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Teresa Pous

A
questa trilogia
reuneix les lle-
tres i les parti-
tures de les
cançons de
Lluís Llach: de

Canta les seves cançons a Vi-
atge a Itaca, de Campanades
a mort a Maremar i d’Astres
a Poetes. Cada volum conté
una discografia, una selecció
de fotografies, una introduc-
ció del músic de Verges i apro-
ximacions a la seva obra es-
crites per Carles Gàmez,
David Escamilla i Josep
Maria Espinàs. La publicació
de Tot Llach coincideix amb
el rodatge de la pel·lícula Sal-
vador –la història de Salva-
dor Puig Antich basada en
l’obra de Francesc Escriba-
no–, dirigida per Manuel
Huerga, amb guió de Lluís Ar-
carazo i música de Lluís
Llach.

Quan Llach tracta de “l’o-
fici de cantar, l’atzar i altres
qüestions”, diu que ell arriba
tard a la “consciència políti-
ca” a causa de l’entorn famili-
ar i comenta que fa militàn-
cia del seu pòsit anarquista.
També explica que, en la seva
trajectòria, no hi ha cap es-
tratègia, cap camí traçat prè-
viament. Sempre ha volgut
qüestionar-se, desdefinir-se i
no pas definir un estil: “Quan
jo em poso al piano, el que in-
tento trobar són unes modu-
lacions internes, d’harmoni-
es que a mi em commoguin”.

Crítica

Sembla que és, sobretot, a
partir de Com un arbre nu
–composta a París l’any
1972– que el músic comença
a treballar i experimentar
amb la sensualitat de les pa-
raules. I al llarg del anys ha
posat la seva música al servei
de diferents poetes: Kavafis,
Màrius Torres, Joan Salvat-
Papasseit i Miquel Martí i Pol.
Martí i Pol, poeta amb el qual
va treballar en diferents pro-
jectes i amb el qual va com-
partir una gran amistat, ex-
pressa que les composicions
de Llach són una resposta a
les preguntes que no para de
fer-se i que crea la seva obra
“al ritme de la seva vida i de
les exigències ètiques i estè-
tiques”. El 7 d’abril d’aquest
2005 Lluís Llach ha partici-
pat en l’homenatge parisenc
a Miquel Martí i Pol fet al
mític Cafè de Flore –al cor
del bulevard de Saint-Ger-
main-des-Prés–, lloc on
anava el poeta d’Osona i tra-
ductor de Sartre, Simone de
Beauvoir i Jean Genet.

El jutge número setze és
Lluís Llach i, si la incorpora-
ció als Setze Jutges repre-
senta l’entrada oficial a la
Nova Cançó, el fet de cantar
l’any 1973 a l’Olympia de
París –com Gilbert Bécaud,
Jacques Brel, Léo Ferré,
Yves Montand, Édith Piaf...–
significa la seva projecció in-
ternacional. Carles Gàmez,
a la introducció titulada La
melodia de la felicitat fa una
visió panoràmica de l’obra de
Llach i ressalta que, des del
primer moment, connecta
amb el públic perquè sap
conjuminar la modernitat
amb l’aspecte de “rebel amb
causa” i filtrar l’air du
temps. Gámez destaca
“aquesta rara qualitat del

A Tot Llach hi podem llegir totes les lletres de les seves cançons. PERE VIRGILI

Narrativa
Sorra a les sabates
Joan Pons Pons
RBA / La Magrana
Barcelona, 2005

Melcion Mateu

Sorra a les sabates, del
menorquí Joan Pons
Pons (Ferreries, 1960)

representa l’obra més ambici-
osa fins ara d’un autor que
s’ha exercitat més que a bas-
tament en el relat breu i en la
narrativa juvenil, i a qui de-
vem títols com Nàufrags

Jocs de mans per agafar-se els dits

El jutge número 16

tació de la utopia a Germani-
es 2007, etcètera.

A L’espia que ens va esti-
mar, Francesc-Marc Àlvaro
diu que Lluís Llach, deixant
de banda les pàtries, ens
espia des de l’escenari men-
tre “es posa en aquelles zones
cremades de la pell i deixa
que les notes i les paraules
facin efecte... Llach ens ha
fet més valents, més justos,
més tendres, més generosos,
i millors amants del que som.
Amb això sol, amb el seu do
per musicar el desig de ser
una altra tribu, estem en
deute. Ell ho sap, és clar”.

(1993), Remant cap al sol
(2001) i Homes sols (2001).
Plantejada com una història
d’amor plena d’encontres i
desencontres, la novel·la és
un homenatge generacional a
aquells que eren infants quan
l’home va arribar a la Lluna.

Daniel Rotger i Susanna
Petràs, els protagonistes, es
troben l’un a l’altre el 1969 i
es persegueixen mútuament
durant més de trenta anys.
Entre les dificultats que hau-
ran de vèncer els amants hi
ha els problemes familiars
dels Petràs, de malnom Cara-
gols, que hauran de construir
i reconstruir la seva finca una
vegada i una altra. Les ambi-

cions professionals de Daniel,
al principi com a dibuixant de
còmics i més endavant com a
novel·lista, l’allunyaran més
d’un cop de Susanna. Les re-
lacions d’ella amb Vincent
Brunik primer i amb Jaume
Timoner més tard (matrimo-
ni inclòs) suposaran parènte-
sis importants en la història
d’amor. I per acabar, el greu
accident de trànsit que pateix
Daniel deixarà les coses en
suspens fins al desenllaç.

La novel·la s’obre amb la
descripció d’un quadre de
Goya i es tanca amb una me-
lodia de Mozart: les referènci-
es culturals –elevades o popu-
lars, també hi ha lloc per al

cub de Rubik i les cançons
dels Eagles– donen al narra-
dor un cert to assagístic i es-
devenen el rerefons pel qual
passen les aventures i des-
ventures dels protagonistes.
Hi ha, pel que fa a la veu nar-
rativa, un deute explícit amb
el Milan Kundera de La insu-
portable lleugeresa de l’ésser,
a qui l’autor cita a la primera
pàgina, però pel que fa a l’arti-
culació de la novel·la, que es
basa en la simbologia de l’a-
necdòtic i en un entramat
d’estranyes coincidències al
límit de la versemblança, a mi
em fa pensar en Paul Auster.

En els millors moments,
Joan Pons Pons impregna el

seu relat d’una rara poesia, a
voltes ingènua i a voltes te-
nyida d’un to dolorós i absurd
alhora. En d’altres, malaura-
dament massa sovint, la pe-
danteria del narrador es con-
tagia als personatges, i la
insistència amb què es pre-
senten algunes anècdotes
acaba conferint a la novel·la
unefecteredundantqueenfa
més feixuga la lectura i afecta
negativament el ritme narra-
tiu. Sense negar-li els punts
d’humor, és inevitable que
se’ns faci pesada una obra en
la qual els taxistes s’afanyen a
demostrar-nos que són doc-
tors en filologia anglesa, les
perruqueres parlen com biò-

logues i les infermeres sembla
queesdediquinamemoritzar
retalls d’enciclopèdia. Dei-
xant de banda uns diàlegs
pretensiosos i poc versem-
blants, la novel·la es ressent
d’una causalitat poc elabora-
da, amb solucions que sem-
blen improvisades: així, se’ns
descriu com a la protagonista
li col·loquen un pírcing al clí-
toris, i pàgines més endavant
se’ns aclareix que abans li ha-
vien depilat el pubis.

Joan Pons Pons, doncs, ha
fet una novel·la en la qual
l’atzar juga un paper primor-
dial, però no ha estat prou
hàbil per fer-nos creïbles les
coincidències que sostenen la
trama, per presentar amb na-
turalitat situacions i perso-
natges que voregen l’absurd:
ha volgut fer jocs de mans i ha
acabat agafant-se els dits.

músic, d’una banda sofisticat
i exquisit” i d’altra banda la
capacitat del creador popu-
lar. I David Escamilla a Lluís
Llach o la persistència de la
tendresa diu que s’ha de co-
mençar a parlar d’ell com
d’un alquimista de la tendre-
sa. Opinions com la de Lluís
Pasqual –“Lluís té la inspira-
ció d’un poeta i la saviesa
d’un pagès”– i les de Josep
Maria Espinàs, que, més
enllà de la sensibilitat, de la
“seducció i complexitat”,
posa èmfasi en la capacitat
de pensar i en la intel·ligèn-
cia de Llach, ens ajuden a

“encendre el llum en el mis-
teriós laboratori en què s’ha
fabricat, barrejant moltes
substàncies, l’obra de Lluís
Llach”, com escriu Espinàs.

Lluís Llach, que ha cantat
com a baríton en el Rèquiem
de Gabriel Fauré, ha col·labo-
rat amb artistes com ara
Maria del Mar Bonet, Marina
Rossell, el tenor Josep Car-
rerras, el contratenor Xavier
Torra, la bailaora Cristina
Hoyos, el músic Manel
Camps, el cantautor Pedro
Guerra, la cantant Lucrecia,
etcètera. A la seva obra hi tro-

bem multiplicitat de contin-
guts i impulsos: la sensualitat
al poema simfònic Viatge a
Itaca, la presència del paisat-
ge vital a Verges 50, la mira-
da contemplativa a El meu
amic el mar, els sons medi-
terranis a Maremar i a Un
pont de mar blava –l’anome-
nada cantata mediterrània
estrenada a València dins de
la programació dels premis
Octubre–, la profunditat del
rèquiem a Campanades a
morts, la complicitat a Laura
–la cançó dedicada a la gui-
tarrista Laura Almerich–, la
rebel·lió a La gallineta, l’exal-


