del seu 
retorn al Teatre Nacional sembla 
que ha volgut incidir amb allò 
que ell creu fonamental i a 
l’abast, tal com diu al programa 
de mà, només d’una elit 
d’intèrprets. Flotats volia una 
obra exquisida i per això ha 
escollit un clàssic de Marivaux, 
servit segons els cànons de la 
gran institució teatral francesa 
que no altera els textos i es 
cenyeix als dictats dels autors 
en la confiança que 
l’excel·lència pugui superar els 
inconvenients d’una comèdia 
amb un argument i uns 
personatges prou llunyans. 

Com saben, El joc de l’amor i 
de l’atzar proposa la trobada 
d’una jove parella d’aristòcrates 
per conèixer-se abans del seu 
matrimoni. Ambdós, però, 
imaginaran una juguesca per a 
aprofundir en aquest 

coneixement a l’intercanviar els 
papers amb el seus criats.  

 El títol ho diu. La comèdia és 
un joc i com a tal ha de 
desprendre l’esperit lúdic i el 
perfum de l’alegria de viure i 
d’enamorar-se. I en l’espectacle 
de Josep Maria Flotats trobem a 
faltar justament aquesta 
espurna vital, aquesta simpatia 
emocional que ens fa riure i 
entretenir. 

Certament que la posada en 
escena és notable pel que fa a 
escenografia i vestuari. 

Certament que els intèrprets 
brillen, i és molt d’agrair, una 
claredat meridiana a l’hora de 
dir el text. Però no és suficient. 
De fet, només la sobrietat de 
Bernat Quintana i la picardia de 
Mar Ulldemolins ens 
transmeten l’esperit de l’obra, 
per més que Ruben d’Eguia ho 
intenti com un Arlequí passat de 
voltes. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU L’escenografia 
s’assembla a la de La gavina que 
va fer el mateix Flotats al TNC.

Un espectacle com Al galop amb 
un personatge central com 
Diana Vreeland provoca la 
mateixa divisió d’opinions que 
una pel·lícula de Sofia Coppola, 
directora especialitzada a 
retratar una certa classe social i 
els seus codis privats. 

Cal sentir una mínima 
curiositat –encara que sigui 
antropològica– pel món dels rics 
i les seves preocupacions 
mundanes per superar 
prejudicis i sentir certa empatia 
per una criatura extraordinària i 

la seva capacitat de transformar 
el caprici, el diletantisme, 
l’extravagància, l’atreviment 
irracional i irresponsable, el 
posat, en una carrera 
professional d’èxit amb la 
personalitat suficient per passar 

a la posteritat com una icona de 
l’estil. La dona que es va 
inventar la professió d’editora 
de moda s’ha convertit, de la mà 
del text de Mark Hampton i Mary 
Louise Wilson, i la direcció de 
Guido Torlonia, en un monòleg 
que ha trobat en la figura de 
Carme Elias seva perfecta 
rèplica interpretativa. L’actriu 
posseeix una elegància natural 
que encaixa en l’imaginari del 
personatge. Així pot concentrar-
se a evocar una imatge teatral 
de la sofisticació i l’artifici que 
transcendeix la simple imitació. 
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Tercera obra 
d’Elias aquesta temporada.

El joc de l’amor i de l’atzar

Al galop

Teatre Nacional  
Fins al 22 de juny

Teatre Akadèmia  
Fins al 25 de maig

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
LA POLS
Última setmana per gaudir dins 
dels territoris de la FlyHard de la 
magnífica obra de Llàtzer Garcia 
sobre una família disfuncional que 
és alhora un retrat generacional 
i un xut de bon teatre de petit 
format.  Sala FlyHard 
De dijous a dilluns 

02. 
ELS FERÉSTECS
Aquesta obra de Carlo Goldoni 
dirigida per Lluís Pasqual ja 
ha superat tots els límits per 
esdevenir un fenomen teatral. 
Cinc premis Butaca i milers 
d’espectadors l’avalen.  Teatre 
Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.

03. 
EL LOCO Y LA CAMISA
Nelson Valente ens regala de nou 
la seva joia teatral, un Hamlet 
argentí que té molt a veure amb 
aquella família Coleman de 
Tolcachir.  Teatre Romea  
De dimarts a diumenge

04. 
LO TUYO Y LO MÍO
El musical de Joan Maria Segura 
i Bernadas és tan simple i rodona 
com una bona tornada pop, 
amb dos cantants fins i un gran 
pianista.  Club Capitol  
De dijous a diumenge

05. 
INFORME PER A UNA 
ACADÈMIA
Ivan Benet es tira a la piscina 
donant forma al text de Kafka 
sobre un simi que adopta la 
categoria d’‘home’.  Teatre 
Lliure: Montjuïc. De dc. a dg.
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