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temsí
Orbital, Superchunk 
i Wire, al Primavera
MÚSICA 3  El festival Primave-
ra Sound ha sumat nous noms al 
seu cartell. Destaquen els fitxatges 
de dos mites dels 90, Orbital i Su-
perchunk. La quota postpunk s’am-
plia amb Wire i Mission of Burma. 
El pioner del dub, Lee Perry, els roc-
kers Dr. Dog i Low tocant The great 
destroyer són altres de les novetats.

Moritz Küng dirigirà 
el Canòdrom
ART 3 El suís Moritz Küng (1961),  
comissari d’art i responsable de les 
exposicions del deSingel d’Anvers 
(Bèlgica), ha guanyat per unanimitat 
el concurs internacional, convocat 
per la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona, per dirigir el Canòdrom, 
el futur Centre d’Art Contemporani 
de Barcelona.  
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‘Llits’ aspira a convertir-se en el 
vaixell insígnia del circ català

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

A
mb un elenc artístic que 
fa caure d’esquena –músi-
ca original de Lluís Llach, 
lletres de Feliu Ventura, 

Albert Pla en el paper protagonista, 
la veu de Lídia Pujol, la pallassa Al-
ba Sarraute i sis artistes de circ– i un 
equip de 15 tècnics, Llits és una de 
les produccions més ambicioses del 
circ català, que ahir es va presentar 
amb una acció teatral a la Rambla. 
L’estrena serà el dia 17 a la Sala Gran 
del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) i serà el primer muntatge tea-
tral filmat en 3D per a la seva difusió 
a través de televisió (TV-3) i del cine-
ma. A més, es traduirà a l’espanyol 
per presentar-se a Madrid (estarà al 
Teatro Circo Price al febrer) i també 
està previst fer-ne versions en anglès 
i francès amb vista als festivals inter-
nacionals.
 Lluís Danés ja va demostrar els 
seus dots com a director d’especta-
cles de circ a Tranuites circus –que es 
va estrenar al TNC fa dos anys amb 
l’actuació en directe de Lluís Llach– 
i ara torna a estar davant d’un pro-
jecte que utilitza les arts circenses, 
la música i les arts plàstiques com a 
vehicle d’expressió de l’inconscient 
humà. Tranuites circus acabava amb 
uns llits donant voltes en una pis-
ta de circ i és justament aquí on co-
mença Llits.
 «Les coses més transcendents de 
la vida i també les més absurdes ens 
passen en un llit», va explicar ahir 
Danés, després que Albert Pla i com-
panyia muntessin un número a la 

Albert Pla és el 
protagonista de 
l’obra que s’estrenarà 
el dia 17 al TNC

El muntatge serà el 
primer que es filmarà
en 3D per emetre’s 
per televisió i al cine

Rambla per promocionar l’obra. El 
director va voler rebaixar l’expec-
tació que ell mateix ha creat per 
aquesta producció resumint-la com 
«un conte de Nadal per a les famílies 
molt divertit».

INTERCANVI DE PAPERS / Danés ha jugat 
a intercanviar els papers dels artis-
tes. Així, Albert Pla no només canta 
per primera vegada composicions 
de Lluís Llach, sinó que interpreta 
el protagonista, Lectus, un cèlebre 
acròbata de llit elàstic que pateix un 
accident intentant realitzar el més 
difícil encara, un quàdruple salt 
mortal. Postrat al llit, farà l’últim 
viatge mental pel que ha estat la se-
va vida. 
 Al marge que la imatge de Pla en-
caixi com un guant amb la figura del 
pallasso contemporani, Llits supo-
sa el seu debut circense i per fer-ho 
s’ha entrenat amb Olivier Rousan, 
un preparador del Cirque du Soleil. 

Amb ell, Pla s’atreveix a fer pirue-
tes penjat a uns quants metres d’al-
tura: «Sempre m’havien dit que sóc 
un penjat –va comentar el cantant–. 
Doncs ara ho estic de veritat.»
 Lídia Pujol també canta, però a 
més exhibeix els seus dots per a la 
interpretació. Alba Sarraute és la di-
rectora de pista i el cor d’artistes de 
circ realitza números de roda alema-
nya, acrobàcia aèria, salt sobre llit 
elàstic, bàscula i equilibris.  Un altre 
dels potencials de Llits serà l’impac-
te visual. A més d’una escenografia 
i un vestuari espectaculars, el mun-
tatge compta amb la coreografia de 
Mar Gómez, que ha estat qui ha po-
sat ordre al devessall d’imaginació 
del director.
 Malgrat aspirar a ser l’ensenya 
del circ fet a Catalunya, Llits no ha ob-
tingut l’ajuda que la Generalitat ofe-
reix per sortir de gira. L’argument, 
segons els productors, és que «l’obra 
és massa ambiciosa». H

33 Albert Pla i l’elenc de ‘Llits’ van passar ahir la gorra a la Rambla per promocionar el muntatge.

JOAN CORTADELLAS

La disponibilitat de novetats edi-
torials i best-sellers en format de lli-
bre electrònic per alimentar de 
forma legal els dispositius lectors 
(e-readers) comença a prendre for-
ma. Avui entra en funcionament 
la plafaforma Leqtor.com, que 
vendrà directament des de la se-
va web i a Abacus un e-reader a 199 
euros i, a dos terços del preu en 
paper, els títols de les editorials 
amb les quals ha arribat a acords 
i que distribuirà també en altres 
llibreries online, de moment les 
d’El Corte Inglés i FNAC. Entre els 
500 llibres de la seva oferta ini-
cial (més 200 que s’hi incorpo-
raran cada setmana) figuren tí-
tols de Stieg Larsson, Paul Auster, 
Jaume Cabré o Najat el Hachmi 
només en català. L’oferta de lli-
bres en castellà és més reduïda 

però el conseller delegat, Ernest 
Folch, aspira a arribar a mitjà ter-
mini al mercat de tot Espanya i 
l’Amèrica Llatina.
 Els socis de 36L, empresa 
promotora de la iniciativa, són 
Abacus, Cultura 03, Vicens Vi-
ves, Ferran Soriano, Jordi Viñas 
i Gustau Navarro. Leqtor aspira 
a situar-se com a segona platafor-
ma de distribució de llibres digi-
tals amb el projecte que prepa-
ren per al maig Planeta, Random 
House i Santillana, Les altres ini-
ciatives són Edi.cat, de 12 petites 
editorials en català, i les impulsa-
des per Urano i Edhasa.
 Entre les editorials que vendran 
els seus llibres a través de Leqtor fi-
guren el Grup 62, RBA / La Magra-
na, Norma, SM, Enciclopèdia,  Ara 
Llibres, Pagès, Maeva, Roca, Vicens 
Vives i Trotta. H

EDICIÓ 3 NOVETAT

La plataforma 
Leqtor.com 
multiplica 
l’oferta 
d’‘e-books’

ERNEST ALÓS
BARCELONA

La distribuïdora ja 
ofereix els primers 
‘best-sellers’ i un 
lector a 199 euros

J «Llits és una producció de 
Broadway amb pressupost d’Els 
Pastorets», es lamentava ahir 
Lila Pla, una de les productores 
de l’obra juntament amb Lluís 
Llach, Andreas Klaus (el seu 
mànager), i Lluís Danés, que 
han muntat una societat amb el 
TNC per finançar un muntatge 
que costaria un milió d’euros 
però que s’ha fet amb la meitat. 
En menys mesura recolzen 
el projecte el Centre d’Arts 
Escèniques de Reus (CAER), la 
Generalitat (a través de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals 
i el Consell de les Arts) i el 
Ministeri de Cultura.
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