
Ens trobem a Parlavà, 
a can Lluís, un parell 
de mesos després dels 
recitals de comiat a 
Verges. País Petit no 
podia passar per alt 
un esdeveniment que 
va posar la nostra vila 
a la diana informativa 
de Catalunya, com a 
mínim durant un pa-
rell de setmanes. De 
fet, ja tocava que un 
dels entrevistats en la 
nostra revista fos la 
persona més mediàtica 
del poble, Lluís Llach. 
No va ser una entre-
vista convencional: en 
Lluís és un apassionat, 
i quan enfila un tema 
en treu tot el suc. Per 
a nosaltres, tot un pla-
er d’escoltar-lo sense 
posar-hi gaire culle-
rada, no fos cas que es 
trenqués l’encant. Per 
això el que llegireu no 
és una entrevista con-
vencional; gairebé són 
reflexions sobre dife-
rents temes que anem 
suggerint els pocs 
membres del Consell 
de Redacció. Comen-
cem, doncs, la conversa 
parlant de País Petit, 
no podia ser d’una altra 
manera. El poble de 
Verges va decidir per 
votació que la revista 
que teniu a les mans 
portés per títol aquesta 
expressió sortida d’una 
de les composicions 
més entranyables d’en 
Lluís, i així, tot d’una, 
entre comentaris mig 
divertits mig sorne-
guers, surten les seves 
primeres reflexions.

Fer una revista sempre és interessant, és una manera de 
fer feina per al poble, de fer possible que la gent pugui 
expressar-se. Que porti per títol «País Petit» m’afalaga 
molt, i no us penseu que no hi doni importància, però 
aquestes coses –L’estaca, País petit i d’altres– ja no són 
meves. Per sort o per desgràcia, una de les primeres 
coses que vaig aprendre ja en el temps dels Setze Jutges, 
gràcies al mestratge de persones d’una gran dimensió 
moral, com l’Espinàs, en Delfí Abella i tants d’altres, 
va ser fer neteja quotidiana d’afalacs i, quan algú em 
parla del Llach «oficial», del personatge públic, mediàtic, 
etc., és com si em parlés d’una altra persona amb qui no 
m’identifico però que sé que viu al meu costat. Sé que 
el més difícil en aquesta activitat és aconseguir que el 
personatge no se’t mengi, i no sempre s’aconsegueix. 
Jo puc dir que em sento orgullós que la revista de 
Verges porti el nom que porta, però a partir d’aquí, res 
més. El que la gent es fa seu ja no et pertany, perquè la 
dimensió que prenen les coses és exterior i de vegades 
no s’assembla gens al que tu has pretès i has pensat.

Però, tornant a la revista, que crec que és el més im-
portant, em sembla que és fantàstic que en un món tan 
globalitzat i instal·lat hi hagi qui pensi que els mitjans 
de comunicació més específics són viables i interessants 
i que treballi per tirar-los endavant. Penso ara en una 
de les coses més rellevants del postfranquisme, que va 
ser la gran quantitat de mitjans de comunicació que 
van sorgir, siguin ràdios, sigui premsa, i que eren una 
alternativa als dictats oficials; mitjans que, per comptes 
de tenir un referent vés a saber on i seguir els dictats 
de vés a saber qui, tenien el poble, la comarca, per 
àmbit natural i que encara molts persisteixen avui amb 
tenacitat i voluntat de servei.

Una de les coses que sorprèn més d’en Lluís és 
que als seus concerts hi vagi gent molt diversa 
i de diferents generacions, amb una sola cosa 
en comú: l’inconformisme. Sobre aquest punt, 
encaminem la conversa perquè ens expliqui com 
és que, en un món que es transforma tan ràpi-
dament i en què les modes duren tan poc, hagi 
pogut fer una carrera de quaranta anys d’èxit 
continuat. A partir d’aquest moment, comença 
un relat apassionat del que ha estat la seva vida 
professional, des dels orígens fins a Verges 2007.
Hi ha gent que, malgrat una aparença tranquil·la, in-
teriorment pateix com una mena de neguit que fa que 
sempre posi en qüestió les coses que passen. En refe-
rència a aquesta reacció, Pla deia que jo era d’esquerres 
perquè tota la meva família havia estat de dretes dretes, 
fins i tot carlins recalcitrants. Vaig arribar també a l’ag-
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nosticisme, després d’haver estat internat sis anys en un 
col·legi religiós. Doncs aquest neguit vital m’ha portat 
sempre a replantejar-me allò que passa, i, fins i tot ara 
he decidit que plego –encara que les coses m’anaven 
molt bé–, perquè penso que la vida pot ser tota una 
altra cosa, segurament no tan bonica ni apassionant, 
però interessant també de viure. 

Tot això, des d’un principi, perquè quan ets fill d’un 
metge i una mestra i els pares s’esforcen per donar-te 
estudis i enviar-te als «fossos» –que va ser una gran 
putada però era un privilegi poder-hi anar–, doncs dir 
a casa que vols ser músic semblava fins i tot un acte de 
mala educació. Però va ser també una gran sort que fos 
així, perquè la música ja no va ser una forma natural de 
realització professional, en una orquestra, en un grup, 
sinó una veritable passió, i les passions amagades són 
sovint més apassionants encara. Recordo que m’havia 
d’escapar dels fastuosos partits de futbol que es feien 
al col·legi per a poder anar a tocar el piano d’amagat. 
Allò tenia un valor i ho feia per passió. 

Jo no pretenia ser cantant. Quan estudiava a 
Barcelona, tot el dia cantava, però només a casa, a la 
cambra de bany, especialment, que sol ser el lloc de la 
casa on la veu sona millor. Un company de pis sempre 
m’insistia que havia de provar de fer-ho en públic i, 
després de molt insistir, em va portar a la Cova del 
Drac, afortunadament, perquè si se li arriba a acudir 
de portar-me a segons quins llocs de música comercial, 
imagineu-vos com podria haver anat tot! 

Vaig començar i vaig arribar als Setze Jutges, doncs, 
sense haver-me plantejat mai de ser cantant professio-
nal, i això ho considero una gran sort, sobretot perquè 
la música i la cançó no han estat mai, per a mi, un ob-
jectiu. Ho he dit en alguns llocs i em penso que la gent 
no em creu, però jo vaig decidir ser cantant quan em 
varen prohibir.

Jo, fins aquells moments, l’any 69, quan em prohibei-
xen, anava cada dia a la universitat, encara que només 
fos per respecte als pares. Però vaig haver de fer-me 
un plantejament vital: si no canto em puc quedar aquí, 
però si decideixo anar a França és per continuar ja com a 
cantant i deixar la universitat i tot l’estil de vida anterior. 
I vaig prendre la decisió més difícil, perquè llavors anar a 
França era anar a passar gana. Sort dels republicans, que 
tenien assumida aquesta solidaritat amb els qui havíem 
de sortir del país i ens acollien i ens facilitaven l’existència 
de la manera que podien!

En resum, quan la música és passió, no estàs disposat 
a anar repetint una fórmula que t’ha funcionat, a mu-
nyir la vaca o a avorrir-te repetint sempre les mateixes 
coses. Hi ha qui es pensa que això que dic és un sopar 
de duro o un relat que m’invento, però vaig fer el que 
m’agradava de fer, i això és una gran sort; i encara més 
quan al meu voltant hi havia gent que creia que això era 
molt més important que no pas fer una carrera. Per tant, 

me la jugava, però no a l’atzar ni de manera inconscient, 
sinó amb tot el coneixement, i això esdevé una constant 
en la meva vida. 

Quan vaig fer el Viatge a Itaca, ningú a l’Estat espanyol 
no havia fet un disc de més de quatre minuts i mig: era 
prohibit per la indústria, perquè no podies passar per les 
ràdios; per tant, el disc estava condemnat a no vendre’s. 
Això que era un risc i que cap casa de discos no estava 
disposada a assumir, ho va ser per un il·luminat que 
es deia Sancho, una persona a qui respecto moltíssim 
i que va creure en el projecte. Afortunadament va ser 
un gran èxit i també un rècord de vendes, i tots en vam 
sortir ben parats.

I això contínuament. Jo sempre he fet música per 
divertir-me, per aprendre, per comunicar, sense inten-
tar mai fer 250 estaques, com alguna vegada m’havien 
proposat.

37P a í s



D i à s p o r a

Comentem a en Lluís que ell sempre ens parla de 
la música i molt poques vegades de les lletres de 
les seves cançons. Ens estranya, perquè, si va ser 
temut i prohibit per uns i adoptat com a bandera 
per d’altres, no ho va ser pas per la música, sinó pels 
missatges clars i contundents dels seus versos.
El problema és que jo estic molt acomplexat per les 
lletres i per la música, Déu n’hi do!, però no tant. I tot 
això ja em ve dels primers anys, i és que m’adonava que 
d’escriure no en sabia, però que com a ofici m’agradava 
molt. La sort va ser estar envoltat de poetes i escriptors, 
que, quan els donaves alguna cançó i es miraven la lletra, 
per comptes de dir la veritat –cosa que moltes vegades ja 
se sobreentenia–, sempre intentaven estimular-me. Veien 
un jovenet de dinou o vint anys que no havia escrit mai 
i que, per culpa de la dictadura, amb prou feines havia 
llegit en català; però, malgrat tot, et tenien prou estima 
i afecte per a encoratjar-te a progressar. Jo, per una altra 
part, encaixava les seves observacions no pas com si fossin 
recriminacions a la meva feina; me les prenia més aviat 
com qui va a classe; però sempre n’he estat un xic acom-
plexat, de les meves lletres.

Tampoc no m’agrada parlar de les lletres perquè per 
culpa seva m’han penjat una etiqueta de cantant trans-
cendent, i aquesta és una faceta del personatge en la qual 
em reconec molt poc. Jo no he volgut mai ser la guia de 

ningú i, encara que això que dic costa de creure per part 
de molta gent, és així. Reconec que és cert que algunes de 
les meves cançons han significat molt per a alguna gent, 
però no pas per voluntat meva. L’únic mèrit que se’m 
pot atribuir, potser, és haver parlat de coses que molts ja 
tenien clares, fins i tot més clares que jo. Amb això, el que 
vull dir és que la dimensió que han agafat algunes de les 
meves cançons no és atribuïble a mi, a la meva voluntat, 
sinó a les circumstàncies del moment, a la necessitat de 
la gent de reconèixer públicament allò que pensava, i 
també –i no és gens menyspreable– a l’atzar. Jo entenc 
que tot això de què parlem ha passat i que alguna cosa hi 
dec haver tingut a veure, però a mi em sembla excessiu, 
del tot excessiu.

Alguna vegada Miquel Martí Pol em deia que havia fet 
lletres de cançons bones, i naturalment la bava em queia 
boca avall, però jo necessito sempre l’excusa d’una músi-
ca, si no, no sóc capaç d’escriure res. Potser algú pensarà 
que escriure al darrere de la música és d’una dificultat 
espantosa, però jo ja m’hi he acostumat i em surt sempre 
així, amb l’única excepció d’algunes cançons que portaven 
lletres d’altres poetes, en especial l’Ara mateix, d’en Miquel, 
i poca cosa més.

I continuem parlant de música, que és el tema en 
què en Lluís se sent més còmode, i surten a la con-
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versa aquelles idees que tot artista es qüestiona en 
un moment o altre: el misteri de la creació.
Jo, de la cançó, sóc capaç de racionalitzar-ne moltes coses, 
però hi ha un component d’irracionalitat que és el que 
m’atrau més, perquè no m’ho puc explicar. En la creació 
hi ha una part intel·lectual, de treball, que és necessària 
però que em fa patir molt; en canvi, hi ha tota una altra 
part més misteriosa que em fascina: si una veu agrada o 
no continua essent un misteri. Hi ha veus educadíssimes i 
perfectes que deixen la gent indiferent, i, en canvi, una veu 
rogallosa, espantosa, aconsegueix connectar. Per què una 
melodia t’enganxa i una altra no, malgrat que hi hagi codis 
per a escriure música de centenars d’anys d’experiència, 
codis que no serveixen per a res a l’hora d’aconseguir el 
resultat somniat? Per què un dia surts a l’escenari i veus 
que tens al davant cinc-cents alemanys, callats, rossets i 
ben clenxinats però que penses que no entendran res de 
tot el que faràs i comences a veure que, quan acabis, hauràs 
de fotre’t a córrer fins a Verges? I per què, per comptes 
d’això, s’aixequen i mig ploren? És inexplicable! 

Insistim a descobrir el món del compositor i del 
poeta, i demanem a en Lluís de baixar del terreny 
més teòric per a concretar a través de les seves 
cançons la faceta de la creació.
Jo visc en una societat on passen coses. El que m’és 
necessari és respondre a aquestes coses, o plantejar-
les, o qüestionar-les, i això ho faig amb una cançó. Ja 
sé que potser després tindrà conseqüències, però jo 
mateix m’he disciplinat a no pensar-hi mai, perquè 
acabes essent esclau de «com interpretarà la gent això 
que vols explicar?»; prefereixo cercar l’espontaneïtat 
en la resposta davant el que passa. Per exemple, en 
Campanades a morts hi ha reflexió? Sí, molta; però no 
m’interessa explicar res teòric, sinó la resposta imme-
diata a uns fets que em van colpir. Un cop feta la cançó, 
sí que hi reflexiono, com per exemple en Cançó d’amor, 
que si bé primer era una expressió íntima meva, volia 
també que pogués servir per a qualsevol persona que 
se sentís d’alguna manera al llindar del que és correcte 
o no, sobretot en el temps del franquisme, en què tot 
això era espantós. 

Bé, però de totes maneres el procés és molt senzill. 
Mai no m’he proposat de fer cançons com una feina, 
sinó que m’he posat davant d’un piano a tocar, i en un 
moment determinat surt una melodia que dius «sí, és 
aquí, és aquesta!». No sé si dir-ne sinceritat o esponta-
neïtat, però l’he volgut servar moltíssim, fins i tot per 
egoisme; perquè jo entenc que una cançó, si no ets molt 
sincer, serà incapaç de comunicar. I les elaboracions..., 
després. Ara bé, la cançó no és quasi mai el resultat del 
que es pot dir una inspiració: El Cop de destral va tenir 
primer la música i el cantava amb un llenguatge inven-
tat, sense sentit, fins que un dia, al cotxe, amb el meu 
germà, ens va sortir en el moment concret de la música 
«cop, cop», i vam pensar «cop de què?», i així va sortir. 

L’estaca va tenir un procés similar. Quan la cantàvem al 
Mas Pi amb els amics, algunes paraules no significaven 
res, fins que venia el tros concret del «tomba, tomba...», 
que dèiem potser més per referència del francès que no 
pas del català. Ara bé, després tot això s’ha de cuinar, 
i les paraules agafen progressivament sentit i la cançó 
comença a prendre forma. 

Aquesta manera de fer no és incompatible amb el fet 
que més tard la gent t’utilitzi com a punt de referència, 
perquè la cançó és comunicació, i si algú comparteix 
uns sentiments i unes angoixes és lògic que s’identifiqui 
amb les teves cançons. Ara, això és molt diferent que 
pensar que quan jo vaig fer aquella cançó volia dir... 
qui sap quines coses.

Un cas clar: Cal que neixin flors a cada instant, que 
era una cançó per a agafar ànims quan semblava que 
el franquisme havia de durar sempre i que no ens en 
sortiríem, va ser molt ben rebuda i acceptada per un 
sector cristià, en aquells moments progressista, que la 
va fer gairebé un himne d’església, quan jo era un ateu 
recalcitrant. Això em va ajudar molt a entendre que una 
cançó que tu feies amb un sentit concret, una altra gent 
la podia interpretar de manera diferent però també amb 
un esperit positiu.

Per a anar posant un final a la conversa, no hi ha-
via millor manera que encarar les paraules d’en 
Lluís al tema estrella d’aquest any: els concerts 
de comiat de la seva vida professional a Verges 
els dies 23 i 24 de març.

La història és una mica llarga, perquè jo ja tenia al 
cap des de fa cinc o sis anys que quan en fes seixanta, 
i després de quaranta de carrera professional, tocava ja 
plegar. Aleshores tenia dues possibilitats: l’una era fer 
una cosa de gran pretensió –en Jaume Roures, un bon 
amic, em va oferir fer el camp del Barça– i l’altra era 
acabar a Verges.

Jo, sincerament, volia acabar a Verges. Em semblava 
el més coherent acabar on comences, però després, 
quan hi vaig pensar, vaig dir-me: «Els fotràs un regal 
enverinat.» Finalment em vaig decidir a fer-ho aquí, 
perquè Verges té una rara qualitat que li ve de temps 
immemorials, i és la de posar-se tothom d’acord per 
fer una cosa..., que és la Processó.

Hi ha molts pocs pobles on passi això, i a més la 
proporció de participació fa que sigui una cosa ex-
traordinària. A Verges, perquè la Processó vagi enda-
vant, s’han de posar d’acord al mateix temps més de 
vuit-centes persones, encara que després es barallin i 
es diguin de tot. A més, això és una pràctica atàvica, 
perquè els costums, a còpia de repetir-se i repetir-se, 
formen i conformen. Jo estava convençut que, malgrat 
que era un regal molt difícil d’acceptar i que d’entrada 
potser ningú no pensaria en això, dirien que sí per la 
il·lusió que fos Verges. Jo, a part de la il·lusió de fer-ho 
a Verges, sabia que la mecànica d’organitzar-ho, encara 
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que fos aplicada a una altra cosa, hi era. Això per a mi 
era importantíssim, i espero que la gent de Verges sigui 
prou intel·ligent per a continuar aquesta pràctica, encara 
que sigui com fins ara, sense adonar-se’n gaire.

Quan vàrem fer la primera reunió, la primera cosa 
que els vaig demanar va ser: «Sobretot no us baralleu, 
perquè hi haurà una pressió tan i tan grossa que el 
perill és que les tensions de voler-ho fer tot impe-
cable us creïn problemes.» També he de confessar 
que no em pensava ni per un moment que s’arribés 
a les cotes que es va arribar: de cop i volta –suposo 
que us en vàreu adonar– tot el país us estava mirant. 
Quan falten quinze dies i surten els problemes reals, 
jo sabia que en aquell moment el que faria possible 
tirar endavant malgrat tot era aquesta educació 
atàvica del poble a fer una cosa conjuntament, braç 
a braç i en una sola direcció. Tenia una confiança 
absoluta en tot el que us acabo d’explicar; per això 
quan l’Andréas em telefonava i em deia «el temporal 
és de força set!», jo li deia «tranquil..., però es bara-
llen?», «encara no», em responia, i aquest sol fet ja 
em deixava ben tranquil.

Dites aquestes coses i des del meu punt de vista, és 
molt difícil de criticar res de l’organització, i no pas 
per cofoisme; sé com és de difícil fer un muntatge 
d’aquests, i encara més quan la societat en fa un es-
deveniment per a tot el país. Per això quan, després 
de tots els actes la gent et felicita i et diu tot allò que 
s’ha de dir en aquests casos, tothom, tothom, tothom, 
acabava fent esment de la sorpresa que va ser l’orga-
nització dels recitals: persones grans que venien tres 
hores abans pensant que passarien un viacrucis i al 
cap de mitja hora ja ho tenien tot solucionat, ja eren 
al seu lloc; la gent, amable, tot tan fàcil...

Això, en un altre poble, és molt difícil d’imagi-
nar; però és que aquí, des de fa centenars d’anys, 
ja ens hem acostumat a rebre gent, i cadascú ja sap 
el que ha de fer i tothom s’ho pren amb una gran 
normalitat.

La gent de fora no ho sap, però els de dins sabem 
que el secret de Verges és aquest: que tothom és capaç 

de posar-se d’acord per fer una cosa. I, per sort, en 
el cas d’un xitxarel·lo, fill d’un metge del poble, van 
dir també... sí!

I acabem parlant d’un hipotètic futur, on el 
temps haurà descarregat en Lluís de totes les 
servituds de ser un personatge públic. Parlem 
de la Processó, de si continuarà venint.

Jo he dit adéu a la carrera artística, professional, 
com a cantant, i de moment només penso a reposar. 
No he dit mai que no tornés a cantar en públic ni 
que no fes cap altre recital, però ara estic retirat, i 
si alguna vegada em ve bé fer alguna cosa la faré: 
cinema, teatre, cançons... També, com ja sabeu, des 
de fa un quant temps m’he instal·lat a Porrera, po-
ble d’on provenia la meva mare i on tinc endegats 
alguns projectes relacionats amb la producció del 
vi. De vegades, fent broma, dic que això és com 
haver traït el meu Empordà; però de l’Empordà, de 
Verges i de la Processó, em temo que me n’hauran 
de treure, si algú vol veure-me’n fora; sobretot de 
la Processó, perquè la veueta la tinc molt bé i, si en 
Ramon no em fa fora, jo continuaré venint fins que 
el cos aguanti.
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