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CRÍTIQUES

Flotats sense cantarella

Ser-ho o no

Autor: JeanClaude Grumberg
Traducció: Salvador Oliva
Direcció: JosepM. Flotats
Lugar y fecha:Teatre Lliure de
Gràcia (28/X/2015)

JOAN-ANTON BENACH

En una coproducció del Teatre
Lliure i delTaller 75, JosepMa
ria Flotats ha dirigit, dramatit
zat i interpretatSer-ho ono (Per
acabar amb la qüestió jueva)del
francès JeanClaude Grum
berg, autor desconegut aquí tot
i haver escrit una cinquantena
de peces i haver estat distingit
amb els premis més notables
del seu país. Grumberg va néi
xer a París de pares jueus el
1939, l’any que començà la Se
gonaGuerraEuropea, durant la
qual el seu progenitor va morir
quan els nazis el deportaven a
un camp de concentració. En
un epíleg a l’obra tot just estre
nada, escoltem Flotats en el pa
per de Grumberg que fa aques
ta afirmació: “(...) la deportació
i la mort d’un pare (…) no ajuda
gaire l’autor, fins i tot jueu, que
vol escriure comèdia”. L’obser
vació era una rèplica a una in
terpel∙laciódelirant que li havia
fet una oient després de la lec
tura pública que acabava d’ofe
rir el dramaturg.
Heus aquí una mostra de la

ironia més descarnada que és
capaç de desplegar JeanClau
de Grumberg quan li plantegen
“la qüestió jueva”, nucli de Ser-
ho o no, per bé que la comèdia

es desenvolupi, tot s’ha de dir,
en un clima de comprensió,
cordialitat i bonhomia que el
públic de l’estrena va agrair
efusivament. L’obra, com s’ha
informat, és una conversadis
cussió entre dos veïns d’unma
teix immoble parisenc, que es
troben amb molta freqüència a
l’escala. Un dels veïns és Flo
tats, en unamolt bona interpre
tació quehedequalificar d’ his
tòrica, i l’altre l’actor barceloní,
de 30 anys, Arnau Puig, segur,
convincent, esplèndid. Flotats
és un jueu descregut però que,
si cal, reivindica la seva condi
ció jueva i Puig és un addicte a
internet, tocat per les fòbies i
les fúries antisemites, que el
menen a voler esbrinar, costi el
que costi, la veritable identitat
del veí i, aviat, amic.

Ja dic, la cordialitat i les bones
maneres presideixen tots els
episodis del llarg diàleg, i les
desavinences quasi mai convo
quenparaules forade to.Grum
berg no podia eludir la situació
a Israel ni el conflicte entre
jueus i palestins i, en aquest ca
pítol, la lleugeresa de la conver
sa pateix, al meu entendre,
d’una frivolitat que incomoda.
D’altra banda, crec inevitable la
irritació que sens dubte provo
carà a alguns espectadors
–pocs omolts– les respostes del
jueu sobre els territoris ocupats
i la remissió del problema a una
visió historicista no gens com
promesa. És aquest el vessant
polèmic de la comèdia que no
s’ha demenysprear.
Ara bé, estimades lectores,

estimats lectors, faig aquí un
punt i apart per anunciarlos
que, a Ser-ho o no, aquella nosa,
aquella reiterada, enutjosa i
blasmada cantarella, més o
menys afrancesada, que Josep
Maria Flotats arrossegava
tothora, fos quin fos el perso
natge que ens havia d’entrete
nir, aquí, dic, em complau
anunciar que ha desaparegut
del tot. La nota exòtica que tal
vegada potenciava la melositat
romàntica del Cyrano, la tona
da que quasi va ser vençuda a
Per un sí o per un no però que
tornà rejovenida i inclement
per molts anys, el gran actor i
home de teatre, a la fi, ha acon
seguit foragitarla. A Ser-ho o
nohemaplaudit unnouFlotats,
a qui ens agradaria veure parlar
sempre amb la bona dicció amb
què ho fa a la comèdia de
Grumberg. Quin descans!!

T E A T R E

Refredadaperòprofessional Bartoli

CeciliaBartoli

Intèrprets:IBarocchisti
Director:DiegoFasolis
Llocidata:Palaude laMúsica
(3/XI/2015)

ROGER ALIER

Elsquealseumomentvamtenira
lesmans el llibre deRobertAloys
MoosersobrelamúsicaaRússiaa
l’època de les grans tsarines Ro
mànov–Anna(17301749), Isabel
I (17411762) i Caterina II (1764
1796)–, que van impulsar a Sant
Petersburg una vida operística i
musical de primer nivell euro
peu, no pensàvem que arribaria
un dia que assistiríem a un con
cert amb peces d’autors ara mig
oblidats, com Francesco Araia,
Hermann Raupach, Nicola Por
pora ialtresautorsquevantreba
llar en aquesta època daurada de
SantPetersburg. Imalgratqueun
refredat inoportú de Cecilia Bar
toli va estar a punt deprivarnos
en, la immensa professionalitat
de la diva italiana ens va salvar
d’anarnosenacasasotalaplujai
sense les riquesesmusicalsque la
cantant va vessar a dolls sobre el
públicqueompliaelPalaufinsala
teulada.
No era un pretext: visiblement

refredada,imocantsedissimula
dament en algun moment, des
prés de l’obertura vivaldiana de
Farnace (1737), la Bartoli va ini
ciar el recital ambpecesdeVival
di (entre les quals la prodigiosa
Agitata da due venti, de l’òpera
Griselda) i vaanardesgranantpe
çadarrerapeça,moltesde tocon
tingut i profundament líric que
van anar suscitant un clamor
creixentdelpúblic.
PerquèlaBartoliésl’únicacan

tantqueconecqueéscapaçdeser
aclamada cantant tot un recital
amb peces operístiques que nin
gú no coneix, ja que amb la seva
especial manera d’interpretar fa
descobrir els valors ignorats d’un

repertori que inclou recursos so
norsqueelsmembresdelconjunt
I Barocchisti, sota l’àgil batuta de
Diego Fasolis, van fer brillar amb
una eficàcia especial, des dels
efectes de tempesta fins a la sua
vitat del més intens lirisme, que
van provocar una allau d’ova
cionsquelacantantvaagrairamb
unaàriaenquèvafingirunamena
de combat musical amb l’àgil
trompetistaThibaudRobinne.
Diversos espectadors van ofe

rir florsa lacantantquevaaprofi
tar per lluir tresmodelets durant
el recital, un dels quals era l’abric
depellsque llueixa laportadadel
disc dedicat a aquest repertori
quehapublicat fapoc.!
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LamezzosopranoCeciliaBartolienunmomentdelconcertalPalau
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JosepMaria Flotats


