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LA MIRADA

Notícia de Marivaux
JOAN RIPOLL

Fotograma de « 0  joc de l’amor i de l’atzar»

El retorn al Teatre Nacional 
de Catalunya del qui va ser 
el seu fundador, Josep Maria 
Flotats, al cap de disset anys 

d'absència, ha estat sens dubte un fet 
cultural de primer ordre que ha contri
buït a posar les coses al seu lloc. Flo
tats ha escollit per al seu retorn, i com 
a bon francòfil que és per formació i 
per convicció, una comèdia de Mari
vaux, un autor venerat a França i quasi 
desconegut a casa nostra: "El joc de 
l'amor i de l’atzar".

Pierre Carlet de Chamblain de Mari
vaux va néixer a les darreries del segle 
XVII í va omplir amb les seves obres la 
primera meitat del XVIII a la França de 
Llufs XV i dels enciclopedistes, amb 
Voltaire com a figura destacada. Una 
època de transició cap a la moderni
tat, de la qual Marivaux en podria ser 
l'emblema; jove llançat, ben aviat par
ticipà en la tertúlia de la marquesa de 
Lambert, en la qual es debatia entre 
els "antics" i els "moderns", aquests 
defensats pel precoç autor, que als 18 
anys ja estrenava la seva primera obra, 
en un acte i en vers, “ El pare prudent 
i equitatiu". Prudent i equitatiu ell ma
teix. no deixà, però. d'estar atent als 
aires del temps i de ser, alhora, un in
conformista davant molts costums de 
l'època.

Casat i amb una filla, quedà vidu 
aviat i sembla que mantingué bones 
relacions amb una actriu famosa, Síl
via, que representaria alguna de les 
seves obres. Marivaux es recorda 
avui sobretot per les seves comèdies, 
una trentena, però va escriure també 
sis novel·les i alguns assaigs, a més

“ Prudent i equitatiu, 
Marivaux no deixà, 

però, d’estar atent als 
aires del temps i de ser, 
alhora, un Inconformista 
davant molts costums de 

l'època”

d'artic les pera “ Le Nouveau Mercure” , 
on es revelaria com un fi psicòleg i mo
ralista. El seu fort foren les comèdies 
amoroses, en les quals analitza els 
sentiments humans i les seves sor
preses: així, es manifesta contra els 
matrimonis concertats i de convenièn
cia, i aboga per la defensa de l’amor 
i l’emancipació de les dones, to t ju 
gant amb la veritat i la mentida en una

dialèctica pròpia 
del mecanisme 
teatral. En un dels 
seus assaigs deia, 
per exemple: "A
Faltares jura amor. 
Què significa però 
aquest jurament? 
No res més que 
la mera obligació 
de procedir com 
si l'amor existís, 
fins i to t quan ja ha 
desaparegut: en
les coses del cor 
no es poden fer 

promeses per sempre". Una mostra 
ben explícita del seu ideari.

Una de les obres de més èxit fou. 
precisament, "El joc de l'amor i de 
l'atzar", estrenada el 1730, la que 
ara ens ha portat Flotats, que la di
rigeix. El seu títol ja prefigura tot un 
programa: per dir-ho en poques pa
raules, és una comèdia d ’embolics, 
en la qual senyors i criats es bes
canvien les seves identitats per tal 
de conèixer els autèntics sentiments 
de cadascú. Sílvia prova així els sen
tim ents de Dorante, que el seu pare 
li ha destinat per espós, mentre que 
els criats Lisette i Arlequí, alhora dis
fressats de senyors, es revelen també 
el seu amor. No estem gaire lluny de 
la "commedia de ll’arte" italiana,que 
aleshores derivava cap el teatre de 
Cario Goldoni, rigorós contemporani 
de Marivaux. Altres influències recí
proques es trobarien en el Fielding de 
“Tom Jones", per exemple i, més lluny, 
en Prèvost (“ Manon Lescaut") o Swift

(“ Els viatges de Gulliver” ).
Altres obres destacades de Mari

vaux foren "El triom f de l'amor" i "La 
sorpresa de l'amor", variacions sobre 
el mateix tema, o, en el camp de la 
novel.la, “ La vida de Marianne", ex
tensa obra en onze parts, escrita al 
llarg de deu anys, i “ El pagès nou ric". 
En el camp de l ’assaig, cal remarcar 
“ Educació d'un príncep", on exposa 
les seves opinions sobre política, i “ El 
m irall” , comentaris sobre escriptors i 
filòsofs. Tot plegat conduiria Marivaux 
a ser membre de l'Acadèmie Françai- 
se l’any 1742, quan ja lluïa d'un pen
sament sòlid i subtil, d'una elegància 
d 'estil i d'un bon coneixement de la 
naturalesa humana i de les emocions 
femenines, qualitats que li valgueren 
el sobrenom del “ Racine del segle 
XVIII". Oblidat, però, al XIX, al començ 
del segle passat fou reivindicat per An- 
dré Gide, que el considerava un dels 
deu millors novel·listes de la literatura 
francesa.

La seva obra s'ha comparat, entre 
altres, amb el teatre de Pirandello en 
fer la ficció tan eficaç com la realitat, i 
avui dia fins i to t amb el cinema d’Eric 
Rohmer per la finor i la subtilesa de 
personatges i situacions, on sembla 
que no passi res quan està passant 
tot. Un dels nostres més perspicaços 
homes de teatre, Xavier Fàbregas, el 
definia així: “ Intueixo, sota la seva civi
litat extrema, més enllà dels diàlegs lli- 
mats i acurats, en els quals cercaríem 
debades un exabrupte, la presència de 
l’ inconformista, del revoltat". Gràcies, 
Josep Maria Flotats, per portar-nos-el a 
casa nostra...! ■

PUNT d e  VISTA

¿Jugará el CE Sabadell el play-off?
Text i fotos: Juan Reyes

FRANCESC ROMAN

Logística 
El equipo del Centre d'Esports 
Sabadell jugara el play-off al 
ser el equipo más en forma 
de los que optan por la lucha. 
Confio en el Mallorca y, por 
supuesto, en nuestra victoria 
contra el Recre. Pase lo que 
pase, para la afición ha sido 
una temporada para recordar. 
¡Sí, se puede!

PAQUITO RUBIO

Técnico calidad 
El equipo está muy mentalL 
zado, pero ahora no depende 
sólo de que hoy ganemos al 
Recreativo de Huelva: deben 
darse otros resultados. Pero 
las posibilidades de estar en 
el play-off son muy altas y con 
el apoyo de la afición es posi
ble ganar el partido y que al
guno de los implicados falle.

JOSE VALENZUELA

Camarero 
Lo veo difícil, pero tiene op
ciones. Es posible que hoy 
ganen al Huelva porque es
tán por encima y tienen más 
ambición. Me gustaría mucho 
y sería un lujo para la ciudad 
que pasara el play-off y llega
ra a primera división. Creo 
que, económicamente, sería 
bueno para Sabadell.

ANTONIO SANCHEZ

Jubilado 
Habiendo perdido el domin
go pasado contra el Castilla, 
lo veo difícil. Puede que le 
perdieran los nervios o fuera 
cuestión de mala suerte. Po
dría ser que al final pasara al 
play-off y sería ya el colmo que 
llegara a primera división. Lo 
veo difícil, pero me gustaría. 
Me volvería a hacer socio.

DANIEL OT

Marmolista 
Puede haber carambola y 
llegar al play-off. Yo creo en 
los milagros. Perder contra 
el Castilla fue a causa de los 
nervios, pero en casa puede 
aguantar la presión si está 
arropado por la afición. Pien
so que se llenará el campo. 
Sabadell se merece un equi
po en primera división.


