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ques aparicions com la d’ahir. Vestit 
de negre, com la inseparable gorra 
que du sempre, va desgranar al pia-
no la música de Lletra a Dolors, de de-
licats versos que van tenir una excel-
sa companyia: la veu de Sílvia Bel.

PILAR DE CINC / El públic es va rendir al 
clímax de versos com «Te’m fas pre-
sent en les petites coses / i és en elles 
que et penso i que t’evoco, / segur 
com mai que l’única esperança / de 
sobreviure és estimar amb prou for-
ça / per convertir tot el que fem en vi-
da / i acréixer l’esperança i la belle-
sa». No va ser menor l’impacte que 
va produir la immediata aparició de 
la Colla Vella dels Xiquets de Valls, 
que va carregar i va descarregar un 
pilar de cinc al passadís central del 
teatre entre l’emoció i l’aplaudi-
ment del públic.
 Aquesta intervenció i diverses 
peces musicals, entre elles una cu-
riosa de percussió sobre tres cubs 
de fusta del veteraníssim Santi Ari-
sa, van acompanyar un homenatge 
amb presència de polítics vinculats 
al món sanitari com el conseller Boí 
Ruiz, Marina Geli, la seva antecesso-
ra, o l’exconsellera, i avui doctora en 
actiu, Montserrat Tura. H

Homenatges a dos immensos autors en català LLL

RECUPERACIÓ D’UN MONUMENT SONOR DEL SEGLE XX

muntatge del TNC que cedeix pro-
tagonisme a la paraula dita enfront 
dels poemes cantats de l’obra ori-
ginal, estrenada per encàrrec del 
Festival de Torroella de Montgrí el 
1990 amb l’Orquestra i Cors del Li-
ceu i Lluís Llach.

Adaptació fidel

«Aquest muntatge dramatitzat se·
gueix fidel a la meva obra, ja que els 
poemes que es reciten són els ma·
teixos que jo vaig triar», va afirmar 
Benguerel, que va reconèixer que 
mai s’hauria pensat que tornaria 
a sentir el Rèquiem en directe, una 
gran obra simfònica coral conside-
rada un monument sonor del se-
gle XX, si no fos per l’Any Espriu. A 
Barcelona sols es va sentir al Palau 
de la Música, el 1990. Però existeix 
una gravació per a Columna Músi-
ca, realitzada el 2007 per l’OBC, di-
rigida per Miquel Ortega, i el Cor de 
Cambra  del Palau, capitanejat per 
Jordi Casas. Tots dos s’encarreguen 
de la seva reposició al TNC.
 Una exposició de l’interès d’Es-
priu per la càbala al vestíbul del tea-
tre completa l’homenatge del TNC 
al poeta. H 

El Rèquiem, a la memòria de Salva-
dor Espriu, que Xavier Benguerel 
va compondre el 1989, permetrà 
el primer retrobament de Josep 
Maria Flotats amb l’escenari del Te-
atre Nacional de Catalunya (TNC), a 
partir de divendres que ve. L’actor 
i director que va fundar l’equipa-
ment i el va abandonar el 1998 des-
prés d’un pols amb el llavors conse-
ller de Cultura, Joan Maria Pujals, 
reapareixerà a la Sala Gran com a 
narrador d’Un Rèquiem per a Salva-
dor Espriu. Un muntatge dramatit-
zat, inspirat en l’obra de Bengue-
rel, que només estarà tres dies en 
cartell. Flotats hi recitarà 11 poe-
mes d’Espriu al voltant de la mort 
acompanyat pels músics de l’OBC, 
les veus de la Polifònica de Puig-
Reig, de la Coral Càrmina i quatre 
solistes: José Ferrero (tenor), Àlex 
Sanmartí (baríton), Maribel Ortega 
(soprano) i Marisa Martins (mezzo), 
dirigits per Miquel Ortega. 
 Per Flotats, això només és una 
primera presa de contacte amb 
l’escenari pel qual tant va lluitar. 
El retorn de veritat es produirà al 
maig amb El joc de l’amor i de l’atzar, 

de Marivaux, una coproducció entre 
el TNC i el Centro Dramático Nacio-
nal. «Estic emocionat i feliç de tornar 
a la que va ser la meva casa», va resu-
mir Flotats. No és el primer cop que 
recita Espriu en públic amb acom-
panyament orquestral. Ja ho va fer 
amb La pell de brau al Palau de la Mú-
sica als anys 70. Al mateix espai tam-
bé va participar en el primer home-
natge a Espriu després de la mort del 
poeta, recitant-ne els versos interca-
lats amb el Rèquiem de Verdi, obra 
que l’autor va voler escoltar abans 
de morir. «Més enllà del seu valor po·
ètic i lingüístic, per mi Espriu és intel·
ligència, ètica, complicitat civil i mol·
tes coses més», va dir Flotats. «Es·
priu és un exemple d’home recte i 
íntegre. La meva visió d’ell ha fet que 
vulgui tornar aquí, a trepitjar aquest 
escenari i aquesta casa. Només es·
pero estar a l’altura», va afegir Flo-
tats, que va debutar com a actor amb 
una obra d’Espriu, Antígona, al desa-
paregut teatre Candilejas, el 1958. 
 Uns 170 intèrprets participen en 
la producció del Rèquiem. La peça, 
complexa en l’execució, intercala 
l’existencialisme d’Espriu amb pas-
satges en llatí que interpreta el cor. 
El compositor té ganes de veure el 
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33Víncle amb Espriu 8Josep Maria Flotats, que va debutar com a actor amb una obra d’Espriu, posa al costat d’una fotografia del poeta al TNC.

JOAN CORTADELLAS

«Estic emocionat  i 
feliç», va assegurar 
l’actor i director 
teatral sobre el seu 
retorn al TNC

Un retorn a casa poètic
Flotats torna al Teatre Nacional de Catalunya, que va fundar, amb ‘Un rèquiem per a Salvador 
Espriu’ H El muntatge dramatitzat s’inspira en una obra de Xavier Benguerel composta el 1989

L’actor recitarà i 
la música serà de 
l’OBC, la Polifònica 
de Puig-reig i la 
Coral Càrmina

J L’acte d’ahir a la nit al Teatre 
Victòria va tenir un caràcter 
solidari a benefici de la Fundació 
Esclerosi Múltiple i es van 
recaptar uns 30.000 euros que, 
una vegada restades les 
despeses pròpies de 
l’organització, es destinaran a la 
investigació d’un problema de 
salut que pateixen actualment 
unes 7.000 persones a 
Catalunya. A Martí i Pol se li va 
diagnosticar el 1970 i es va 
convertir en un estendard de la 
lluita contra la malaltia fins que 
va morir el 2003 a casa seva, a 
Roda de Ter als 74 anys d’edat.

J A la localitat de la comarca 
d’Osona es va celebrar també 
ahir, dia de la seva mort, un altre 
homenatge al poeta en què va 
participar el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell. Com 
al Victòria, també es van llegir 
poemes amb les veus de 
personalitats culturals de la 
comarca, de veïns del poble i del 
mateix conseller.

J El record de Martí i Pol 
transcendirà l’àmbit cultural i el 
Barça va anunciar, per mitjà del 
vicepresident Carles Vilarrubí, 
un petit homenatge abans del 
partit de Lliga davant del 
Granada al Camp Nou del dia 23. 
El poeta va ser gran amic de Pep 
Guardiola, extècnic del Barça.
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