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L'Empordà homenatja Lluís Llach
Un concert i diversos actes a Verges per celebrar els 50 anys del debut de Lluís
Llach

Disseny per representar l'homenatge a Llach

La plaça Major de Verges acollirà el proper 20 de juliol un concert d'homenatge a Lluís Llach amb
motiu dels 50 anys del seu debut en un escenari i dels 10 anys de la seva retirada. La idea ha
partit de Verges, el poble on es va criar Llach i on, fa deu anys, va decidir fer l'últim concert.
Diuen que aquell concert és l'esdeveniment més gran que s'ha produït mai a Verges.
És en reconeixement a la trajectòria del músic i en agraïment per haver passejat el nom del poble
per escenaris d'arreu del món que Verges ha organitzat aquest concert, L'Empordà canta Llach
(http://www.verges.cat/promocio-fixe/concert-benefic-lemporda-canta-a-llach/) . Les entrades
(http://www.lesvoltes.cat/lemporda-canta-llach/) ja estan a la venda, i els beneficis que puguin
generar es destinaran a la Fundació Lluís Llach.
Hi participaran Miquel Abras, Joanjo Bosk, Jordi & Júlia Molina, Rosa Pou, Neus Mar, Les
Vox, Jofre Bardagí, Josep Tero, Víctor Branch i In Crescendo. Cadascú interpretarà dues
cançons: una del repertori propi i una altra de Lluís Llach.
El concert serà presentat per Martí Gironell i té la direcció musical de Pau Guillamet, Guillamino,
que dirigirà un quartet de músics empordanesos format per Toni Molina (bateria), Aleix Cansell
(piano), Emili Bosch (guitarra) i Gerard Cantero (baix), que seran els encarregats d'acompanyar
tots els cantants.
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Hi haurà cançons molt conegudes i altres que han passat més desapercebudes, peces de diverses
èpoques, inclosos els anys 80, que segons Guillamet caldra "desmidificar (de Midi) i tornar-les
una mica més orgàniques?. El director musical del concert ja anuncia un final apoteòsic amb Jofre
Bardagí a l'escenari: ?Lluís Llach és qui és avui en dia i som a les portes de fets molt importants.
Jo veig un final molt en clau 1 d'octubre?.
Però aquest concert no és l'únic acte d'homenatge que tindrà lloc a Verges aquests dies. El
dimecres 19 hi haurà una actuació de Borja Penalba i Mireia Vives, el divendres 21 es viurà la
projecció de la pel·lícula Llach, la revolta permanent amb presència del director de la pel·lícula i
d'alguns membres de l'Associació d'Afectats del 3 de març, i el dissabte 22, a les 6 de la tarda se
celebrarà l'acte d'agermanament dels pobles Verges i Porrera.
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