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Entitats

CORAL VERGELITANA

Un concert històric

El matí d’un diumenge de primavera, l’any 1967, al Teatre 
Romea de Barcelona, els Setze Jutges presentaven dos 
nous cantants: Rafael Subirachs i Lluís Llach.

Aquest era el «jutge» que feia setze, el que completava 
aquell insòlit grup de cantautors, pares de la Nova Cançó. 

Van participar en el concert Miquel Porter, Josep Maria 
Espinàs, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Maria del 
Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Guillermina Motta, quasi 
tots els components dels Setze Jutges, l’un darrere l’altre.

El local era ple de gom a gom. A l’amfiteatre, a dalt de 
tot, una colla d’estudiants empordanesos vam aplaudir 
amb força aquell noi de Verges, de divuit anys, quan sortia 
a l’escenari amb la guitarra a la mà, tímidament, a cantar 
dues cançons: Que feliç era, mare! i En Quítero.

Un camí ben llarg

A partir d’aquell concert, Lluís Llach va començar a des-
tacar en el món de la cançó catalana: Vinyes verdes va as-
solir un èxit considerable; Cal que neixin flors a cada instant 
es cantava fins i tot a les esglésies.

L’estaca es va fer popular arreu com un clam a la lliber-
tat. El públic la cantava, i la canta, als camps de futbol del 
País Basc i a l’estadi de rugbi de Perpinyà. Eren temps 
d’il·lusions i d’esperances, quan semblava que tot podia 
canviar i que tot seria possible.

Amb Viatge a Itaca, Llach es consolidava definitivament 
com un músic brillant i innovador. Sempre fidel als seus 
ideals i a la seva terra, va compondre peces admirables, 
plenes de poesia i musicalitat, com Laura, Que tinguem 
sort, Amor particular, País petit, Un núvol blanc... 

Una nit d’estiu

Per vetllar per la difusió de la nostra música, la Federació 
Catalana d’Entitats Corals va editar, ja fa temps, l’adaptació 
per a quatre veus de les obres més interessants de la Nova 
Cançó, harmonitzades per diversos compositors. Així, les 
cançons de Llach, Raimon o Serrat van incorporar-se al re-
pertori dels cors de Catalunya, al costat de les obres clàs-
siques del cant coral.

En les seves cantades, la Coral Vergelitana interpreta 
cançons d’en Llach, com és lògic; però ara, aquest any 
2013, el grup de cantaires que dirigeix en Ramon Joanmi-
quel prepara un concert extraordinari d’homenatge a Lluís 
Llach, que vol ser un just reconeixement de tots nosaltres 
a la seva obra.

Serà una nit d’estiu, a Verges, que pot ésser tan ino-
blidable com aquell matí de primavera, de l’any 1967, a 
Barcelona.

FRANCESC BATLLE I LLORET

Homenatge a 
Lluís Llach


