
RESSENYES

Des d’Euskal Herria ens arriba aquest voluminós 
llibre sobre Lluís Llach. Fet i fet es tracta d’una 
biografia, però no pas d’un seguit de dades 
avorrides, sinó d’un recorregut per la història 
d’en Lluís per boca dels seus amics, de les seves 
cançons i també dels testimonis d’ell mateix, 
recollits per la premsa al llarg de les quatre dè-
cades d’activitat professional.

E l  mèr i t  dels 
autors ha estat 
sobretot saber 
lligar de manera 
fluïda un mate-
rial tan divers i 
amanir-lo amb 
les dades his-
tòriques im-
prescindibles 
perquè les 
opinions tin-
guin sentit, 
amb els de-
talls del dia 
a dia d’un 
temps que 
e l s  m é s 
grans te-
n im ten-
dència a 
s impl i f i -
car i els 
més jo-
ves, sim-

plement i afor-
tunadament, desconeixen.

Un cop llegit aquest llibre, et queda la sen-
sació de conèixer un xic més el fenomen Lluís 
Llach, però també el temps i el país que ens ha 
tocat de viure. Hi trobareu records de gent de 
Verges, també de familiars d’en Lluís, històries i 
emocions compartides per la gent del seu entorn 
professional, de col·legues, de gent important 
i de gent senzilla, que amb les seves paraules 
faciliten els fils d’una trama que els autors han 
sabut trenar sàviament.
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TOT EN REG

I PER A L´AIGUA

Del 2 al 10 de juny es podia adquirir, juntament 
amb el diari La Vanguardia, un triple CD amb 
totes les cançons que Lluís Llach va interpretar 
en els darrers concerts a Verges. Tots tres discos 
van acompanyats d’un llibret amb totes les lletres 
i la corresponent traducció al castellà, a més de 
força fotografies.
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