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Josep Maria Aloy el 2014 a la 
Setmana del Llibre en Català. AELC

Mor Josep Maria 
Aloy, escriptor i 

crític de literatura 
infantil i juvenil

LITERATURA

El crític i expert en literatura in-
fantil i juvenil, Josep Maria Aloy, 
va morir divendres al vespre als 71 
anys. Nascut a Manresa el 1948, 
Aloy va ser el biògraf de l’escriptor 
Josep Vallverdú i curador de l’obra 
de la poeta Joana Raspall. També 
va escriure llibres de literatura in-
fantil i juvenil com Renoi, quin 
conte! (1996) i Una picoreta estra-
nya (2000), i havia exercit de crític 
de literatura infantil i juvenil en 
nombroses publicacions. 

Després d’estudiar filologia ca-
talana, Aloy va exercir la docència 
a l’Escola Badia-Solé de Manresa 
durant 15 anys. Posteriorment va 
passar a treballar com a tècnic de 
justícia juvenil al departament de 
Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya. Arran d’aquella experiència 
va escriure la novel·la Queni, amb 
la qual va guanyar el 1991 el premi 
Serra i Moret de narrativa de la 
Generalitat de Catalunya.  

Aloy va especialitzar-se en la vi-
da i l’obra de l’escriptor de Rovelló, 
Josep Vallverdú. Va ser curador del 
recull Contes en òrbita (1991) i va 
publicar dos volums biogràfics de 
l’escriptor: Camins i paraules: Jo-
sep Vallverdú, l’escriptor i l’home 
(1998) i Retrats. Josep Vallverdú 
(2013). També va ser curador de les 
obres de Joana Raspall Bestiolari 
de Joana Raspall (2014) i Olor de 
maduixa (2016). 

Fortament implicat en la litera-
tura infantil i juvenil catalana, Aloy 
va exercir de crític de nombroses 
publicacions de referència del gène-
re, com ara Faristol, Catalan Wri-
ting i CLIJ, entre d’altres. A partir 
del 1993 va convertir-se en assessor 
de l’editorial La Galera i va formar 
part de diversos jurats de premis li-
teraris com el Josep Maria Folch i 
Torres, el Premio Nacional de lite-
ratura infantil i juvenil i el Premio 
Nacional de teatre.e
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Als peus de l’art de María José Llergo

grande). Llergo és la mà estirant el 
vestit quan canta per tangos (el 
cant en què ara com ara brilla més), 
la veu expressant tots els matisos 
del bolero Canción de las simples co-
sas i el puny tancat quan fa seva la 
consciència de classe dels versos de 
Chicho Sánchez Ferlosio a Canción 
de soldados. 

Tot plegat té sentit en una pro-
posta l’eix de la qual són temes pro-
pis que defensa amb l’aportació 
electrònica del productor Carlos 
Rivera i divendres també amb la 
BEO Big Band dirigida per Claudio 
Marrero, al costat de la qual Ller-
go encara va créixer més, enlaira-
da per l’imaginatiu arranjament 
d’Ismael Encina a El hombre de las 
mil lunas, lliurada a l’emoció del 

soul a El péndulo i portant el la-
ment de Nana del Mediterráneo 
cap a l’arravatament del gòspel. 

Llergo va plantejar el concert 
com un homenatge a Barcelona, 
la ciutat on ha viscut gairebé sis 
anys. “Fa un any estava estudiant 
aquí dalt”, va dir recordant el seu 
pas per l’Esmuc, on va coincidir 
amb bona part dels músics que 
l’acompanyaven a l’escenari. Pe-
rò al final el concert va ser un ho-
menatge del públic barceloní a 
María José Llergo, rendit als 
peus del seu art. “Sento el vostre 
aplaudiment com l’abraçada més 
bonica del món”, va dir una can-
tant que s’emociona amb una na-
turalitat impossible d’impostar. 
Que duri mil anys.e

La cantant 
María José 
Llergo durant 
el concert de 
divendres a la 
sala 2 de 
L’Auditori de 
Barcelona.  
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La cantant estrena ‘Sanación’ amb un concert extraordinari a L’Auditori

MÚSICA

pressar-se, d’uns personat-
ges que es revolten tot bus-
cant una comunicació que 
no acaba mai d’eixir. Lou-
is torna a casa després de 
molts anys d’absència per 
comunicar a la seva famí-
lia la seva imminent mort. 
Però el temps ha fet molt 
mal entre ells i la distància 
emocional, malgrat els senti-
ments que uns i altres alber-
guen, fa que la trobada no vagi 
més enllà d’uns adolorits retrets, 
d’un reiterat lament per la buidor 
de l’abandonament. 

Louis torna però no fa res per 
empatitzar. Probablement no sap 
com fer-ho. Només li queden pa-
raules trencades per a un comiat. 
Paraules encadenades amb una 
mètrica precisa per una fraseologia 
aparentment desordenada i que pa-
radoxalment sonen tremendament 
col·loquials. La germana petita, Su-
san, desvela la paradoxa: ell, un es-

criptor, no té paraules per a ella, 
per a la família. Només algunes 

postals amb dues lacòniques i 
convencionals frases. I, 

no obstant això, la pa-
raula (excel·lent la 

traducció de Ra-
mon Vila) regna 
en una proposta 
en què no hi ha 
acció més enllà 
de la freda i 
enigmàtica con-
frontació entre 

Louis i la família. 
Una obra exi-

gent tant per als in-
tèrprets, a qui Broggi 

ha inculcat un notable 
hieratisme fins a fer pensar 

si no es tracta d’espectres, com 
per a l’atenció de l’espectador. 
Una exigència brillantment re-
solta amb la impecable i impla-
cable comunió d’un superb Da-
vid Vert (com escolta i calla!), 
que guia l’obra i els seus com-
panys Clàudia Benito (quina mú-
sica en el seu dir), Sergi Torreci-
lla (inquietant), Màrcia Cisteró i 
Muntsa Alcañiz. Com deia el 
mestre: menys és més.e

David Vert 
protagonitza 
Només la fi del 
món a la 
Biblioteca de 
Catalunya.   
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María José Llergo L’AUDITORI 2 114 DE FEBRER 

Naturalitat, musicalitat, 
coneixement, atrevi-
ment i generositat són 
cinc virtuts de María 
José Llergo. La can-

tant de Pozoblanco, que divendres 
va omplir la sala 2 de L’Auditori en 
la presentació del disc Sanación, té 
a més una expressivitat fora mida 
amb el vibrato i es mou en les es-
cales altes amb una afinació prodi-
giosa. És una revelació, com ho va 
ser l’aparició de Sílvia Pérez Cruz, 
perquè com ella construeix un únic 
relat artístic integrant diferents 
elements, i tots els domina com si 
ningú més estigués capacitada per 
fer-ho d’aquesta manera. 

Flamenca sempre, Llergo impo-
sa la seva personalitat en tot mo-
ment amb naturalitat, sense forçar 
la situació, i és aleshores quan es fa 
palesa la magnitud del desafiament 
artístic. Es transforma en cantant 
de soul, i entens que sempre ho ha 
sigut. Se cita amb la història del fla-
menc amb la naturalitat més agosa-
rada, sense falsa modèstia ni dema-
nar permisos que no calen, i és ai-
xí, amb el magnífic guitarrista Marc 
López, com entoma allò que van 
cantar Lole y Manuel (la buleria To-
do es de color a pèl, sense micrò-
fons), la Niña de los Peines (Al gu-
rugú) i Camarón (Nana del caballo 
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‘Només la fi del món’ BIBLIOTECA DE 
CATALUNYA 114 DE FEBRER 

Jean-Luc Lagarce és un 
il·lustre desconegut entre 
nosaltres com ho va ser a 
la seva pàtria francesa 
fins després de la seva 

prematura mort als 38 anys vícti-
ma de la sida. Tot i un activisme te-
atral que va donar a llum 25 obres, 
no va ser fins al 1999 que es va es-
trenar a França Només la fi del món 
(Roberto Romei la va dirigir el 
2003 al Tantarantana) que el situ-
aria com un dels autors francesos 
contemporanis de referència. 

L’obra parla de l’amor familiar. 
O més ben dit de la necessitat 
d’aquest amor que no sap com ex-
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Les paraules trencades  
d’un comiat


