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MÚSICA

Els dos concerts
més memorables

de Lluís Llach

Són part de la història del país, dos
recitals que transcendeixen l’àm-
bit musical: el multitudinari con-
cert de Lluís Llach al Camp Nou
del 1985 i el comiat dels escenaris
al poble del cantautor, Verges.

tura catalana. Temes com Venim del
nord, venim del sud, Que tinguem
sort, L’estaca i molts més van sonar
en un concert que rememora el do-
cumental Mai no ha mancat el teu
alè, inclòs en el DVD com a extra.

L’últim adéu
El concert de Verges del 2007 amb
què Llach va dir adéu als escenaris
també va ser un moment irrepeti-
ble, el comiat d’un mestre que deia
adéu en plenitud de facultats, inter-
pretant cançons escrites en lletres
d’or en el cor del públic com Viatge
a Ítaca, Els meus ulls, País petit i
molts d’altres. Llach posava punt fi-
nal a la carrera musical sense perdre
pistonada ni mossegar-se la llengua,
criticant l’actitud dels polítics amb

l’Estatut. Geni i figura, va ser
l’últim sospir d’una trajectòria
extraordinària.e

ARA

BARCELONA. A partir del dissabte 4
de maig, l’ARA ofereix als lectors dos
recitals màgics que van més enllà de
l’àmbit de la música per instal·lar-se
en la memòria sentimental del país:
el multitudinari concert de Lluís
Llach en un Camp Nou atapeït
–103.000 espectadors– i l’última ac-
tuació que el cantautor va oferir
abans d’acomiadar-se dels escenaris
al seu poble, Verges. En format de
DVD, els dos concerts estaran dispo-
nibles fins al dimarts 7
de maig, que coin-
cideix amb el 65è
aniversari de Lluís
Llach.

Concert al Camp
Nou va ser, apropia-
dament, més que un
concert. Llach va re-
afirmar el seu com-
promís polític i va
convertir el recital en
un acte d’adhesió a fa-
vor de la llengua i la cul-

01. Llach al concert del Camp Nou el 1985. ROSA GUILLE / EFE 02. La carpa que es va instal·lar,
dues nits, a Verges el 2007. ACN 03. Llach en el seu últim recital. ACN 04. Llach va cantar amb
Maria del Mar Bonet i Marina Rosell el Cant de l’enyor fa 28 anys. ARA

‘Concert al Camp Nou’ i l’últim recital
a Verges, en doble DVD, amb l’ARA

ARTS ESCÈNIQUES

La Fira de Titelles de Lleida guanya pes internacional
La Fira de Teatre de Titelles porta
a Lleida, d’avui a diumenge, 21
companyies i 72 actuacions. Els es-
pectacles internacionals i les es-
trenes són l’atractiu d’una cita que
espera reunir 30.000 espectadors.

L.S.

BARCELONA. La 24a edició de la Fi-
ra de Teatre de Titelles de Lleida
s’adapta a la crisi com un guant. Tot
i que les administracions que els do-
nen suport han rebaixat els seus
ajuts un 22% –totes, l’Ajuntament,
la Generalitat i l’Institut Ramon
Llull, amb l’excepció de la Diputa-
ció–, el Centre de Titelles ha acon-
seguit mantenir el nombre d’actu-
acions (72 funcions) i de companyi-
es (en total, 21) que participaran a
l’únic mercat d’espectacles especi-
alitzat que se celebra a l’Estat. D’en-
tre les prop de 300 propostes que
havien sol·licitat formar part del
cartell de la fira, només una vintena
han superat el cribatge. I d’aquestes
hi ha 8 propostes estrangeres, 7 de
l’Estat i 6 de companyies catalanes.

Una demostració que Lleida apos-
ta per ser un referent dins el seu
propi sector –hi ha 150 programa-
dors i 150 professionals acreditats
que visitaran l’Espai PRO, dedicat
a les empreses, i veuran les propos-
tes internacionals– i, alhora, pretén
ser una festa popular que ajudi a di-
vulgar totes les tècniques titellaires
amb espectacles de primer nivell.

Cada any la fira atreu a Lleida uns
30.000 espectadors durant els tres
dies de la mostra. Els preus popu-
lars (de 5 a 12 euros) i els muntatges
gratuïts de carrer també hi ajuden.
“Són dates que tothom té marcades
al calendari. I com més crisi hi ha,
notem que rebem més propostes,
cosa que dóna sentit a la fira”, expli-
ca Oriol Ferre, que codirigeix la
mostra amb Elisabet Vallvé. Ells,
amb la històrica companyia del
Centre de Titelles, també han no-
tat que si “abans el telèfon sonava
sol” ara han “d’invertir moltes ho-
res a buscar actuacions per mante-
nir els bolos d’altres temporades”.
“La fira és un lloc on saps que véns
i molts ulls et podran veure i, potser,

Bastard!, dels holandesos DudaPaiva, és l’espectacle
inaugural de la fira, que arrenca avui. JAKA IVANC

donar feina. Venir és una inversió
de futur”, explica Ferre. La tòpica
solució de “sortir a l’estranger” no
és tan fàcil si la companyia no té una
trajectòria internacional anterior i
molta carretera a l’esquena.

Tots els ‘pals’ dels titelles
Bastard!, dels holandesos DudaPaiva,
inaugura aquest vespre la fira al Tea-
tre de l’Escorxador amb un muntatge
que mescla treball de cos, veu, mani-
pulació i audiovisuals i s’inspira en la
novel·la L’arrencacors, de Boris Vian.
Al cartell hi destaca la presència fran-
cesa, amb companyies com Mouka (i
la tradicional Rouge chaperon) i Poli-
na Borisova (amb les narracions de
Go!), que debuten a l’Estat. Els titelles
senseparaulesdeGrammed’Âme,dels
francesos Marie-Louise Bouillonne,
i el Fràgil dels catalans Ferroular són
dues estrenes absolutes.

Tota la 24 edició de la fira està
dedicada a Julieta Agustí –funda-
dora amb Joan-Andreu Vallvé del
Centre de Titelles de Lleida el
1986–, que va morir en un accident
el juny passat.e

AniversariDes de demàfins al dimarts 7 demaig (dia del 65èaniversari del can-tautor), l’ARAn’oferirà elsDVD
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