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Aleix! La teva germana Aida, els
pares, els avis, els tiets, els cosins i
tots els que t’estimem et desitgem
per molts anys, guapíssim!

L’Imma Torras aquest diumenge 
va fer 31 anys. El seus pares li 
volen desitjar molta felicitat!!!! 
Per molts anys!

En GerardMira diumenge va fer 12
anys. Ets un sol! Que siguis molt feliç
sempre. De part de la teva família 
de Girona, que t’estima molt!

En David fa anys avui i la seva filla
Carla els va fer el dia 7.  Que
tingueu sort! De part de tota la
família. Moltíssimes felicitats!!!!

AVUI FELICITEM
PER PUBLICAR UNA FELICITACIÓ, CAL QUE ENVIEU UNA FOTOGRAFIA  (EN FORMAT .JPG) AMB UN TEXT BREU AMB 48 HORES D’ANTELACIÓ A 
LA DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC: fets.diaridegirona@epi.es (CAL INDICAR LA DATA DE FELICITACIÓ)

En Vicenç i la Dolors de Flaçà celebren avui el seu 25è aniversari de noces.
De part de tota la família, moltes felicitats i gaudiu d’aquest dia!

L'actor Josep Maria Flotats es va
mostrar ahir «emocionat» de tor-
nar al Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC) 16 anys després de la
seva polèmica destitució com a di-
rector de la institució i ha assegu-
rat sentir-se «molt feliç» de fer-ho
amb un homenatge a Salvador
Espriu al centenari del seu naixe-
ment. En la roda de premsa de pre-
sentació de l'obra Un Rèquiem
per a Salvador Espriu, que es veu-
rà a la Sala Gran del TNC els dies
15, 16 i 17 de novembre, Flotats va
explicar que espera «estar a l'altu-
ra» de la qualitat de l'obra.

Un Rèquiem per a Salvador Es-
priu alterna poemes del gran lite-
rat català recitats per Flotats amb
la interpretació de la partitura de
Xavier Benguerel que dóna nom a
l'obra. L'Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya

(OBC), la Coral Polifònica de Puig-
Reig i la Coral Càrmina pujaran a
l'escenari al costat de Flotats, en un
«esdeveniment únic» en què par-
ticiparan 170 intèrprets, segons
va dir ahir el director del TNC, Xa-
vier Albertí.

Flotats va reconeixer que
l'«emociona» tornar al TNC, una
institució que va ajudar a fundar i
de la qual va ser el primer director,
però va aclarir que aquesta emo-
ció procedeix sobretot del fet de
tornar per «donar suport» a l'obra
d'Espriu. El director i actor teatral
ha recordat que va debutar és l'es-
cena amb una representació d'An-
tígona, d'Espriu, que es va repre-
sentar l'any 1958 al teatre Candi-
lejas de Barcelona.

El tenor José Ferrero, el baríton
Àlex Sanmartí, la soprano Maribel
Ortega i la mezzosoprano Marisa
Martins seran els cantants solistes
que acompanyaran sobre l'esce-
nari Josep Maria Flotats, en el pa-
per de narrador. «No ha estat fàcil
aixecar aquest espectacle», va as-
segurar Albertí, en referència a
les dificultats econòmiques afron-
ta el sector de la cultura.
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L’actor estrena aquest
proper divendres l’ambiciós
espectacle «Un Rèquiem
per a Salvador Espriu»



Flotats torna «emocionat
i feliç» al TNC, amb un
homenatge a Espriu

DAVID BORRAT/CPC

El Col·legi de Periodistes de Girona, que aquest any celebra els 25 anys, ha
decidit distingir amb la Mosca de Sant Narcís els restaurants gironins amb
estrella Michelin. Així mateix, la Mosca del Col·legi anirà enguany per al
col·lectiu dels periodistes, tenint en compte la crisi que pateix el sector. Els
premis d'aquest any són obra de Xavier Raventós, fotoperiodista i escultor,
que ha utilitzat ballestes de Nissan Patrol i retalls. Els premis, incloent les
famoses Mosca Borda i Grossa, s’entregaran dijous a la seu del Museu
d'Arqueologia de Catalunya a Girona.



Les Mosques de la Informació, a punt

Curbet renuncia a publicar 
la trilogia de Prudenci Bertrana

Curbet Edicions va comunicar
ahir que no publicarà la trilogia de
l’escriptor Prudenci Bertrana En-
tre la terra i els núvols, contrària-
ment al que havia anunciat la set-
mana passada.

Els drets sobre l’obra de Bertra-
na són a mans de les germanes
Guillaumes, que han arribat a un

acord amb Edicions de l’Ela Ge-
minada per reeditar l’obra com-
pleta de l’autor. Margarida Gui-
llaumes va confirmar ahir que
ella i la seva germana, hereves
dels drets de Prudenci i Aurora
Bertrana, estan compromeses amb
Edicions de l’Ela Geminada, que ja
ha iniciat la reedició amb la recent
publicació de la novel·la Violeta. 
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