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Directa, Barcelona Metropolis,
Masala, Gara, Diagonal, Illa-
crua i Vilaweb.
Montse Santolino escriu al prò-
leg: “Escriure amb el cap, amb el
cor i amb el puny. Poques res-
ponsabilitats més grans que
construir bons relats per aju-
dar-nos a reconèixer-nos i a
confiar en les nostres pròpies
forces. Perquè no oblidem que
els únics vençuts són els que no
lluiten. Que l’única lluita que es
perd és la que s’abandona.”
Al llibre es recullen articles que
abracen sis anys; el més antic és

del 2006 i el més nou, del 2012. En tots apa-
reix el pensament de l’autor i els seus
afanys de justícia. La corrua d’articles pu-
blicats –cinquanta-cinc en total– són una
mostra del tarannà gairebé llibertari de
David Fernàndez. La seva ploma no deixa
res de banda, tant de la vida social com del
poder. Per les seves pàgines trobem opi-
nions sobre la corrupció, la repressió, l’es-
tat policial, la solidaritat...

Foc a la barraca també és una mostra de
l’humanisme d’un personatge, ara públic,
però que abans ja era un ciutadà crític que
es mobilitzava solidàriament amb tota me-
na de causes justes i a través de la paraula
escrita mostrava la seva essència poètica al
servei de la lluita del poble. ❋
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l’aliat perfecte per a una trifulga amb pinze-
llades d’humor i final propi de llibre d’aven-
tures. Un d’aquells llibres que es llegeix d’una
tirada i que ens revelen, en definitiva, la ne-
cessitat d’esprémer la vida fins al seu últim
alè. ❋

Cadaqués i res més

MEMÒRIES GUILLEM VIDAL

ui es trobi, en aquests moments, da-
vant la responsabilitat de cuidar
una persona gran, té aquí un llibre

que possiblement li resulti inspirador. Sa
meu mare és un recull de reflexions del músic
Pau Riba al voltant dels últims mesos de la se-
va mare, de qui ja en va parlar, en un to dife-
rent, a Mareta bufona –una de les cançons de
Dioptria (1970)– i que, en aquesta ocasió, re-
trata amb una tendresa corprenedora i una
gran perícia a l’hora de trobar les paraules
adequades per emfasitzar els petits grans de-
talls de les relacions humanes. “Parlàvem
poc, però ens respectàvem. I ens enteníem.
Sí: en l’essencial... i en silenci. En arribar jo els
diumenges al matí, per exemple, la seva cara
–tot el cos– s’eixamplava en un somriure que
ho deia tot sense que fes falta dir res; un som-
riure franc, amorós, que valia tot l’or del Fort
Knox. Succeïa en un breu instant, però era
un instant expansiu; un esclat de llum càlida i
conciliadora que m’alimentava per la resta
del dia”, escriu Riba, les paraules del qual ens
recorden que, més enllà del gamberrisme
marca de la casa (i que, a Sa meu mare, en pe-
tites dosis, hi és), sap també dir com ningú les
coses més boniques del món.

Sa meu mare, inclòs en una col·lecció d’Ara
Llibres que ha permès familiaritzar-nos amb
els records de Joaquim Carbó, Joaquim Na-
dal i Benet i Jornet, entre altres, és la història
d’un somni que, en un moment determinat
de la vida, pot arribar a ser-ho tot. Mercè Ro-
meva (mare de Riba) acariciava el cel quan es
banyava en les fresques aigües de la platja d’es
Poal, a Cadaqués. I, tot i que el seu estat de sa-
lut cada dia ho va fer més inviable, la senyora
–una dona de “tres fes”: la cristiana, inculca-
da de petita i que es va mantenir sempre com
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una “fe infantil”; la política, heretada del seu
pare, Pau Romeva, un dels fundadors d’Unió
Democràtica, i la casolana, centrada en el seu
ja difunt marit– es va entossudir a tornar a
Cadaqués tant sí com no. El seu fill Pau –un
somniador de primera– es va convertir en
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Pau Riba, actuant en
la darrera edició del
festival Poparb, el
mes de juny passat
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