
34 cultura DISSABTE, 3 DE DESEMBRE DEL 2011 ara

NOVETAT EDITORIAL

La novel·la de Llach, una
història d’amor i amistat

Lluís Llach publica el 2 de febrer la
seva primera novel·la, Memòria
d’uns ulls pintats (Empúries). Am-
bientada a la Barcelona d’entre la
dècada dels 20 i dels 40, és una his-
tòria d’amor i amistat.

JORDI NOPCA

BARCELONA. “Lluís Llach es va pre-
sentar un dia a Grup 62 amb la vo-
luntat de donar a llegir la seva pri-
mera novel·la a Xavier Folch –expli-
cava l’editor Jordi Cornudella ahir
a la tarda–. Es va trobar que el fun-
dador d’Empúries ja s’havia jubilat.
Volia parlar amb Folch perquè, lite-
ralment, llegís el llibre i li digués si
estava fent el ridícul o no”. Tenint
en compte que Llach va posar punt
final a la seva carrera com a cantau-
tor el 2007 –una trajectòria de pràc-
ticament quatre dècades–, la recon-
versió en escriptor podia ser vista
fàcilment com una maniobra co-
mercial: d’aquí el recel de Llach a
l’hora de donar a conèixer el seu pri-
mer projecte literari.

Cornudella va ser un dels primers
lectors deMemòria d’uns ulls pintats,
i la sorpresa va ser doble: “Per una
banda,perserunanovel·lad’algúque
debuta passats els 60 anys, vaig tro-
bar que la història és potent, té gra-
pa i l’estructura estava molt bé. Per
l’altra, la segona sorpresa va ser
l’enorme receptivitat de l’autor.
Llach s’ha pres molt bé el procés
d’edició: ha acceptat les revisions

amb ganes d’aprendre, cosa que pot
fer pensar que aquesta no sigui l’úni-
ca incursió en el gènere novel·lístic”.

El gruix de la novel·la, que supera-
rà les 300 pàgines, indica que Llach
nos’hihaposatperpoc.Elstemesque
convoca i l’abast de la narració, que
defuigl’autobiografia,sónduespistes
més per pensar que l’aventura narra-
tiva de l’autor de discos com Viatge a
Ítaca, Campanades a morts i El meu
amic, el mar és molt probable que no
sigui ni única ni anecdòtica.

La Barceloneta, als anys 20
A Memòria d’uns ulls pintats Llach
presenta quatre amics, dos nois i du-
es noies, nascuts al barri obrer de la
Barceloneta l’any 1920. La novel·la
ressegueix la seva infantesa, la pri-
mera adolescència –que té lloc du-
rant els anys de la Segona República–
i el trencament que suposa la Guerra
Civil. “Una de les parts de la
novel·la que m’ha agradat
més ha estat justament la
que descriu les primeres
setmanes de la Guerra Civil,
l’ambient llibertari en què es
respira la part més neta de la
política, la que entra en con-
tacte més directament amb
els ciutadans –diu Eugènia
Broggi, actual editora d’Em-
púries–. Setanta anys després
la gent ha tornat a sortir al car-
rer: un i altre ambient tenen
punts en comú”. Broggi està conven-
çuda que la novel·la de Llach no és

cap caprici. És, això sí, una histò-
ria d’amor i amistat entre els dos
nois de la colla, Germinal i David,
explicada pel mateix Germinal
molts anys després a un jove di-
rector de cinema que busca un ar-
gument per fer una pel·lícula his-
tòrica. “Llach s’ha estat tres anys
per escriure la novel·la”, recorda
Cornudella. Broggi afegeix que un
dels grans mèrits del llibre és “ha-
ver recorregut a la imaginació i es-
capar del món que cronològica-
ment ha viscut”. Tots dos assegu-
ren que “en cap cas no és una no-
vel·la de cantautor”.e

Lluís Llach (Girona, 1948) no farà cap mena
de promoció del seu debut novel·lístic. PERE VIRGILI

‘Memòria d’uns ulls pintats’ serà publicada
el 2 de febrer a l’editorial Empúries

TEATRE

Donnellan
i Shakespeare
fan màgia amb
un sortilegi rus

Un Shakespeare meravellós amb
actors txekhovians. JOHAN PERSSON

Paolo Conte, quan el jazz dialoga amb el món

cordaven el jazz manouche de Djan-
go Reindhardt, mentre que els vents
–trompeta amb sordina– emulaven
més les orquestres dels anys 30. De
fet, l’orchestrina que portava Con-
te va ser un dels grans al·licients de
la nit. Els deu magnífics intèrprets,
al servei d’uns arranjaments impo-
nents, van pintar les cançons amb
una esplèndida riquesa tímbrica.

A punt de fer 75 anys, l’avvocato
conserva forces suficients per

afrontar un espectacle de dues
hores, tot i que amb un interme-
di no anunciat. Van sonar clàssics
com Wanda stai seria con la fac-
cia, ma però..., Alle prese con una
verde milonga, Sotto le stelle del
jazz, Gli impermeabili i Via con
me, la majoria incloses en l’anto-
logia Gong-Oh (2011). Les dues
últimes van marcar una línia fi-
nal ascendent que va tenir un
dels grans moments amb Diavo-
lo rosso, en què l’orquestra va
mostrar tota la intensitat.

Generós amb els músics
Conte va manar des del piano, pe-
rò també va regalar breus bufa-
des de kazoo i fins i tot va tocar la
marimba. De la seva veu rogallo-
sa ja s’ha dit gairebé tot, és una
veu que fa pensar en Tom Waits
i en Leonard Cohen, i que deno-
ta un inabastable món interior.
Generós amb els músics, Conte
va voler acabar el concert amb el
tema L’orchestrina, abans d’ofe-
rir Sijmadicandhapajiee com a
concís bis.e

A punt de fer 75 anys, Conte protagonitza xous de
dues hores. MICHAEL WEINTROB / VOLL-DAMM FESTIVAL JAZZ BARCELONA

VOLL-DAMM FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE BARCELONA

Homenatge
El concert
es va poder
llegir com
un tribut
al jazz

‘Latempestat’
TEATRELLIURE
1dedesembre

JUAN CARLOS OLIVARES

La companyia russa de De-
clan Donnellan ha trigat
una dècada a arribar a
Barcelona. Si les seves an-
teriors obres igualen la

màgia de La tempestat, l’espera ha
estat massa llarga. Aquest muntat-
ge és la millor prova que hi ha artis-
tes amb una visió tan profunda que
no importa en quin racó de món
anunciïn el seu evangeli perquè
sempre hi haurà qui hi confiï i s’hi
comprometi, com els extraordina-
ris actors del Txékhov Festival In-
ternacional del Teatre de Moscou.

Donnellan accentua el to crepus-
cular de l’última obra de Shakespe-
are. Pròsper sap que el seu temps ha
acabat. El coneixement és una càr-
rega que condiciona i força totes les
seves accions. El mag més cruel i el
savi més generós. La seva resistèn-
cia a reconèixer els canvis que con-
dueixen a l’ocàs està soterrada per
la consciència que toca deixar anar
llast, desfer-se del poder, alliberar
els que estima.

Un espectacle malenconiós fins
i tot en el seu generós percentatge
d’humor. La mirada de Donnellan
és la d’un Pròsper que seu en una ca-
dira i observa serè com el món que
controla comença a desaparèixer en
un miratge. Muntatge fet de detalls,
de gestos íntims: petons sense co-
dis, carícies obsessives, mirades cu-
rioses i martiris fins com agulles. És
una Tempestat que tracta amb afec-
te la singularitat dels seus personat-
ges: la personalitat salvatge de Mi-
randa, la seva connexió emocional
amb el monstre Caliban, el desig
d’humanitat d’Ariel, l’esperit de l’ai-
re que només aspira a ser lliure i
quan finalment ho aconsegueix se
sent perdut, el guinyol dels fools
(Stephano i Trinculo). La màgia que
neix del que és més simple, com un
encisador i trist conte infantil.e

Crítica

PaoloConte
L’AUDITORI.SALA1
Dijous1

BORJA DUÑÓ

Com era de preveure, el
concert de Paolo Conte
va acomiadar de manera
fantàstica el 43è Festival
de Jazz de Barcelona, un

certamen que alguns puristes tro-
ben massa eclèctic, però amb joies
amagades entre l’extensa progra-
mació. Conte, des de l’àmbit de la
cançó, exemplifica aquesta concep-
ció no exclusiva del jazz, com a mú-
sica en diàleg amb el món que l’en-
volta i no com la peça de museu en
què alguns la voldrien convertir.

El d’Asti sempre ha mostrat una
fascinació genuïna pel jazz i el con-
cert de L’Auditori gairebé es podia
llegir en clau d’homenatge al gène-
re. Tres guitarres rítmiques, amb
gran presència sobre l’escenari, re-

Crítica


