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Lluís Llach torna a 
compondre per a 
un muntatge teatral

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El cantautor crea la 
música de ‘Llits’, que 
s’estrenarà al TNC 
dirigit per Lluís Danés

A 
Lluís Llach se li ha acabat 
el retir. Almenys, de forma 
temporal. «Li estic pagant 
deutes pendents a Lluís 

Danés des de fa tres anys, i m’ho he 
passat molt bé perquè feia un any 
i mig que no m’asseia al piano i he 
redescobert les tecles; noves emoci-
ons. Encara que ha estat un fet pas-
satger, fins que no em faci pagar més 
deutes, és clar», va assegurar ahir, 
entre rialles. L’última vegada que 
aquest tàndem de lluïsos va treba-
llar a l’uníson va ser el 2007, a Tra-
nuites Circus. I un altre cop serà al Te-
atre Nacional de Catalunya (TNC) 
on aquesta obra multidisciplinària 
veurà la llum. L’estrena serà el prò-
xim 17 de desembre, a la Sala Gran. 
 Però que els fans de Llach no s’en-
ganyin: ell no formarà part de la 

troupe de músics que abordaran les 
seves creacions (cosa que sí va fer en 
l’anterior muntatge). 

DESAFINAT/ ¿I a què sona la nova mú-
sica de l’autor de Verges? Qui res-
pon és Danès: «Sorprendrà. Encara 
que es pugui reconèixer l’emprem-
ta llaquiana, va per camins més de ca-
baret, de Setmana Santa, de Valèn-
cia, del món de la fanfàrria, de tons 
desafinats, molt en la idea de la im-
perfecció que a mi tant m’obsessio-
na». A més, les melodies comptaran 
amb unes lletres que està embastant 
un altre cantautor, Feliu Ventura, 
a partir «de poemes ja existents». I 
que cantarà Lídia Pujol, així com la 
pallassa Alba Sarraute i un altre in-
tèrpret, encara per seleccionar, que 
tindrà el paper protagonista, «el de 
mort».
 De fet, els periodistes van ser con-
vocats ahir al càsting que la core-
ògrafa Mar Gómez està realitzant 
a la carpa de circ del Fòrum per es-
collir l’elenc de la peça. «Ara tu ets 
un monstre, tu aigua... I heu d’anar 
ballant fins al matalàs. Però no tin-
gueu pressa. I baralleu-vos per l’ob-

des, hi ha una força democratitza-
dora del dormir, perquè és una cosa 
que pots fer en un caixer automàtic 
o a la suite de l’Arts. Imagino que en-
tre la vida i la mort existeixen una 
espècie de llimbs on queden tots els 
matalassos impregnats amb les nos-
tres històries». H

33 D’esquerra a dreta, Lluís Llach, Lluís Danés i Sergi Belbel, ahir a la carpa de circ del Fòrum.
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jectiu». Aquestes van ser les instruc-
cions de l’última prova. La idea és 
que els ballarins comencin a interac-
cionar amb la gran quantitat de ma-
talassos que formaran part de l’esce-
nografia. Llits fusionarà el teatre vi-
sual, la música, la dansa i el circ per 
narrar la història d’un personatge 

a través dels llits que ha habitat du-
rant la seva vida. «Perquè les coses 
més importants ens passen precisa-
ment a sobre d’un matalàs: naixem, 
estem malalts, somiem, practiquem 
sexe, morim», va dir Danès.
 Segons el dramaturg, «quan som 
al llit totes les presons queden bui-
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