
 a colla dels quatre –en Ger-
minal, en David, la Joana i la

Mireia– són els protagonistes de
Memòria d’uns ulls pintats, una
història d’amor en moments di-
fícils, el debut literari del cantau-
tor Lluís Llach. No és una histò-
ria que retenia fa anys en un ca-
laix esperant el temps i el mo-
ment oportú per sortir... És com
tantes altres coses, com el ma-
teix vi que elabora el cantant a
les terres de llicorella de Porrera,
fruit de l’atzar. «Si m’haguessin
dit que jo escriuria una novel·la
o que faria vi, m’hagués fotut a
riure.» Tot va començar, explica,
quan el 2007 va deixar els esce-
naris després d’una carrera artís-
tica de quaranta anys. Va ser
aleshores quan va retrobar-se
amb la literatura i el plaer de lle-
gir i llegir. I d’aquí van aparèixer
les ganes i la necessitat d’escriu-
re, d’explicar coses.

Però si els seus personatges i la
història d’amor entre en Germi-
nal i en David –l’Amic Amat en
una reinterpretació dels versets i
la mística de Llull– senzillament
van aparèixer un dia com a argu-
ment, la resta és poc casual i atza-
rós. Qui relata la història és en
Germinal, ja vell, que evoca els
seus records a un jove director de
cinema que busca argument per
a una pel·lícula. És la història

L

d’uns joves i de tota una genera-
ció que va viure els moments
més convulsos i tràgics de la his-
tòria recent d’aquest país, els de
la Guerra Civil i la postguerra,
però també aquells dies d’espe-
rances i ideals que va significar la
República. El rerefons històric,
que Llach aprofundeix i retrata
de manera curosa, té a veure
amb el pòsit d’algú que per gene-
ració –és nascut l’any 1948– hi
està vinculat a través d’un fil, el
del relat dels mateixos protago-
nistes, especialment dels exiliats
amb els quals va coincidir a París
quan ell, com a cantant perse-

guit, era també un «pseudoexi-
liat». I la novel·la és volguda-
ment un homenatge a les gene-
racions que el van precedir i a al-
guns dels personatges clau en la
seva vida. Entre ells, la seva tata,
Presentació Sendra –així es diu
també la llevadora que porta al
món el protagonista–, nascuda a
la Barceloneta, l’escenari on

transcorre la novel·la. També vol
ser un tribut als que van fer pos-
sibles petites revolucions, enca-
ra ara enyorades, com les expe-
riències educatives dels anys
trenta, que Llach sintetitza en
l’Escola del Mar. I entre els molts
agraïments que conté el llibre no
hi falta l’homenatge a un dels
seus poetes, Salvat Papasseit.

SUSANNA OLIVEIRA

Amic i amat
«Memòria d’uns ulls pintats», el debut literari
de Lluís Llach i l’homenatge a una generació

«MEMÒRIA D’UNS ULLS
PINTATS»
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Una història d’amistat i amor
amb el rerefons de la guerra i
la postguerra a la Barceloneta.

Llach debuta en el món literari amb una novel·la històrica./ J.LOSADA
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És hora de sentir-hi bé

LLIBRES


