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n tres minutse

«La bellesa també pot ser terrible»
Alfons Flores

Les escenografies d’Alfons Flores
(l’Hospitalet, 1957) il.lustren la fúria
dels muntatges de Calixto Bieito.
L’última col.laboració de tots dos,
Plataforma, arriba dijous al Romea.

Escenògraf
de ‘Plataforma’

ELENA HEVIA
BARCELONA

–Després de més d’una desena de
muntatges junts, ¿és un traductor
de l’estil salvatge de Calixto Bieito?
–¿Traductor? No exactament. Estem
en sintonia. Compartim el gust per
aquelles coses que molts no conside-
ren art.

–Dels seus treballs no diran mai
¡quin decorat més maco! ¿La belle-
sa no està entre les seves aspira-
cions?
–Per descomptat que sí. Però la belle-
sa també pot arribar a ser terrible i
sacsejar l’espectador. Això és el que
intento...

–...crear un espai sensible.
–És cert, un espai que propiciï l’emo-
ció. Com, per exemple, al Peer Gynt,
de Bieito...

–...pel qual està nominat als Max...
–Vaig aconseguir que el detonant
d’aquell sentiment fos una bastida. I
això em sembla fantàstic.

–La poetització de la bastida, per
tant. A Plataforma, l’accent líric ve a
través d’un peep-show. ¿N’ha hagut
de visitar molts per inspirar-se?
–No havia estat mai en cap. Recorda-
va el de Paris-Texas, la pel.lícula de
Wenders, i només quan l’escenogra-
fia ja estava acabada vaig trepitjar

un d’aquests locals al final de la
Rambla. I no vaig canviar-ne res.

–¿Una escenografia pot ser un per-
sonatge?
–A Wozzeck, l’òpera d’Alban Berg,
que vam estrenar al Liceu, va arribar
a ser-ho.

–¿I un actor pot ser un element
més d’una escenografia? ¿L’intens
nu de Belén Fabra a Plataforma no
ho seria?
–No m’atreviria a dir-ho. Encara que
arribem al mateix objectiu per ca-
mins diferents.

–¿Un escenògraf és un artista plàs-
tic o un artesà?
–El primer. De jove vaig voler ser
pintor i vaig treballar molt en aques-
ta direcció, però tan bon punt em
vaig enfrontar a la meva primera es-

cenografia vaig penjar els pinzells.
Si hagués de definir-me, la meva
obra estaria a prop de la instal.lació
artística.

–Confessi. Sempre al servei dels al-
tres, en funció d’una idea d’un altre
¿no se sent ignorat com a creador?
–No puc negar que a vegades
m’agradaria tenir més reconeixe-
ment públic.

–¿A més pressupost, més creativi-
tat?
–Sense diners hi hauria teatre però
no escenografia, com no existiria el
cine i tantes altres coses.

–¿En què està ficat?
–Acabo de posar el punt final a un
projecte que Focus presentarà a con-
curs per a la inauguració de l’Expo
de Saragossa.H

temsi

Acord entre Apple
i els Beatles per
l’ús de la poma
MÚSICA 3 La companyia informàti-
ca es quedarà amb la propietat de la
marca Apple i el logotip de la poma
i cedirà part de la seva llicència a la
discogràfica Apple Corps, fundada
pels Beatles. L’acord posa fi al litigi
que les dues empreses mantenien
des de fa més de 25 anys per la utilit-
zació del mateix nom. Els detalls del
pacte no es van fer públics.

L’ICIC nomena
Antoni Lladó nou
director general
CULTURA 3 El consell general de
l’Institut Català d’Indústries Cultu-
rals (ICIC) va nomenar ahir l’econo-
mista i advocat Antoni Lladó (Barce-
lona, 1954) nou director en substitu-
ció de Xavier Marcé. Lladó va impar-
tir classes a la Universitat Autònoma
de BCN i ha publicat diversos llibres,
entre ells el Llibre blanc del finança-
ment de la cultura a Catalunya (1987).

Un milió de segells de l’IEC
INSTITUCIONS 3 Centenars de milers de persones de tot Espanya rebran
aquest any cartes franquejades amb el segell dedicat al centenari de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. El president de l’IEC, Salvador Giner, i el director de
Correus a Catalunya, Manel Rey, van presentar ahir l’emissió especial de la
sèrie, que inclou els logotips de la institució i dels actes commemoratius del
centenari i una fotografia del pati de la seu de l’acadèmia catalana. La sèrie
dedicada a l’IEC, amb valor de 0,30 euros, tindrà un milió d’exemplars. Cor-
reus imprimeix cada any uns 50 milions de segells.
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33 Alfons Flores, escenògraf de la Plataforma de Calixto Bieito.


