
FLOTATS, A LA 
COMÉDIE-FRANÇAISE
Josep M. Flotats i Picas ha estat contractat 
—prou que el lector ho deu haver llegit 

I a la premsa diària— per la Comédie-Fran-
çaise i justament per a primers papers. 
La notícia em plau i em dol al mateix 
temps. Que un actor encara jove, català, 
aconsegueixi un lloc que és la màxima 
aspiració que pot tenir un actor francès, 
ha de ser motiu de satisfacció per a molts 
de nosaltres; però no ens planyerem pas 
prou de no disposar d’un teatre que pugui 
retenir els grans valors que produeix. Ja 
hi estem acostumats. Els casos Borràs, 
Xirgu, Espert no són excepcionals. La nò-
mina de la gent de teatre de Madrid conté 
un percentatge considerable de catalans 
—homes i dones— que s’han fet ací i que 
en sentir-se segurs en la professió han ha-
gut d’emigrar. En un interviu que, el 1972, 
Albert Oliveras va fer a Flotats per a 
«Tele/eXprés», el periodista preguntà a Fac-
tor si no havia tingut cap dificultat per la 
qüestió de ¡’idioma i Flotats respongué que 
no, que havia estudiat al Liceu Francès 
i que la seva segona llengua és el francès. 
En demanar-li Oliveras quina era la pri-
mera, Flotats no vacil·là a respondre: «El 
català.» I tenim encara present la seva 
actuació recent al nostre Teatre Lliure i la 
seva conversa amb Montserrat Roig, al pro-
grama «Personatges», suprimit d'una ma-
nera tan arbitrària com malèvola.
Flotats fa una distinció entre actor i comé�
dien: Factor és l’individu que dóna al per- 

! sonatge la seva figura pròpia i el comédien 
\ és el qui s’adapta, el qui interpreta un 
| personatge per molt diferent que sigui de 

com és ell. Segons aquest criteri, opino 
que són actors —grans actors— Marión 
Brando i Jean-Paul Belmondo; i comédiens 
—grans comédiens—, Burt Lancaster i Lau- 

; rence Olivier. Flotats es considera comédien
i crée que amb raó. Si un dia se’l va con-
siderar l'hereu de Gérard Philipe, ara ja 
diuen que ho pot ser de Laurence Olivier. 
Tenim pintors, escultors, arquitectes, físics, 
metges, músics i cantants de prestigi inter-
nacional que han fet la major part del seu 
treball fora del país i han contribuït, doncs, 
a enriquir la cultura d'altres pobles, sense 
deixar, per això, de mantenir una catalani-
tat insubornable. No els hem perdut del 
tot, perquè el seu treball no es realitza 
mitjançant la llengua. (Això és aplicable 
àdhuc als cantants, puix que el cant és 
una música oral en la qual els mots —i la 
llengua en què són cantats— constitueixen 
un element secundari.) L'extrem oposat, el 

I formen i l’ocupen els escriptors. Per molt 
i català que sigui, l’home de lletres que es-
criu en una altra llengua deixa de ser ca-
talà en tant que artista. Per què, doncs, 
accepto que un català, actor, que es mani-
festi en una llengua que no sigui la seva 
no deixa, per això, de ser un artista català? 
Perquè al teatre la llengua només és una 
Part de la feina de Factor; l’altra és l’ac- 
tuació... Ara bé, ¿cal dir que em plauria 
Flotats al teatre català exclusivament o pre-
ferentment? — VICENÇ RIERA LLORCA.

La frase és atribuïda a Francesc Remolins, 
natural de Lleida, bisbe i cardenal, braç 
dret del papa Borja, en ocasió del paper 
decisiu que el lleidatà tingué en la con-
demna del pare Savonarola. El comentari 
despectiu i cruel m'ha arribat a través de 
dues lectures recents, l'una, la Vita de Sa�
vonarola de Ridolfi, i l'altra, més detallada 
i probablement més versemblant, Quinze 
generacions d'una família catalana de Martí 
de Riquer. Riquer, en parlar del seu prop- 
parent i explicar-ne l’ascensió, des dels Es-
tudis Generals de Lleida fins al lloc de 
cardenal, ens aclareix que, al moment de la 
condemna, algú va voler salvar un dels 
companys de Savonarola que no havia estat 
ni tan sols interrogat. I Francesc dc Remo-
lins, que anava per feina, va replicar: Un 
frataccio piu, o uno meno poco importa. 
Jo ja l’entenc, monsenyor Remolins, i pre-
cisament perquè l’entenc em fa basarda. 
I dic que la sortida de xocolater, despec-
tiva i cruel, em fa molt efecte i em queda 
tossudament a la memòria, perquè hi veig 
l’expressió de l’agressiva bona consciència 
de qui defensa l’autoritat o de qui es creu 
que és l’autoritat.
No sols és difícil escoltar algú que diu 
una cosa nova, o que es proposa modifi-
car una sentència antiga, o simplement que 
usa un vocabulari nou i proposa una nova 
lectura d’uns textos vells, o un ordre nou 
en la jerarquia dels valors, sinó que la 
defensa de l’autoritat és tan important que 
en nom de l’autoritat abstracta podem con-
demnar, sense remordiments, aquest o 
aquest altre que no són més que això, uns 
individus que s’han atrevit a discrepar.
Dins el nostre món literari els cops de 
crossa no tenen conseqüències terribles. 
Al nostre món literari les sancions no en-
vien ningú a l'altre barri. En nom d’una 
determinada tesi que es considera inamo-
vible i en la mesura que s’hi considera 
tranquil·litza els esperits i evita la feina 
de tornar a pensar, el cos dels anomenats 
doctes reacciona immediatament contra la 
més lleugera intenció de modificar el dog-
ma. Enfront de la possibilitat d’un canvi 
de perspectiva, l’esperit conservador llança 
anatemes acusant de frívol, d’improcedent, 
d’impertinent, d'esgarriacries aquell que in-
tenta observar el llegat cultural des d’un 
altre angle.
No cometré I’error ingenu de creure que 
això només passa a casa nostra. He anat 
d’oient a un congrés del que abans en 
dèiem Llengua i Literatura, i era de veure 
amb quines precaucions, falagueries i quasi 
mamballetes els savis insinuaven les seves 
discrepàncies.
Però el cert és que a mi em dol que des de 
l’autoritat es reparteixin cops de crossa, 
car sempre penso: ¿i si aquell frare hagués 
tingut raó, tant si es tractava del mal 
geniüt Savonarola com del seu bona fe 
de company? Quan un jutge es permet el 
luxe de dir: Frare més, frare menys..., ins-
tintivament, per pur instint de defensa, em 
poso a favor del frare.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

A la fi, ha ingressat a l’Acadèmia Fran-
cesa aquesta bona amiga de Catalunya, la 
gran escriptora belga resident als Estats 
Units. Menys acceptada que si hagués es-
tat francesa i menys «acadèmica» que si 
hagués estat home, és tanmateix, avui, una 
personalitat de relleu mundial, però encara 
ben poc coneguda entre nosaltres. EI seu 
nom no figura per ara entre els títols dels 
llibres publicats en català. Potser n’ha cor-
regut la versió d’una obra teatral en còpies 
mecanografiades. La premsa s’hi ha referit 
ara per l'esdeveniment que ha significat 
l'entrada d'una dona, la primera dona 
«sota la Cúpula», entre els immortals... 
La seva obra comprèn novel·les, teatre, as-
saigs, traduccions i memòries autobiogrà-
fiques (és a dir, on el centre és ella). Dues 
novel·les destaquen entre totes : Memòries 
d’Hadrien, publicada fa prop d'una tren-
tena d’anys, i L’Œuvre au Noir; llurs te-
mes són biogràfics, referits a un emperador 
romà i a un alquimista del Renaixement, 
i llur base, com en general la base o el 
rerafons de Yourcenar, és la història com 
a habitatge de l’home. El seu coneixement 
de cada època és el més acostat possible 
a una realitat viscuda, imaginària en el 
nucli actuant però tenint en compte que 
«la religió i la poesia són dels dominis que 
han de restar obscurs» malgrat que sem-
pre intentem de comprendre-ho tot. Entre 
l'assaig i la traducció hi ha el seu Pindare, 
obra de joventut, i la Présentation critique 
de Constantin Kavafy, resultats de la seva 
relació, viscuda i profunda alhora, amb 
Grècia. Píndar l’atreia per la seva religio-
sitat solemne i màgica, i Kavafis, el traduí 
en companyia de Constantí Dimaras, atre-
ta pel que té el poeta de lligam entre el 
present i el passat. Carles Riba en empren-
dre el seu Kavafis tenia a mà el llibre de 
Yourcenar, de la qual ja coneixia el Píndar 
perquè era a la biblioteca de la Fundació 
Bernat Metge. Allí vaig trobar jo aquest 
llibre, publicat el 1932, i quan es van pu-
blicar les meves versions de Píndar vaig 
voler que l'autora tingués notícia que exis-
tia una cultura catalana «prohibida», i tota 
la resta. Anys després, Yourcenar m’avisà 
que passaria per Barcelona, on el vaixell 
en què viatjava feia una breu escala, i par-
làrem una hora, sota Montjuïc. Venia de 
Polònia i de Grècia, i era, doncs, experta 
en dictadures, però sempre dolguda de la 
infelicitat dels pobles, de la manca de lli-
bertat i de respecte humà. Parlàvem, natu-
ralment, en veu baixa. En una dedicatòria 
escriví aquests tres mots en llatí (i en lle-
tres majúscules) : Félicitas Libertas Huma- 
nitas. Sempre ha seguit amb solidària es-
perança el nostre procés històric de tots 
aquests anys, des del seu refugi illenc de 
Northeast Harbor, a la costa del Maine. 
Sempre estoica i fidel a ella mateixa.

JOAN TRIADÜ
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