
EL PUNT | Dilluns, 7 de desembre del 2009 CULTURA -  ESPECTACLES  29

És un conte ja des del prin-
cipi. Perquè la veu de Jordi
Dauder inicia l’espectacle
amb el clàssic «Hi havia
una vegada...» També la
seva veu en off tanca el
viatge. Lluís Danés ha
creat un univers que s’ha
anant cuinant durant els
mesos d’assaig, amb la
complicitat dels actors-
cantants i els acròbates. El
punt de partida és fer un re-
corregut pels llits que una
persona utilitza al llarg de
la seva vida, des del bres-
sol fins al de la mort. Els
matalassos coneixen la in-
timitat dels humans molt
millor que els confessors o
els inspectors d’hisenda.
Aquest viatge se centra en
Lectus (Albert Pla), un
acròbata que en el seu in-
tent de fer el quàdruple salt
mortal va tenir un accident
que l’obligaria a viure esti-
rat en un llit per sempre
més. L’hora i mitja de l’es-
pectacle amplia els 65 se-
gons del viatge de l’agonia
fins a la mort. És en aquest
fugaç instant que Lectus
repassa la seva biografia
somieresca.

Llits és una producció
ambiciosa. Asseguren des
del TNC que és el segon
espectacle amb la llista de
crèdits més llargs del tea-
tre. A més d’Albert Pla i la
seva partenaire, Lídia Pu-
jol (una altra còmplice ha-
bitual per a Llach), la pa-
llassa Alba Sarraute és
Kliné, la cap de pista que
controla les aparicions de
Lectus i la que es dirigeix
al públic. Pujol fa de Lècti-
ca, un personatge que re-
presenta el banquer dels

records, la posseïdora de
la memòria. En l’obra hi
ha diferents números de
circ, des de la roda alema-
nya fins al masteler volant.
El repartiment és de 10 ar-
tistes i 15 tècnics. La ma-
joria de la música s’ha ha-
gut de gravar per la com-
plexitat i embalum que
l’hagués fet ingovernable.
Llach ha intervingut en la
composició dels temes
que posteriorment ha or-
questrat Borja Penalba.
Serà el responsable d’anar
punxant la música i alter-
nar-la amb les composi-
cions que toqui en directe.

Abans que comencessin
a perfilar els detalls de
l’espectacle ja van con-
vèncer el Centre d’Arts
Escèniques de Reus
(CAER), el TNC i el Cen-
tre Cultural de Sant Cugat.
S’ha lligat una estada de
15 dies al Price de Madrid.
TV3 també és còmplice
d’aquesta aventura: grava-
rà l’espectacle i el retrans-
metrà en tridimensional
(un experiment per veure
la televisió amb el recurs
del fons tot posant-se unes
ulleres especials). Ja es
parla de fer un DVD i d’un
possible passi a les sales
de cinema. Hi ha hagut una
topada: el servei Cultura
en Gira (que facilita les
contractacions d’especta-
cles a les programacions
municipals) els ha donat
carabassa, «perquè és
massa ambiciosa», segons
la productora executiva,
Lila Pla. De fet, les dimen-
sions de l’espectacle limi-
ten molt el nombre de sa-
les en què es pot fer.

Salt mortal del TNC
Sergi Belbel confirma l’ambició del teatre públic d’accedir als teatres internacionals amb l’espectacle «Llits»
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● Segona sessió d’Albert Pla
a la Rambla en tres mesos. El
mes de setembre passat, el
controvertit cantant va tras-
lladar el seu xou a l’entrada
del Poliorama. Va traslladar
una àmplia butaca (el seu hà-
bitat natural a escena) per si-
tuar-se entre el bé (una està-
tua que representa un àngel
daurat) i el mal (un afamat
vampir). En aquella ocasió
presentava la seva setmana de con-
certs al Poliorama. El passeig de la
setmana passada, transformat en
un actiu saltimbanqui que alterna
els salts al llit amb la seva dèria de
rascar una guitarra muda, va ser
per donar a conèixer el projecte

● Feliu Ventura, lletrista de les cançons
de Llits, defineix aquesta producció com
«un conte amb grans il·lustracions; no pas
teatre de text». L’espectacle s’estrena el

Jordi Gaspart assajant amb la roda alemanya a la sala de pintures del TNC, fa unes setmanes. / GABRIEL MASSANA

● Limbus es l’espectacle amb
què l’actor i director Leandre
Ribera pretén reorientar cap al
nord les últimes edicions del
Circ Popular de Nou Barris. Tot
i que l’èxit està assegurat en la
seva temporada nadalenca a
l’Ateneu, les darreres edicions
del circ d’hivern no han con-
vençut els programadors per
traçar una àmplia gira. Leandre
parteix de la memòria del circ
clàssic per bastir el seu especta-
cle. No és que reivindiqui la
fórmula clàssica del «més difí-
cil encara». Ell recorre a la me-

multidisciplinari Llits. Pla, evi-
dentment, deixarà les seves buta-
ques d’àmplies orelles i el seu per-
sonatge provocativament depravat
per bastir un saltimbanqui a l’hora
de fer l’últim salt. Era l’eslògan del
cantant en la presentació: «Jo sal-

17 de desembre i estarà en cartell fins al 3
de gener a la Sala Gran del TNC. El cor
del projecte és Lluís Danés, l’impulsor de
Tranuites Circus. Aquella peça en què es
feia un particular passeig per les cançons

mòria, un univers comú de mol-
ta gent i l’identifica amb els
llimbs, un espai fora de quadre,
des d’on es poden teixir altres
xarxes per a la sensibilitat.

Per a la nova producció, que
també hi actuarà, disposa dels
seus dos antics companys de La
Tal: Jordi Magdaleno i Enric
Casso. El mèrit de la seva pro-
posta és, tal com explica en una
entrevista a la revista de l’Ate-
neu, els trapezistes, els pallas-
sos i els acròbates fan la seva
feina i no es cau en l’obsessió
de fondre disciplines fins al

punt de confondre rols. A Lim-
bus, el pallasso es troba als
llimbs perquè està caducat, pas-
sat de moda. Ha desaparegut de
l’escena actual. El trapezista,
en canvi, es troba empresonat
en aquest espai després de tenir
un accident per una falta de
concentració. Als llimbs respi-
ra la perfecció; no té present
l’error que l’ha dut a la mort. La
poesia i la sensibilitat s’enfor-
teixen en una escena sense pa-
raules: «M’explico millor sen-
se paraules», assevera Leandre.

El gran esclat del circ d’hi-

de Lluís Llach (interpretades pel mateix
cantautor poc abans que abandonés els es-
cenaris) que va meravellar tothom. Però
es va fer irrepetible per les condicions in-
negociables del veí de Verges. Una obra

to.» Amb la lletra ben apresa,
no es va deixar arrencar més
explicacions.
Albert Pla ja havia experi-
mentat amb el teatre. Ai, les
hemeroteques: el 1996, el
cantant interpretava un perso-
natge inspirat en el protago-
nista de La matanza de Texas
a Caracuero. L’acció també li
va exigir un treball físic consi-
derable: passejar amb una so-

rollosa serra mecànica amenaçant
l’audiència. Ara Pla cobra un aire
més naïf, de malson. De desig in-
abastable. Pla canta música de
Llach. I salta, sí, ja ho diu. Que se
sàpiga, no recupera cap tema de la
cançó de bressol Anem al llit?

per la qual haurien pugnat els teatres euro-
peus. Ara, segons el director artístic del
TNC, Sergi Belbel, es prepara pel salt
mortal i provarà de contagiar els progra-
madors europeus per l’aventura de Llits.

vern arrenca amb Circus Kléz-
mer. Aquest títol, després de la
temporada a Nou Barris en va
lligar tres més (2005, 2006 i
2007) fins arribar a les 150 fun-
cions. El 2005 va coincidir un
altre treball de referència.
L’obra codirigida entre Lean-
dre i Tere Celis va ser el premi
nacional de Circ del 2006.
Aquella mateixa temporada va
fer 13 funcions. També va tenir
molt bona resposta El circ de
Sara. Es van programar durant
tres anys més amb 41 funcions.
Desgraciadament, la proposta

més teatral, Click, dirigida per
Hansel Cereza, no va aconse-
guir cap actuació. Pel que fa a la
intenció del circ musical, Oni-
ricus, plantejat per Brian Mon-
gard, avui només té cinc fun-
cions confirmades.

Leandre és un creador molt
reclamat com a inspirador de
nous treballs per a companyies
internacionals de tot tipus de
disciplines. És un habitual, per
exemple, en les propostes més
màgiques a la fira de teatre al
carrer de Tàrrega. El seu món
creatiu captiva.

Leandre rescata el circ d’hivern dels llimbs

Albert Pla, segona ronda a la Rambla


