
Agafo un llapis i hi faig punta amb 
un ganivet de cuina per treure’m 
del damunt el neguit –un neguit 
que tothom desitja– d’haver 
d’escriure quatre ratlles sobre 
un amic de veres. Em toca fer-ho 
d’en Lluís. He de reconèixer que, 
quan m’ho van oferir, vaig anar 
donant-hi voltes i no sabia què 
explicar ni com fer-ho d’algú que 
al llarg de vint anys m’ha obert 
els ulls, moltes portes i, sobretot, 
m’ha fet entendre el concepte 
d’amistat.

I podria parlar de mil anècdotes, 
dels estius al vaixell, dels caps 
d’any a Parlavà, de les anades a 
Porrera, de los ejes de mi carre-
ta... Però no; faré una denúncia 
d’allò que molts ens imaginàvem 
i que jo, obertament, he tingut el 
privilegi de compartir: la utopia.

Sí, perquè al costat d’en Lluís he 
conegut el concepte d’amistat, 
de confidència, de tendresa, de 
compromís, d’humilitat..., però 
res tan estrany com la utopia. 
Aquesta lluita per una causa a 
priori perduda l’ha dut moltes 
vegades a trobar les esperades 
Itaques, a tombar grans murs, a 
realitzar somnis, a plantejar au-
tèntiques quimeres i assolir-les. 
I això és el que una altra volta va 
tornar a fer en el seu comiat el 
passat mes de març a Verges.

Quan aquell matí de finals de 
setembre esmorzàvem a l’Estar-
tit i em plantejà de fer el darrer 
concert a Verges, a la Plaça Major, 
el mes de març, a part de quedar 
glaçat, vaig creure que es tractava 
d’una més de les tantes utopies 
escrites en la seva ment; d’una 
més de les tantes bogeries que 
havíem compartit... I em parlava 
de fer-ho en la intimitat, sense 
fressa, per a «la gent de casa».

Dins aquestes planes 
dedicades a Lluís Llach i 
als actes del seu comiat, 
hem volgut presentar no 
solament l’artista, sinó 
també l’amic, el ciutadà, 
l’home...

Per això hem anat a 
demanar a unes quantes 
persones que han tingut 
un contacte més directe 
amb en Lluís en algun 
moment de la seva vida 
que ens parlessin d’ell. 
Les narracions que aquí 
llegireu són variades en 
el temps, en el tema i en 
l’emoció. És una diversi-
tat que hem buscat per-
què ens ajudi a construir 
el perfil humà de Lluís 
Llach. Us les presentem 
totes en un format si-
milar, tot i que origi-
nàriament han arribat 
a País Petit per diversos 
canals, orals i escrits. 
Disculpeu, doncs, si hi 
detecteu alguna im-
precisió o irregularitat, 
fruit, probablement, de 
la transcripció de tot 
aquest material. 

P a r l e m  d e  . . .

Des del primer moment vaig 
fer-li veure que allò superava els 
límits del concepte utopia, però 
a la vegada era el millor regal que 
podia oferir al poble de Verges: la 
cloenda als escenaris que tothom 
somia, la fidelitat en fets i, per a 
nosaltres, els amics i els verge-
litans, un agraïment i un repte. 
Però resulta que aquella utopia 
va anar agafant cada vegada més 
embranzida. Finalment no vam 
ser «els de casa» i prou; tot un 
país, tot un públic fidel, va viure 
aquella màgia que per uns dies 
ell ens va regalar i que encara 
perdura.

I tot, Lluís, gràcies a la teva tos-
sudesa envers les utopies. 

Una més per a explicar, Lluís, no?

ALBERT POCH I ROVIRAS

L’estimació per un poble

EL CONSELL DE REDACCIÓ
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Els redactors de País Petit m’han convidat a participar en 
aquest homenatge a Lluís Llach i m’han demanat que 
us parli de la meva llarga trajectòria al costat d’ell. En el 
meu cas la relació amb en Lluís és doble, ja que hi ha 
una relació professional de molts anys però també una 
relació personal, que jo valoro encara molt més. 

Primer us explicaré que vaig estudiar al conservatori 
i que vaig encaminar els meus primers passos cap al 
món de la música clàssica. No m’hauria imaginat mai 
que la vida em duria pels camins que m’ha dut. Jo for-
mava part d’un grup que es deia Ars Musicae, que es 
dedicava a la música antiga, i també era membre del 
Quartet Tarragó. Un dia em vaig trobar amb en Lluís i 
em semblava que treballar amb ell podria ser una ex-
periència molt interessant. La realitat va superar amb 
escreix les previsions, encara que jo sempre dic que 
per a mi ha estat més important conèixer la persona 
que no pas el personatge.

He treballat molts anys amb ell, en les verdes i en 
les madures, i ha estat molt gratificant; però molt més 
important ha estat la relació d’amistat entre nosaltres, 
diria que fins i tot la paraula amic se’m fa petita per a 
descriure el privilegi que m’ha donat la vida de conèi-
xer en Lluís i mantenir-hi una relació tan extensa i tan 
intensa. Com a mostra del que dic, explicaré un cas que 
em va passar. Resulta que ja fa temps vaig tenir una 
malaltia que em va produir conseqüències en una mà, 
sobretot en un dels dits, i això, per a un guitarrista, és 
gairebé dir adéu a la carrera. En aquell tràngol en Lluís 
em va dir: «Mira, jo et vull veure a l’escenari encara que 
sigui per a tocar una nota, vull que estiguis amb mi.» 
Després aquest problema s’ha anat solucionant, però 
coses com aquesta et marquen la vida. Jo ja tenia clar 
que tocaria amb en Lluís mentre que ell ho volgués, i, 
després d’això i de les vegades que havia dit que no 
s’imaginava estar en un escenari i girar el cap sense 
que em veiés per allà, ja vaig veure que continuaria 
amb ell fins al final. 

Un cop arribat aquest final i després d’un merescut 
temps de repòs, perquè aquests darrers mesos han es-
tat una bogeria contínua, caldrà no aturar-se i continuar 
endavant amb la vida. Els músics d’en Lluís ja tenim 
clar que és un capítol passat, però intentarem aixecar 
el vol junts i, amb l’Odette, una noia que havia cantat 
amb ell, oferirem un repertori d’en Lluís que ara mateix 
ja estem treballant.

Ara, des d’aquesta situació en què no sabem què 
passarà amb aquest futur que ens il·lusiona, quan 
mires enrere recordes més les satisfaccions que no 
pas els moments difícils, com les prohibicions i altres 
problemes, des del camp del Barça fins al poblet més 

petit, perquè, si és evident que el camp del Barça amb 
cent mil persones impressiona, també algun dia havíem 
actuat al damunt d’un remolc per a un grup de persones 
ben reduït. Es curiós, però en aquests dies em vénen a 
la memòria molts temps i molts escenaris que havien 
desaparegut de la meva vida durant anys i anys. 

No voldria acabar, però, sense explicar-vos també 
un dels episodis més meravellosos que mai no hauria 
gosat ni somiar. Érem a Ripoll i, després de l’assaig, 
la representant d’en Lluís em va convidar a anar a fer 
un volt; mentrestant i d’amagat meu, ell va repartir als 
altres músics una cançó que havia fet per a mi. Quan 
arriba el final del concert, em diu: «Ara, per repetició, 
farem Jo també he dormit a l’alba, i quan sortim em 
posa una partitura al davant que jo no havia vist mai. Jo 
que penso: «Ara quina una en vol fer? Sense haver-la 
assajat mai, no pretendrà...?» Però me la miro i hi veig 
el meu nom, Laura, amb la lletra i les signatures de 
tots els músics. L’emoció va ser indescriptible. Més 
endavant hi vam afegir algunes notes de guitarra, però 
aquella primera vegada només tenia al davant el paper 
perquè pogués anar seguint la lletra sense tocar res. 
Al cap de poc la vam tocar aquí, a Verges, en el concert 
en benefici de la Processó.

Fins avui no m’havia aturat gaire a pensar en els mo-
ments més reculats d’aquests trenta-set anys d’esce-
nari plegats, però ara, un cop arribats a cap, comences 
a pensar en aquesta dilatada història i la veritat és que 
em vénen al cap records molt bonics, molt entranyables, 
de tota aquesta relació personal i de treball.

LAURA ALMERICH

P a r l e m  d e  . . .

Quants records!
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P a r l e m  d e  . . .

Quan a divuit anys vaig arri-
bar a Tolosa de Llenguadoc 
procedent d’Alemanya, em 
vaig trobar que totes les 
noies estaven enamora-
des d’un tal Lluís Llach, un 
cantant que jo no coneixia 
de res, a qui contínuament 
volien escoltar en disc i tot 
sovint proposaven d’anar 
a veure en algun dels seus 
concerts. Vaja, la competèn-
cia! I jo no estava disposat 
a gastar-me els pocs diners 
que tenia per anar a veure un 
cantant desconegut en els 
ambients d’on provenia i que, 
a més, era el rival que tenia 
seduïdes totes les noies del 
meu nou món. 

Al cap d’un temps em trasllado a París i allà... exactament el mateix panorama! I així fins que a primers dels 
vuitanta el meu cunyat, que és músic, també, i tenia entrades per a un concert d’en Lluís, m’hi va convidar. 
Era en una d’aquelles sales mítiques de París on actuaven els grans de la cançó francesa, com Brassens o 
Barbara. Com que no tenia res a fer i l’entrada em sortia gratis, vaig decidir que aniria a veure qui era aquell de 
qui totes estaven enamorades. El cas és que em va deixar molt sorprès de la força del seus directes. Recordo 
l’impacte que em va produir El meu amic el mar, molt millor encara que no pas tot el que li havia sentit en 
disc; em va deixar bocabadat i, com totes les noies de París, em vaig enamorar també de Lluís Llach, encara 
que no el coneixia personalment.

Cap a l’any 1981, jo començava a muntar concerts a París amb artistes com Atahualpa Yupanqui, Paco 
Ibáñez, Maria Bethânia..., i cap a 1983, quan vaig conèixer personalment en Lluís, li vaig proposar de muntar-li 
concerts a Alemanya. A ell li va interessar la proposta i, després d’unes gires per Alemanya, vam fer-ne també 
per França, treballant encara conjuntament amb el seus representants, Joan Molas i Núria Batalla.

Després van venir més indrets, com Holanda, Bèlgica, Suïssa, Alemanya un altre cop, i les relacions van 
passar de ser simplement professionals a ser de veritable amistat.

Quan Molas i Batalla volien plegar, a primers dels noranta, van pensar en mi per a fer la feina de mànager. En 
Lluís deia que volia un amic per mànager, que no li agradava la idea d’un despatx fred i estandarditzat, que pre-
feria plegar abans de no poder treballar a gust, i va ser així que em vaig incorporar al seu grup i... fins ara.

Ho vaig deixar tot i vaig venir a Barcelona a viure, bàsicament perquè en Lluís no era un artista normal; la 
seva manera de pensar, de tractar la gent, el feia especial. A dalt de l’escenari era un artista de primera, però 
la seva qualitat humana es mantenia al mateix nivell quan en baixava, i això, quan estàs de gira, amb tot de 
problemes i una relació tan estreta, és molt important.

Després de gairebé vint-i-cinc anys de treballar al costat d’en Lluís i sobretot després d’una traca final com 
el darrer any, amb moltíssims concerts a part d’altres produccions, pel·lícules, circ i també projectes futurs, 
estic content d’haver pres les decisions que m’han encaminat fins aquí.

Però per a mi la relació personal i professional amb en Lluís no s’acaba aquí i ara. Hi ha encara molta feina 
professional amb els discs i els productes que hi ha al mercat i els que sortiran, sense oblidar que en Lluís, en 
aquests darrers temps, no s’ha dedicat solament a la música i m’ha confiat també la part de gestió administra-
tiva de les seves noves inquietuds. Potser a partir d’ara serà una vida més normal, més tranquil·la i relaxada, 
sobretot si la comparem amb la dels darrers anys, però després de tant de temps ja ens convenia a tots.

ANDRÉAS CLAUS

Continuaré amb en Lluís
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P a r l e m  d e  . . .

En Lluís i jo érem veïns. Entre cal senyor 
Llach i el Mas Pi hi havia només un camp 
de blat de moro, a l’esplanada de can 
Dispès. Això vol dir que cada dia, des de 
casa, sentíem com tocava el piano i com 
cantava les seves primeres peces. Com 
que jo era de nissaga de músics, a casa 
van creure que havia de rebre també una 
certa educació musical i van portar-me a 
ca la senyora Montserrat, al carrer de la 
Trencada, perquè em fes classes de piano. 
Allí vaig coincidir amb en Lluís i, com que 
jo no tenia piano, anava a estudiar a casa 
seva per poder practicar amb el que tenien 
ells. Resulta que un temps després el meu 
pare va comprar-me el piano que encara hi 
ha al Mas Pi i, com que era millor que el 
d’en Lluís, llavors era ell el qui venia sovint 
a tocar a casa. Teníem el piano a dalt, a la 
sala, al fons a mà esquerra, i li agradava 
molt tocar a les fosques i sentir com la seva veu omplia 
aquella gran estança.

Em sembla que tothom ja sap que va ser en aquesta 
època que va sortir d’aquell piano la melodia que més tard 
seria la seva cançó més popular: L’estaca. Cada vegada 
que hi penso, recordo com se’ns va enganxar aquest 
valset, fins al punt que vam sortir amb uns seus amics 
alemanys que s’estaven a l’Escala i que en tot el vespre 
no ens vam poder treure del cap el «tomba, tomba...» 
de la cançó.

Els anys següents van ser d’un cert distanciament. Es 
podria dir que li vam perdre la pista. Era el temps de les 
prohibicions, de l’exili i potser també de la formació de la 
seva personalitat. El vèiem molt poc, un o dos cops l’any, 
quan anava a casa seva.

El món, però, fa moltes voltes i les coses canvien. 
Així, doncs, quan es va comprar la casa a Foixà, vam 
recomençar aquella relació que tant s’havia espaiat en 
els anys anteriors. I fou en aquell temps quan els caps de 
setmana sortíem amb el vaixell i quan el seu germà i en 
Josep Maria, el meu home, li van anar introduint el cuc 
de la navegació a dins, fins al punt que en Lluís, que ja 
era un enamorat del mar, es va convertir en un navegant 
molt i molt expert.

En Lluís no ha estat mai esportista, però en canvi sem-
pre li ha agradat molt nedar i tot el que fos tenir contacte 
amb el mar. De petit disfrutava nedant pel Molinet, a l’Es-
tartit, ficant-se pels forats i les roques; de gran, quan més 
l’he vist gaudir ha estat en els viatges que durant alguns 
anys vam fer per Itàlia, Grècia i les illes de la Mediterrània 
amb el seu veler.

Del Mas Pi el sentíem

Però, tornant a l’actualitat, vaig tenir una bona sorpresa 
quan ara fa pocs mesos van passar per televisió una filma-
ció de fa trenta-cinc anys, a la nostra granja, en l’època en 
què en Lluís va compondre La gallineta. Renoi, quin esvalot 
que hi va haver amb tantes càmeres i tant de tràfec! Les 
imatges en qüestió no havien vist mai la llum, fins ara, que 
en un dels reportatges que han sortit amb motiu del seu 
comiat vàrem poder veure-les per primer cop. 

I ja que parlem dels actes del comiat d’en Lluís, podem 
estar ben contents i orgullosos d’haver aconseguit un èxit 
d’organització com el que vam aconseguir. Verges, per a 
molta gent, es va fer un nom en aquells dies, i tots els qui 
hi van ser en diuen meravelles, tant dels concerts com de 
l’acollida del nostre poble.

CONXA POCH

31P a í s



P a r l e m  d e  . . .

La fama d’en Lluís ha estat per a la família –i tam-
bé per a ell mateix– una mica incòmoda, cosa que 
s’anava agreujant al llarg del temps, a mesura que 
creixia la seva popularitat. Potser la que es veia més 
cofoia amb el fenomen Lluís Llach era la mare; però 
al pare, que era un gran tímid, i a mi mateix, que 
m’hi assemblo molt, ens feia sentir fora de lloc que 
la gent ens mirés d’una manera diferent només per 
ser família directa d’en Lluís. 

Malgrat tot, no sempre ha estat igual. En els 
primers anys els pares patien molt, per les raons 
polítiques que ja sap tothom, i en canvi a mi em feia 
molt content que el meu germà fos bandera d’unes il-
lusions que compartíem tants en aquells moments.

Sempre s’ha dit que els meus pares eren molt de 
dretes, i és una veritat 
incontestable, però 
jo hi afegiria que van 
ser uns desencantats 
del franquisme. Ells 
eren unes persones 
d’ordre, que durant 
el temps de la guerra 
creien que Franco faria 
cessar els despropò-
sits de la revolució, 
però a la llarga es van 
anar allunyant de les 
posicions franquistes 
i de dreta en general 
per acabar tenint una 
mentalitat progressis-
ta. A casa es parlava 
molt de política i es vivia molt intensament; per 
exemple, recordo encara l’emoció dels meus pares 
quan va arribar de l’exili el president Tarradellas, que 
en aquells moments equivalia a dir que el franquis-
me havia arribat a la fi i es restaurava la legalitat 
democràtica.

En els anys més difícils de la seva carrera, a l’exili, 
sabíem poques coses d’en Lluís, i encara moltes per 
altres persones. Sabíem per en Flotats que s’esta-
va a casa seva, a París; que estava bé, que editava 
algun disc i que tenia mitjans de subsistència, i això 
ja ens deixava tranquils. Quan va tornar, era difícil 
que li fessin segons què, perquè ja tenia una certa 
popularitat, però algun espant sí que se’l va endur, 
tot i que la majoria dels problemes els sabíem a 
posteriori, segurament perquè no volia fer patir la 
família; en aquells moments, però, no era l’únic que 
podia rebre: molta gent es jugava el físic participant 

en manifestacions, vagues, protestes, etc. Ara, de 
perill n’hi havia, perquè recordo un dia que cantava al 
Palau d’Esports de Barcelona, quan a mitja actuació 
varen entrar un centenar de grisos des de les grades. 
Allò podia haver acabat en tragèdia, perquè en un lloc 
tancat i ple de gom a gom s’hauria pogut produir un 
batibull terrible. Afortunadament es van retirar i la 
cosa no va passar d’aquí.

Més problemes i més continuats va tenir amb la 
censura, i no solament ell, sinó tots els de la Nova 
Cançó. Ara ho recordes i te’n fas un tip de riure, però 
en aquell temps fins va haver-hi moments dramàtics. 
Al final ja es mig coneixien els censors i sabien quin 
era més dur i quin no ho era tant; fins i tot quan feien 
una lletra ja podien intuir si el que deien podria passar 

o havien de recargo-
lar més l’enginy. Era 
com anar-te a confessar 
amb un capellà sord o 
amb un que estigués a 
l’aguait: podies passar 
una estona divertida 
o una angoixa de mil 
dimonis. 

Ens vam fer grans, 
els canvis polítics van 
passar tots aquests fets 
al domini dels records, i 
també els lligams amb 
Verges es van anar fent 
cada vegada més senti-
mentals i menys físics. 
Tant en Lluís com jo 

vam anar-nos-en del poble de ben jovenets, però 
mentre estudiàvem i hi havia els pares, Verges era 
la nostra única referència. Va passar temps i ja no hi 
havia ni la casa on havíem nascut; més tard van faltar 
també els pares; res no ens lligava a Verges que no 
fossin els sentiments, i això és una cosa que es té i 
no es pot explicar d’una manera raonable. L’únic que 
em ve al cap per a explicar-nos que el nostre poble 
mantingui tan vius els sentiments de pertànyer a 
aquesta col·lectivitat és la Processó, perquè per 
a molts és com una renovació de lligams afectius 
que fem cada any quan ens trobem en els mateixos 
rituals, amb les mateixes persones i als mateixos 
llocs. És un fenomen bastant general entre la gent 
de Verges que, per una cosa o altra, hem deixat de 
viure al poble: és com si el temps no passés.

JOSEP MARIA LLACH I GRANDE

Verges, com si el temps no passés
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P a r l e m  d e  . . .

Era l’any 1975, a Girona celebraven el XXXV Aniver-
sari del Maniple de Manaies i, amb aquest motiu, 
van organitzar una trobada d’armats que ompliren els 
carrers de la ciutat de vestits impecables i armadures 
lluents. Les manages de Verges hi van acudir encara 
amb els vestits vells i les cuirasses i els cascos de 
cartró pintats de purpurina. L’endemà, a Verges, 
només hi havia un comentari: «Hem de comprar 
armadures de llauna i fer vestits nous.»

Al cap de pocs dies va ploure sobre mullat. Era 
Dijous Sant i les manages van aguantar la mullena 
tota la representació a la Plaça sense immutar-se. 
Al cap d’unes hores, quan es canviaven, el cartró 
estovat per l’aigua s’anava desfent sense tocar-lo. 
Era urgent: «S’han de fer vestits nous i comprar 
cuirasses metàl·liques.»

Un cop vistos els preus, només quedava una solu-
ció: si volíem continuar tenint manages a la Processó, 
hauríem de demanar ajuda a Lluís Llach i, si això no 
sortia bé, tindríem molt mala peça al teler, perquè, 
després de no haver ingressat ni un duro l’any 1975, 
el calaix del Patronat estava ben bé a zero.

En Lluís va dir que sí a la primera i no es va fer 
pregar pas ni un moment; només hi havia un petit 
obstacle que podia fer inviable tots els desitjos: els 
seus concerts eren prohibits un dia sí i l’altre també 
per les autoritats franquistes. Des de l’obra Abril-74, 
s’havia convertit en un referent de la lluita antifran-
quista i el règim havia reaccionat amb la prohibició 
total dels seus concerts. L’exili era l’única alternativa 
per a seguir la carrera de cantautor. 

Com que la millor manera de solucionar els pro-
blemes és agafant el toro per les banyes, un dels 
sotasignats, Llorenç Cansell, director de la Processó 
en aquells anys, va demanar permís per escrit al 
mateix ministre de Governació de Franco, l’inefable 
Manuel Fraga Iribarne. Això era el dia 2 de gener de 
1976 i, com que les notícies volen, l’endemà (3 de 
gener) Fraga contestava que faria el que podria, però 
que ja ho veuria.

Durant un any i mig, Joan Brusi, Francesc Majó i 
Llorenç Cansell mateix van trucar a totes les portes 
de Governació a Girona fins a fer-se pesats, però no 
hi havia res a fer: ningú no es volia mullar si des de 
Madrid no movien fitxa. 

Mentrestant, la preparació del concert anava en-
davant, però no tan de pressa per a poder estrenar 
vestits l’any 1976. Sort que en Ciso Mir va fer un 
altre dels miracles a què ens tenia acostumats i 
aquelles desferres de cuirasses de cartró van servir 
un any més. 

Sense encomanar-se a ningú, el Patronat decidí tirar 
pel dret i organitzar el recital d’en Lluís. El sergent de 
la Guàrdia Civil de Verges no les tenia pas totes quan 
veia que s’estava preparant tot i que no hi havia el 
permís donat: «No es preocupi, don Ernesto, que no 
passarà res. Li ho garanteixo jo en persona», li deia 
el director, i ell li responia: «No me la líes, no me la 
líes...; no me pongas la bandera catalana, que me la 
vas a liar.» Enmig d’aquest estira i arronsa ja s’havia 
passat la propaganda, s’havien llogat les cadires i 
tot estava a punt per al dia 17 de juny de 1976. Bé, 
tot no; quedava pendent un petit detall: el permís 
governatiu.

La nit abans, la del 16 de juny, va ser d’infart. Tot 
a punt i finalment va arribar un petit full, de mida 
d’octau, que portava la tranquil·litat: en Lluís podria 
finalment cantar l’endemà. A partir d’aquest moment, 
començaria a obtenir més permisos per a fer-ho en 
altres llocs.

El concert va ser un èxit. Hi va haver bandera catala-
na i no passà res, per tranquil·litat de «don Ernesto»; 
però el més important era que en Lluís havia pogut 
tornar a cantar, que ho havia fet a Verges i que la re-
captació (unes 450.000 pessetes netes de l’època) 
cobririen una bona part del pressupost dels equips 
nous de les manages.

A primers de setembre de 1976 se signava el 
contracte amb la casa Carmaniu, de Girona, per a 
l’adquisició de 70 equips de manaja complets, al preu 
de 8.000 pessetes cadascun, que les manages van 
estrenar el Dijous Sant de 1977 i encara llueixen en 
cada Processó.

LLORENÇ CANSELL I JORDI ROCA
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Fent un recorregut en el temps, t’adones que has 
viscut moltes coses i, encara que d’anys també n’han 
passat molts, a vegades et sembla impossible que les 
vivències hagin pogut ésser tantes i tan variades.

És cert que quan comences a caminar per la vida les 
preocupacions són ínfimes; simplement et dediques 
a viure, a jugar amb els amics i a fer entremaliadures 
perquè els pares no s’avorreixin. 

En aquells moments va ser quan vaig conèixer 
en Lluís. Érem ben petits; però, malgrat que entre 
nosaltres hi havia moltes diferències, d’afinitats 
també en teníem.

Quan penso ens els anys en què vam compartir 
escola a Verges, recordo que ell ja era un amant de 
la música. És ben cert que li agradava sortir a jugar 
al carrer –ja fos a pilota o a cuit a amagar– però 
quan anaves a buscar-lo a casa seva sempre havies 
d’esperar-te una estona perquè acabés d’interpretar 
alguna peça o altra al piano. I, inevitablement, aquesta 
passió musical va acabar donant els seus fruits. Qui 
ens havia de dir, a deu o onze anys, que entre la colla 
hi teníem un talent de la música!

Veient en Lluís dalt dels escenaris, amb una munió 
de públic pendent d’ell, penso ens els berenars que 
fèiem amb tota la colla a la vora del Ter, els farts de 
riure explicant acudits o les hores que dedicàvem a 
parlar d’alguna noia.

Quan en Lluís va abandonar l’escola de Verges, se’n 
va anar a La Salle de Figueres i –tot s’ha de dir–, les 
seves idees polítiques, encara que pugui sorprendre, 
eren totalment oposades a les actuals. Era un jove 
d’idees conservadores que amb el pas dels anys va 
anar canviant, fins a aconseguir que les seves can-
çons es convertissin en un punt de referència del 
catalanisme d’esquerres.

Avançant una mica en el temps i deixant els re-
cords dels primers anys, m’adono que aviat –potser 
massa– va arribar el moment de «ser responsable». 
A setze anys vaig començar a treballar de pagès a 
casa, i això va fer que m’allunyés molt de la colla. Ja 
no tenia temps per a res; ara em tocava treballar!

La carrera musical d’en Lluís també va començar 
aviat. Ell se’n va anar a Barcelona i això va distanciar-
nos definitivament, encara que hem anat mantenint 
el contacte.

Actualment viu a Porrera, i la veritat és que ens ve-
iem poc. El que més ens uneix en aquests moments 
és el Dijous Sant, un dia en el qual et retrobes amb 
aquella gent que no veus durant la resta de l’any.

Però, malgrat la distància, quan sents que en Lluís 
explica alguna cosa del seu poble natal, t’adones que 

se l’estima amb 
pass ió ,  cosa 
que demostrà 
quan  ens  va 
regalar, a tots 
els vergelitans, 
el seu adéu als 
escenaris.

PONÇ GELI

Setembre del 2006. Lluís Llach ens convoca i ens 
proposa dues coses: organitzar el seu últim concert a 
Verges el dia 24 de març del 2007 i que els beneficis 
vagin destinats a Salvem l’Empordà i a Metges Sense 
Fronteres. La primera reacció és de molta il·lusió; la 
segona, intuint ja un xic –només un xic– la magnitud de 
l’esdeveniment , és de por i respecte. Com que pesa molt 
més la il·lusió que no pas la por, decidim embarcar-nos 
en el projecte; ens agraden els reptes, ens agrada que 
per primera vegada en Lluís ens demani alguna cosa. 
Ell, a qui tantes vegades havia acudit el poble de Verges 
quan el necessitava, ens demana que li organitzem el seu 
concert de comiat. Hi veiem una oportunitat històrica; hi 
veiem també la manera de retornar-li part del que havia 
donat al poble.

Octubre del 2006. Cal més gent, fan falta idees i 
propostes. A qui li ho diem? Als organitzadors d’antics 
concerts? A l’Ajuntament? Qui serà l’organitzador oficial? 
Moltes preguntes i molta feina per endavant. En Lluís do-
naria la notícia per les Fires de Girona, i la primera intenció 
és posar a la venda les entrades el mes de novembre. 
En cap cas no pensem en la dimensió que més tard 
tindrà aquest concert; pensem que podem posar unes 
2.000 entrades a la venda i, en funció de l’acceptació 
que tinguin, farem un concert de 2.000 persones, potser 
3.000 o tal vegada 4.000. Més interrogants: Cal que les 
entrades siguin numerades? On s’han de vendre? A quin 
preu? Com ha de ser la carpa? Com han d’anar distribu-
ïdes les cadires? Quin tipus de cadires? Potser caldrà 
una graderia? Potser una tarima? On posem l’escenari? 
I la carpa, on la posem? Primera cosa solucionada: les 
entrades no sortiran a la venda al novembre.

Novembre del 2006. Primeres desavinences. Ara que 
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ja tenim un grup de gent disposada a tot, no ens acabem 
d’entendre a l’hora d’ubicar la carpa. Un camp a l’altre 
costat de la Mota, amb unes dimensions molt conside-
rables i una panoràmica del poble idíl·lica sembla tenir 
molts defensors. L’altra opció és la zona de darrere del 
camp de futbol. Totes dues opcions tenen punts forts i 
punts febles, però finalment ens decantem per la de la 
Mota. Paral·lelament demanem pressupostos de carpes 
(tipus fira comercial) i són impressionants, no havíem vist 
mai números tan grans en euros. Decebedor. Intuïm que 
el concert no és viable econòmicament. I, a més a més, 
les entrades tampoc no podran sortir al desembre.

Desembre del 2006. Ja sabem que l’Ajuntament és 
l’organitzador oficial. No podia ser d’una altra manera: 
entenem que ningú més no ho podia assumir. Per fi co-
mencem a veure la llum. A més, apareix en escena una 
important empresa de Barcelona del món audiovisual. 
Reunions a la capital. Aquesta empresa sembla que no 
té cap problema per a assumir les possibles pèrdues 
del concert, ens fa la impressió que tot són facilitats 
i que estan disposats a 
molt... S’apropa Nadal i 
ens permetem deixar de 
reunir-nos durant dues o 
tres setmanes. Seran unes 
bones festes, la cosa està 
encarrilada. Ah, les entra-
des tampoc no sortiran al 
gener.

Gener del 2007. Més 
reunions a Barcelona amb 
l’empresa audiovisual; 
sembla que tampoc no és 
tan fàcil. Més pressupos-
tos, més alternatives, més 
especulacions, més can-
vis, més possibilitats, més 
confusió... Al capdavall, més complicació i sobretot més 
nervis. Cada vegada falta menys per al concert. Amb els 
de Barcelona no hi veiem gaire transparència; tot i això, 
els atorguem el benefici del dubte. De seguida veurem 
que són molts dubtes i cap benefici, sobretot per a no-
saltres. Podríem dir que ha estat un mes perdut? Doncs 
sí. Podríem dir que les entrades tampoc no sortiran al 
febrer? Doncs també.

Febrer del 2007. Només caldrà una nova reunió a 
Barcelona per a acabar d’adonar-nos que no anem bé. 
Decidim trencar tot tipus de vinculacions i continuar el 
viatge sols. Per a nosaltres el concert és massa impor-
tant; per a ells és una cosa més. Hem de buscar més 
aparcaments, preparar-ne les senyalitzacions, demanar 
tot els permisos haguts i per haver, adequar accessos 
i el més llarg etcètera de feines que hem vist mai. Re-
cuperem pressupostos, repartim tasques i tornem a fer 
números: veiem que el concert continua sense ser viable. 
Cal fer-hi alguna cosa, però no sabem què; només sabem 
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que el mes vinent hi ha el concert. Ah, i també sabem 
que les entrades sortiran al març (per força: a l’abril, de 
ben segur, en vendríem poques).

Març del 2007. Ha arribat el mes. Passem a dues re-
unions setmanals, la més curta de tres hores. Ja tenim 
carpa i la primera notícia que ens donen és que el camp 
on volem ubicar-la no serveix: és massa tou i cal preparar-
lo (pel cap baix això vol dir uns 20.000 €). El propietari del 
camp ens ajuda a sortir de dubtes: caldrà fer el concert a 
la zona del camp de futbol. Doncs mireu, a partir d’aquí 
i gràcies a l’esforç i la dedicació de molta gent, anirem 
comprovant que totes les peces de l’engranatge es van 
adaptant perfectament, amb una precisió gairebé mate-
màtica. Una vegada més veiem demostrat que la millor 
improvisació és la preparació. Però el concert continua 
sense ser viable. Es posen a la venda les entrades, col-
lapsem Servicaixa i passem a ser notícia: la crítica no és 
gens bona, ens acusen bàsicament de portar una mala 
gestió en aquest tema, els mitjans esbomben que hi ha 
poca transparència... En parlem i preferim no sortir al 

pas de les acusacions: no 
ens interessa entrar en po-
lèmiques. En Lluís accepta 
fer un altre concert el dia 
23. Les noves entrades es 
venen en un tancar i obrir 
d’ulls. La cosa rutlla. I més 
que rutllarà. Podríem dir, 
des de la humilitat més sin-
cera, que els dos concerts 
són dos èxits; dos èxits en 
tots els aspectes. En Lluís, 
sublim. Creiem que ha 
tingut el comiat que es me-
reixia, ens agrada pensar 
que ha tingut el comiat que 
volia. Ens sentim satisfets, 

molt satisfets, potser massa i tot. Els reconeixements 
ens arriben de tots costats, el nom de Verges apareix en 
tots els mitjans. Serveixin aquestes ratlles per a dir que 
el mèrit és de tots. Ens fa feliços sentir la complicitat de 
tothom qui s’enorgulleix d’haver estat testimoni d’aquest 
esdeveniment.

Juny del 2007. Ara que el viatge s’ha acabat, ara que 
hem après novament que «res no acaba», ens mirem la 
gravació del concert amb la sana vanitat de la feina ben 
feta, orgullosos d’haver-hi aportat el millor que teníem. 
Ha estat una bona oportunitat per a conèixer gent nova i 
també per a conèixer millor els del nostre voltant. En una 
societat on l’egoisme va guanyant la partida a l’altruisme, 
on fer coses a canvi de res sembla mal vist o incompatible 
amb ajudar-nos a ser feliços, deixeu-nos dir que aquesta 
causa, com tantíssimes d’altres, ha valgut la pena.
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