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D
os anys. Eixe és el temps que va du-
rar el regnat de Jerry Lee Lewis. Entre 
1957 i 1958, el pianista de Ferriday 
(Louisiana) va arribar al número u de 

les llistes americanes amb temes com Whole 
lotta shakin’ goin’ on i Great balls of fire i es 
va col·locar en una posició que havia de per-
metre que es coronara com a nou monarca 
del rock and roll, just en el moment en què 
Elvis Presley desapareixia de l’escena rumb 
a l’exèrcit. Els fets, no obstant això, van anar 
d’una manera molt diferent de l’esperada: la 
primera gira per Anglaterra, la que havia de 
consolidar el seu èxit, es va vore embolicada 
en la polèmica quan la premsa va descobrir 
que Myra Gale, la parella que l’acompanya-
va en arribar a l’aeroport, tenia tretze anys. 
I, de més a més, era cosina. 

L’escàndol va obligar els promotors a cancel·lar els concerts 
programats i va ser l’inici de la caiguda en desgràcia de 
l’artista, que només tornaria a alçar el cap a les acaballes dels 
60, quan va gravar diversos discos de country amb els quals 
va tornar als primers llocs de la Billboard. Però només va 
ser un miratge. L’addicció a l’alcohol i a les amfetamines, 
la incapacitat manifesta per a administrar la seua fortuna, 
les demandes constants de les exdones, uns quants ingressos 
hospitalaris i topades constants amb la llei van convertir la 

seua vida durant els anys 70 en una cosa 
molt semblant a un informe de successos.
Ho explica Nick Tosches en Hellfire: The 
Jerry Lee Lewis Story, considerada per molts 
crítics (entre ells, el totèmic Greil Marcus, 
que firma el pròleg) la millor biografia rock 
que s’ha escrit. I pot ser que no els falte 
raó, perquè el llibre, publicat originalment 
en 1982, va molt més allà del que s’espera 
en un text del gènere. De fet, Tosches 
aprofita l’origen de Lewis, Louisiana, per 
a traçar un relat que entronca directament 
amb les novel·les de William Faulkner i la 
seua descripció d’un paisatge físic i moral 
profundament marcat per la superstició i 
el fanatisme religiós. Situada en ple cinturó 
bíblic, la terra on va nàixer el pianista, a qui 
l’autor es referix a sovint com al «darrer fill 

indòmit», era un lloc temorós de Déu, que considerava el 
rock and roll la música del dimoni, i durant tota la vida Lewis 
es va debatre entre la fama i els remordiments, una lluita 
interior entre el bé i el mal, entre el que feia i el que tocava fer, 
que va convertir la seua consciència en un camp de batalla.

Unes quantes voltes va anunciar que deixaria de tocar 
cançons provocatives per a abraçar la fe, esperonat pel cosí, 
Jimmy Lee Swaggart, que s’havia convertit en predicador i 
pareixia tret d’una novel·la de Flannery O’Connor. També 
va gravar discos, però de gospel, sempre per a servir a Déu, i 
va fer moltes pregàries pel seu parent esgarriat, les quals no 
van servir de res, perquè encara que Lewis sabia que vivia 
en pecat (era bígam als dèsset anys) i patia per eixe motiu, el 
poder d’atracció de la música era massa fort per a resistir-se. 
Bon coneixedor de la Bíblia, era l’encarnació dels versicles de 
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Contra Editorial traduïx a l’espanyol «Hellfire: The Jerry Lee Lewis Story», de Nick 
Tosches. Considerada la millor biografia rock que s’ha escrit, fa un retrat de l’indomable 
pianista marcat pel seu origen, al sud dels Estats Units, i per la lluita interior que va 
tindre entre dedicar la vida a la música del dimoni o seguir els preceptes cristians.
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w EDUARDO GUILLOT (València, 1967) és periodista, realitzador i crític 
musical. Escriu de música en ‘Urban’, de ‘Levante-EMV’, i col·labora amb el 
diari ‘Valencia Plaza’ i revistes com ‘Rockdelux’.



l’Apocalipsi 6.8: “I vaig vore que hi havia un cavall cendrós. 
El seu genet s’anomenava la Mort, i anava acompanyada 
del seu reialme”, l’infern. Ell anava a cavall d’un piano, però 
també portava les flames de la condemnació, les mateixes 
que van sorgir de l’instrument quan en un concert el van 
obligar a tocar abans que Chuck Berry i va decidir pegar-li 
foc per a assegurar-se ser l’estrela del xou.

Tosches relata de manera novel·lada, però sense escatimar 
dades, com Jerry Lee Lewis va tocar la glòria amb la punta 
dels dits gràcies a les gravacions per a la Sun Records de Sam 
Phillips, però també el descens a l’abisme i l’enorme càrrega 
de culpa (va perdre dos fills) que sempre el va acompanyar. 
Un llibre molt allunyat de la biografia que, també en 1982, 
va escriure Myra Gale, en col·laboració amb Murray Silver, 
i que serviria com a base per a la pel·lícula Great balls of fire! 
(Jim McBride, 1989), una fantasia pop que, com a mínim, va 

descobrir la seua figura a una altra generació. Pare per a on 
pare, amb huitanta anys, segur que per fi ha trobat la pau w
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