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Tràgic homicidi múltiple
en un grup d’’indie rock’
Un músic indie de Brooklyn va matar ahir tres
dels seus excompanys de la banda The Yellow
Dogs abans de suïcidar-se. Aparentment, l’as-
sassí havia sigut expulsat del grup per haver-
se venut l’equip. La banda, originària de l’Iran,
s’havia instal·lat a Brooklyn el 2010. Apareixi-
en al film Ningú en sap res, dels gats perses.

Azealia Banks, Mando Diao
i Miles Kane, a l’Arenal
L’Arenal Sound, que se celebrarà a Borriana
(la Plana Baixa) del 31 de juliol al 3 d’agost del
2014, va confirmar ahir la presència al festi-
val d’Azealia Banks, Mando Diao, Miles Kane,
The Wombats, Russian Red, The Royal Con-
cept, Sidonie i French Films, entre d’altres.
Les entrades més barates costaran 25 euros.

El TNC estrena divendres l’espec-
tacle Un rèquiem per a Salvador
Espriu, una adaptació de l’obra
monumental del compositor Xavi-
er Benguerel. Josep Maria Flotats
n’és el narrador.

triats pel mateix Benguerel. L’ob-
jectiu és “donar més densitat acto-
ral i textura dramàtica a l’especta-
cle”, va dir Albertí. “La part orques-
tral s’ha mantingut íntegra. S’ha
respectat la meva intenció. Com
que estem en un teatre i l’especta-
cle no serà un concert, els poemes
en comptes d’estar tocats per una
petita orquestra seran recitats per
Josep Maria Flotats”, va explicar
Benguerel.

En total, damunt l’escenari de la
Sala Gran hi haurà prop de 170 intèr-
prets, entre músics i cantants. “La
paraula rèquiem vol dir descans, pe-
rò no va ser un descans. La composi-
ció em va donar molta feina”, va as-
segurar el compositor. La peça va ser
un encàrrec que el Festival de Tor-
roella de Montgrí li va fer el 1989.
“Vaig triar l’obra de l’Espriu perquè
vaig considerar que lligava molt amb
el tema apassionant i dramàtic de la
mort –va afegir el compositor–. Em
vaig integrar molt en la seva poètica,
i em va costar molt triar els poemes.
Vaig considerar que era el poeta ca-
talà que em lligava més amb el text
llatí del rèquiem”.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Josep Maria Flotats
va debutar al teatre l’any 1958 inter-
pretant el paper d’Etèocles a l’An-
tígona de Salvador Espriu al Teatre
Candilejas amb l’Agrupació Dramà-
tica de Barcelona. Anys després,
l’actor i fundador del TNC va parti-
cipar en l’obra del compositor Nar-
cís Bonet La pell de brau. Del 15 al 17
de novembre el poeta es tornarà a
creuar en la trajectòria del director
i actor amb Un rèquiem per a Salva-
dor Espriu, l’espectacle creat a par-
tir de l’obra del compositor Xavier
Benguerel Rèquiem a la memòria de
Salvador Espriu.

El paper de narrador suposarà el
retorn de Flotats al TNC per prime-
ra vegada des que en va ser destitu-
ït de la direcció, el 1997. “És un ho-
menatge a Espriu, a la poesia, a la in-
tel·ligència, a l’ètica i al comporta-
ment civil, que crec que és el valor
que té Salvador Espriu, a més del
poètic i del lingüístic. És un home
exemplar, amb un comportament
recte i sempre íntegre amb els seus
i amb la seva societat. M’emociona
ser aquí”, va dir ahir Flotats.

“Per a mi el Rèquiem a la memò-
ria de Salvador Espriu del mestre
Benguerel és un dels monuments de
la música catalana del segle XX”, va
deixar escrit Miquel Ortega, el di-
rector musical de l’espectacle, que
no va poder assistir a la presentació.
“És un rèquiem a la memòria d’una
persona que va crear una visió molt
particular de la mort”, va dir Xavi-
er Albertí, el director artístic del
TNC, sobre la mística de l’obra d’Es-
priu. Per aixecar la producció d’Un
rèquiem per a Salvador Espriu, el te-
atre de les Glòries ha sumat esforços
amb L’Auditori i l’OBC. L’Orques-
tra Nacional de Catalunya va enre-
gistrar la composició, també sota la
direcció de Miquel Ortega, però no
l’ha interpretat mai en públic.

Més densitat actoral
L’espectacle, que comptarà amb la
participació de la Coral Càrmina i la
Coral Polifònica de Puig-reig, man-
té les parts de la partitura que cor-
responen al rèquiem –un 80%– i
s’han afegit alguns poemes més a la
peça. Els nous textos també van ser

LA TROBADA ENTRE UN POETA I UN HOME DE TEATRE
Josep Maria Flotats torna al TNC per primera vegada des que en va ser destituït de la direcció i ho fa com a narrador
d’Un rèquiem per a Salvador Espriu, “un homenatge a a la poesia, la intel·ligència, l’ètica i el comportament civil” de

l’autor, va dir ahir Flotats, que al maig dirigirà a la Sala Gran del teatre El joc de l’amor i de l’atzar, de Marivaux. PERE TORDERA

Flotats torna al TNC posant veu a Espriu
L’espectacle ‘Un rèquiem per a Salvador Espriu’ parteix de l’obra del compositor Xavier Benguerel

Un diàleg multidisciplinari al Versus Teatre

Mrs. Death. Un diàleg amb Espriu,
de la companyia L’Era de les Impu-
xibles, que s’estrena dijous al Ver-
sus Teatre, és un altre muntatge so-
bre Espriu en què la música té un
pes destacat. A més de les composi-
cions originals per a piano i la inter-
pretació en directe de Clara Peya,

l’espectacle fusiona el teatre amb la
dansa i amb pinzellades de circ.
“Musicar Espriu és molt difícil. Em
vaig preguntar com podia fer-ho
mantenint el meu segell i sobretot
que s’entengués el text, que és el
més important. L’únic que havia de
fer era acompanyar musicalment
molt bé les emocions dels poemes”,
explica Clara Peya. Els textos pro-
venen de Les cançons d’Ariadna, I
beg your pardon, Cementiri de Sine-
ra i El caminant i el mur, entre d’al-
tres. El fil conductor de l’especta-
cle, que sorgeix també de la neces-
sitat de la companyia de parlar de la
memòria històrica, és una parella
que dubta si reformar una masia
abandonada que la dona ha heretat.
“Hi ha poemes d’Espriu que són
molt sentimentals i passionals”, diu
Míriam Escurriola, la directora del
muntatge. “No esperàvem trobar-
nos amb el sentit de l’humor, la iro-
nia i la sàtira que Espriu també té”,
afegeix.

Mrs. Death està protagonitzat per una parella que
dubta si reformar una vella masia. FATCATS

Grandiós
L’espectacle
reunirà prop
de 170
intèrprets
a la Sala Gran


