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«A Margalida», història d'una cançó per
a Puig Antich
El militant anarquista hauria fet avui 70 anys | La cançó de Joan Isaac és un
al·legat contra la pena de mort

Salvador Puig Antich en un sidecar a Palautordera, l?any 1971 | Arxiu

Aquest 30 de maig de 2018, Salvador Puig Antich faria 70 anys. Musicalment, la figura del
militant anarquista executat amb el mètode del garrot vil per la dictadura franquista l'any 1974 ha
inspirat algunes cançons que ja han passat a la història col·lectiva d'un país. "A Margalida", amb
música de Joan Isaac i text de Joan Ollé i Joan Isaac, és un clar exemple de cançó de revolta que,
tot i anar dedicada a Puig Antich, a dia d'avui no perd vigència.

?A Margalida? és una cançó dedicada al militant anarquista del MIL Salvador Puig Antich, a través
de la figura de la seva companya sentimental, Margalida Bové. El seu autor és el cantautor
barceloní Joan Isaac, en aquell temps molt proper a la família Puig Antich. La història és coneguda
i fins i tot va inspirar el llibre Compte enrere: la història de Salvador Puig Antich (de Francesc
Escribano; Edicions 62, 2001), que va ser alhora la base de la pel·lícula de Manuel
Huerga Salvador (2006), amb banda sonora de Lluís Llach.
El 25 de setembre de 1973 Salvador Puig Antich s'havia de reunir amb altres militants del
Movimiento Ibérico de Liberación - Grupos Autónomos de Combate (MIL) en un bar situat a la
cantonada entre els carrers de Girona i del Consell de Cent de Barcelona. La policia va
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interceptar la trobada, i es va produir un intercanvi de trets. Puig Antich va resultar malferit i un
policia hi va morir.
Malgrat la manca de proves i la sospita fonamentada que la bala que va matar el policia no va
sortir de l'arma del militant, se'l va acusar d'assassinat, va ser jutjat sense garanties i va ser
condemnat a mort. El 2 de març de 1974 Puig Antich va ser executat amb el mètode del garrot vil.
La contundència del règim s'explica en gran part com a venjança per l'assassinat del primer
ministre Luis Carrero Blanco per part d'ETA el 20 de desembre. Després de la mort de Salvador
Puig Antich, la seva companya Margalida, també de conviccions àcrates, es va haver d'amagar
temerosa de la repressió policial.
El 1977 Joan Isaac va publicar Viure (Ariola), el seu segon àlbum. Una de les deu cançons
incloses és ?A Margalida?. Dotada d'una extraordinària melodia que de seguida va connectar
amb el públic i amb una aparença de cançó d'amor, s'hi amagava un homenatge al guerriller mort.
La cançó és una de les peces habituals de tots els concerts de Joan Isaac, que l'ha enregistrat
quatre vegades més: a Planeta silenci (Stres Music, 1998), Només han passat cinquanta anys
(DiscMedi, 2004), Duets (DiscMedi, 2007) -aquest cop en català i basc amb el cantant Gorka Knörri Cançons d'amor i d'anarquia (Picap, 2014). A més, la cançó ha estat també versionada en una
dotzena de discos d'altres intèrprets.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=6Wni5JoRSyo
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