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Una mestressa de
casa ‘rara avis’

Gloria Van Aerssen, la meitat i fins ara única supervivent
de Vainica Doble, va morir dijous als 83 anys. Fustigades
per un pànic escènic que mai no van superar, Van Aerssen
i Carmen Santonja es van conèixer durant l’adolescència i,
influïdes pel pop anglosaxó de l’època, van firmar joies
com Heliotropo (1973) i Taquicardia (1984), amb unes lle-
tres més impertinents i múrries del que, a primera escolta,

podia semblar. Un duet del qual indubtablement se’n re-
cordaria ara força menys gent si no hagués estat reivindi-
cat amb tanta devoció per la generació indie dels anys no-
ranta... i per Sisa, que va dedicar un disc a les seves can-
çons l’any 2006 i que les definia com a “dues mestresses
de casa rara avis” al mateix temps que com “una cosa
única en el panorama de la música moderna espanyola”.Guillem Vidal

L’actor Josep Maria Flotats
torna feliç al Teatre Lliure
de Gràcia –on als anys se-
tanta va obtenir un èxit cla-
morós com a Eduard II–
amb l’obra Ser-ho o no,
del francès Jean-Claude
Grumberg, que tracta so-
bre la tolerància i que mai
no ha estat representada
a l’Estat espanyol.

Flotats, acompanyat
pel director del Lliure,
Lluís Pasqual, el jove actor
Arnau Puig i l’ajudant de
direcció Pep Planas, va
presentar ahir en una ro-
da de premsa aquest mun-
tatge en el qual intervenen
dos únics personatges,
dos veïns d’escala, un dels
quals descobreix que l’al-
tre és jueu gràcies a inter-
net. L’actor, de 76 anys
d’edat, va comentar que
fa ja molt temps que trac-
ta amb Grumberg, algú
molt reconegut a França,
on ha guanyat impor-
tants premis, i que l’any
2013 li va oferir aquest
text, que té com a subtítol
Per acabar amb la qües-
tió jueva, en què també
s’aprofundeix en el tema
de la identitat col·lectiva i,
sobretot, la personal.

Segons Flotats, el text
es dirigeix al públic a tra-
vés de la comèdia, en una
obra “molt divertida, engi-
nyosa, amb dobles o tri-
ples sentits, que fa riure
constantment i que des-
prés provoca preguntes a
l’espectador”. Flotats indi-
ca també que és teatre po-
lític i molt de l’estil de
Grumberg, que posseeix
cinc premis Molière i un
premi César, que vol fer
riure “a partir de coses
molt greus”. En aquest
punt, va recordar que
molts consideren a França
que “és l’autor tràgic més
còmic” i algú que interpel-
la sempre en un estil “he-

reu del teatre de l’absurd”,
encara que no és un teatre
“únicament intel·lectual
i cerebral”. “Sempre va
més enllà, perquè toca la
fibra humana contínua-
ment”, va precisar.

Pel que fa a l’argument,
Flotats va dir que té a veu-
re amb la qüestió jueva,
però hi va afegir: “No tinc
ganes d’explicar més, per-
què vull que hi hagi sorpre-
sa.” “En aquesta obra hi ha
tantes lectures com es vul-
guin fer –hi va afegir–. Va
de tolerància i d’escoltar

l’altre en cadascuna de les
rèpliques que es donen els
dos personatges”.

Amb una acció que
transcorre en l’actualitat,
a l’entrada d’una casa hu-
mil, al costat d’una escala,
l’actor sosté que l’obra no
obvia que “el dret a la dife-
rència és etern”, que les
persones pensen diferent
les unes de les altres, “que
es tenen opinions dife-
rents”. D’altra banda, as-
segura que entre els dos
personatges, un comple-
tament agnòstic i un altre

que fa preguntes, proce-
dents de mons intel·lec-
tuals oposats, va constru-
int-se una “espècie d’amis-
tat, mantenint-se les posi-
cions diferents”.

Quant al jove actor Ar-
nau Puig, Flotats l’ha arri-
bat a comparar amb Gé-
rard Depardieu, i va adme-
tre que quan el va veure en
una prova al TNC es va
adonar que posseïa “una
identitat a l’escenari, una
evidència que no es pot
discutir”. “Estem davant
d’un molt, molt, molt fu-
tur gran actor.”

Flotats, ahir al Lliure,
tampoc no va defugir les
qüestions sobre la seva
llarga trajectòria, i va as-
severar que, des que va
començar a trepitjar els
escenaris a principi dels
anys seixanta i fins a l’ac-
tualitat, segur que ell ha
canviat, “en tot cas, conti-
nuo caminant i espero
que no molt tort”, va dir.
No obstant això, reconeix
que quan dijous va repas-
sar el seu currículum des-
prés de molt de temps
sense fer-ho es va adonar
que hi havia moltes pàgi-
nes. I va pensar: “Nen, pa-
ra”, però, a la vegada, té la
sensació que de tot “fa
poc temps” perquè no sap
“mesurar el temps”.

Flotats va fer broma
que, en tot cas, no portava
telèfon mòbil com ara, pe-
rò “el sentiment profund
és que la passió per aquest
ofici, pel teatre, no ha dis-
minuït ni un mil·ligram”, i
que continua “amb la ma-
teixa exigència i el mateix
delit de servir textos”. A
més, va rememorar que en
els temps en què va repre-
sentar Eduard II hi havia
unes dificultats “que van
desaparèixer una mica i
que ara han tornat”. “És
un vaivé, però continuen
rebent els de baix i la cul-
tura, que és la primera a
rebre”, va afirmar. ■

Flotats torna a Gràcia
Trenta-vuit anys després d’interpretar-hi Eduard II, l’actor es retroba amb el
Lliure de Gràcia amb ‘Ser-ho o no’, una reflexió sobre la tolerància de Grumberg
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Josep Maria Flotats i Arnau Puig, ahir al Lliure de Gràcia, on actuaran del 18 d’octubre al 6 de desembre ■ ACN

‘Ser-ho o no’,
una reflexió
sobre la identitat
jueva, no s’ha
vist mai en cap
escenari estatal

Flotats, de 76
anys, compara
el jove actor que
l’acompanya,
Arnau Puig,
amb Depardieu


