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Flotats viatja al món d’Espriu
CRÒNICA L’actor va evitar el protagonisme en el retorn al TNC amb el ‘Rèquiem’ de Benguerel

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

E
legant amb el jaqué negre 
però discret en la presèn-
cia escènica. Com si vol-
gués restar protagonisme 

al seu retorn al Teatre Nacional de 
Catalunya, que ell va fundar i va im-
pulsar. Setze anys després de la seva 
traumàtica destitució com a direc-
tor del centre, Josep Maria Flotats va 
deixar sentir una altra vegada la se-
va paraula tremolosa i allargada a la 
Sala Gran recitant els poemes de Sal-
vador Espriu, introduïts per ajudar 
a la dramatització del Rèquiem que 
va compondre Xavier Benguerel el 
1990 com a homenatge al poeta.
 El carismàtic actor s’havia su-
mat, sense apartar-se gens ni mica 
del seu verdader paper, al col·lectiu 
de més de 150 músics i cantants de 
l’OBC, la Polifònica de Puig-reig, la 
Coral Càrmina i quatre solistes, di-
rigits per Miquel Ortega, que diven-
dres i dissabte (repeteixen avui), van 
donar vida a la monumental obra a 
la sala amb més capacitat del TNC.
 La càlida però no entusiasta ova-
ció final va ser dedicada, com era de 
preveure, al conjunt de participants 
del muntatge. En representació de 
les autoritats només s’hi va veure 
al final de la vetllada el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, que va 
anar a saludar l’artista i li va prome-
tre que assistiria a la funció d’avui.

 «He donat la meva vida pel difícil 
guany d’unes poques paraules des-
pullades».  Va ser la primera i simbò-
lica frase, extreta del Llibre de Sinera 
de Salvador Espriu, que va pronun-
ciar l’artista dins de l’entorn poètic 

i musical d’aquest viatge al món de 
l’escriptor, realçat amb senzills tocs 
dramatúrgics de Xavier Albertí. I ja 
no es va apartar del guió. Assegut, 
a l’espera del seu torn, es mostrava 
atent i concentrat, mentre l’orques-

tra, les corals i  José Ferrero (tenor), 
Àlex Sanmartí (baríton), Maribel 
Ortega (soprano) i Marisa Martins 
(mezzo) anaven desgranant aques-
ta missa en què s’estableix un dià-
leg íntim entre la música i la místi-
ca i entre el cristià i el profà.

INTERPRETACIÓ COL·LECTIVA / La densi-
tat i la intensitat del Rèquiem a la me-
mòria de Salvador Espriu, exposat 
amb un llenguatge musical bàsica-
ment atonal, es va apoderar a poc a 
poc d’una sala que va anar situant 
al seu lloc precís la individualitat 
del narrador i dels solistes per sub-
mergir-se en l’aspecte col·lectiu i en 
la profunditat de l’obra. Però el re-
citat dels versos relacionats amb la 
mort d’obres com ara Cementiri de 
Sinera, Mrs. Death, El caminant i el mur 
o Llibre de Sinera va acabar donant 
força a un contingut en què van 
destacar les interpretacions musi-
cals del Lacrymosa, Sanctus, Agnus Dei 
i Libera me.
 És evident que la Sala Gran es va 
omplir pel morbo de la presència 
de l’intèrpret, però si aquesta cir-
cumstància ha afavorit la difusió de 
l’obra més emblemàtica del compo-
sitor català, benvinguda sigui.
 També és d’agrair el nou pas que  
ha fet Albertí, en col·laboració amb 
l’Auditori, en el seu intent de con-
vertir el TNC en un espai obert a to-
tes les cultures del país, com ja va 
demostrar amb els homenatges al 
Paral·lel i a Carmen Amaya. Tot i ai-
xò, caldrà esperar fins al maig de 
l’any que ve per disfrutar de Flotats 
en la seva autèntica dimensió inter-
pretativa amb El joc d’amor i de l’atzar 
de Marivaux. El de divendres va ser 
un intèrpret molt còmplice amb Es-
priu, però entregat a un paper al ser-
vei del col·lectiu. H

33 Josep Maria Flotats, amb l’OBC al fons.
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El narrador va posar  
la seva paraula al servei 
d’un col·lectiu de més 
de 150 intèrprets


