
El 22 de marp de 1967, Lluís Llach actuava per primer 
cop en púbiic en un recital a Terrassa. Vint anys després, 

disset trebaifs discográfics de Marga durada editats a l'Estat 
espanyol —a mes de molts d'altres pubiicats a fora— 
avalen l'artista empordanés com un deis cantautors 

mes importants del món, tal com ho acredita el Premi Luigi 
Tenco que va rebre el 1979 de mans de la crítica 

especialitzada italiana. 

Lluís Llach, 
vint anys d'escenarís 

XEVI PLANAS 

A lguns deis principáis nuclis 
temátics de l'obra de Lluís 
Llach s'Insinuen ja en el seu 

primer disc de llarga durada, publ i -
cat perConcéntr ice l 1969. E/s éx/fs 
de Huís Llach recull. pero, una 
mostra molt heterogénia de les se-
ves primeres creacions. Hi trobem 
des de la religiositat cristiana —Cal 
que neixin flors a cada insíant i 
Cangó de Nadal per a ningú— f insa 
revocado costumista d'un retrat 
d'infantesa —Que felig era, mare—, 
bo I passant per la ingenuítat de 
l'amor adolescent —Per un tros del 
teu eos—, l'exercicl literáriament 
pretextual —En Quiíero i El ban-
doler— i l'exaltació de Toptimisme 
juvenil, a A cara o creu. De tota 
manera, el component mes remar
cable d'aquesta primera dotzena 
de cangons es defineix per la cár-
rega política —potser mes aviat la-
tent— que trobem a La meva térra 
—on es manifesta ja un cert nacio-
nalisme, encara que sigui en estat 
primit iu—, Se'n va contení —inter-
pretant el fenomen de l'emigració 
com a problema social—, Cant mi-
ner —símbol evident de classe 
oprimida—, Cop de destral —fent 
un joc ideológic amb les connota-
cions de Tofici de llenyataire— i 
l-'estaca, un senzill vals esdevingut ^ 
himne d'all iberament en molts in- ^ 
drets d'arreu del món. g 

En realitat, Els éxits de Lluís ¡¿ 
Llach és una recopilació de les pe- £ 
ees que va publicar en els seus set í 

Revista de Gliona 
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primers discssenzil ls, entre el 1967 
i el 1969. La tria va deixar fora qua-
tre composicions: La barca. El pare. 
Nit de somni i Damunt d'una térra, 
l'última de les quals seria publicada 
en diversos eiapés posteriorment. 

Musicalment infJuVdesper lacan-
gó francesa, les peces ó'EIs éxHs de 
Líuís Uach s'aguanten —mes que 
per la Metra o la interpretado— per 
la instrumentado que en féu Fran
cesa Burrull. 

El sait comercia l 

El segon elapé de Lluis Llach, 
Ara i aquí, és publicat per un nou 
segell discográfic —Movieplay—, 
que edita tots els seus treballs fins 
al 1977. L'álbum, que va aparéixer 
al mercatel 1970, recull unapa r tde 
l'actuació que el cantant va fe re l 13 
dedesembrede l 1969alPaiau dé la 
Música de Barcelona. Treball de 
clara intencionalitat comercial, in-
clou un gospel a Testil de Mahalia 
Jackson que evoca el paisatge em-
pordanés —Jo també he dormit a 
ralba—, una bossa nova amb lletra 
totalment pretextual —Jo sé—, 
dues canpons d'amor tópiques 
—Irene i Aquel! vaixell—, dos te
mes de reflexió política —Damunt 

*EÍ bandoler 

*Cop de deitral 

* A cara o creu 

*Cal que neixin flora 
a cada instant 

*La meva térra 

• Per un troi 
del (eu coft 

*Canfó de Nadal 
per a níngú 

*En Quítero 

«L'eitaca 

* Q u e ffllif era, marel 

• Se'n va content 

• Carneó lense fi 

"Els éxits de Lluis Uach", el 
peces deis seus seí primers 

ítlttO- COMPAIlltE ¿ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

r 

^^^^^^^^^^^B ^^^i^^^^H 

Huís 
llach ara i aquí 

• 

<»'*--*Mi^^^ 

"Ara i aquí", un intent de ter cangó comercial en cátala. 

primer elapé del cantautor de Vergas, recull 
discs senzills. 

d'una térra i Respon-me~ i quatre 
composicions que ja havien estat 
enregistrades en el primer elapé. 

La indefinició estilística, la inter-
pretació afectada, la musicalitat es
tereotipada i l'escás valor literari 
ó'Ara i aquí, sitúen —amb la pers
pectiva del temps— el possible mé-
rit d'aquest disc dins les coorde-
nades d'un intent de fer un tipus de 
canpó comercial en cátala. A 
aquesta mateixa época pertanyen 
algunes peces que Lluis Llach no 
arriba mai a enregistrar en elapé 
—El día, Temps i temps, Ceis tren-
cats. Despertar, Res no ha acabat i 
Tot sovint escolto histories que em 
parlen d'esclaus—, una bona part 
de les quals tenien torga mes quali-
tat que la major part de les que 
podem escoltar a Ara i aquí. 

Com un arbre nu, datat el 1972, 
apareix sota l'influx de la seva es
tada a Cuba, el novembredel 1970, 
i l'exili a París iniciat a principis del 
1971. La dimensió política s'hi ma-
nifesta de diverses formes: com a 
al.legat revolucionari a La gallineta. 
de manera épica en to pacifista a 
Dona, en ciau irónica contra la cen
sura a Bon senyor, amb expressió 
d' impoténcia a Debilitas formidinis i 
en homenatge instrumental a Che 
Guevara a Comandante. Hi t robem 
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Mmmí 
també, pero, la represa del tracta-
ment del costumisme com a tema 
—a Ningú no sabia el seu nom—, el 
retorn a l'adolescéncta —a A cavan 
del vent-—, el cant a la sensualitat — 
a Com un arbre nu— i l'exploració 
de la solitud i la Ilibertat. a Ma 
tristesa. 

Tot i ser musicalment mes com
pacte, algunes falles interpretatives 
desvirtúen la qualitat d'aquest disc, 
les lletres del qual teñen una con
sistencia superior a les deis ante
riora, 

p e d í per fxn ritfcB 

5tHK)Í53270 

"Viatge a Haca", el millar disc de Lluis Llach. 

El cantant empordanés, passejant per París. 

Revista de Gtrona 

A r o i y m p i a 

El 21 de gener del 1973. Lluís 
Llach actúa per primer cop al teatre 
mes importan! de la caneó euro
pea. Lluis Llach a l'Olympia, el seu 
quart á lbum, conté deu de lesdinou 
peces que hi interpreta. Les dues 
úniques cangons recollides en 
aquest disc que no havien estat 
enregistrades préviament en cap 
elapé son Novembre 72 i Somni, 
dos bons textos que presagien un 
augment de qualitat en la trajectó-
ria del cantautor empordanés. 

La publicació. I'any següent, del 
dlscl sí canto trist... representa una 
evolució molt clara —sobretot a 
nivell musical, pero també en ras
péete literari— en l'obra de Lluís 
Llach. Per primer cop —deixant de 
banda les interpretacions que havia 
fet d'alguns textos de Josep Maria 
Andreu—, posa música a poemas 
d'altri i ho fa amb un encert extraor
dinar ia Canpó a Ma/ra/ía, de Mari us 
Torres, i La casa que vufl, de Joan 
Salvat-Papasseit. La varietat temá
tica de les altres set peces del disc 
va des de la impotencia conjuntural 
d'EI ¡orn deis miserables i / si canto 
trist..., fins a l'amor entesen el sen-
tit mes genéric a Si arribeu i Que 
tinguem sorf. bo i passant per la 
sensualitat d'Onades. la solidahtat 
de Vaixell de Grecia i l'esperanpa 
oculta de Silenci. 

Viatge a Itaca. el sisé treball dis-
cográfic de llarga durada del can
tant de Verges, obre una nova 
etapa en la carrera de Lluís Llach i 
en marca el puntculminant i de mes 
creativitat. Publicat I'any de la mort 
del general Franco, l'álbum esdevé 
un reflex f idedigne de la immersió 
de Llach en el rock. La primera cara 
—intitulada genéricament Itaca, 
contravenint l 'ortodóxia lingüística 
catalana que dona per corréete 
ftaca— s'obre amb l'adaptació d'un 
poema bellíssim de Konstandinos 
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Kavafis al qual donen continuitat 
amb éxit notable un parell de textos 
del mateix Llach. La cangó, que 
trenca motiles peí que fa a la du
rada i a la conf igurado estética, és 
veritablement una meravella insu
perable, segurament, dins l'obra 
del cantautor vergelitá. 

El disc s'acaba d'arrodonir amb 
la intensitat vital de l tema/ \ forca de 
nits. A una certa distancia qualita-
tiva, cal valorar també la nostalgia 
soul d'Escriu-me aviat —sota la in
fluencia d'Aretha Franklin—, la sen-
sualitat amorosa de Fins al mai i la 
reinterpretació de la Revolució deis 
Clavells: Abril 74. 

En definitiva, per primera vega
da en l'obra de Llach, els compo-
nents literaris, musicals i interpre-
tatius assoleixen un nivell d'una dig-
nitat molt remarcable. 

Barcelona. Gener de 1976 és el 
títol de l'álbum en qué queda arxi-
vat per a la posteritat el document 
discográfic deis recitáis que Llach 
féu el 15, el 16 i e l17 del primer mes 
del 1976 al Palau Municipal d'Es-
ports de Barcelona. S'hi recull una 
cangó inédita en disc: Caneó sense 
nom, la pega mes prohibida que ha 
tingut mai en el seu repertori el can-
tant de Verges. 

"Barcelona. Gener de 1976", un álbum enregistrat en unes 
circumstáncies históriques inoblidables. 

Kavafis de nou 

El 1977, es publica Campana-
des a morts, que inclou a la primera 
cara un impressionant poema épic 
tractat de forma simfónica. Com
pleten el disc quatre peces d'una 
gran bellesa musical: A la taverna 
del mar —a partir d'un magnific text 
de Kavafis—, Vinyes verdes vora el 
mar —sobre un poema de Josep 
María de Sagarra—, Laura —amb 
l'amistat com a tema de fons— i 
Caneó d'amor, on apareix per pr i
mer cop d'una forma mes o menys 
clara en l'obra de Lluís Llach el 
tema de Thomosexualitat. 

Amb El meu amic el mar, Llach 
estrena, el 1978, un nou segell dis
cográfic: Ariola. r^algrat la idea ini
cial del cantant de fer un disc desi-
deologitzat, hi podem detectar tres 
cangons clarament reivindicatives: 
Camí cap a un nou cant —sobre la 
necessitalde persistir en lal lui ta—, 
Venim delnord, venim delsud—on 
es formula per primer cop d'una 
forma explícita la defensa deis PaV-
sos Catalans— i Companys, no és 
aixó, denuncia que incideix en la 
voluntat de superar el desengany 
del postfranquisme. 

En una línia mes lírica, trobem 
"Campanades a morts". amb una portada feta a partir d'un aiguafort de 
Malíes QueSglás. 
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"Verges 50", un recorregut pels paisatges adolescents d'un Llach más 
empordanés que mai. 

un deis millors textos que ha escrit 
mai Lluis Llach —Quan l'onada em 
duré a la platja deis morts—, un 
tema amorós —La poesía deis teus 
ulls—, una evocació marítima 
—Bressol de tots els blaus—, una 
excel.lent musicació de la Canqó de 
rem i de vela número XII de Josep 
Maria de Sagarra i la interessant 
pega instrumental Salpar. 

El mateix any que guanyava el 
Premi Luigi Tenco que atorga la cr i 
tica musical italiana al millor can
tautor del moment, el 1979, s'edita-
va el desé disc de llarga durada de 
Lluís Llach. Malgrat que el cantant 
afirmava el 1982 que era el millor 
disc que havia fet fins llavors, opi
no, modestament. que. al meu cr i -
teri , és la prodúcelo discográfica de 
menys qualitat que ha fet mai. 

Les tres primeros cangons de 

Revista de Giiona 

Somniem son veritables models del 
que podríem definir de péssimes 
composicions, especialment peí 
que fa a la Metra i a la interpretació. 
Encara —clam a favor del País Va
lencia—, CanQó d'amora la ¡libertat 
—ingenua i demagógica com la cr i 
tica que hi fa— i La muía savia 
—desafortunadíssima incursió en 
el terreny de la ironía— son tres 
peces indignes d'haverestat signa-
des per un cantautor que és reco-
negut arreu del món. 

Una intel.ligent musicació del 
poema Criatura dolcíssima, de 
Joan Fuster, salva l'honor d'aquest 
disc. que també conté un interes
sant tema suggestiu —Dibuix—, un 
testament avangat —Vida—, un de
siderátum caótic —Somniem— i un 
record nostalgia per la Catalunya 
Nord: Darrera les muntanyes. 

VJatge musical 

Verges 50, que veu la llum el 
1980, enceta una nova fase dins la 
dilatada trajectória de Lluis Llach, 
que en aquest disc se'ns presenta 
definitivament en la seva justa d i -
mensió: mes com a músic que no 
pas com a poeta o intérpret. A tra
vés d'un viatge instrumental. Llach 
ens porta al Verges de la seva in
fantesa resseguint. amb una musi-
calitat encantadora, els camins del 
vent, del mercat a la plapa, deis car
ros, de l'escola i de la processó. 
Com a complement digne - p e r o 
no tan meritori com la part instru
mental—, a la segora cara trobem 
tres cangons: Els meus ulls aquí, 
País peta i Arran de térra. 

Immers encara en la monoma
nía de fer cangons Margues que 
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mí 

El cantant, llegit 
A part del volum Poemas i 

canQons —que aplega la major 
part deis textos de l'obra de 
Lluís Llach—. la desena edició 
deis qual posará a la venda 
ben aviat Tres i Quatre, s'haN 
publicat quatre Ilíbres sobre 
Lluís Llach. 

Cronológicament. el primer 
a aparéixer fou Uuis Liach. un 
petit estudi de Josep Moya-
Argeler que Edícions Don 
Bosco va publicar el 1974 en 
un Ilibret que contenia també 
un treball del periodista gironí 
Josep Collel ldemont sobre 
Francisco Candel. 

La primera biografía del 
cantant empordanés ("edita, el 
1979. a l'Estat francés, Jean-
Claude Lattés. El lltbre —Lluís 

Llach. Catalogne vivre—, bon 
contextualitzador del «fenomen 
Llach», está signat pels 
periodistes Jacques Erwan i 
Marc Legras. 

El 1982, Puntual Edícions 
publica un altre estudi 
biografió —Lluís Llach. Un 
trabador per a un poblé—, 
basat fonamentalment en 
anécdotes, de rescriptor 
palamosi Josep-Miquel Servia. 

Finalment, el 1986, Edícions 
La Campana edita Lluís Llach. 
Historia de les seves canQons, 
un volum en el qual el cantant 
explica a Josep María Espinas 
els records que té del procés 
de composició de les cancons 
de la seva obra, 

durin una cara sencera d'un disc, el 
cantautor empordanés música 
—amb éxit, pero sense aconseguir 
arribar al nivell del text— una part 
del Ilibre L'ámbii de toís els ámbits 
—de Miquel Martí i Pol—, que pu
blica amb el titol Ara mateix dins 
l'álbum / amb el somriure, la re~ 
volta, editat el 1982, En el mateix 
disc, hi ínclou un convit a la mobi l í l -
zació —Elis son aquí—, un clam 
pacifista —Infaní de Beirut— i dues 
cangons d'amor: Som tu i jo i I amb 
el somriure, la revolta. 

T'estimo surt al mercal disco-
gráf icel 1984 amb una fórmula pre
ciosista presentat en un embolcal l 
moH estándard en qué els qui no 
coneixen Lluís Llach podrien pen
sar ben bé que s'hi amaga un con-
junt de cangons de caire comercia l . 
La realitat demostra, d'altra banda, 
que aquesta apreciació tampoc no 
és tan inexacta, com ho evidencien 
textos com Amor particular, Tínc un 
clavellpera tu \Adéu-siau. En can-
vi, cangons com / ara de nou i 
Aprendre presenten diversos as-
pectes mes interessants, sobretot 
peí que fa a la música. Per damunt 
de la resta, pero, destaca No abare-
teixiselsomni, una de lescreacions 
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Uuís Uach inicia amb 
"Astres" una nova etapa 

encara difícil de 
catalogar. 

I I I Í S I I A ( I I 

I aiiib el somriiire, 
la revolta 

Malgrat la cara más aviat trista de Lluis Uach a la portada. "¡ amb el 
somriure, la revolta" ós un disc d'esperanQa. 

mes aconseguides del repertori ac
tual de Lluís Llach. Menys reeixides 
resulten Corrandes d'exili —una 
musicació sobre un poema de Pere 
Quart al qual havia posat solfa amb 
mes inluició Ovidi Montllor— i Filis 
d'Hiroshima, una pega de poca en-
titat que valdría mes oblidar. 

A Maremar. editat un any des-
prés que T'esíimo. Llach continua 
dins la mateixa tónica que en la 
seva anterior producció. Capficat 
en una ampul.lositat musical que 
arriba a esdevenir monótona, es 
repeteix fins al cansament. Can-
gons com Maremar. Caní de l'enyor, 
Nin-non. Un núvol blanc. Mai no 
sabré. Només per a íu i No teñen 
una qualitat notóriament inferior a 
Tatenció que han causal entre el 
seupúb l icmésent regat , si l escom-
parem amb altres obres de molta 
mes entitat que han tingut una aco-
llida molt menys positiva. Un cas 
aillat seria, pero, A l'estacíó. una 
pepa que s'inscriu entre les millors 
del cantant de Verges. 

L'álbum doble Camp del Bar^a, 
que recull el recital que féu el 6 de 
ju l io ldel 1985 al Nou Camp. és inte
gral per quinze cangons que ja ha-
vien estat enregistrades préviament 
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JUtGE mí 

áDir' f . i n r 

LA'BARCA 

'«UERULIC ERAMARE 
EN ouní 

'"LPARC 

A dait a ¡'esquerra, el 
primer disc de Lluís 

Llach. A la dreta. en un 
elapé col.lecíiu. amb 
María del Mar Bonet. 

María Amelia Pedrerol. 
Pau Riba i Jordi Pujol. 
A baix, el primer disc 

on es recullen 
conjuntament els seus 

dos primers éxits: 
"L'estaca" i 

"El bandoler". 

i que no tenen cap interés suple-
mentari mes que el fet d'haver estat 
interpretadas en el recital mes mul-
titudinari ques 'ha fe t mai ais PaVsos 
Catalans. 

Nova etapa 

Amb la recent publicació. al final 
dei 1986, ó'Astres, Lluís Liach es
trena novament editora —aquest 
cop. ia multinacional CBS— i la 
seva obra sofreix un nou punt d' in-
fiexió que encara es fa difícil de 
catalogar. Obert a nous corrents 
musicais í disposat a canviar el 
rumb de ia seva obra, i'artista em-
pordanés ha fet, de moment, una 
incursió en el sempre insóiit món 
deisastres. Amb mes qualitat musi
cal que no pas literaria, les cinc ult i
mes cangons de la collita de Lluis 
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Llach ens apropen a diversos mons 
interrelacionals:/^síres, Sol, Uuna, 
Terra i Alé. 

A mes d'aquests disset elapés, 
Lluís Llach ha editat nombrosos 
discs senzills i epés, i una extensa 
discografia a l'esíranger —Suécia, 
e! Japó, el Brasil, Alemanya. Italia, 
Méxic, Su'íssa, Bélgica, Franca i el 
Quebec, entre d'altres paisos—; ha 
publicat álbums recopilaíoris, ha 
participat en un disc dedicat a Gar
cía Lorca i ha intervingut en enre-
gistraments discográfics de Marina 
Rossell. Ramón Muntaner, Josep 
Tero i María del Mar Bonet. 

Xevi Planas és periodista. 


