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Cançons d’amor, soledat, llibertat i me-
lancolia. Així s’anunciava el recital que
Xavier Ribalta i Joan Margarit oferien
a Sanaüja, a la vall del riu Llobregós, als

extrems de la Segarra, una nit fosca de dissab-
te, cel negre i estelat, una marinada que trans-
portava la flaire de carn a la brasa que es cuina-
va molt a prop. Ambient festiu, plaent, el cas-
tell de Sanaüja enllumenat dalt de tot, la costa
dels Renegats, uns petards ocasionals que ce-
lebraven la revetlla de Sant Pere.

A L’AIRE LLIURE, A TOCAR DE LA PISCINA, uns salzes que
acaricien la gespa, el punt de trobada de la gent
dels pobles de secà a l’estiu. Hi ha vida lluny de
les aglomeracions urbanes. Hi ha vida cultural,
sensibilitats profundes, records indelebles. Víc-
tor Torres, noranta-tres anys fets, és a primera
fila i s’emociona quan Ribalta canta el seu
germà, el gran poeta lleidatà Màrius Torres.

XAVIER RIBALTA ÉS UN JOGLAR QUE CANTA clàssics amb
l’ajut de quatre argentins que fan ressonar la
música en els espais plans i cerealistes de la Se-
garra. El vaig conèixer a Washington fa molts
anys. Ha cantat en totes les ciutats importants
d’Amèrica, a Barcelona, a Madrid, a tota la Pe-
nínsula i a les capitals més emblemàtiques d’Eu-
ropa, de París a Moscou. No ha rebut el reconei-
xement d’uns altres músics de la cançó catala-
na. Però ell segueix, pertinaç i il·lusionat.

EL SEU BIGOTI EMBLANQUINAT sembla aquell que
molts pagesos exhibien tot travessant el túnel
de la boira en dies de freds segarrencs, de gebre
hivernal. El seu rostre mostra els cops dels es-
carpells dels picapedrers de segles passats. Ar-
rugues afilerades, cabellera espessa i blanque-
jada, rialla amical, gests definitius amb els bra-
ços. Ribalta és el joglar de les terres lleidatanes
que ha fet ressonar la seva veu per tot el món.

PERÒ EL SEU VERITABLE AMBIENT ÉS TÀRREGA, l’Urgell,
la Segarra, la Noguera i les planes de les terres de
Ponent. Ha conservat la potència de la veu sense
apartar-se mai del contingut dels poetes més hu-
manistes del segle passat. Fins i tot les granotes i
els grills l’escoltaven dissabte a Sanaüja.

JOAN MARGARIT, FILL DE SANAÜJA, poeta, arquitecte
i catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb
segona residència a les puntes de Forès, va afe-
gir encara més luxe al recital de la vetllada. Mar-
garit és un poeta sòlid que viu per a la poesia i
treballa el llenguatge amb la mateixa precisió
amb què calcula la resistència dels materials.

EM SAP GREU QUE NI ELL NI JO no disposem del temps
que voldríem per enraonar de literatura, de fi-
losofia, d’història, de la vida. En Joan en sap
molt, de les incerteses de la vida. Vaig conèixer
de força a prop la llarga agonia de la seva filla
Joana, malalta i molt estimada, que fou enter-
rada fa uns quants anys al cementiri de Mont-
juïc, mentre els germans Claret interpretaven,
crec recordar, Bach. Va escriure un llibre de po-
emes titulat Joana, en què l’amor, la soledat i la
melancolia tornen i retornen. No sabia que dos
dies després rebria el Premi Nacional de litera-
tura. Enhorabona, Joan.

DALT DE L’ESCENARI, MARGARIT VA LLEGIR el cèlebre
poema Els ulls del retrovisor, que rememora
moments de les seves vivències amb la Joana:
“Ja estem acostumats tots dos, Joana, que
aquesta lentitud, quan recolzes les crosses i vas
baixant del cotxe, desperti les botzines i el seu
insult abstracte”. Tots els poemes recitats per
Margarit eren cantats amb emoció per Ribalta.
I així tota la vesprada, completada amb peces
d’Apel·les Mestres, Léo Ferré, Salvat-Papasseit
i Màrius Torres.

EN AQUESTA NIT ESTIUENCA DE SANAÜJA, sòbria i silen-
ciosa, va ressonar també el crit de llibertat que
Margarit i Ribalta han proclamat per tot el món.
A la Fira del Llibre de Frankfurt, moltes llibre-

ries d’aquesta ciutat exhibien tasses amb la ins-
cripció “La llibertat és una llibreria”. És un vers
del poema de Margarit La Llibertat, aquesta raó
de viure, aquest estrany viatge personal i col·lec-
tiu, una llibertat que va començar a les places
de toros amb cadires damunt la sorra en les pri-
meres eleccions. La llibertat és el perill, de mati-
nada, al metro, són els diaris al final del dia, la
llibertat és fer l’amor als parcs, la llibertat és
quan comença l’alba en un dia de vaga general,
la llibertat és morir lliure, la llibertat és una lli-
breria on ningú no es baralla, tothom es tolera,
tots s’escolten i parlen silenciosament amb la
veu impresa en tots els temps.

JA VINDRÀ L’HIVERN, SÍ, JA TORNARÀ EL FRED, ja no serà
possible d’escoltar a l’aire lliure, en una nit negra
de finals de juny, dos arquitectes de la paraula i
de la música. Però serà difícil d’oblidar aquesta
vetllada a Sanaüja i el viatge de tornada a la vall
del Corb, després de mitjanit, amb els meus
acompanyants, tot travessant uns quants rius
insignificants però reals, tan autèntics com els
sembrats esmorteïts d’aquest any de sequera.

DEIXEM LA VALL DEL LLOBREGÓS, creuem els pontets
que superen el Sió, trobem les aigües de l’On-
dara que donen vida als ànecs de Tàrrega, pas-
sem pel Cercavins fins a arribar al coll de la Por-
tella, l’entrada emblemàtica a la vall del Corb.
Una nit esplèndida.

HI HA VIDA, CULTURA, RECORDS
I SENSIBILITAT LLUNY DE LA CIUTAT

Lluís Foix Periodista

UnanitaSanaüja

“En aquesta nit estiuenca de
Sanaüja, sòbria i silenciosa,
va ressonar també el crit de
llibertat que Margarit i Ribalta
han proclamat per tot el món”

AL PEU DEL CANÓ

La lògica
dels
llops

Melcior
Comes

Zapatero s’ha desmarcat del
manifest dels llops de la cata-
lanofòbia. Ha dit que el
debat és polític, encara que
això ja ho sabíem des del
moment en què els autors
de la proclama ho han dit
ben clar, fins i tot afirmant,
sense vergonya, que a les re-
lacions entre les llengües hi
ha una certa “asimetria”,
una manera refinada de dir
injustícia. Però destaco les
següents paraules del cap de
l’executiu espanyol: “El més
lògic és que el president del
govern defensi el castellà”.
Però, ¿per què és més lògic?
¿De quin tipus de lògica par-
lem? ¿Per què l’administra-
ció pública d’un país que
s’autodenomina democrà-
tic, i que ha d’actuar sota els
principis d’igualtat i de no
discriminació, s’atreveix a
lluir algun tipus de preferèn-
cia? ¿Potser no juguem, en
un Estat de dret, amb el
principi d’igualtat davant de
la llei? I a més, si s’hagués
d’implantar algun tipus de
desigualtat, de discrimina-
ció positiva, ¿no seria més
lògic, ara sí, fer-ho a favor
del dèbil, del maltractat his-
tòricament, de la minoria?
S’han de defensar les dones
maltractades, perquè hi
tenen tot el dret i es troben
desemparades, però no així
els parlants d’una llengua
esguerrada per quaranta
anys de dictadura. Ara que
tenim un ministeri d’Igual-
tat, crec que s’hauria d’ocu-
par d’aquestes tan devasta-
dores “asimetries”. Però no,
aquesta igualtat només
actua, ara també, de mane-
ra asimètrica. És la degene-
ració de qualsevol idea de
democràcia. Tanmateix,
¿què podem esperar d’una
gent que fa trenta anys volia
fer la revolució, i que ara ha
declinat fins a convertir-se
en els guardians bavosos de
les essències pàtries?
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