
Genealogia d’un revolucionari

Un parell de jovenassos alt-empordanesos volien 
acomiadar el mític Llach en el seu darrer concert. 
Desitjaven endinsar-se en el món Llach i, amb una 
tendra musicalitat, preguntaren a un vergelità:

—On és «a» can Llach?
La pregunta, a l’home, no li era nova del tot, i per 

això la resposta fou d’una sornegueria finíssima, 
típica d’aquestes contrades.

—A Verges, que jo sàpiga, no n’hi ha pas cap, de 
casa que es digui «aixís».

Certament, la família Llach Grande s’establí en 
aquest poble, però eren nouvinguts. I molt ben-
vinguts, per cert!: un metge i una mestra, cap a 
mitjans de 1940, en un poble tant petit, eren un 
actiu important.

—Sí, «emprò», bé hi vivia la família de Lluís Llach 
—insisteixen els bordegassos, sorpresos.

—Ah, sí home, sí!, sí que hi vivien! S’estaven als 
afores, a tocar de les quatre carreteres —respon 
el vilatà.

—I es pot saber on és això de les «quatre carre-
teres»?

Llavors esclata la saviesa popular:
—I tant que sí, aquí no ens amaguem pas de «re»! 

Sabeu on és la carretera que va cap a «Tarruella»? 
I la que va a la Tallada? Doncs allà mateix! Ja ho 
trobareu, ja ho trobareu...

En un poble petit, anar perdut i fer fila de foraster 
pot ser tot un viacrucis (en el sentit literal de la 
paraula quan parlem de Verges). Lluís Llach bé prou 
que va posar solfa a aquest aspecte.

Els Llach Grande van arrelar a Verges, i de quina 
manera! El poble recorda amb afecte el pare, Josep 
Maria Llach i Llach, que durant molts anys fou el met-
ge de la vila i també l’alcalde una bona temporada 
(1950-1963). El fill Lluís –tothom ho sap– ha lligat 
per sempre el seu nom al de Verges, de la mateixa 
manera que Verges és inseparable de la seva anti-
quíssima i estimadíssima «Professó».

L’orgull del poble no pot oblidar els paisatges de 
l’Empordà creats per Lluís Llach: des de Verges 50 i 
País petit, les sonores imatges del seu campanar, el 
xiuxiueig del vent, la terra i la seva gent, fins a Verges 
2007, cançó amb què s’acomiadà, i tantes i tantes 
altres cançons apreciades i premiades a casa nostra 
i a l’estranger. Com a exemple d’aquesta satisfacció, 
en el moment oportú el poble trià per majoria, i sense 
dubtar-ne, el nom de «País Petit» com a capçalera 
de la revista local.

Aquells forasters es podrien preguntar: «Doncs 
d’on eren els Llach Grande?» Bé, el mateix cantautor 
ja ho té dit i escrit: la seva mare, una persona de caire 
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Joaquim Llach i Coll, besavi de Lluís Llach (1874)

liberal, era mestra (exercí a la Pera, Verges i Jafre) i 
filla d’una família burgesa de Barcelona, procedent 
de Porrera (el Priorat). El pare era metge, fill de Sant 
Martí Vell (el Gironès) i descendent d’una nissaga 
de terratinents conservadors.

—«Emprò»... «aixís» on era «a» can Llach? Es 
demanaran finalment els dos bordegassos. Per do-
nar-los la resposta, anirem a cercar l’origen patern 
del nostre cantant.

Breument: Sant Martí Vell és una petita vila, avui inclo-
sa en la moderna (inventada) comarca del Gironès, que 
antigament tenia tants lligams amb la Bisbal com amb 
Girona, o més, de ben segur per la seva mateixa ubicació 
i relació amb les Gavarres. Recordem que el conegut i 
enaltit santuari dels Àngels forma part del seu terme. 
De fet, el camí ral que passava per Sant Martí gairebé 
és a mig camí d’ambdues poblacions esmentades.
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La parròquia de Sant Martí Vell apareix documen-
tada per primera vegada l’any 1035. Part del temple 
s’edificava en 1433, però la majoria dels seus ele-
ments actuals foren construïts entre 1587 i 1606. El 
campanar té un perfil gòtic que evoca, sens dubte, 
el de l’església de Sant Feliu de Girona.

El nom del poble podria tenir l’origen en la família 
dels Santmartí (o Sant Martí), uns nobles que en el 
segle XII hi tenien casa forta o castell i que, amb el 
temps, es traslladaren a Girona i ocuparen càrrecs 
de relleu. A la paret de migdia de l’església hi ha 
una làpida que correspon a l’esmentat llinatge. Tot 
al voltant del temple s’intueix força bé el que fou 
la cellera (o sagrera: espai sagrat, cementiri). Just 
darrere de l’emblemàtic edifici hi ha la que fou la 
casa pairal dels Llach Guilla, pagesos benestants. 
Aquest és el nom amb què es coneixien –almenys 
des del segle XVII i fins al XX– els avantpassats de Lluís 
Llach. A la llinda de la porta que s’obre a la plaça del 
poble s’hi pot apreciar el que fou la inscripció del 
nom de la casa, ara repicada. Encara avui, els pocs 
santmartinencs que hi habiten coneixen aquesta 
casa com «can Llach Guilla», tot i que ja no pertany 
a la família Llach. Per a copsar millor l’arquitectura 
del casal, és recomanable voltar-lo per darrere i ob-
servar-lo des de l’altra banda d’un petit torrent que 
hi ha allà mateix.

A Sant Martí hi havia –almenys des de mitjan el 
segle XVI, segons ens indiquen els llibres sagramen-
tals– tres grans llinatges de nom Llach:

1. Els Llach de la Muntanya (a mitjan segle XIX hom 
els comença a anomenar Llach dels Àngels): Llinat-
ge rellevant d’hisendats, que gaudiren de diversos 
privilegis i honors, com ara els de Ciutadans Honrats 
de Barcelona i de Girona, i el Privilegi Militar (conde-
corats). L’esmentada família estigué vinculada a la 
fundació del santuari dels Àngels (1409), i del bisbat 
n’obtingueren el privilegi de sepultar-hi els seus 
familiars. L’única làpida que es troba a l’interior del 
santuari es refereix, en llatí, a aquests Lacus Lacuum 
ex Monte [...] 1683, expressió que podríem traduir 
com «Llach, dels Llach de Muntanya».

2. Els Llach Guilla (vegeu les notes de l’arbre ge-
nealògic adjunt): El primer Llach Guilla (o de vegades 
Guilla Llach) és documentat com a Llach Guilla de la 
Vila (per la ubicació de la casa). D’aquesta destacada 
família també hi ha Ciutadans Honrats de Barcelona 
i de Girona i hisendats o propietaris terratinents, 
carlins..., entroncats alhora amb altres llinatges no-
tables. Són els avantpassats de Lluís Llach.

3. Els Llach Joglar –posteriorment anomenats 
Llach Músic–, els Llach Teixidor, els Llach Campa-
ner, els Llach de la Cellera –que esdevindran Llach 
de la Vila o també Llach de la Portallera i en el 
segle XIX Llach de les «Retxes»– i els Llach de les 
Roques: Procedien tots d’una mateixa família. Els 

seus membres anaven modificant o alternant més 
d’un apel·latiu. Aquesta gran branca sembla força 
vinculada a l’anterior, sense que de moment la do-
cumentació disponible hagi permès determinar-ho 
amb certesa.

La Guerra del Francès (1808-1814) tingué per esce-
nari vivent la muntanya dels Àngels i el seu santuari. 
En aquests mateixos paratges es covaren carlins de 
renom procedents del món pagès més conservador: 
recordem el general Savalls, nat en 1817 a la veïna 
localitat de la Pera, que participà en les tres guerres 
carlines. Molts dels pagesos hisendats de la ruralia 
tenien familiars que seguien la carrera militar, cosa 
que els podia proporcionar influències i privilegis.

També l’hisendat Joaquim Llach i Coll –avi del 
metge Llach, o sigui besavi del cantant– fou un 
destacat carlí de la província de Girona durant l’últi-
ma carlinada (1872-1876): l’any 1874, a vint-i-quatre 
anys, ja era membre del Primer Esquadró de Girona 
d’aquelles tropes.

En 1905 els propietaris de Sant Martí Vell, Antoni 
Adroher, àlies «Llach dels Àngels», i Joaquim Llach 
i Coll, àlies «Llach Guilla», formaven part de la Junta 
Tradicionalista de la província de Girona. En el 1912 
el fill i hereu de Joaquim, Manuel Llach i Sastre, 
era vocal de la Joventut Tradicionalista i també fou 
sometent de Sant Martí Vell, cos del qual seria ca-
poral l’any 1929.

La rellevància familiar també comportava feina: el 
21 de juliol de 1907 el rector de Sant Martí, Joaquim 
Franch i Colomer, beneí dues campanes noves per 
a l’església parroquial, que havien estat refoses a la 
foneria de Francesc Puig, àlies «Pallés», de Girona. 
Els padrins de la campana petita foren Manuel Llach 
i Sastre i Pilar Llach i Guerra, i li posaren els noms 
d’Agustina i Dolors. Els padrins de la gran foren 
Josep Torras i Sampol i Maria Puig, muller de Joan 
Sala, propietari de Sant Martí, i li posaren els noms 
de Maria i Martina. La cerimònia acabà amb un repic 
de campanes i, des de can Llach Guilla, els padrins 
obsequiaren els congregats a la plaça tirant a bateig. 
Ja el Nadal de 1790, el llavors rector, Josep Masmit-
jà, beneí una campana de 3 quintars i 21 lliures de 
pes, treballada pel courer Salvi Serratosas de la Bis-
bal, i aleshores els padrins havien estat Josep Llach 
Guilla, pagès, i Gertrudis Llach i Carreras, muller de 
Joan Llach de la Muntanya, pagès, que escolliren 
els noms de Maria Teresa, Josepa i Martina per a 
aquella campana.

Torras i Sampol (nat a la Bisbal d’Empordà en 
1869) també era un propietari de Sant Martí i notari 
rellevant que exercia a Barcelona (1894). Aquell ma-
teix estiu de 1907 fou escollit candidat catalanista 
de Solidaritat Catalana pel districte de Torroella de 
Montgrí. Publicà el seu manifest electoral datat a la 
seva casa pairal, l’antic mas Torras, avui rebatejat ca 
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l’Elsa. En 1908, ja com a diputat a Corts al Congrés, 
dugué importants proposicions per a un pla general 
de carreteres per a enllaçar Cervià, Bordils, Sant 
Martí i la Bisbal. Avui els descendents de Torras i 
Sampol són els propietaris de can Llach Guilla.

Els Salesians (el Pont Major, Girona) fou l’escenari 
on l’any 1911 el barbut monjo caputxí (OFM) «Pare 
Just de Sant Martí Vell» –així era anomenat en la 
premsa de l’època, tot i que sembla que havia nas-
cut a Girona el 1880–, el qual havia servit a casa del 
«senyor Llach Guilla», donà la benedicció nupcial a 
Carme Llach i Sastre, filla de Joaquim Llach i Coll 
i de la vergelitana Maria Dolors Sastre i Marquès 
(neboda per part de mare del distingit farmacèutic i 
prohom vergelità Dr. Ramon Marquès i Matas). En 
1917 aquest pare Just anà de missioner a les tribus 
salvatges de Colòmbia i s’hi estigué divuit anys. 
L’agost de 1935 anà a passar uns mesos de repòs a 
can Llach Guilla i llavors retornà a l’Amèrica Central. 
Per aquest motiu li feren un comiat al santuari dels 
Àngels el 16 d’octubre de 1935, i abans de marxar 
encara passà per Casa Carles (Girona), on féu una 
conferència sobre el seu apostolat en terres indí-
genes. El desembre de 1935 ja es trobava a Nova 
Orleans per dirigir-se cap a Bluefields (Nicaragua), 
ciutat que des de 1987 s’agermanà amb Girona.

El maig de 1921 Joaquim Llach i Coll fou nome-
nat president de la Junta Provincial Tradicionalista 
de Girona. El «senyor Llach Guilla» es traslladà a 
Girona, però estiuejava a la seva casa pairal de Sant 
Martí. Jaume Marquès i Casanovas (can Llach dels 
Àngels, Sant Martí Vell, 1906 - Girona, 1992), el qual 
fou canonge, arxiver i cronista oficial de Girona, re-
cordava així aquest membre de la família Llach: «Al 
segon [pis de la Pujada del Pont de Pedra, núm. 3 de 
Girona] hi havia la residència de la família Llach de 
Sant Martivell [sic], anomenada Llach Guilla [...]. Un 
venerable ancià de llarga barba blanca, don Joaquim 
Llach, era un vell militant de la Comunió Tradicionalis-
ta de Girona, el qual vaig veure per primera vegada 
quan hom li rendí un homenatge a l’any 1921 [sic].» 
(Los Sitios de Gerona, 21.10.1979).

Val a dir, però, que en realitat l’homenatge li feren 
el 25 d’abril de 1926: se celebrà a Girona, a l’església 
de Sant Feliu, i acabà a l’Hotel Peninsular, on es va 
fer l’acte de jurament a la bandera que duia per lema 
la màxima carlina Dios, Patria y Rey, reforçada amb 
la inequívoca expressió y que hemos de defender 
de las turbas liberalescas y anárquicas.

Els jaumins (abans carlins) de Girona havien prepa-
rat aquest homenatge al seu cap provincial, atès que 
Jaume de Borbó (duc de Madrid) li havia concedit a 
principis de 1926 la Creu de Cavaller de l’Orde de 
la Legitimitat Proscrita i en aquella festa li fou im-
posada. Dit acte fou telegrafiat per al coneixement 
de Jaume de Borbó i de Borbó-Parma, pretendent 

tradicionalista al tron de la Corona espanyola entre 
1909 i 1931.

«Es parlava amb gran respecte, entre els carlins 
que es mantenien fidels, del que consideraven el seu 
cap, que era el senyor Llach Guilla, de Sant Martí 
Vell.» (Ramon Guardiola i Rovira. Diari de Girona, 
20.10.1988). 

El patriarca Llach morí a setanta-vuit anys a la seva 
casa pairal de Sant Martí. La mort d’aquest hisendat 
tingué molt de ressò: la portada sencera del Diario 
de Gerona del 17 de maig de 1928, llevat de la cap-
çalera, era tota una esquela. Dos dies més tard, el 
mateix diari feia una ressenya de la seva biografia 
carlina, i l’estiu de 1928 la Joventut Tradicionalista 
publicava en el seu butlletí un monogràfic dedicat 
al «senyor Llach Guilla».

En endinsar-nos en els orígens dels Llach, hem 
anat a raure al món rural, on tots tenim arrels. Lluís 
Llach estava envoltat de familiars conservadors més 
que no pas de liberals; però ell va triar un vessant 
nou, que el satisfés. Certament ho aconseguí: cre-
ador incansable, compromès i coherent, ha obtingut 
prestigi i guardons arreu del nostre país i més enllà. 
Tot i això, no li va ser fàcil: va haver-hi de posar mol-
ta i molta música, cosa que per a tots nosaltres ha 
estat un gran regal.

JAUME SALÓ I SOLER
GRUP DE RECERCA DEMOGRÀFICA I GENEALÒGICA
ASSOCIACIÓ D’HISTÒRIA RURAL DE LES COMARQUES GIRONINES

Joaquim Llach i Coll (“Llach Guilla”), de vell
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