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Rousseau assegurava que
sempre era més valuós
aconseguir el respecte de la
gent que la seva admiració.

L’admiració a seques implica una cer
ta subordinació, i portada a l’extrem,
és un camí sinuós cap a la devoció i el
messianisme. El respecte, en canvi,
exigeix una situació d’igualtat, és un
reconeixement de l’altre en els seus
mèrits i virtuts, i es projecta de fit a fit,
ambmirada neta. Només des d’aquest
sentiment de respecte previ, es pot ar
ribar a admirar les persones que fan
feines notables.
JoaquimMaria Puyal n’és una: s’ha

guanyat el respecte, esculpit en una
llarga biografia d’honestedat profes
sional, i d’aquest respecte n’ha sorgit
una sana admiració en els milions de
persones que l’hem seguit al llarg dels
anys. Ara que es jubila, és possible
que s’escriguin altres articles com
aquest, per allò que els elogis no acos
tumen a arribar en actiu. De fet, som
un país amb una extraordinària ca
pacitat per enterrar bé la gent més va
luosa, amb grans laudatoris mortuo
ris, peròmolt reactius a l’hora de con
siderarlos quan estaven en plena
activitat. L’èxit no es paeix bé a Cata
lunya, i gairebé mai es reconeix quan
s’està produint.
És possible, doncs, que aquest arti

cle repeteixi aquesta vella i gasiva li
túrgia, però, com deia algú, mai no és
tard per fer el que és correcte. I és cor
recte parlar del mestratge d’un perio
dista que va revolucionar per sempre
lamanera de fer crònica esportiva, des
d’aquell primer dia d’un partit del
Barça transmès en català, el 5 de se
tembre del 1976.
Amb ell vàrem descobrir la cultura

lingüística de l’esport, vàrem apren
dre mots, expressions, gramàtiques
senceres, i tot popularitzant aquell
llenguatge nou, es va elevar la catego
ria de l’idioma. A més, va teixir una
delicada teranyina sentimental entre
els oients que l’escoltaven i, per això
mateix, els moments més emocionals
del Barça han quedat clavats en lame
mòria, a lamanera en què ell els va ex
plicar. Sobra recordar el clàssic “Ur
ruti, t’estimo”, i tants centenars més,
perquè Puyal ha sabut expressar, com
ningú, els neguits, emocions i batecs
col∙lectius de cada errada letal, o de
cada gran èxit. Després de Puyal, nin
gú noha tornat a fer les cròniques dels
partits del Barça, com es feien abans
d’ell. Creador d’escola, segurament
sense intenció, ha estat un autèntic ar
tista de les paraules, amb un domini
del ritme accelerat d’un partit, que so
vint ens ha deixat sense alè.
Seria injust, però, reduir aquest

article al seu vessant de cronista del
Barça, perquè Puyal ha estat un re
ferent periodístic tot terreny, res
ponsable d’alguns dels programes de
televisió més referenciats i estimats
de la història recent. Es jubila, doncs,
amb la feina feta, les altes fites assoli
des i la categoria professional intacta.
No hi ha dubte quemereix la nostra

admiració més sincera. La mereix
perquè s’ha guanyat, amb força, per
sistència i mestratge, el nostre res
pecte.c

Puyal

Puyal ha sabut expressar,
com ningú, els neguits i
emocions de cada errada
letal o de cada gran èxit

Primesper a tothom
No surto delmeu estupor endes

cobrir les primes per diversos
conceptes que cobren els tre
balladorsde laRATP, l’honora

ble entitat que agrupa els transports pú
blics de París (metro, autobusos, tramvia i
trens de rodalies). Sempre m’han semblat
absurds els complements que cobren els
futbolistes segons elsminuts quehagin ju
gat, els gols que hagin fet o si aconseguei
xen algun títol o distinció individual. Pen
soque a la gent la paguenperquè faci la se
va feina tanbécomsap ferla i, després, els
resultats depenen de múltiples factors,
moltes vegades no imputables a l’assala
riat. A ningú no se li acut pagar a unmecà
nic en funció dels quilòmetres que fa des
prés el cotxe que ha reparat, oi?
La RATP gratifica conceptes curiosos,

com ara... la captura d’animals (qui no ha

vistmaiunratolí a lesviesdelmetro?) amb
unaquantitat quedepènde lamidade l’es
pècimen, els més petits (rates, coloms....)
els paguen a 3,50 euros i els més grans en
unaescala quevade4a 10euros (aixòés el
queetdonenperuncocodril que intercep
tis a l’autobús). Els taquillers i altres ope
raris poden gaudir de la prima per mani
pulació d’efectiu, que oscil∙la entre el
0,25% i el 0,50% de l’import de les trans
accions (no serveixde res queels familiars
paguin amb bitllets de 50 euros perquè el
que compta és el preu del tiquet). El que
surt més a compte –com al Salvatge Oest–
és detenir un lladre: de 6 a 25 euros si es
tracta d’un sostractor de “petits objectes”,
de 20 a 60 euros si és un practicant de l’es
trebada, i fins a 100 euros si es tracta del
“lladre d’un objecte important”. Sembla
un excés capitalista que es taxi més alta la

propietat que la vida, perquè impedir un
suïcidi, evitant que algú es llanci a la via, es
remunera amb una quantitat que va no
més dels 7 als 50 euros (els caçadors de
primes, davant del dilema, optaran per
empaitar un lladre de diamants).
Hi ha molts més plusos (per desgast de

sabates, per no perdre objectes...) i l’im
port total en bonificacions (no em vull ni
imaginar les dels directius) ascendeix a
més de 300milions d’euros anuals. Ignoro
com funcionen les coses per aquí i espero
que tot sigui més humà.
Jo, a les grans superfícies, no em refio

mai del consell dels venedors que tenen
comissió sobre les vendes. Es refiarien
vostès del que els explica un periodista a
qui li paguessin més segons el nombre de
clics que provoquessin els seus articles?
Ha, ha, ha, quina cosamés absurda...c

Pilar Rahola

Xavi Ayén

Monarquicans
Laparaulaambquèhetitulataquest

article la va inventar José Luis
Sampedro. L’economista, cate
dràtic, humanista i escriptor, del

naixementdelqualesvancomplircentanys
elpassat2017,recordatpelsseusamicsamb
diversos actes. Sampedro va ser nomenat
pel rei JoanCarles senador en les primeres
Corts democràtiques, al costat de quaranta
personalitats,entre lesqualshihaviaCami
lo José Cela, Julián Marías, José Ortega
Spottorno i els catalansMaurici Serrahima
oJosepMariaSociasHumbert.
Aalguns els va semblar força estranyque

Sampedro, considerat republicà, acceptés
amb gust l’elecció per designació reial. Fou
durant aquells dies, corria el juny del 1977,
quan en una entrevista li van preguntar si
era monàrquic i ell va contestar que era
“monarquicano”ivapuntualitzartotseguit
“monarquicanodedonJuanCarlos”.Elter
me inventat per Sampedro no tingué èxit.
Malgrat quemés endavant seria anomenat
acadèmic de laRAEnova fer res, que jo sà
piga, perquè es debatés en les sessions i po
gués arribar a entrar alDiccionario si l’ús es
generalitzava.
FapocsdieselpresidentTorra, seguintel

fullderutatraçatperPuigdemont,hareblat
el clau del seu republicanisme
davantdeFelipVI,ambunain
solència de pocasolta –em
pregunto què deuen tenir a
veure amb l’educació les seves
conviccionsrepublicanes–itot
plegat m’ha dut a pensar en el
fet que Sampedro es declarés
“monarquicano”. La paraula
provédemotsenprincipianta
gònics: monarquia per oposi
ció a república, formes de go
vernque, encaraqueenprinci
pi semblen contràries, en les
actuals democràcies avança
desoccidentals, nohosón tant,
ambprou feines gens o gairebé
gens.N’hihaproudepensaren
els progressistes països escan
dinaus, suecs, noruecs o dane
sos, que són regnes i no repú
bliques. Canviaria alguna cosa
que els ciutadans decidissin
que els seus reis deixessin els
trons, representatius i simbò
lics més que altra cosa, i mar
xessin a l’exili? Em temo que
pocomoltpoc.
Sampedro que era un home

culte, intel∙ligent i molt espa
vilat, en afegir a monàrquic el

sufix ano, que s’usa en castellà per a la
formació de gentilicis tant propis com co
muns, va capgirar el terme: el seu repu
blicanisme quedava condicionat per la
lleialtat al nou monarca. Santiago Carrillo
mai no va emprar la paraula de Sampedro,
peròselavafersevaquanvadonarelseuvot
favorable a la Constitució del 1978, en la
qual es declara que Espanya és un regne.
Sense el consens arribat amb els comunis

tes, les coses haurien estat molt diferents.
Em sembla que avui ningú mitjanament

assenyat pot deixar de tenir en compte els
principis republicans. No defensar els va
lorsqueensvaportarlaRevolucióFrancesa
dellibertat,igualtatifraternitatésunarecu
lada a temps troglodites. Aquests valors,
considero que també, curiosament, són del
gustdelreiFelipilareinaLetizia,almeuen

tendre, els reismés republicans que ha tin
gutEspanyaen tota la sevahistòria.
Noobstant això, ladefensadels ideals re

publicans no impedeix en absolut la consi
deracióque,aracomara,cappresidentdela
república espanyola —per més noms
d’il∙lustres personalitats que plantegéssim
sense obviar per descomptat la possibilitat
que algun d’aquests il∙lustres pertanyés
al sector sindical— estaria a l’altura de Fe
lipVI.Noemrefereixoalafísica,ésclar,en
cara que també ajuda que el Monarca
sobrepassi en alçada la immensa majoria
de ciutadans. El seu atractiu, la seva bona
presència, com es deia abans, perquè dir
que els homes eren macos no era ben vist,
són també elements al seu favor, per des
comptat, però no els principals. Elmés im
portantqueelreiFelipaportaéselseuapre
nentatge, els anys d’estudi i de formació, el
pasperdiferentsuniversitats, onha fetcur
sos de política internacional, economia o
ciènciessocials;elsidiomesqueparla,sense
fer mai el ridícul com tants polítics espa
nyols, d’esquerresodedretes,han feta l’es
tranger, la seva intel∙ligència i moderació.
El seu encert consisteixen a no sortirse
mai de les seves atribucions. Per això no és
amb el Rei amb qui cal negociar perquè

aquesta no és prerrogativa se
va.Elléselcapdel’Estat,nodel
Govern. Si no fora així, la mo
narquia deixaria de ser parla
mentaria, i la democràcia en
sortiria força perjudicada. Ne
gociar o deixar de ferho, esta
blir ponts de diàleg, sempre
benvinguts, tot això li toca al
presidentdel partit queostenti
elpoder, encaraquealgunspo
lítics de manera incomprensi
ble considerin que és una atri
bució reial.
Darrerament idemaneraes

pecial a Catalunya, els partits
d’esquerres radicals com la
CUPitambéaMadriddiversos
parlamentaris de Podem han
deixat d’anomenar unionistes
o constitucionalistes als no se
cessionistes, ara prefereixen
utilitzar el terme monàrquics,
queenelseuvocabularisembla
significar ranci, endarrerit, en
frontdelprogressismerepubli
cà. Res més ridícul ni menys
cert.Derepúbliquesbananeres
n’hihamoltes, jocrecquemol
tes més que regnes bananers,
encaraqueaalgunselsdolgui.c

Carme Riera

Ara com ara, cap
president de la república
espanyola estaria
a l’altura de Felip VI
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