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 Campdevànol (un topò-
nim que prové dels vàn-
dals que hi establiren un

campament el segle IV) m’expli-
quen que quan els homes van a
fer la tassa a la taverna i se les be-
uen de tres en tres és que tupi-
nen. És a dir, que beuen en excés i
s’entupinen fins a quedar ben tu-
pinats, embriagats, gats.

Naturalment, tot aquest camp
semàntic recolza en el tupí, una
olla petita que ha saltat als llibres
d’història per culpa d’un frau
electoral conegut amb el nom de
tupinada perquè els seus promo-
tors omplien els tupins amb pa-
peretes falses que permetien
capgirar els resultats d’una vota-
ció. Les tupinades van sovintejar
a Espanya durant la Restauració
borbònica, quan el poder estatal
saltava alternativament dels libe-
rals als conservadors.
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Tupinades o tupinats?
Ara bé, mai fins ara no havia

vist associar el tupí a l’alcohol
com a Campdevànol.

L’explicació més plausible
d’aquest ús que ha creat neolo-
gismes com tupinar, entupinar-
se o anar ben tupinat me la brin-
da el Valentí Morera, un camp-
devanolenc de 57 anys que afir-
ma: “Aquí els hiverns són freds i
abans ho eren molt més, i recor-
do que a moltes cases, i la meva
no era una excepció, hi havia
molta gent gran que tenia per
costum tenir a un costat de l’es-
tufa o vora el foc a terra, un tupí
amb vi calent, per reconfortar
l’ànim... i estimular un xic el cos
abans de sortir a treballar la terra
al matí o en tornar a casa després
d’haver estat fangant i esterros-
sant l’hort en dies freds.” I vet
aquí un got, o potser dos, i aquest
tupí ja s’ha fos. ❋

EL SENYOR RUC GUILLEM CIFRÉ

uaranta anys han passat des de l’ex-
ecució del militant llibertari Salva-
dor Puig Antich a la presó Model.

Després d’uns anys d’un cert relaxament, la
primera meitat dels anys setanta van ense-
nyar de nou les dents de la bèstia franquista,
la seva autèntica dimensió basada en la mort.
Per assassinar Puig i l’anomenat Heinz Chez
van utilitzar un mitjà ancestral de l’imperi
espanyol, el garrot vil, amb el qual havien co-
mès infinitat de crims durant la conquesta de
Mèxic i del Perú al segle XVI –Atahualpa va
ser eliminat així ja al 1533–, i molt especial-
ment al XIX a molts països de la colonització
espanyola. La crueltat del mètode ha estat
justificada per especialistes en la matèria
afirmant que era més ràpid que altres tipus
d’execucions, però tot plegat és una mostra
de l’Espanya contemporània, de tot allò que
volem perdre de vista, més ara quan perso-
natges molts semblants a tots aquells arribis-
tes que dominaven el tardofranquisme i
l’anomenada tecnocràcia pasturen i manen
per infinitat de comunitats autònomes.

Amb motiu del trist aniversari, el nostre
company Jordi Panyella –a la foto, amb les
germanes Puig– ens ofereix un exhaustiu i
documentat estudi sobre alguns punts fos-
cos, recuperant molts dels protagonistes.
Salvador Puig Antich, cas obert no és una pro-
clama ideològica ni un nou llibre sobre el
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MIL sinó un reportatge de quatre-centes pà-
gines sobre uns anys horribles, la misèria
d’una justícia patètica i els interrogants que
van quedar oberts i que no crec que acabin de
cicatritzar mai. Panyella no jutja, ni tampoc
analitza la situació, sinó que recupera testi-
monis i enfoca les incògnites de la investiga-
ció. El que sí es pot dir és que el cas Puig An-
tich va ser un crim d’estat, un estat, per cert,
que s’ha perpetuat, i que no sap ni reconèixer
errors perquè viu dins una tradició salvatge,

de domini i opressió, on la pietat i el perdó no
entren dins el seu vocabulari.

Salvador Puig Antich anava en un grup
que intentava dinamitar aquell sistema pu-
trefacte. Utilitzava armes i segurament –mai
quedarà del tot clar– va posar fi a la vida d’un
dels dissortats policies que el van anar a dete-
nir. Ell, però, va treure la pistola per defensar-
se, no va anar a cometre un atemptat ni a
practicar el tret al clatell. El seu passat és viu
en un present que ha de canviar. ❋
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