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Abans del concert de divendres, amb la Sala Polivalent 
de l’Ajuntament plena, es va fer un dels actes més rei-
vindicatius del cap de setmana del comiat professional 
d’en Lluís.

Albert Puig va moderar una taula rodona que comptà 
amb la participació de membres dels Setze Jutges, pe-
riodistes dels pocs mitjans que dediquen algun esforç a 
la música catalana, especialistes en el món de la Nova 
Cançó i representants de l’organització dels actes. 

Maria del Mar Bonet va voler sortir del que podia 
haver estat un reguitzell de records ensucrats i encarà 
la tertúlia cap a camins reivindicatius, cosa que el pú-
blic va agrair. Així, doncs, el debat es va centrar en tres 
punts: la reivindicació de la importància del grup en la 
recuperació de les llibertats democràtiques del nostre 
país, en l’establiment d’una música catalana moderna 
que aconseguí d’engrescar tota una generació de 
catalans i en el menysteniment actual dels mitjans de 
comunicació, incloent-hi els nostres, envers tot allò que 
soni a música catalana.

Tots els noms dels Setze Jutges van anar passant per 
la conversa, i d’aquesta manera vam poder conèixer les 
interioritats del grup i aquelles anècdotes de primera 
mà, que sentides per boca dels mateixos protagonistes 
arrancaven continuats aplaudiments del públic.

La crítica envers el poc interès sobre la música pròpia 
de què fan gala la majoria de mitjans de comunicació 
del nostre país i que els porta a ignorar-la no solament 
en la programació habitual, sinó també en els simples 
informatius, va ser assumida i detallada pels periodistes 
que formaven part de la taula. Una conclusió terrible 
es desprenia de les seves paraules: els responsables 
dels nostres mitjans en pro d’una suposada modernitat 
i d’un cosmopolitisme cultural s’avergonyeixen de pro-
gramar música catalana. Per causa d’això, només els 
artistes més destacats treuen el cap per la televisió i 
la ràdio d’aquest país, i els qui comencen i els qui no 
formen part d’aquesta petita elit són ignorats, com si 
no existissin.

Al final de la taula rodona, des del públic es va dema-
nar com es podien trobar enregistraments dels Setze 
Jutges i, davant la constatació que era un material 
introbable i pel qual cap empresa discogràfica no havia 
mostrat interès en les darreres dècades, Joan Martí, en 
nom de Salvem l’Empordà, va dir que es comprometia 
a intentar reeditar-lo, cosa que, a més de la complicitat 
de Lluís Gendrau i de la revista Enderroc, va provocar 
l’aplaudiment més entusiàstic del vespre, amb el qual 
es va acabar l’acte.

JORDI ROCA

TAULA RODONA «LLUÍS LLACH I ELS SETZE JUTGES»
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Lluís Llach va anunciar que faria l’últim concert el 24 
de març al seu poble, Verges. Fou una decisió ferma, 
que no va admetre rèplica; l’única concessió, davant la 
gran demanda d’entrades, va ser fer dos concerts: el 
divendres 23 fou el penúltim i el 24 l’últim.

Un equip de persones van dedicar moltes hores i 
molts esforços perquè tot sortís bé. Era una tasca 
d’una envergadura molt gran: fer l’acomiadament d’un 
cantautor de la seva talla, encabir més de cinc mil per-
sones en cada recital, preveure aparcament per a tants 
vehicles, etc., no era una tasca senzilla. L’entusiasme 
dels organitzadors va fer que tot rutllés a la perfecció. 
Els dos recitals anaren molt bé, i el fruit de tantes hores 
va ser immillorable. 

Al poble es respirava un ambient festiu. Durant la 
setmana dels concerts, es van fer diferents activitats 
al voltant de l’obra de Lluís Llach: l’escola va fer tallers 
sobre el seu treball, el Mas Pi va exposar part de la 
seva  discografia; Catalunya Ràdio, el divendres, va fer 
el programa d’Antoni Bassas des de Verges, Mònica 
Terribas va moderar una taula rodona sobre la figura 
del cantautor, etc. 

Tots dos concerts foren molt emotius. El del divendres, 
el primer, va ser més íntim: els espectadors érem gent 
del poble senzill; no hi havia patums, ni polítics, ni guar-
daespatlles...; érem els de  sempre, els qui hem anat 
seguint en Lluís al llarg de la seva trajectòria musical, 
els qui hem crescut, somniat, estimat, protestat, amb 
les seves cançons. Va costar d’acabar el recital, ningú 
no volia marxar, ni ell ni nosaltres. Finalment, pensant 
en l’endemà, Llach va posar fi a dues hores d’intensa 
comunió amb el seu públic incondicional. 

El del dissabte va ser més oficial, però sense restar-hi 
un sol gram d’intensitat. Ara bé, el fet d’haver-hi una fila 
per a autoritats i una munió de guardaespatlles vetllant 
per la seva integritat restava una mica d’intimitat. Val a 
dir que, un cop tancats els llums i només de sentir els 
primers acords, la complicitat entre en Lluís i el públic 
va tornar a regnar dins la carpa. Les emocions eren 
visibles, els ulls brillants sovintejaven a dalt i a baix 
de l’escenari. De nou va costar d’acabar; tothom volia 
allargar el moment únic, el final. Davant la sorpresa de 
tothom, Llach baixà de l’escenari per dir adéu i donar 
les gràcies al seu públic de tants anys. Fou un gest molt 
tendre; semblava que volia dir que ja no era l’artista que 
vèiem allà dalt, que ara era un més. 

El concert de Lluís Llach va aconseguir que tot el poble 
anés a l’una, que tothom hi posés molta il·lusió perquè 
sortís bé: van sortir molts col·laboradors per a qualsevol 
tasca. Van ser uns dies intensos, on les diferències no es 
veien, on els interessos personals quedaven en segon 
terme. Tant de bo que aquell ambient fos per sempre, ja 
que no es tenien en compte colors ni tendències!

ESPERANÇA CLOTAS

EL CONCERT
El dissabte 24 d’abril s’organitzà la primera fira d’ONG. 
En aquesta fira hi varen participar diferents ONG de 
les comarques gironines, com Intermón, Greenpeace, 
Justícia i Pau, Metges sense Fronteres, Plataforma No 
a la MAT, CABEM, SOS Empordanet i d’altres.

Vàrem poder parlar amb alguns participants, la Mi-
reia i en Xavier, responsables del setmanari Directe i 
membres de l’Assemblea de Suport a la Núria Pòrtules. 
Ens explicaren que havien vingut a Verges a presentar 
aquest setmanari de comunicació directa, que ja té un 
any de funcionament i pretén ser un punt d’informació 
de moviments socials i donar a conèixer les notícies que 
no surten en els diaris convencionals. Busquen subs-
criptors, ja que es financen a través de subscripcions, 
alguns quioscs i centres socials. La seva pàgina web 
és www.setmanaridirecte.info.

J. COTS
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TAULA RODONA AMB
 MÒNICA TERRIBAS

El dissabte 24 d’abril, unes hores abans del concert de 
comiat de Lluís Llach, es va fer al vestíbul de l’Ajunta-
ment de Verges la presentació dels llibres Món Llach i 
Sempre més lluny a càrrec dels seus autors, J. Miguel 
Morales i Omar Jurado.

La pauta que varen seguir els autors per fer el llibre 
sobre la vida de Llach fou mitjançant un recull de fotogra-
fies, des de Verges fins a Porrera, a través de les seves 
paraules i també parlant amb la gent del seu entorn.

Independentment de ser un llibre sobre un gran artis-
ta, els autors van dir que la recerca els havia posat en 
contacte amb persones tan maques, que aquest sol fet 
ja havia estat una experiència molt bona per a ells. 

Després de la presentació, el públic assistent a l’acte 
va fer-los preguntes i va poder visitar una exposició de 
fotografies al mateix Ajuntament.

J. COTS

PRESENTACIÓ DE LLIBRES I 
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
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Amb quina alegria es va omplir la Sala Polivalent quan 
al campanar tocaven les 12 del migdia! Tothom volia 
ser-hi d’hora per no perdre’s la taula rodona que mode-
raria la cara més coneguda de les nits de TV3: Mònica 
Terribas.

Abans de començar, darrere la taula i a peu dret, els 
quatre ponents i la moderadora van mantenir uns minuts 
de conversa distesa, cosa que engrescà el públic: el va 
apropar. Aquelles persones es mostraven contentes, i 
aquest sentiment es va mantenir durant l’hora i mitja 
que va durar tot plegat.

Cadascú va aportar, des del seu punt de vista, l’actu-
alitat d’una història de quaranta anys.

El mestre Jordi Muñoz, més acadèmic, més guiat pel 
text que curosament s’havia preparat, va ser descriptiu 
i entenedor.

Jordi Coca, l’escriptor, fou més explícit pel que fa a les 
lluites artístiques i literàries, realment interessants.

Gemma Calvet, advocada, va emmarcar el procés de 
lluita dins les lleis que han anat enfaixant el catalanisme 
i tots els altres temes defensats a ultrança per Lluís 
Llach. No va perdre ni un moment el somrís, però el 
que ens deia ens deixava glaçats.

I per últim, Salustià Álvarez, de Porrera, relatà de 
manera espontània i amb orgull la visió d’un pagès que 
ha vist com el poble, la terra i la comarca han ressorgit 
del no-res gràcies a la bona pensada d’en Lluís Llach i 
els seus col·laboradors. El més aplaudit!

A Mònica Terribas li va costar poc unir-se al goig del 
públic. Només tenia elogis per als contertulians. Va 
intervenir poc, just per encoratjar a continuar la lluita i 
la bona manera de recollir tot el que en Llach, en qua-
ranta anys, havia sembrat. Va acabar dient «bona nit». 
Tothom li ho va perdonar: ens esperava una GRAN NIT 
DE CONCERT!

IOIA LLAURÓ
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Durant la inoblidable jornada del comiat professional 
de Lluís Llach, es va fer al Mas Pi de Verges una ex-
posició de part del fons documental de Fermí Puig, 
col·leccionista de cançó d’autor catalana.

A la planta baixa del conegut bar i restaurant de la cru-
ïlla de Verges hi havia plafons amb innombrables articles 
de diaris i revistes, alguns de molt antics. La mostra no 
era pas exhaustiva per raons evidents, ja que hi ha tants, 
tants articles de diari dedicats al cantautor empordanès, 
que en podríem empaperar unes quantes vegades el 
Mas Pi. Amb tot, l’exposició complia perfectament la 
funció de recordar i descobrir moments destacats de 
les quatre dècades de carrera artística llaquiana.

A la planta superior hi havia el plat més fort: discs de 
vinil de llarga durada i senzills, cassets i discs compac-
tes, fins a un total de 153 peces.

S’ha d’esmentar que la mostra va ser molt completa. 
Hi havia la major part dels discs editats, tant aquí com 
a fora –especialment a França–, i fins totes les edicions 
promocionals i els discs senzills que encara les disco-
gràfiques fan per promocionar-ne un de llarga durada i 
que no posen a la venda, sinó que faciliten als mitjans 
de comunicació.

El promotor de la mostra no hi va incloure els darrers 
discs d’en Lluís editats en LP (Un pont de mar blava i 
Rar) per manca d’espai. A part d’això, només s’hi podien 
trobar a faltar algunes portades de versions franceses 
que difereixen de les portades de l’edició original, com 
l’elapé Avec le sourire, la révolte, també algun LP, com 
l’editat el 1970 amb «Irene», «Res no ha acabat», «Una 
il·lusió», «Respon-me prest» i potser alguna versió 
promocional local –algunes caixes d’estalvis van editar 
discos d’en Llach, ara difícils de trobar.

Fou una veritable llàstima que l’accés a l’exposició es 
limités durant els moments previs al recital, quan molta 
gent s’hi apropava per veure-la. Tal vegada pagaria la 

ELS DISCS DE FERMÍ PUIG AL MAS PI
Els discs, exposats a la sala del Mas Pi

pena repetir-la, afegint-hi també pinzellades musicals 
i, si escau, vídeos, dintre d’un espai més gran i acces-
sible, ni que fos només per compensar que l’horari 
oficial d’exposició va ser escurçat per motius aliens al 
promotor.

TOMÀS MORALES I ALCALDE

C/ Progrés, 11 - 17142 VERGES
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«Bon dia, en directe des de Verges...» Així comença-
va Antoni Bassas, quan el grup de 4t d’ESO de l’lES 
Montgrí vam arribar a la Sala Polivalent de l’Ajuntament 
de Verges, des d’on es retransmetia el programa de 
Catalunya Ràdio dedicat a Lluís Llach, cantautor català 
nascut en aquest mateix poble l’any 1948. 

Només d’arribar, ens vam asseure a les cadires 
reservades per a nosaltres i, pocs minuts després, 
aparegué el protagonista: Lluís Llach. Amb to me-
lancòlic i pausat, el cantautor d’arrels vergelitanes 
explicà el perquè del seu adéu. No deixava pas els 
grans escenaris perquè estigués cansat, sinó perquè 
creia que ara tocava acabar una etapa i començar-ne 
una de nova. Per això va prendre la decisió de posar-hi 
punt final al poble on s’havia criat i on havia adquirit 
els seus primers coneixements musicals, entre la gent 
que sempre li havia mostrat tot el seu efecte i que tant 
costat li havia fet. Per això i per moltes coses més va 
optar de fer els seus dos últims concerts a la vila de 
Verges i escriure la seva última cançó dedicada al seu 
poble: Verges 2007. 

Durant l’entrevista, hi hagué diverses intervencions 
telefòniques de persones d’àmbits socials molts dife-
rents però amb un punt en comú: l’amistat i la música 
de Lluís Llach. Podem destacar, per exemple, les de 
Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Joan Manuel 
Serrat, José Montilla, Ana Belén o Pedro Guerra, a 
part d’entrevistes, prèviament enregistrades, com la 
feta a l’ex-president de la Generalitat, Jordi Pujol, o a 
persones de l’entorn de Llach i companys de la seva 
infància. 

Entre anècdota i anècdota, Lluís Llach demostrava 
l’amor pel seu poble, per la seva gent i per la seva 
història; un home enamorat de la seva terra, que li ho 
donà tot perquè difongués els seus ideals. Ho digué 
molt clar: «Cantar m’ajuda a viure, però no canto per 
viure.» Petits i grans s’hi acostaren per demanar-li 
autògrafs i rememorar temps viscuts. Tot i el poc 

La Sala Polivalent durant l’entrevista 

BASSAS ENTREVISTA LLUÍS LLACH A VERGES

temps de què disposàvem, alguns vàrem ser capaços 
d’aconseguir-ne un. 

Poc abans d’anar-nos-en, va cantar dues cançons: 
Que tinguem sort i, seguidament, Tinc un clavell per 
a tu. Mentre les melodies de totes dues cançons 
omplien la sala, podien notar-se en l’aire un munt 
de sentiment i sensacions, records que retornaven 
conduïts per aquest so, pensaments que tornaven a 
aferrar-se a les ments dels qui escoltaven. 

Entre aplaudiments i crits d’admiració, vàrem anar 
fent via cap a l’autobús que ens esperava, carrer avall, 
per acabar les classes que quedaven per a completar 
la setmana. 

NÚRIA BOMBARDÓ I AYATS

NOTA DE LA REDACCIÓ. Hem volgut incloure aquest reportatge de la Núria, 
pensat primer com a redacció escolar, perquè els joves de Verges s’animin 
a col·laborar en la revista i vegin que publicar un article, una ressenya, un 
comentari, pot ser al seu abast. 
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