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ra una tarda que
recordo calorosa,

però el Google em diu
que només érem al
març. Així que el que
deuria ser és llumino-

sa, això segur. I comprovo també que
només tenia nou anys, exactament
l’edat que té ara el meu fill gran. Era un
radiocasset Panasonic gris. Tenia un
equalitzador lluminós de color vermell,
el màxim exponent de modernitat. I de
sobte, per la ràdio, el locutor va lamen-
tar: “penal a favor del Valladolid”. El
meu pare, que prefereix proclamar la
desgràcia preventivament per poder
parar el cop si aquesta acaba esdeve-
nint, va mirar-me amb cara de trista
empatia i va dir: “Llàstima, un altre any
serà.” En aquella edat, “un altre any”
era una eternitat. I si eres del Barça, un
infern. El meu fill, als seus nou anys, ha
viscut sis lligues blaugrana, una xifra a
la qual a mi em va costar 22 anys arri-
bar. Aquell 24 de març del 1985 encara
no n’havia vist cap. De fet, aquella tam-
poc la vaig veure. La vaig escoltar. Ma
mare, que tendeix a veure el color rosa

allà on només hi ha el gris del transis-
tor, va esmenar el pare: “Espera’t, que
encara no l’han xutat.” De fet, el Puyal
(ni Quim, ni Joaquim Maria, ni mestre:
el Puyal) va abonar l’optimisme mater-
nal: “Mira que si l’Urruti el parés... mira
que si l’atrapés l’Urruti...” La resta de la
història forma part del museu sonor
d’aquest país: “Urruti ha atrapat! Urru-
ti, t’estimo!” Ho va repetir tantes vega-
des això de ‘t’estimo’ que quan vam
acabar de cridar, el Puyal encara deia
que estimava l’Urruti. Quina alegria.
Quins bots. Quina màgia té la ràdio. I
combinada amb la il·lusió d’un nen
produeix un efecte molt pròxim a la fe-
licitat. Mai m’hauria imaginat que uns
anys més tard acabaria treballant a la
ràdio per on vaig escoltar (i sentir) tot
això, que un dia acabaria compartint
micròfon, amb tremolor de cames, a la
mitja part de la transmissió del Puyal, i
que una desgraciada nit hauria de tru-
car a la policia per confirmar si aquell
accident mortal a la ronda de Dalt era
el de l’Urruti. Gràcies, Puyal, per haver
fet feliç tants nens. Som nosaltres els
que ens hem fet grans.
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Keep calm
Jofre Llombart

Urruti, encara
t’estimo

Ho va repetir tantes vegades
això de ‘t’estimo’ que quan
vam acabar de cridar, el
Puyal encara deia que
estimava l’Urruti

La vinyeta
Fer

ls articulistes normals sovint en-
riqueixen els escrits amb una ci-
ta. Miquel Berga opera al revés:

enriqueix una cita amb un article. Ho
comproven vostès cada diumenge en
aquest diari. Citar és una manera de
reforçar un argument i també de fer-
se el savi. Ara no ho sé perquè fa
temps que no el llegeixo, però no es
podia ser articulista d’El País sense
passar abans la prova de la cita. Qui no
la superava quedava descartat de col-
laborar-hi. Eren cites complicades
d’autors recòndits que primer dubta-
ves si tenien una existència real i des-
prés de si havies entès el que havien
dit i si s’adaptava a l’argument de l’ar-
ticle. Existeixen llibres de cites. Tu
vols parlar per exemple de l’amor. Hi
busques amor i hi surten tots els au-
tors que d’aquesta matèria n’han dit
una ocurrència. Si vols parlar d’odi,
funciona igualment. Té la pega que el
lector nota que la cita prové d’un ma-
nual perquè hi queda com encarcara-
da i sense vida i perquè no pot ser que
l’articulista, que el coneixes i saps de
quin peu calça, hagi pogut llegir tants
autors com maneja. Miquel Berga els
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ha llegit perquè apareixen en els seus
escrits amb la més gran frescor i es-
pontaneïtat. Cita Chesterton, Oscar
Wilde, Churchill, Dickens, Shaw, Or-
well... Semblaria que aquests autors ja
han estat espremuts com una llimona
i no se’n pogués dir res. Berga en treu
frases inoïdes. Jo de Churchill sé allò
de “sang, suor i llàgrimes” o que s’hau-
ria pres amb molt de gust el cafè enve-
rinat que una adversària política ame-
naçava de servir-li. Churchill és l’autor
de l’elogi més devastador que s’hagi fet
a algú: “vostè té totes les virtuts que
em desagraden i cap dels vicis que ad-
miro”. Una aportació de Berga.

Berga va entrar en contacte amb la
cultura anglosaxona en un viatge juve-
nil a Londres. Agraïm que no hagués
anat a París, ciutat que llavors també
era moda. Quin Berga n’hauria sortit?
Ja els ho avanço: molt menys irònic. I
no diguem res de si hagués anat a Ale-
manya. Es pot treure una cita jocosa
de Montaigne? I de Goethe? Esperin-
se: i de Kierkegaard, si Berga hagués
recalat a Dinamarca? Els articles de
Berga fan riure o somriure per la seva
opció cultural. Això ens porta a Ferra-
ter Móra, que deia que la ironia és un
dels trets identitaris dels catalans.
Berga ens n’importa de l’illa del Brexit
i se’ns adapta com un guant. Si Felip
VI cultivés la ironia o la tolerés com fa
la seva parenta britànica, els catalans
seríem monàrquics i enfocaríem el
procés com els escocesos.

Berga ha reunit els articles en el lli-
bre Un aire anglès. Em quedo amb
aquell on diu que si els veïns d’escala,
de país o de món ens desagraden, sem-
pre podem buscar la companyia de
Virgili, un jovenet prometedor segons
Borges. O de Shaw o d’Orwell servits
per Berga, estimat veí de columna.

“El columnista
d’aquest diari
reuneix en un llibre
articles admirables

Vuits i nous

Una cita amb Berga
Manuel Cuyàs
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