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dels escenaris, dia a dia i concert a concert

Lluís Llach
Quadern de Bitàcola

efadós®

Lluís Llach: Quadern de Bitàcola és una obra que 
recull, d’una manera original i com mai no s’havia 
explicat fi ns ara, la trajectòria professional del 
cantautor català més emblemàtic.

L’autor, membre de l’equip de treball i home de 
confi ança de Lluís Llach, ofereix un repàs exhaustiu, 
curosament detallat i il·lustrat, de la dilatada trajectòria 
del cantautor en el món de la cançó, en què es 
remarquen cronològicament els esdeveniments del 
dia a dia: els seus inicis, Els Setze Jutges, recitals, 
presentacions, enregistraments, concerts emblemàtics, 
la lluita, el compromís, etc. d’una manera no publicada 
mai abans en el nostre país.

Molt més que una simple cronologia, aquest 
excel·lent llibre és la veritable crònica d’un viatge 
del qual tots som partícips.

Bon viatge per als guerrers que al seu poble
són fi dels.
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Títol: Lluís Llach. 
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Autor: Josep Maria Vileu

Josep Maria Vileu forma part de l’equip de treball de Lluís 
Llach des de mitjan anys noranta. Seguidor des de ben jove de 
la seva trajectòria artística, esdevé un especialista i referent 
de la seva obra, i col·labora en diversos projectes bibliogràfics 
i audiovisuals dedicats a la figura del cantautor o en altres de 
més genèrics relacionats amb la Nova Cançó.

La seva amistat amb Lluís Llach es va forjant amb el pas del 
temps i impulsa, a petició del mateix cantant, la creació de la seva 
pàgina web oficial, que coordina i de la qual té cura. Actualment 
forma part de la Junta patronal de la Fundació Lluís Llach.
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