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wEl Liceu ha estat la seu escollida per Òmnium Cultural per
acollir aquest any, el dia 22 de desembre, l’entrega de premis
literaris de la Nit de Santa Llúcia, que aquest any incorpora
un nou guardó, el Frederic Roda de teatre, a textos dramàtics
inèdits, dotat amb 20.000 euros. La gala es complementarà
amb l’espectacle La llum d’un país, conduït per Sílvia Bel,
música de Marc Timón, amb Manel Camp al piano i coreogra-
fia de Manolo Alcántara./ Redacció

LaUOCcreaungrau enBellesArts en
línia amb la col·laboració delReinaSofia
wLa Universitat Oberta col·laborarà amb el Museu Reina
Sofia per crear un grau de Belles Arts no presencial que co-
mençarà el 2016. “Cal trencar els límits de la virtualitat i por-
tar-la a l’àmbit creatiu”, afirma Josep Planell, rector de la
UOC. El director del Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, creu
que un grau així era “necessari” perquè “el més important ja
no és l’obra en si, sinó la història que oculta”./ S. Vicente

Se sent molt francès. I també un
paio amb sort. Això sí, mai no es-
tà content de si mateix, tot i que
no perd l’esperança d’aconse-
guir, aquesta vegada sí, transme-
tre l’emoció al públic. “L’èxit no
explica res; el fracàs és fecund”,
diu. I sol dir també que desco-
neix l’origen de les seves ganes
de fer teatre... Però en un exerci-
ci espontani de memòria d’infan-
tesa, JosepMaria Flotats (Barce-
lona, 1939) va confessar ahir, con-
vidat als dinars-col·loqui del Cer-
cle del Liceu, que la llavor té algu-
na cosa a veure amb la revenja
cap a “una mestra tonta”.

Els socis que desafiant les qua-
tre gotes de pluja es van acostar a
la Rambla en aquella opaca tarda
de tardor desconeixien l’anècdota.
I el plaer va ser més gran en sen-
tir-la del propi i singular orador.
Resulta que, a les escoles fran-

ceses de la Gran Via amb Sicília,
al pàrvul Flotats li va tocar un bon
dia classe de recitació. “Jo era un
alumne distret, estava potser pen-
sant en un altre món, un món que
no m’ensenyaven, suposo; però
aquell poema d’Alfred de Vigny
me’l vaig aprendre amb una il·lu-
sió extraordinària”. I sense ha-
ver-lo recitat des d’aleshores, es
llança almenjador del Cercle amb
la passió del nen trasbalsat que
descobreix la poesia.

“Emmoria per sortir a recitar-
lo. Els altres nens ho feien mecà-
nicament... i la mestra els deia
‘molt bé’. En sortir jo i recitar-lo
com creia, tots es van posar a riu-
re. ‘Un zero’, va dir ella. ‘Això l’en-
senyarà a no fer el pallasso’. Sí, su-
poso que vaig voler venjar-me”.
Fou aquesta mateixa escola la

que li va proporcionar el primer
moment col·lectiu d’emoció i
unió –“i què és el teatre, si no”,
diu– quan Madame Ramoná (dit
a la francesa) va entrar a classe
un dia del 1945 cridant “la guerre
est finie”. “Jo no entenia per què
tothomplorava ambuna bona no-
tícia, però he de dir que els meus
gens naturals emotius són allà,
amb tothom cantant “Allons en-
fants de la patrie...”.
Una revenja, una emoció i... un

argument polític. Aquest va ser
el tercer esglaó que el va empè-
nyer definitivament a la interpre-
tació. El jove Flotats fou tan insis-
tent demanant una beca per al
teatre a l’Institut Français, que al
final es va acabar creant per a ell.
El van enviar a Estrasburg, enca-
ra que només pagant-li un dels
tres anys d’estudis. La Universi-
tat d’Estrasburg, però, tenia l’op-
ció de renovar la beca... i en ple
dubte entre si fer-ho o no va suc-
ceir que el centre va rebre una no-
ta de l’ambaixada espanyola orde-
nant no renovar beques a cap
alumne espanyol: tant temps a
l’estranger podria insuflar-li
idees subversives per al règim.
“Jo no vaig ser a la resistència
per a res”, va dir el director. I la
beca va ser renovada a l’instant.
“A la Península Ibèrica –con-

clou Flotats– estem convençuts
de ser europeus al nivell dels
suecs, els danesos... i no. Vam te-
nir 40 anys de dictadura i continu-
em a remolc”. Aquesta és la seva
resposta a la qüestió catalana.c

Flotats, ‘très français’ LaNit deSantaLlúcia, que se celebra
al Liceu, incorporaunpremide teatre
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Flotats ahir, al Cercle del Liceu
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L’actor revela en
un dinar-col·loqui
del Cercle del Liceu
el veritable origen de
la seva set de teatre
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