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T E A T R E

‘Flor de Otoño’

Merescut rescat
Francesc Massip

‘Flor de Otoño’, de José María Rodríguez Méndez. Intèrprets: Alma Alonso, Àngel
Amazares, Ivan Campillo, Juan Jiménez, Àngela Jové, Iván Labanda, Jordi Llordella, Joan
Negrié, Blanca Pàmpols, Laura Sancho, Joan M.Segura, Albert Triola. Música: Xavier Torras.
Dramatúrgia i direcció: Josep Costa. Artenbrut, 27 de novembre.

Un cop més Artenbrut assu-
meix la coratjosa tasca de
rescatar dramaturgs relegats
pel franquisme i pel luctuós
pacte de silenci de la Transi-
ció i gairebé oblidats per la
desmemoriada democràcia. Ja
va encetar temporada amb
Alfonso Sastre i l’emblemàti-
ca Escuadra hacia la muerte.

I ara li ha tocat a Rodrí-
guez Méndez i la seva no
menys significativa Flor de
Otoño, una obra escrita al
1972 que no es va estrenar
fins gairebé una dècada més
tard al Teatre Principal de
València sota la direcció

d’Antonio Díaz Zamora, i que
abans havia estat adaptada al
cinema per Rafael Azcona i
dirigida per Pedro Olea (Un
hombre llamado Flor de Otoño,
1978). Però la ciutat on va ser
escrita i marc històric de
l’acció dramàtica ha hagut

d’esperar més de trenta anys
per veure-la sobre l’escenari.
Una aberrant anomalia ara
finalment arranjada de la mà
de l’inquiet Josep Costa al
front del seu Teatre Kaddish.
Al final, com si es tractés
d’una autèntica estrena, va

sortir a saludar el gairebé oc-
togenari autor que, emocionat
i enmig d’un fort aplaudi-
ment, va destacar el coratge
del grup d’haver dut Flor de
Otoño a la Barcelona on es va
crear. Valentia històrica en la
mesura que el Barri Xino, on

s’emmarca part de l’acció, així
com el moviment anarquista
que acabdilla el protagonista
han estat escombrats del ma-
pa, mentre que la burgesia
catalana, amb totes les seves
misèries morals, miopies po-
lítiques, inèrcies, mesquineses
i prejudicis insofribles, n’ha
quedat pràcticament incòlu-
me, en un pertinaç camaleo-
nisme.

Una obra que bascula en-
tre aquests dos pols a través
de l’hereu d’una bona famí-
lia que durant el dia viu en
l’opulència d’una residència
burgesa de l’Eixample i du-
rant la nit canta, transvestit,
al Cabaret Bataclán, al cor
del desaparegut xinès; tot
plegat al final de la dictadura
de Primo de Rivera, poc des-
prés dels fastos oficials de
l’Exposició Universal de
1929.

La radiografia que es fa
d’aquest món és una molt
oportuna anàlisi històrica,
especialment interessant en
el malaltís vòrtex d’amnèsia
en què viu atrapada la nostra
societat; un exercici que el
teatre català només ha fet
episòdicament (recordo Pre-
guntes i respostes sobre la vida i
la mort de Francesc Layret, ad-
vocat dels obrers de Catalunya,
de M.A.Campany i X.Romeu,
escrita i estrenada clandesti-
nament el 1970).

Ara bé, suposo que l’autor
la va escriure amb ganes
d’estrenar-la al seu moment,
cosa que hauria estat una
autèntica bomba, i per
aquest motiu es nota una
certa timidesa a tractar el
rerefons polític, el moviment
llibertari i la brutalitat de la
dictadura militar; però en
canvi traça un lluminós re-
trat de la rància burgesia ur-
bana, cosa que es tradueix en
la posada en escena amb l’e-
recció de la senyora Núria de
Canyellas en la veritable
protagonista de la tragico-
mèdia, en detriment del seu
fill Lluïset, àlies Flor de Otoño.
Una mare que encarna Àn-
gels Jové amb una vividesa
cridanera, exagerada, però al
cap i a la fi convincent, a
causa d’una direcció que
barreja el to de farsa esper-
pèntica a la primera part
amb el to entre melodramà-
tic i tràgic del desenllaç.

Fora del tàndem mare-fill,
la resta de personatges que-
den més aviat anecdòtics i
esquemàtics, i tampoc s’opta
per donar més joc a les esce-
nes de cabaret, el cant i la
música, cosa que hauria po-
tenciat el conjunt, perquè la
majoria dels intèrprets ja
havien treballat amb Costa
en els petits musicals Adéu a
Berlin (2001) i Follies (2003).
Una obra feliçment rescatada
i que cal visitar.


