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Flotats confirma el retorn
al TNC la temporada vinent

rada una col·laboració meva”, anun-
ciava ahir Flotats.

Respecte al projecte que portaria
Flotats novament al TNC, l’actor va
explicarqueseriaunaobradegranre-
lleu, però que no la dirigirà i la inter-
pretarà alhora. O bé la dirigeix, o bé
la interpreta. Alguns dels exemples
d’obres que va citar són Ricard III i
Escola de dones.

LadestituciódeFlotatsdelTNCva
arribar després d’un conflicte amb la
conselleria de Cultura, aleshores di-
rigida pel convergent Joan Maria Pu-
jals.Enl’homenatgededimartspassat
Flotats va agrair “un acte públic repa-
rador” amb el qual se li “feia justícia”
i es curava una ferida “sobtada, trau-
màtica,dolorosaibrutal”.AhirFlotats
vaevitarpronunciar-sesobrelagestió
del TNC dels anteriors directors, Do-
mènec Reixach i Sergi Belbel. Però sí
quevatenirparaulesd’elogiperalno-
menament d’Albertí: “Crec que mai
s’haviapresunadecisiótanencertada
ni mai s’havia fet un nomenament
com a director tan encertat”.e

Acadèmia 1750, Núria Rial i Xavier
Sabata
AUDITORI ESPAI TER
19 de juliol

XAVIER CESTER

Lesmillorsnotícies,primer:
TorroelladeMontgríperfi
disposa del llargament an-
helatauditoriquehadesu-
posarunsaltqualitatiuim-

portant per al festival de la vila em-
pordanesa.Lapedregadaquevaafec-
tar la comarca no va deslluir aquesta
esperada inauguració (pocs equipa-
ments culturals més s’obriran a curt
termini) i, tot i que una única visita és
insuficient per donar una opinió ben
fonamentada,lesprimeresimpressi-
ons creades per l’Auditori Espai Ter,
un edifici d’aspecte sòbriament fun-
cional, són positives.

D’entrada, i aquest és un factor
determinant, l’acústica té cos i cla-
redat, no és ni massa seca ni massa
reverberant i, per descomptat, supo-
sa una millora evident respecte al

Crítica

Batman i Superman
uniran forces el 2015
Els dos superherois més important de l’uni-
vers DC uniran forces per primera vegada a la
pantalla. Warner Bros. va anunciar ahir al Co-
mic Con que el 2015 arribarà una continuació
d’El hombre de acero protagonitzada per Bat-
man i Superman. Henry Cavill tornarà a ser
l’Home d’Acer i Zack Snyder dirigirà.

Cadaqués dedicarà un cap
de setmana al surrealisme
Els dies 21 i 22 de setembre, Cadaqués progra-
marà tallers, rutes guiades i performances de-
dicades al surrealisme, que té en Salvador Da-
lí un dels seus màxims exponents. La gastro-
nomia hi tindrà un paper rellevant, amb un
sopar per a 200 comensals escollits arreu del
món. El preu del cobert serà de 300 euros.

Un nou auditori per a un festival imprescindible
temple gòtic de Sant Genís, la seu
habitual del festival (que es manté,
tanmateix, per a dues sessions). La
sala també té butaques més confor-
tables, encara que, com sol ser nor-
ma en les inauguracions en aquest
país, hi ha detalls que és d’esperar
que es poliran amb el temps: alguna
filera de seients mal collats, un accés
tenebrós a la sala i una calor asfixi-
ant (¿o va ser a petició dels cantants
que l’aire condicionat brillés per la
seva absència?). Tot i arribar en el
moment financerament més ino-
portú, el nou espai pot esdevenir una
base sòlida per al camí que el festival
comença sota la direcció de Montse
Faura, amb l’incombustible Josep
Lloret mantenint-se també al timó.

Acadèmia 1750, tria inaugural
L’Acadèmia 1750 era la tria lògica
per inaugurar l’auditori, no tant pel
fet de ser l’artista convidat d’aques-
ta edició sinó per estar lligada al fes-
tival des de l’origen. L’orquestra es
va presentar en format reduït sota el
lideratge del violinista italià Enrico
Onofri en un programa variat que
combinava peces instrumentals
amb àries i duos a càrrec de Núria
Rial i Xavier Sabata. Les veus de la

soprano i el contratenor van lligar bé
en les peces conjuntes, però per se-
parat l’empremta deixada per l’una
i per l’altre va ser diferent. Rial va
desplegar una dolçor un punt unívo-
ca que va restar intensitat a un hit
com el V’adoro, pupille del Giulio Ce-
sare de Händel, però va atacar amb
empenta una ària de L’Olimpiade de
Vivaldi. Sabata va estar més incisiu,
ja fos en la concentració de l’ària de
Ruggiero d’Orlando furioso de Vival-
di o creant una veritable miniescena
dramàtica a l’ària d’Agamèmnon
d’Ifigenia in Aulide de Porpora.

El programa va arrencar amb
una picada d’ullet a les commemo-
racions del 1714: l’obertura de
Dafni d’Emanuele d’Astorga, pas-
toral interpretada a la cort austri-
acista de Barcelona abans de la cai-
guda de la ciutat. Amb un so en oca-
sions descarnat, l’Acadèmia 1750 va
respondre amb agilitat a les indica-
cions d’un Onofri que, en el concert
opus 8 número 8, va rememorar
l’estil Vivaldi fet famós per Il Giar-
dino Armonico: allegros electrit-
zants, temps lents apaivagats. Va
ser un punt de partida agradable
per a la nova etapa d’un festival im-
prescindible.e

El contratenor Xavier Sabata, incisiu en la
inauguració de l’Auditori Espai Ter. FESTIVAL TORROELLA

L’Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí genera bones sensacions en la seva inauguració

Es consuma el retorn més cantat
del teatre català. Josep Maria Flo-
tats confirma que la temporada vi-
nent participarà en alguna obra al
TNC i que ja s’ha reunit amb el nou
director del centre per parlar-ne.

XAVI SERRA

BARCELONA. Si dimarts passat, en
l’acte d’homenatge que li van fer el
president de la Generalitat i la pro-
fessió teatral en ple, Josep Maria
Flotats ja va advertir que el nou di-
rector del Teatre Nacional, Xavier
Albertí, li havia obert les portes per
tornar al TNC, ahir va confirmar que
està disposat a acceptar l’oferta i tor-
nar a treballar al teatre, 16 anys des-
prés d’haver-ne estat destituït com a
director. L’actor i director de teatre
va explicar a Catalunya Ràdio que ja
està treballant amb Albertí perquè la
temporada vinent del Teatre Naci-
onal compti amb una obra seva. “Ja
ens hem vist dos cops per estudiar
com es podria encabir en la tempo-


