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eo Messi marca el
gol de la victòria

del Barça al Berna-
béu, el 2-3 d’un 23
d’abril, en l’últim se-
gon del partit i posa lí-

der de la lliga espanyola de futbol el
Barça. L’argentí corre cap a un córner,
es treu la samarreta i la gira cap al pú-
blic ensenyant el 10 i el seu nom. Neix
una icona pop. Com aquella de l’astre
enfilat a les tanques del gol nord des-
prés del 6-1 al PSG.

Però la de diumenge a la nit sota el
cel de Madrid és especial. Darrere
d’aquell gest, d’aquella ràbia, hi ha
molt més. Darrere la imatge de Leo
Messi ensenyant la samarreta hi ha
una reivindicació. Futbolística, però
també humana. Fins i tot política. Els
grans altaveus mediàtics d’Espanya
estan a Madrid. I han tractat molt in-
justament Messi. No només aquell que
va dir que se l’havia de perseguir “por
lo civil y por lo criminal”. Si Messi fos
del Madrid, ras i curt, no hi hauria l’ab-
surd debat sobre qui és el millor del
món. Seria el millor del món i de la his-

tòria, tindria estàtues i carrers a tots
els pobles d’Espanya i a tots els mit-
jans els cauria la baba patriòtica enca-
ra que la puça sigui de Rosario. No es
podria suportar. Però Messi és del Bar-
ça i qui no ho pot suportar és el Madrid
del poder.

Darrere la samarreta de Messi al cel
del Bernabéu hi ha la reivindicació fut-
bolística. Ell és el millor de tots els
temps. I punt. Però també humana. La
de la injustícia en la crítica cap a qui no
forma part de la colla d’amiguets. Algú
imagina que a un jugador del Madrid
l’haguessin condemnat a presó? Els al-
taveus mediàtics espanyols no han ac-
ceptat mai que va ser el Barça de
Guardiola el que li ha donat un mundial
de futbol. Diran que només és futbol,
però el futbol és un reflex de les socie-
tats. Repasseu, si no, la història de la
selecció francesa. I que el sistema me-
diàtic espanyol no hagi reconegut mai
com a propi res que hagi vingut de
Barcelona, explica una realitat política.
I també això estava darrere la samar-
reta de Messi al cel de Madrid la nit de
Sant Jordi del 2017.
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Keep calm
Tian Riba

La ràbia
de Leo

Darrere el 10 de Messi
al cel de Madrid hi ha una
reivindicació futbolística,
però també humana
i fins i tot política

ls floristes no han tingut de
clients els que regalen roses a la
feina, els llibreters encara fan

càlculs i avaluacions i n’hi ha d’indeci-
sos, però els ciutadans normals i cor-
rents estem entusiasmats amb el fet
que Sant Jordi hagi caigut aquest any
en diumenge. Regalar o rebre roses a
la feina fa molt bonic i aprofitar
aquells cinc o deu minuts de l’horari
de l’empresa per sortir a comprar un
llibre fa molt català o fa, i és el mateix,
molt benedictí perquè és l’expressió de
l’ora et labora, però comptat i debatut
no hi ha res com disposar de tot el dia
per visitar els carrers guarnits de ro-
ses i de llibres. La “festa social” i “con-
vivencial” que tothom aprecia en Sant
Jordi s’accentua. Jo vaig sortir al car-
rer i hi vaig trobar tothom qui hi havia
de trobar. Altres anys, els horaris fei-
ners no ens feien coincidents. Els co-
neixedors de la meva situació laboral
em recordaran que com que estic jubi-
lat per a mi tots els Sant Jordi són fes-
tius. Per a mi sí, però no per a molts
amics i coneguts que encara estan lli-
gats a la feina i que diumenge feien
molt bona cara i eren més comunica-
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tius que mai. Hi parlava, els observava
consultant les parades de llibres, i no
hi havia ningú que els reclamés ni mò-
bil que els sonés. Això últim sembla
fruit de la meva imaginació i que no
pugui ser, però em poden ben creure.

Vol dir que Sant Jordi hauria de ser
decretat festiu, com molta gent recla-
ma? Sant Jordi té molta força, segons
vam comprovar diumenge, però ningú
no ens assegura que si estigués pintat
de vermell i ballés entre setmana no
fos l’excusa perquè la gent se l’agafés
de pont, ara que són els dies primave-
rals d’aprofitar les últimes neus i de
fer les primeres incursions a les plat-

ges. Som d’arrel benedictina, però ten-
dim a l’hedonisme així que en veiem
l’oportunitat. L’hedonisme no hauria
creat Europa ni Catalunya ni Sant Jor-
di, com van fer, en canvi, els scriptori-
um dels seguidors de Benet de Núrsia i
els horts adjacents als monestirs.

Podríem fer com aquells països que
per evitar els ponts desplacen les fes-
tes a un altre dia. Nosaltres situaríem
Sant Jordi en diumenge, caigués quan
caigués, ara que la coincidència ens ha
agradat tant. O més val no tocar-ho.

No calen tantes elucubracions ni
aportacions d’idees: Sant Jordi és tam-
bé, i principalment, una operació co-
mercial, i seguirà el model que els flo-
ristes, els llibreters i els editors dictin.
Un amic em comentava: “Altres anys
sortia de la feina amb una esgarrapada
i comprava el llibre que tocava, que vol
dir el que havia obtingut un premi o
aquell amb el qual els mitjans de co-
municació i les editorials m’havien in-
flat el cap; avui he pogut triar amb cal-
ma.” El llibre que duia a la mà no figu-
rava a la nit en la llista dels més ve-
nuts, ni de lluny. No sé com ho veu el
Grupo Planeta...

“S’han venut
menys roses però
s’han pogut triar els
llibres amb calma

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Sant Jordi en diumenge

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch


