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La primera notícia que
vaig tenir del cartell
que ha dissenyat en

Pere Camps per il·lustrar la
15a edició del BarnaSants,
va ser a Vic. Perduts amb el
cotxe de l’amic Marc Gall,
mentre anàvem pregun-
tant a la població el camí
que duia al restaurant on
es feia l’acte inaugural i
l’entrega del premi Puig-
Porret. La idea del lema
Països Valencians em va
semblar provocadora. Com
tot allò que fa i toca el se-
nyor Camps. És, des que el
conec, un home explosiu,
d’una imaginació inconti-
nent que sura en un mar
d’idees que en boca aliena
semblarien absolutament
incongruents. El bo i millor
d’aquest home que ha pa-
rit un festival com el Bar-
naSants és que ningú el
deixa sense paraules, mal-
grat enfrontar-se a perso-
natges dels quals depenen
decisions tan importants
com les subvencions.

Fa anys, si no em falla la
memòria, des d’un
d’aquests dinars que acos-
tumem a fer al restaurant
Senyor Parellada, que en

Doble assignació
Pere Camps es queixava de
l’aportació que feia el mi-
nisteri de Cultura al Barna-
Sants. En temps de l’amar-
gat César Antonio Molina,
els calés que arribaven
procedents de Madrid eren
6.000 euros. Una almoina
per al que se suposa que
és el festival de cançó

d’autor més important de
l’Estat. Potser l’handicap
era, com acostuma a pas-
sar, que la seu d’aquest fes-
tival és a Barcelona. I que
el gruix dels artistes que hi
participen són d’expressió
catalana. Doncs bé, la car-
tera ha canviat de mans, i
amb la ministra Ángeles
González-Sinde l’assigna-
ció s’ha doblat com per art
d’encanteri. Ara són
12.000 euros. No deixa de
ser una misèria en relació
amb el que es mereixeria.
Però almenys a Madrid han
doblat l’assignació.

La idea del lema
‘Països Valencians’
em sembla
provocadora

L’espectacle s’estrena al TNC el dia 17

Els matalàstics de
‘Llits’ a la Rambla
Teresa Bruna
BARCELONA

Somalarectafinalpera l’es-
trena de Llits , el superes-
pectacle de Lluís Danés i
música de Lluís Llach que
s’estrena el dia 17 al TNC.
Ens han permès seguir-los
des dels càstings fins ahir,
que van fer una vistosa pre-
sentaciógràficaa laRambla.
Només queda disfrutar-ho.

I ho disfrutarem, perquè
el cartell és llaminer: Albert
Pla, Lídia Pujol, Alba Sar-
raute, sis matalàstics (acrò-
bates) i un musilàstic (Borja
Penalba), cançons de Feliu
Ventura i veu en off de Jordi
Dauder. Es farà a la Sala
Gran fins al 3 de gener i des-
prés aniran a Reus, Sant
Cugat i Madrid (Price). I
tenen la il·lusió de fer versi-
ons en francès i anglès.

Ja estem situats. Anem,
cap als Llits. És un gran for-
mat que combina la música,
el circ, la dansa, una mica de
teatre, molta poesia, humor

i màgia i més imaginació.
“He volgut moure papers,
cantants que no cantessin,
gent de circ que balli...”, as-
segura Danés.

L’obra explica aquells 60
segons abans de morir en
què, segons diuen, veiem
passar tota la vida.
“El nostre pas dels vius als
morts,però,durauns90mi-
nuts. Un acròbata, buscant
el salt mortal té un accident
i està a punt de morir. En el
seu viatge va a parar a la
Terra de Llits, on hi ha tots
els matalassos impregnats
amb les experiències com-
partides. És una biblioteca
de llits, el lloc on passem els
moments més feliços, tris-
tos i importants de la vida”,
continuaeldirector.L’espec-
tacle passarà més endavant
per TV3, al cinema i en un
DVD, en format 3D.

Ahir a la Rambla van
mostrar part d’aquest viat-
ge espectacularment vestits
sobre una bici llit, amb la
Lídia Pujol al centre com

una princesa i l’Albert Pla
ben diferent de com ens té
acostumats, davant els ulls
encuriosits dels vianants
que només comptaven a
contemplar les estàtues i
algun barret mexicà. ■ Albert Pla tocant la guitarra a sobre d’una carrossa bici a La Rambla ■ JOSEP LOSADA


