‘El meu poble i jo’, un espectacle de Lluís Danés, dins de l’Any
Espriu al TNC
 El Memorial Democràtic participa a l’Any Salvador Espriu amb l’espectacle El
meu poble i jo. Homenatge a Salvador Espriu, dirigit per Lluís Danés

L’any 1936 Salvador Espriu tenia vint-i-dos anys. La Guerra Civil li produí un profund impacte
i va marcar d’una forma claríssima la seva obra. A partir d’una selecció dels seus poemes,
l’espectacle “El meu poble i jo” convida l’espectador a recordar alguns dels episodis més
cruels d’aquella guerra.
La música i la paraula es donen la mà en un espectacle esfereïdor, de gran potencia visual,
que pretén contextualitzar l’obra d’Espriu en relació a les experiències personals de les
dones i els homes que van patir les injustícies del règim totalitari i dictatorial que a partir del
final de la guerra va governar Espanya, durant quaranta anys, amb mà de ferro.
La música en directe, la veu de Dídac Rocher, la ballarina Anna Marín i l’actriu Bruna Cusí,
interactuaran amb videoprojeccions en què personalitats destacades del món de la cultura,
l’esport o el periodisme posaran cara i veu a les experiències de víctimes de la repressió del
règim franquista. Així, Lluís Llach, Pep Guardiola, Sílvia Bel i Mònica Terribas, entre d’altres,
faran seves les paraules de Neus Català, Salvador Puig Antich o el president Lluís
Companys.
Es tracta d’un espectacle inèdit, multimèdia, altament poètic, dirigit per Lluís Danés, en el
qual el moviment, la música i les imatges s’uneixen per ajudar a l’espectador a entendre per
què Espriu va escriure obres tan profundes i doloroses com La Pell de Brau o El caminant i el
mur, i per recordar-lo, un cop més, com el poeta que es va mantenir fidel per sempre més al
seu poble.
L’entrada és gratuïta però cal demanar les invitacions al TNC ja que l’aforament és limitat.
https://tnc.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=388110882

Els protagonistes
Dilluns, 16 de desembre
LLUÍS DANÉS
Arenys de Mar. És un artista prolífic, director de cinema, teatre,
escenògraf i realitzador, visualment contundent i poc
convencional. El seu talent creatiu li ha permès aconseguir
diversos premis i el reconeixement nacional i internacional.
L’any 2007 va fundar la productora SANTA MANDRA, a través de la
que realitza projectes per a televisió, cinema, videoclips, publicitat, gales i cerimònies i
teatre.
DÍDAC ROCHER
Músic i compositor de 'El Minotaure i Teseu' recital musicat que
s'orienta clarament a servir la paraula poètica d'Espriu.

ANNA MARÍN
Arenys de Mar. És ballarina i coreògrafa. Col·laboradora habitual de
Lluís Danés des dels seus inicis, ha treballat al seu costat com a
ajudant de direcció artística i de moviment en la majoria dels seus
espectacles.

BRUNA CUSÍ
Arenys de Mar. Actriu, Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del
Teatre de Barcelona. Ha treballat en el Cinema, Teatre, Televisió i
doblatge

On:
Sala Tallers
Teatre Nacional de Catalunya
Plaça de les Arts, 1,
Barcelona
Quan:
Dilluns 16 de desembre, a les 20h

Per a més informació:
Tel. 936 347 370
memorialdemocratic.gencat.cat
www.facebook.com/memorialcat
www.twitter.com/memorialcat

