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SánchezPiñol,
l’autor enel
seu escenari

JosepMaria Flotats, ahir a la nit, entre la sopranoMaribel Ortega i el director musical Miquel Ortega
XAVIER GÓMEZ

“He donat lameva vida pel difícil
guany d’unes poques paraules
despullades”. Amb aquestes pa-
raules del Llibre de Sinera de Sal-
vador Espriu tornava ahir a la nit
l’actor i director JosepMaria Flo-
tats a la Sala Gran del Teatre Na-
cional de Catalunya al cap de 16
anys d’allunyament per causa de
la seva destitució, i després d’un
acte de desgreuge presidit per Ar-
tur Mas, l’estiu passat, que va fer
decidir l’actor a tornar a treballar
al teatre que ellmateix va fundar.
Unes paraules d’Espriu que, d’al-
tra banda, se li podrien aplicar
també a Flotats pel que fa a la se-
va dedicació total al teatre.
Un Flotats que ahir a la nit era

el protagonista de totes les mira-
des per la seva tornada al TNC,
encara que en realitat era només
un membre –dels més notables–
de l’immens conjunt que va prota-
gonitzar l’homenatge musical i
poèticUn rèquiem per a Salvador
Espriu: un homenatge a l’autor
de La pell de brau, de Cementiri
de Sinera, pel centenari del seu
naixement que va aconseguir om-
plir com poques vegades, si és
que n’hi ha hagut alguna, l’im-
mens escenari de la Sala Gran del
TNC, sempre tan difícil per als di-
rectors per les seves dimensions.
Ahir a la nit hi havia unes 150

persones en escena entre els
membres de l’Orquestra Simfòni-
ca de Barcelona i Nacional de Ca-
talunya (OBC), dirigida per Mi-

quel Ortega, la Coral Càrmina, la
Polifònica de Puig-reig, quatre so-
listes –el tenor José Ferrero, el
baríton Àlex Sanmartí, la sopra-
noMaribel Ortega i lamezzoMa-
risa Martins– i el mateix Flotats.
Un centenar i mig de persones

per interpretar fragments del Rè-
quiem al poeta que va compondre
Xavier Benguerel fa gairebé 25
anys per al festival de música de
Torroella de Montgrí, fragments

entre els quals –entre Sanctus,Be-
nedictus, Dies Irae, Agnus Dei o
Lux aeterna– Flotats intercalava
els versos d’Espriu. Un Flotats
vestit amb jaqué com els músics i
que allargava les paraules del poe-
ta fent-les ressonar en una Sala
Gran que, en molts moments,
semblava més aviat l’escenari del
veí Auditori, que per cert també
col·laborava en aquesta funció.
Versos com els de Thànatos,

els de Sense cap nom ni símbol,
els deDíptic de difunts, els d’Esce-
nari ja buit o els de Cançó de la
mort callada, trets de llibres i poe-
mes com Mrs. Death, El cami-
nant i el mur o Cementiri de Sine-
ra. Versos que van constituir tot
un passeig per la pàtria d’Espriu,
per la Sinera de la seva infantesa
–Arenys, escrit al revés–, aquest
món que ja no tornarà i que ell
rescata. Versos, també sens dub-

te, tractant-se d’un rèquiem, so-
bre l’experiència i la mort, amb
barques negres i cançons demar-
bre, amb la nua sequedat de la ter-
ra, amb lents crepuscles i fines
boires, passos que s’allunyen i si-
lenci. I sempre amb molta enyo-
rança: “No estimo resmés, excep-
te l’ombra viatgera d’un núvol i el
lent record dels dies que són pas-
sats per sempre”.
Versos que posaven el contra-

punt suau, reposat, a la música
fosca però brillant, amb algun toc

sensual fins i tot, i a les veus del
cor i els notables solistes, que hi
tenen un enorme paper. Tot i que
malgrat això l’expectació, sens
dubte, era per a Flotats, assegut
entre el director d’orquestra i els
solistes, la major part del temps
escoltant concentrat la música.
Potser per aquest interès va cri-

dar més l’atenció que ni el presi-
dent de la Generalitat ni cap con-
seller acudís a l’estrena. El conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell, no podia per un altre com-
promís i havia anunciat que hi
aniria diumenge però, potser
conscient del buit institucional,
s’hi va personar en acabar l’espec-
tacle –després d’uns aplaudi-
ments llargs encara que no fervo-
rosos– per saludar Flotats.c

L’escriptor Albert Sánchez Pi-
ñol va participar ahir en l’últi-
ma xerrada de la primera edi-
ció del certamen BarcelonaNo-
vel·la Històrica concloent que
la clau sempre està en la gent,
que ho és ara i que ho va ser fa
tres-cents anys, que el llarg i
dur setge de Barcelona del 1714
encara perdura en l’imaginari
col·lectiu dels catalans perquè
els batallons de la resistència
estaven formats per tintorers,
per estudiants, per botiguers…
“El dels estudiants de Dret el
comandavaun catedràtic que fi-
nalment va morir… És que
llavors van caure a Barcelona
tres bombes per persona”, va
afirmar.
Va obrir la jornada un debat

entre Alfonso Palomares, Llo-
renç Capdevila i José Luis Ser-
rano: la novel·la històrica és
simplement novel·la o necessita
el cognom? Serrano va respon-
dre amb humor gens històric:
“Diògenes va visitar Sòcrates,
que donava, com a definició
d’home: ‘animal de dues potes
sense ploma’. Diògenes va aga-
far una gallina, la va plomar, i la
va portar a Sòcrates. ‘Aquí tens
el teu home’. / L. Benvenuty
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L’actor torna amb èxit a la Sala Gran del TNCdeclamant versos a ‘Un rèquiem per a Salvador Espriu’
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