
Un homenatge a Lluís Llach reunirà  
estrelles musicals de tot el món

L’espectacle, que s’estrenarà al juliol dins del 
Festival Porta Ferrada, unirà música, circ i dansa 

Lluís Danés dirigirà el muntatge, ‘Arrels d’univers’, 
que inclourà una peça inèdita del cantautor

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Q
uan Lluís Llach va anunci-
ar el seu comiat dels esce-
naris, va dir que a nivell 
creatiu només li quedava 

pendent una promesa que li va fer al 
poeta i amic Miquel Martí i Pol: aca-
bar la cinquena peça de la integral,  
Arrels d’univers (que se sumaria als an-
teriors treballs conjunts Ara mateix, 
Un pont de mar blava, Porrera i Germa-
nies). Però la salut del desaparegut 
escriptor va empitjorar i el projec-
te no va poder materialitzar-se. Fins 
ara. Els pròxims 15 i 16 de juliol es 
podrà escoltar la cançó en l’especta-
cle batejat amb aquest nom, en què 
participaran artistes de la talla de Ja-
ne Birkin, Ute Lemper, Pedro Guer-
ra, Concha Buika, Dulce Pontes, En-
rique Morente, Chano Domínguez i 
Sílvia Pérez Cruz.
 Aquest macroconcert s’emmar-
ca en el Festival de la Porta Ferrada 
(en coproducció amb Project) i agafa-
rà el testimoni a la iniciativa que va  
posar en marxa l’any passat sota l’epí-
graf de Visions de la Mediterrànea. El di-
rector serà Lluís Danés, que aclareix: 
«És un tribut, més que homenatge, 
que se’m va encarregar donant-me 
carta blanca». La llista de convidats 
no està tancada. I de moment també 
hi han confirmat la participació Ne-
na Venetsanou (la cantant grega que 
va cantar amb Llach a Un pont de Mar 
Blava), així com Mouss & Hakim.

VERNÍS POÈTIC / Donada la polifacèti-
ca vena artística de Danés, hi haurà 
números circenses, de dansa i pro-
jeccions. Molt d’impacte visual. I un 
vernís poètic per a un muntatge que 
concep com «una banda musical». 
Però, ¿qui serà l’elegit per abordar  
Arrels d’univers? «És una peça polifò-
nica i no està decidit. De fet, tampoc 
desvelaré quina peça interpretarà 
cadascú, només que Lemper canta-
rà en anglès Amor particular. Mantin-
drem coses en secret perquè siguin 
una sorpresa i el Lluís ho disfruti ai-
xí com espectador».
 L’elecció de Danés per part del fes-
tival no és gratuïta. Fa anys que col-
labora amb Llach primer com a esce-
nògraf i després com a director d’es-
cena i del documental Llach: la revolta 
permanent, i junts van donar contin-
gut a obres com Tranuites Circus i Llits. 

Trobada internacional d’artistes al voltant del cantant de Verges

L’ESCENOGRAFIA 3 Una foto de la maqueta que Lluís Danés ha ideat: «Una carpa de circ abandonada que Llach va deixar en un lloc entre el cel i la 
terra, per això hi ha un bosc d’escales, envoltat d’estrelles», descriu el mateix director. Al mig, una pantalla per a les projeccions.

Passa a la pàgina següent
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J. E. Bagaría 
PALAu dE LA MÚSICA CATALANA (21.00)

Aquest pianista juntament amb 
el Cuarteto Quiroga (a la foto) 
interpreta obres de Haydn, Ravel, 
Liszt, Albéniz i Schumann. 

alguns dels convidats al macrorecital

JANE BIRKIN
CANTANT I ACTRIU BRITÀNICA
L’artista britànica establerta a França 
ha estat fins al febrer de gira amb el 
seu disc ‘Enfants d’hiver’.

uTE LEMPER
CANTANT I ACTRIU ALEMANYA
Actualment està promocionant 
‘Between yesterday and tomorrow’. 
Cantarà ‘Amor particular’ de Llach. 

CONCHA BuIKA
CANTANT MALLORQUINA
L’èxit del seu mestissatge no té límits. 
I acaba de travessar l’Atlàntic amb el 
seu àlbum ‘El último trago’.

duLCE PONTES
CANTANT PORTUGUESA
L’artista, una de les responsables 
del renaixement del fado, prepara un 
disc que inclourà peces en català.

PEdRO GuERRA
CANTAUTOR CANARI
Al Palau ja van abordar junts 
cançons de tots dos: ‘Que tinguem 
sort’ (de Llach), ‘Sort’ i ‘Set portes’.

CHANO dOMÍNGuEZ
PIANISTA I COMPOSITOR GADITÀ
Fa anys que viu a Barcelona (al barri 
de Gràcia). I ara triomfa al BTM amb 
‘Flamenco hoy’ de Saura.

SÍLVIA PÉREZ CRuZ
CANTANT DE L’EMPORDÀ
L’última guanyadora del Premi Miquel 
Martí i Pol, que organitza Llach, està a 
punt de treure un CD amb Las Migas.

ENRIQuE MORENTE
‘CANTAOR’ GRANADÍ
El pope del flamenc exhibeix la seva 
veu antiga de vell mestre i esperit 
transgressor en tots els projectes.



Ve de la pàgina anterior

Precisament va ser buscant ma-
terial per a aquest últim xou que 
Danés va escoltar Arrels d’univers. 
«I quan em van trucar del festi-
val vaig pensar que podria ser bo-
nic recuperar aquesta melodia 
inèdita. I no només això, que fos 
l’eix de l’obra, fer jo una altra ar-
rel d’univers a partir de la seva filo-
sofia».

RESPECTE A LES DIFERÈNCIES / Danés 
avança que es tracta d’«un cant 
a les petites cultures, a la impor-
tància del país petit en aquest món 
globalitzat, de les llengües, de les 
maneres d’actuar en tots els ni-
vells, des de la política fins a la se-
xualitat. Perquè hi hagi un uni-
vers hi ha d’haver arrels. Llach 
sempre diu que un bosc amazò-
nic des de dalt és com una taca 
verda compacta, però a sota hi ha 
troncs que la subjecten. I sense 
tots aquests troncs diferents no 
existiria». El director recorda que 
Llach «ha cantat a les diferències, 
a les lluites i les revoltes, a l’amor 
i a l’amor diferent». I per això vol 
obrir i tancar el recital amb Ar-

rels d’univers. «Entremig s’aniran 
descobrint les versions dels seus 
clàssics en llengües i formes dife-
rents, però el llenguatge és uni-
versal».
 La idea de convidar-hi artistes 
estrangers li sembla «oportuna 
i bonica» ja que Llach li ha can-
tat a tot el món. L’escenografia se-
rà molt circense. «Serà com visi-
tar una carpa de circ abandona-
da que el Lluís va deixar en un lloc 
entre el cel i la terra, per això a 
dins hi ha hagi un bosc d’escales, 
envoltat d’estrelles». I afegeix que 
«primeres espases del circ i la dan-
sa» apareixeran contínuament.
 La direcció musical recaurà 
en Carles Cases, «creador de mol-
tes bandes sonores i responsable 
de la producció de Llach a Astres i 
Maremar, de manera que 20 anys 
després tornen a trobar-se». Cases 
s’encarregarà «tant dels arranja-
ments per a una orquestra com 
de dirigir una banda de deu mú-
sics i els acompanyants dels par-
ticipants». En total, s’interpre-
taran «més de 20 cançons, però 
també músiques que Llach va es-
criure per al cine o músiques sen-
se veu i lletres recitades».
 Finalment, «podrien ser 15 els 
cantants convocats». I cada un 
d’ells amb el seu particular vin-
cle amb Llach. «Jane Birkin, per 
exemple, el va veure actuar a Pa-
rís i entre ells hi ha una admira-
ció mútua. I Ute Lemper, arran 
d’aquesta última trobada, vol 
gravar peces seves». H
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«Arrels d’univers
enfonso aquí
els peus en aquest país 
i al món l’esperit. 
És així que visc i aprenc 
del meu vell camí: 
Camins d’univers 
començo aquí»

peça inèdita de Llach 

cine 3 ceRTAMen

Màlaga exhibeix la química entre 
Javier cámara i carmen Machi 

OLGA PEREDA
MÀLAGA

E
l cine espanyol, com a eti-
queta, no existeix. L’únic 
que existeixen són pel-
lícules. Moltes pel·lícules i 

molt variades: drames, comèdies, 
suspens...  Així ho va assegurar ahir 
al Festival de Màlaga Nacho García 
Velilla, fart que el cine espanyol es-
tigui considerat com un gènere en 
si mateix. Velilla, pare de la sèrie de 
televisió 7 vidas, va inaugurar ahir 
la secció oficial del certamen ma-
lagueny amb Que se mueran los feos, 
una comèdia rural que, encara que 
li pesi al seu director, encaixa a la 
perfecció amb el que molts con-
sideren cine espanyol. La cinta 
és una comèdia digna encara 
que previsible que pretén re-
collir l’esperit de Berlanga o 
Azcona. De moment, el que 
sí que té són moltes papere-
tes per emportar-se el premi 
del públic, que adora (lite-
ralment) els seus dos pro-
tagonistes: Javier Cámara 
i Carmen Machi.
 Els dos actors, que van 
fer un salt brutal a la fa-
ma amb la sèrie 7 vidas, 
van explotar ahir la seva 
química i van convertir 
la presentació del film 
en un esdeveniment fes-
tiu en què es van exal-
çar les virtuts de Que se 

«L’humor és 
el que ens salva 
de suïcidar-nos», 
defensa Juan Diego

Protagonitzen 
‘Que se mueran los 
feos’, una comèdia 
previsible i comercial

mueran los feos, en particular, i de la 
comèdia, en general. «L’humor és 
el que ens salva de suïcidar-nos», va 
exclamar Juan Diego, que dóna vi-
da a l’oncle distret del personatge 
de  Javier Cámara. «Especialment 
en aquests foscos temps de crisi i 
d’hipoteques», va rematar l’actor, 
un dels millors que ha donat Espa-
nya, malgrat que el públic més jove 
l’identifica amb el malparlat comis-
sari Lorenzo de la sèrie Los hombres de 
Paco. «La comèdia és el més difícil del 
món», va rematar Tristán Ulloa, que 
interpreta el capellà roig del poble.
 Que se mueran los feos narra la vi-
da d’Eliseo (Cámara), un home que 
no és agradable físi-
cament i que so-
lament perse-
gueix una co-
sa: estimar i 
que l’estimin. 
Eliseo viu en 
un poble de 
muntanya, al 
qual un bon 

dia arriba la seva cunyada, Carmen 
Machi, una dona que tampoc és una 
bellesa i que ha tingut de tot menys 
sort en la vida. «Tots dos són al ma-
teix temps perdedors i guanyadors», 
va explicar Machi, que acaba de pro-
tagonitzar La mujer sin piano, una sò-
bria, estranya i personal pel·lícula 
de Javier Rebollo que està als antípo-
des de Que se mueran los feos. «És un lu-
xe que no m’identifiquin amb un sol 
registre», va destacar l’actriu, que 
intenta escapar de la llarga ombra 
d’Aída. 

HUMOR MENYS DESMESURAT / L’humor 
de Que se mueran los feos no és tan des-
mesurat com el de Fuera de carta, 
l’opera prima amb què García Velilla 
es va emportar el premi del públic 
del Festival de Màlaga fa dos anys i 
amb què Javier Cámara va conquis-
tar el de millor actor. El festival con-
clou dissabte i encara és aviat per 
pronosticar res, però pels aplaudi-
ments i les rialles sentides ahir du-
rant la projecció es pot intuir que 
hi haurà un altre guardó del públic. 
Una vegada que s’estreni (divendres 
que ve) el film serà, segur, tot un èxit 
de taquilla. Amb aquest fi està fet.
 El director i els actors van voler 
deixar clar que la cinta, a més de 
cops d’humor, també té missatge so-
cial. En aquest cas, el dard va dirigit 
contra l’actual obsessió estètica de 
la nostra societat. «Es pot ser lleig i 
ser feliç», va assegurar García Velilla 
després d’insistir que la comèdia no 
val gaire si és una simple successió 
d’acudits.
 Tant si és cert com si no que Que 
se mueran los feos té missatge, el que 
és clar és que és una cinta feta per 
agradar. A les sales i també a la peti-
ta pantalla. «Aquest és el tipus de ci-
ne que volem fer. Pel·lícules per a les 
sales i també per a la televisió», va 
explicar Mikel Lejarza, màxim res-
ponsable d’Antena 3 Films, un dels 
grans suports econòmics del Festi-
val de cine espanyol de Màlaga. H

Carmen Machi  
i Javier Cámara, 
ahir a Màlaga.
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ROSA MARIA 
SARDÀ REP UN 
HOMENATGE 
«AMB ESTUPOR» 
Màlaga q Rosa María Sardà 
(BCN, 1941), nom imprescindible 
de la televisió, el teatre i el cine 
espanyols, va fer ahir una cosa 
que no li agrada excessivament: 
conversar amb la premsa. L’excusa 
va ser la concessió del premi 
Málaga Sur, que va recollir «amb 
estupor». «No sé  què és un actor. 
Només sé que, per ser-ho, resulta 
imprescindible el sentit comú», va 
dir. «Si tornés a néixer, va afegir la 
veterana actriu (foto), seria dona 
objecte». L’homenatjada va revelar 
que té tramitats els papers de la 
jubilació, però tornaria a presentar 
els Goya «per molta pasta».

El festival aplaudeix 
el primer llarg de 
Juana Macías

33 Després de molts anys diri-
gint curts, Juana Macías (Madrid, 
1971) no podia ahir amagar els 
seus nervis en la presentació del 
seu primer llarg dintre de la sec-
ció oficial de Màlaga: Planes pa-
ra mañana, una notable pel·lícula 
que narra la vida de tres dones 
(estupendes Goya Toledo, Carme 
Elías i Ana Labordeta). La cinta, 

que ha estat filmada amb els 
sentiments en primer pla, 
parla de la soledat i de les 

decisions difícils.
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