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Lluís Llach va decidir reti-
rar-se dels escenaris no
perquè estigués cansat o
perquè cregués que allò
que havia estat fent du-
rant més de quaranta
anys no valgués la pena, si-
nó perquè “volia viure
d’una altra manera”.
Aquesta és una llibertat
que no tothom suporta,
perquè als seixanta anys,
com els que era a punt de
fer el cantant el 2007, un
sap que ha de començar a
“aprendre a ben morir,
que és una cosa que a la
gent l’espanta molt”.
Llach, al contrari, s’ha
sentit renéixer, en
aquests “anys hecatòm-
bics” que ha dedicat a es-
criure la seva primera no-
vel·la.

Memòria d’uns ulls
pintats (Columna), que
ahir va rebre el X Premi M.
Àngels Anglada que con-
cedeix l’institut Ramon
Muntaner de Figueres,
narra una història d’amor
ambientada en un barri
obrer de la Barcelona an-
arquista de principis del
segle XX. “És una època
que no s’ha valorat gaire i
que a mi sempre m’ha in-
teressat molt, sobretot
perquè és un dels fantas-
mes que el neofranquis-

me, és a dir, la transició,
s’ha preocupat més d’eli-
minar”, va precisar el can-
tant, que va anunciar que
el llibre és a punt de sortir
en traducció al francès.
“Jo em considero un apre-
nent de l’escriptura, un in-
trús”, deia ahir poc abans
de recollir un premi que va
dir que l’“honora”. Sense
cap experiència prèvia
com no fossin les lletres de
les cançons, Llach explica
que resolia els dubtes que
li plantejava l’escriptura a
còpia d’instint i “escoltant
els ritmes dinàmics de la
mateixa narració”, amb
una intuïció semblant per

acordar música i emoció a
la que requerien els reci-
tals. De fet, la seva forma-
ció literària es remunta a
la joventut, quan llegia so-
bretot poesia o assaig, per-
què els quaranta anys que
ha dedicat a la cançó, “una
feina obsessiva i absor-
bent que t’exigeix treure
un disc cada any i mig i fer
uns vuitanta recitals per
temporada”, no li han per-
mès llegir més que algun
poema escadusser. Per ai-
xò mateix, va voler agrair
els consells d’un dels seus
primers lectors, l’escrip-
tor Lluís Muntada, que
ahir, de fet, va acompa-

nyar-lo en l’acte de lliura-
ment del premi a Figueres.

Sobre la possibilitat que
algun dia reprengui la car-
rera musical, Llach va ser
rotund: “M’he adonat que
no tinc cap ganes de tor-
nar als escenaris, i since-
rament per mi també ha
estat una sorpresa.” Si al-
guna vegada ha fet una ex-
cepció i ha tornat a seure
davant el piano, va aclarir,
ha estat per “deutes amis-
tosos”, però en tot cas
“igual que aquelles iaies
que saben cuinar i a qui la
família demana de tant en
tant que prepari un dels
seus guisats”. ■

Lluís Llach rep l’Anglada
assegurant que només és
“un aprenent d’escriptor”
a El cantant recrea a ‘Memòria d’uns ulls pintats’ la Barcelona anarquista de
principis del segle XX a Confessa que no té “cap ganes” de tornar als escenaris
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Lluís Llach, ahir a l’institut Muntaner amb el retrat d’Anglada al darrere ■ LLUÍS SERRAT

El periodista gironí Dani
Chicano impulsa i dirigeix
Proscenium, la primera
revista d’arts escèniques
de l’Estat espanyol conce-
buda per a tauletes, que va
presentar ahir al vespre el
seu número 0 a la sala La
Planeta, de Girona. La re-
vista neix, a Girona i en ca-
talà, amb un monogràfic
dedicat a Temporada Alta,
que ja està disponible a
l’Apple Store. La previsió
és que aquesta publicació
digital, interactiva i gratu-
ïta, que té els Països Cata-
lans com a àmbit de difu-
sió, comenci a publicar-se
a partir de principi del
2014 amb periodicitat
mensual. De moment,
Proscenium es pot visua-
litzar en tauletes Ipad i
més endavant també
s’adaptarà a Android i Ip-

hone. La Communitat s’ha
encarregat de la part tèc-
nica de la publicació, que
té el suport de Temporada
Alta i la Diputació de Giro-
na i busca patrocini privat.

Una llarga entrevista al
cineasta Albert Serra,
plantejada com una con-
versa amb Guillem Terri-
bas –amb text i imatges en
vídeo–, i altres entrevistes
al creador belga Guy Cas-
siers, Josep Maria Miró i
Jordi Galí, es complemen-
ten d’una manera molt di-
nàmica i visual amb altres
continguts, com ara una
secció d’audioteatre –amb
un fragment de Nerium
Park– i una altra de gags
en vídeo a càrrec de Cas-
cai. La revista, amb Joa-
quim Armengol com a
subdirector, té també
“una càrrega crítica im-
portant” i pren partit con-
tra el 21% d’IVA a les arts
escèniques. ■

a ‘Proscenium’ és gratuïta i dedica el
seu número 0 a Temporada Alta

Neix una revista
d’arts escèniques
per a tauletes
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Cascai, ahir, a la presentació de ‘Proscenium’ ■ LLUÍS SERRAT

L’obra Nerium
Park, escrita i
dirigida per Jo-
sep Maria Miró,
que va guanyar

l’últim premi Quim Masó a
projectes teatrals, s’estre-

na a La Planeta, dins de
Temporada Alta, amb les
entrades exhaurides per a
les dues funcions progra-
mades, demà i diumenge.
Nerium Park està prota-
gonitzada per una parella
jove, interpretada per Ro-
ger Casamajor i Alba Pu-
jol, que s’instal·la en la ur-

banització que dóna nom
a l’obra i que, víctima de la
crisi, es va degradant sen-
se gairebé veïns, com tam-
bé es va degradant en pa-
ral·lel la relació de la pare-
lla. L’obra, de vuitanta mi-
nuts, s’estructura en dot-
ze escenes, corresponents
a dotze mesos, que són

flaixos amb diàlegs “molt
precisos, com una partida
de ping-pong”, en què la
música de Carles Cors re-
força un drama íntim amb
dimensió social i un cert
suspens. L’obra també va
guanyar el premi Vidal i
Alcover de textos teatrals i
es veurà al Grec 2014. ■
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‘Nerium Park’, la urbanització
fantasma on moren els somnis
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