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Josep M. Flotats 

MARIA DE LA PAU JANER

És l’home de teatre amb majúscules. Apassionat per la feina que fa, dirigeix, interpreta, s’ocupa
dels microcosmos de l’obra que porta o l’escenari. La seva és una llarga història d’amor amb el
teatre, un compromís vital que emociona ,quan t’adones de la intensitat que és capaç d’abocar-
hi. Quan l’he sentit parlar, m’ha sabut transmetre la força de l’aventura professional que viu, i
que ha convertit en l’eix de la seva vida. Quan l’he vist a l’escenari, he pensat que em trobava
davant un monstre de la interpretació, professional, impecable. És un luxe i un plaer entrar al seu
món.

Ens trobam en un bar a prop del Teatro de las Artes, a Madrid. A ell l’esperen dues funcions de La
Cena, l’obra que interpreta amb Carmelo Gómez. La seva conversa és vital, intensa. Quan parla, té una
brillantor magnífica d’home que domina els matisos de les paraules. Més tard, vaig al teatre. La seva
interpretació d’un gran malvat de la història, Talleyrand, és realment esplèndida. Veure’l actuar és una
experiència fascinant.

- Josep Maria Flotats és un home de teatre. El teatre és el centre de la seva vida. Per què?
- No es pot contestar aquesta pregunta, perquè no ho sé. Suposo que no es pot explicar l’enamorament;
per què vas cap a una direcció o cap a una altra. Des de sempre he tingut ganes de fer teatre i he tingut
la sort de poder-ne fer sense parar. Crec que m’he realitzat a través de l’ofici i que, a la vegada, l’ofici
també m’ha construït.

- És una història llarga, en tot cas…
- Jo no m’imagino fent cap altra cosa. No em veig capaç de fer una altra cosa. Quan he estat preparant
un projecte que m’ha obligat a estar un temps sense pujar a l’escenari o sense treballar per teatre, ho
trobo a faltar, ho necessito.

- Com va començar aquesta història, en quin moment? Ho recorda o va ser el resultat d’un
procés?
- Vaig sentir una vegada Jean Giraudoux (el cito perquè em sento cosí germà de la seva explicació, molt
pròxima ella) que el teatre li permetia oblidar la seva soledat. Era l’únic mitjà amb què havia aconseguit
comunicar-se amb els altres, el mitjà més senzill, tot i que jo trobo dificilíssim, molt complex. Potser
veure-hi això, la comunicació que s’estableix entre tu i els altres, sigui el que et permet oblidar la relació
amb els humans de l’individu sol.

- Com va començar aquesta història de fascinació pel teatre?
- Va començar sense saber-ho. A l’escola, m’apuntava a un grup que havia de fer teatre. Després,
recordo les dues coses que em varen impactar. Jo era molt jove, em sembla que tenia entre 12 i 14
anys, i recordo un primer espectacle que vaig veure a Barcelona amb una companyia que venia de
Madrid, però que procedia en realitat de Buenos Aires. Era la companyia de l’Andrés Mejuto, amb una
actriu molt coneguda que es deia Ana M. Noé. Feien una obra de Peter Scheeffer que es deia Exercici
per a cinc dits. Em va impactar aquella obra de teatre sense entendre’n res. De veritat que em va
fascinar. L’altra cosa, que em va fer trontollar completament i que em va fer decidir definitivament que jo
volia fer aquest ofici, a part de les meves experiències, va ser el fer d’apuntar-me a l’Agrupació
Dramàtica de Barcelona. Feia teatre amb ells. Va ser quan vaig anar al Festival d’Avinyó i vaig descobrir
el TNP amb la gran Maria Casares, en George Wilson. Tots els grans actors de França en aquells
moments hi estaven treballant: en Gerard Philippe, la Jeanne Mareau, en Jean Villard. Tota aquesta
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gent treballava al Théâtre National Populaire francès i jo vaig descobrir aquest teatre. Per a mi va ser un
xoc i vaig pensar que, a partir d’aquell moment, el meu ideal era treballar o acostar-me al que feia
aquella gent.

- Ha estat un camí molt llarg?
- Tinc la sensació que fa quatre dies que he començat a treballar i que ho he d'aprendre tot. El temps
passa ràpid. Jo tinc la sensació que no fa tant de temps. És terrible, perquè cada vegada que fas una
obra et demanen el currículum. Aleshores comences a mirar-lo, passes un full, dos fulls, tres fulls,
quatre fulls, que vol dir cada vegada deu anys i dius: ei, parem!

- L'Escola d'Estrasburg va ser una fita important en la seva carrera i la seva formació...
- Sí, després ho he sabut. Em van aconsellar molt bé, gràcies a un director de l'Institut Francès de
Barcelona. Jo tenia divuit anys. En aquell moment era, i ho segueix sent, la millor escola de teatre
d'Europa. No compto les escoles d'Europa de l'Est, perquè a Polònia hi havia escoles molt bones, pero
de l'Europa occidental era probablement la millor. Van fundar-la Laurence Olivier i Michel Saint Dénis,
que, durant la II Guerra Mundial, dirigiren la famosa Old Vic School de Londres. Després, en acabar la
guerra, van anar a França i van crear l’Escola d'Estrasburg. Tot això és per dir que l'escola
d'interpretació contemporània actual, la gran escola de teatre d' avui en dia a Europa, tant dels anglesos
com dels francesos, ve del mateix lloc, és el mateix mètode.

- A Madrid ha tingut una acollida impressionant des del principi. Com s'explica aquesta acollida
amb els tres muntatges?
- Un mateix no pot explicar per què el públic surt de casa seva i vol anar al teatre. L'únic que es pot fer
és agrair-ho. Explicar-ho és també un enigma. Jo ho crec pels articles, pel que es publica, pel que es
diu, pel que em diu la gent en sortir del teatre, i pel que em diuen els espectadors. Em diuen les millors
coses que es poden sentir, que és que ho han vist una vegada, però que tornaran, perquè ho volen
tornar a veure. Això és el millor que et poden dir quan fas teatre. Aprecien molt un teatre de text, amb
contingut, professionalment ben servit. Ho aprecien.

- Facem una repassada" ràpida pels dos primers muntatges. A veure: que fa que s'inclini per una"

obra, un autor, un text?
- Únicament si em commou, m'interessa, m'atreu, m'apassiona, em diverteix, m’enriqueix... Són moltes
coses: és això, l' enamorament que em provoca un text. Aleshores, des del moment que el text m'atreu
profundament, tinc ganes de comunicar-me amb el públic gràcies a aquest text. Això sempre que hi hagi
un paper o un personatge que pensi que és per a mi i el pugui fer.

- Parlem del primer muntatge. Com va sorgir?
- Arte sorgeix de molt temps enrere. Arte es va estrenar a París. Vaig comprar els drets l'endemà de
l'estrena d'Arte a París. Jo era a París l'endemà de l'estrena de l’obra i no sabia que s'havia estrenat.
Coneixia de nom Jasmine Resain, perquè era actriu abans de ser escriptora, i ella em coneixia molt a mi
perquè és bastant més jove que jo i m'havia vist actuar al teatre. Em van dir: s'acaba d'estrenar una
obra de la Jasmine Resain. No sabem el que és. Es fa al teatre La Comédie des Champs Elyssées. Em
va fascinar i li vaig deixar una nota -amb un ram de flors- dient: "Vull els drets. No sé si em recordes".
Em va contestar immediatament: "Naturalment que et recordo. EIs drets són teus". Vaig ser la primera
persona que li va demanar els drets. No havien sortit les crítiques, encara.

- Per què Arte?
- Arte és una obra que jo no llegeixo, sinó que la veig. La descobreixo veient-Ia i m'entusiasma. Per la
ironia, per la intel·ligència, perquè és brillant, per la mala idea que hi ha al darrere de moltes coses, per
la duresa, per la crítica ferotge, per la incomunicació que manifesta que hi ha entre la gent. És això
també, sobretot, per aquesta absència de sentiments mínimament generosos en els sers humans que,
sovint, hi ha. Tota aquesta crítica ja em va entusiasmar. Em va semblar molt brillant i vaig dir: aquest
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text el vull fer. EI Jouvé és una altra història; ja ho havia fet a Barcelona amb la mateixa motivació. Tenia
ganes d'ensenyar al públic el que m'havia format, d'on venia, l'escola que m'havia creat. Era un
homenatge a l'escola, a Jouvé. Era explicar al públic el teatre en què jo crec i el teatre que defenso. Era
dir que no crec en un teatre descafeïnat sense text, sense creació literària, sense un autor al darrere,
sense un poeta. No solament no m'interessa, sinó que ho considero una pèrdua de temps. M'avorreix
profundament i n'estic en contra. Tothom és lliure de fer el que vulgui, però no em trobaran mai amb un
text d' aquest tipus.

- Vostè és un defensor del teatre de contingut, del teatre de text
- Del teatre de creació. La primera creació és defensar la creació de l'autor dramàtic, intentar comunicar-
la i transmetre. El nostre ofici, quan es fa com s'ha de fer, exigeix rigor, exigeix honestedat i exigeix
treball. Això són virtuts desaparegudes del mapa. No solament en el teatre; també en els oficis. Per això
la societat va com va. Aleshores era per homenatjar tot això.

- I La Cena. Parlem ara de La Cena?
- Sí aquest sopar... Al Jean-Claude Brisville, jo el conec des de fa molt temps. La primera obra que vam
fer del Jean-Claude Brisville era al voltant dels anys setanta, a París, al Petit Théâtre de l'Odeon. El
Jean-Pierre Miquel, que després va ser un deIs directors de la Comédie Française, va muntar una obra
que es diu EI balancí i que va interpretar juntament amb un altre actor desaparegut que jo també
coneixia i que admirava molt. Aleshores vaig conèixer Jean-Claude Brisville i, a partir d' aquell moment,
cada vegada que feien una obra d' ell o se'n publicava una, jo la llegia, estava al corrent, el seguia.
Aquest Sopar em sembla que es va fer l' any 1989 a París. Jo no la vaig veure. La varen fer dos actors
esplèndids que eren el Claude Marcel i el Claude Riche i la va dirigir precisament Jean-Pierre Miquel,
que dirigia la majoria de les obres del Jean-Claude Brisville, però sí que la vaig llegir i em va
entusiasmar.

- Li va fascinar el personatge? 
- Em va fascinar el text, em va fascinar el que diuen, em va fascinar el contingut, em va fascinar
l'escriptura del Brisville. A més a més, el personatge m'enamora. Vaig dir: "bé, un malvat així no n'he fet
cap". A més a més, a part que suposo que ja començo a tenir l'edat per fer el personatge, després de
fer el Jouvé. El Jouvé era per a mi una mena d'immersió en la meva formació i en la meva fe pel teatre.
Fent el Jouvé jo era una mena de monjo practicant un evangeli en que creia profundament, no?
Proclamant la meva fe. Vaig pensar, bé, això és una fase, això és un temps determinat, ara vull fer
alguna cosa en que no proclami res del que pensi ni res del que cregui. Què és el que he de fer? He de
fer d'Enric VIII, de Ricard III o alguna cosa d'aquestes així. Vaig dir, ara és el moment de fer el
Talleyrand, aquest monstre de la història, excepcional, i aquesta obra amb aquests monstres de la
història molt capaços o i també capaços de tot. És una obra que, a part del seu contingut i del subtext
ferotge de crítica que hi ha, està escrita amb molta ironia i molt humor.

- Interpretar un personatge malvat és doblement difícil, d'una banda perquè I'ha de fer creïble i,
d'altra banda, perquè no es pot caure en segons quins excessos. A vostè el va seduir el
personatge? 
- Sobre aquest tema es pot discutir durant moltes hores, perquè jo dic que sí i que no, perquè en un
escenari tot és igualment difícil. Si estàs enamorat, fins i tot encara que sigui de la partenaire, si has de
fer de Romeo enamorat, no ho faràs millor. És més probable que ho facis pitjor. Pots fer de Mefisto molt
bé i ser un sant home. No té res a veure. És una qüestió de feina, d'actor, de construcció de personatge
i de treball. No és més difícil. El que passa és que tens tendència a creure que el fet d'estar menys
implicat amb el contingut del que diu, pot ser més fàcilment fals, o sigui menys creïble, menys sincer, i la
por ve d'aquí. Tens la sensació que has de fer un treball més gran. En realitat, tot és difícil.

- Entre muntatge i muntatge passa temps i temps, perquè vostè s'ho prepara amb molta cura. Hi
ha una recreació en el detall...
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- Ho faig sempre. En aquest cas, he tingut un espai de temps que m'ha permès de fer-ho especialment.
He fet d'escenògraf, d'ajudant d'escenògraf, de responsable d'atrezzo i d'ajudant d'atrezzo, de director i
d'ajudant de direcció, de figurinista gairebé i d'ajudant de figurinista. Els vestits me'ls ha fet com un
regal, perquè no tenia temps i no ho fa mai, el sastre de la Comédie Française, el Renato Bianchi. Crec
que és un dels pocs homes que sap tallar vestits del XVII i del XVIII. És extraordinari, perquè ell agafa
una roba i te la talla a sobre, com feien els grans modistos de l'època. Prefereixo treballar així. Si el
resultat no agrada, almenys sé qui n'és el responsable; si agrada, també sé qui és el responsable. Això
també implica una llibertat de decidir, sense donar explicacions a ningú. Sóc l'únic amo o l'únic capità de
barco i decideixo el rumb que s'ha de prendre. De la mateixa manera, decideixo quina és l'obra i quin és
l'actor. Jo decideixo quin és el decorat i quins els colors. No seria capaç de treballar en un espectacle en
què tot d'una entro amb uns colors, amb un vestit, amb un decorat, amb uns efectes musicals amb els
quals no estic d'acord, que no em funcionin. Per això ets el director.

- I el partenaire, I'elecció de I'altre?
- Ha estat claríssima. Des del primer dia, vaig pensar o que havia de ser el Carmelo Gómez. No va ser
fàcil. No és que no volgués treballar amb mi. Quan li vaig trucar i ens vàrem veure, va dir
immediatament: "Sí, sí; jo vull treballar amb tu amb el que sigui". Li vaig dir: "Mira, llegeix-t'ho, perquè és
fantàstic i meravellós". Immediatament, em va dir: "Ui! amb tu? Tots dos a l'escenari?". Em va dir que
feia nou anys que no havia pujat dalt d'un escenari. Tenia por i va estar dient que no durant un temps.

- I el va haver de convèncer? 
- No el vaig haver de convèncer. Li vaig dir: "No pot ser que tinguis ganes de fer teatre, que vulguis
treballar amb mi, i que un personatge així el deixis escapar. Te'n penediràs tota la vida". Era por que
tenia de pujar, cosa que diu molt al seu favor. Feia anys que no havia pujat a un escenari i entenc que
després de nou anys de no haver trepitjat un escenari, fer un personatge així... L'entusiasmava el text,
el personatge, l'obra que diria, però... Li vaig dir: "Si vols treballar amb mi i em fas confiança com a
director, no hi haurà problema". I no n'hi ha hagut cap.

- Pujar damunt I'escenari amb una obra nova i veure que cada dia s'omple, que les crítiques són
favorables, deu ser molt gratificant, com a mínim.
- Molt, molt, molt. És gratificant també el públic. Arribar i veure el cartellet que són exhaurides les
localitats. És fantàstic!, és fantàstic!. És un regal. És com diria el Pla una propina, però aquesta és una
propina colossal. 

- El Pla ho deia així?
- El Pla cada vegada que una cosa bona arribava deia: és una propina. Un dia més viscut, propina. Jo
crec que això és una propina colossal. Ens ve el Saramago a felicitar-nos. Ens ve l'Arturo Pérez Reverte
per segona vegada i ens diu: "Ja tinc una entrada per a un tercer día". Fa il·lusió. A mi em fa il·lusió. Per
què? Perquè els agrada l' obra de Brisville, els agrada aquest teatre, estan entusiasmats amb el que
fem. És un motiu de real satisfacció. Vaig trucar de seguida a l'autor i li vaig dir: "Han vingut aquests dos
senyors".

- M'imagino que La Cena omple absolutament la seva vida, en aquests moments, perquè és una
feina absorbent, màgicament absorbent.
- Sí, ara és un moment dolç i molt agradable. És el moment postpart, quan tot ha anat bé.

- No hi ha depressió potspart aquí, oi? 
- No, no hi ha cap depressió postpart. No tinc cap compromís amb ningú, ni he volgut tenir compromís
de res, ni vull tenir compromís de res en el futur. Si em pregunten, voldries fer això per a l'any que ve o
d'aquí a dos anys?, contesto: "No em parleu de res; estic fent això i en tinc prou, ja ho veurem més
endavant". Naturalment que tinc idees i tinc alguns calaixos plens de coses, però que ni toco, ni veig, ni
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llegeixo. Estic tot el dia amb preparació i gestació, però en el teatre. Tinc aquesta cita d'amor fabulosa
amb una sala plena.

- En els seus plans, suposo que encara no pot ni dir quan, entra portar-la a Barcelona?
- Jo sempre penso en Barcelona. Vull anar-ho a ensenyar a Barcelona. El que passa és que no puc dir
quan. És impossible dir quan. Tenim un doll de peticions de ciutats d'arreu d'Espanya perquè hi anem
de gira. No volem agafar cap compromís.
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