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Qui és, el futbol? Això és el primer que em va venir al cap després 
de reaccionar: havia acceptat d’implicar-me en la història dels Veterans 
de Sitges —ignorant encara la volada que aquesta prendria— sense 
recordar que el futbol, fos qui fos, no em deia res. I, sorprenentment, 
després d’acceptar m’havia quedat tan ampla i feliç. Penso que el meu 
subconscient m’ho va preguntar així mateix, “qui és, el futbol?”, per-
què, vist l’embolic en què m’havia ficat, em corria una pressa gairebé 
dramàtica establir lligams de complicitat i afecte amb aquest joc/es-
port/fenomen, i si el personalitzava segur que me’n sortiria més bé. 
Fet i fet, a l’inrevés del que feia l’Orson Welles a El tercer home, que 
veia punts negres allà on hi havia éssers humans a fi de poder jugar 
amb les seves vides sense remordiments inoportuns. 

I qui resulta que és, doncs, el futbol? Res a veure amb un punt negre 
que, en aquest cas, més que un punt seria un forat negre de l’espai! 
L’únic que sé, a hores d’ara, és que en haver conegut la història dels 
Veterans de Sitges, una història tan senzilla i local i alhora tan subs-
tanciosa i universal, em sento com si “el futbol” —el futbol com a enti-
tat capaç de disparar adrenalines comunitàries i alegries estranyament 
íntimes— m’hagués segrestat i ara gaudís d’una síndrome d’Estocolm 
la mar d’enriquidora. I em descobreixo admirant “el futbol” de la ma-
teixa manera que puc admirar l’erotisme, ¿no representen, totes dues 
forces, una mena d’aliança entre el joc i l’instint?, ¿i no coincideixen 
a ser terreny adobat de grans despropòsits però també de catarsis su-
blims, de fèrries complicitats? 

D’altra banda, em cal dir que en aquest segrest no he estat sola, 
m’han acompanyat —i els dono les gràcies amb vehemència— els 
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“conversadors” i còmplices que han dit la seva a l’entorn d’aquest joc, 
i amb qui sovint hem fugit d’estudi (o d’estadi…) per embrancar-nos 
en les múltiples vessants de les relacions humanes. I si em fessin dir 
per què el llibre ha acabat sent el que és, aquest puzle d’extensions i 
dispersions, de veterans i no veterans, d’anècdota i de pensament, no 
trobaria resposta més encertada, rigorosa i breu que: “Perquè la cosa 
ha anat així”. Tot i que també, és clar, podria recuperar les paraules 
clarividents que em va dir un bon amic: “el futbol ja les té, aquestes 
coses…”.
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Capítol 2

Veterans de Sitges:
A peu dret

O, per començar, com va ser concebut aquest llibre? El fet de gestar-
se i néixer té una durada i un esforç, però concebre es fa en un instant, 
ben sovint amb plaer, i fins i tot, de vegades, com és aquest cas, a peu 
dret! Va ser a prop del Cap de la Vila, a Sitges —el meu poble adop-
tiu, on visc des de fa cinc anys— una tarda que vaig encreuar-me amb 
en Toni Llurià, aquest sí, sitgetà de soca-rel, després de molt temps 
de no coincidir-hi. En Toni és un individu excèntric, hiperactiu, que 
sobresurt en el grup dels Veterans de Sitges —els “culpables” d’aquest 
llibre— i no pas per ser millor que els seus companys sinó per ser el ca-
talitzador de les qualitats dels altres. I potser, de fet, el que li sobresurt 
realment sigui la banya, aquella banya punxeguda que se’n va tota sola 
allà on li interessa i s’hi enfonsa a consciència. I “allà on li interessa”, si 
els càlculs no em fallen, vol dir futbol, futbol, futbol i més futbol. Ja hi 
haurà ocasió de perfilar la personalitat singular d’aquest home que ha 
jugat un paper essencial en el creixement i l’expansió dels Veterans de 
Sitges, intèrprets d’una història humil, simple, inèdita i extraordinària. 
Crec que puc aïllar en el temps l’instant en què, tots dos drets al carrer, 
xerrant xerrant, en Toni va fer com si mirés intensament l’esfera de La 
Casa del Rellotge que hi ha al Cap de la Vila, i va dir-me: “escolta…” 
mastegant les síl·labes. I ja hi vam ser, la banya!: “¿Per què no fem les 
memòries dels Veterans de Sitges?” i va afegir: “Saps què? hi ha qui 
diu que som il·lusionistes del futbol…”. Evidentment, qui ho va dir no 
es referia a les seves habilitats circenses amb la pilota sinó a les seves 
aptituds per crear grans il·lusions a l’entorn de la pilota. Minuts abans 
d’aquelles paraules, tots dos estàvem ben lluny d’imaginar que d’aquell 
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encontre fortuït en sortiria un projecte comú, el projecte d’una histò-
ria que, més que tenir els Veterans de Sitges com a protagonistes, els 
fitxaria com a leitmotiv apassionat. 

A grans trets em va explicar la part teòrica —insisteixo, la teòrica per-
què la més essencial i indefinible l’he anada coneixent al llarg dels me-
sos— de la seva fundació: trenta anys enrere, un grup d’amics gairebé 
adolescents es troben per jugar a futbol cada dissabte i en acabar van a di-
nar plegats per tenir l’excusa d’una sobretaula distesa i dialogant. Funden 
el seu propi equip que es dirà, en un principi, Sitges Atlètic. Avançant deu 
anys endavant d’aquests trenta anys enrere, el Sitges Atlètic es converteix 
definitivament en el Veterans de Sitges, un concepte que va més enllà 
d’un equip: és una fundació com cal, com cal fins a un cert punt, perquè, 
tal com després he pogut comprovar, si alguna cosa distingeix per bé i per 
mal aquesta fundació d’altres bones i respectables entitats esportives de la 
comarca —i de bona part del món, sospito—, és aquest toc irrenunciable 
d’anarquia, d’improvisació; és el fet de tenir el seu propi hàbitat de lleis 
ben personals —totes irracionals i alhora eficaces. Ni quotes fixes, ni llis-
tats de socis, ni gaire organització… (en Josep M. Fusté, dels Veterans del 
Barça, em diria un dia: “Si, tan desorganitzats com són, arriben a fer el que 
fan… se’ls ha de reconèixer el mèrit!”). Tan sols els uneix un entramat de 
rauxa i gosadia. 

De mica en mica, a partir d’aleshores, en adoptar el nom de Vete-
rans de Sitges (com a equip i fundació alhora), comencen a establir 
relacions amb veterans d’equips de primera divisió, especialment del 
Barça, i a organitzar cada any un partit de Reis —i d’altres al llarg de 
l’any— amb finalitats solidàries i amb la col·laboració de personatges 
mediàtics que s’avenen a engruixir les seves files. I és que el futbol, que 
sembla que ho sigui tot per a ells, només “ho és tot” en la mesura en 
què els porta a compartir, a intercanviar, a transmetre valors, a desco-
brir-los. I així fins que l’any 2001 esclata la gran aventura: els Mun-
dialets de futbol dels Veterans de Sitges. Uns mundialets biennals on 
aconsegueixen, ni ells mateixos saben ben bé com, fitxar els millors 
equips de veterans de futbol del món.
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“I tot això, obra d’un equip de poble, sense recursos, tan sols perquè 
crèiem que ho podíem fer”, resumeix en Toni, orgullós, encara a peu 
dret al Cap de la Vila. “Profecia autoacomplerta o efecte Pigmalió” 
em ve ara al cap (vegeu el final de la conversa que vindrà d’aquí a unes 
pàgines amb el sexòleg Antoni Bolinches…).

De seguida m’adono que he caigut en la trampa: com que el Toni 
ha cregut que jo faria el llibre, no em quedarà altre remei que fer-lo! 

“Vine al partit del dissabte, a l’Aiguadolç”, em proposa, per anar 
fent via.
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Capítol 3

El primer gol
… del llibre i de l’Ignasi Riera

Al meu col·legi, que era el dels jesuïtes de Sarrià, els patis eren 
grans, segurament, els més grans de l’entorn, l’enveja d’altres col·legis 
de la part alta de la Barcelona de la postguerra. I el futbol era l’es-
port de totes les hores de pati. ¿Algun psicòleg o psiquiatre infantil ha 
tractat d’analitzar el patiment sistemàtic dels nens —el nostre era un 
col·legi sense nenes homòlogues, on dèiem “nena” als espietes i als “en-
xufats”— quan es formaven els equips, on els “millors”, un per banda, 
anaven triant els jugadors que volien i nens com jo sabíem que sempre 
quedàvem a la cua, i que fins i tot ens “regalaven” a l’altre equip: “si 
el voleu, us el cedeixo!”? I així anys i anys. Fins que, quan ja en tenia 
tretze, i feia ja cinquè de batxillerat, em vaig decidir a fundar un Club: 
El Quinto X (així, amb nom castellà). Un equip amb tots els ets i uts, 
fins i tot amb un himne —la lletra era meva i la vam imprimir amb 
la màquina de proves de la impremta del pare, que es deia Pal·las, A. 
G.— i un calendari de partits rigorós, sempre, és clar, amb equips que 
ja sabien que ens guanyarien.

Gràcies a l’activitat d’El Quinto X (que va acabar essent l’equip 
col·legial que més partits va jugar aquella temporada) es va anar for-
jant una manera de ser que he considerat estimulant per a d’altres 
activitats: vam aprendre a felicitar els que ens guanyaven, els enviàvem 
després una carta de felicitació i els lliuràvem una mena de diploma 
on apareixia el nostre himne… i un llarg etcètera. El problema era que 
alguns dels nostres jugadors, de tant practicar, n’acabaven aprenent. I 
quan eren massa bons… els havíem de fer fora, una de les decisions 
més dures de la nostra vida. La veritat és que la nostra activitat futbo-
lística ens va ensenyar que el més divertit dels partits de futbol són els 
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detalls de l’abans i del després: el viatge, la preparació, les presentaci-
ons, el berenar posterior, les actes que redactàvem de tots els partits… 
Confessaré que les activitats acadèmiques van quedar en segon terme 
i es convertien en la nosa d’una vida altrament ben plena. (Més tard 
sempre he militat en partits polítics que perden elecció rere elecció, tot 
i que els seus caps sempre diuen que anem millorant —com aquella 
escalada, entre victòria i victòria, al cim de la misèria, que augurava 
Groucho Marx—, i penso que m’hi trobo tan bé, en el meu partit, 
perquè fa ben bé cinquanta i tants anys ja m’havia inventat un club que 
havia après a perdre partits amb una total elegància).

I el meu primer gol? No, no va ser amb el meu Quinto X. Ni l’havia 
marcat mai en els partits tumultuosos i sense litúrgia dels patits del 
col·legi. El meu primer gol va venir més tard, durant un dies crec que 
nadalencs: per raons familiars no gens plàcides havíem anat a parar a 
l’apartament d’uns amics a Cadaqués —i hi havia en joc la ‘desapari-
ció’ d’una nena de tres anys i mig! Era just l’hora en què acabàvem de 
recuperar la custòdia de la nena d’ulls penetrants i foscos. Per celebrar-
ho, vam organitzar —a tocar del càmping que hi havia prop de Portlli-
gat— un partit de futbol. I a la segona part, encara no sé si inspirat per 
algú, vaig marcar, en posició d’interior esquerre, el meu primer gol.

La nena en qüestió és avui una mare feliç. I mai no ha sabut que li 
vaig dedicar aquell gol, el més important dels meus triomfs en aquesta 
vida.

 
Madrid, maig del 2006 
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Capítol 4

Des de l’avió
Conversa amb Anton M. Espadaler

La mirada de l’Anton, al futbol, a la vida, ve de dalt. I amb això no 
vull dir que tingui propietats divines —és el futbol qui, segons ell, està 
lligat a la divinitat…— sinó que es mira els partits, els de futbol i és de 
suposar que els de la vida, des d’un metafòric avió.

—S’ha de poder veure tot el camp, s’ha de fer un seguiment global 
de tots els jugadors per poder interpretar correctament una jugada. 
Una jugada que ens pot estranyar o indignar si ens la mirem fora de 
context, moltes vegades tindria sentit si haguéssim copsat la totalitat 
del camp i dels diversos moviments de jugadors que havien precedit 
aquella jugada. En aquest sentit, la televisió fa mal perquè fragmenta. 

Ens hem trobat al Majèstic. Només tenim una hora per enraonar i 
procurem administrar bé el temps, com en el futbol (diu l’Anton que 
el futbol té un temps propi i que castiga l’excés i la lentitud). Final-
ment n’haurà quedat per a tot, de temps; per comentar els quadres 
d’Alzamora que hi ha a les parets de l’hotel, i fins i tot per a la tafane-
ria: veiem passar i traspassar, tot atrafegat, en Ferran Torrent, un bon 
culer… Culer com el mateix Anton, que ho compagina i de vegades 
integra (el culerisme) amb les seves activitats de professor, medievalis-
ta, articulista, contertulià a programes de ràdio, crític literari… 

Ara intentaré sintetitzar les seves paraules al llarg d’una bona es-
tona en què aquestes han derivat del diàleg al monòleg, un monòleg 
desbordant, càlid, agilíssim. 

—Hi ha una cosa ben significativa, en el futbol. La pilota és l’es-
sencial, oi que sí? Doncs la pilota és allò que menys toca un jugador. 
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Un jugador ve a tocar la pilota uns dos minuts sobre noranta, i jugar 
a futbol és saber què n’has de fer, dels altres vuitanta-vuit minuts. El 
jugador, quan no té la pilota, està gaudint del joc amb la mateixa in-
tensitat que qui la té. Fins i tot si un jugador no arribés a tocar-la en 
cap moment, hauria gaudit. I el porter… ni que sigui dos segons que 
toqui la pilota en aturar un gol, frueix del joc durant tota l’estona. El 
porter, que és l’historiador, el cronista de la tribu. El meu amic pintor, 
Alzamora, diu que es passa molt més temps observant allò que ha 
pintat, fent en certa forma de cronista —sense tocar la pilota— que no 
pas pintant. I l’historiador Ruiz Domènec ve a dir una cosa semblant: 
que corregir és el que més li agrada del procés de creació. El futbol 
és també una creació, i existeix una relació especial entre el futbol i 
la divinitat: és l’únic esport que no l’ha eliminada, potser perquè està 
íntimament lligat a l’atzar i els jugadors connecten amb un déu que és 
la dimensió sagrada d’aquest atzar. Però en el futbol també hi ha al-
tres connexions misterioses que desenvolupen llenguatges a diferents 
nivells: hi ha la connexió dels jugadors entre si, la dels jugadors amb el 
públic, la dels jugadors amb la seva ciutat. A ciutats més creatives i cos-
mopolites, com Barcelona; futbol més creatiu i cosmopolita. A ciutats 
en què es dóna més importància a l’eficàcia que a l’estètica, com Milà; 
futbol més eficaç i no tan estètic. Hi ha molts nivells simultanis de joc, 
moltes possibilitats, de la mateixa manera que hi ha altres formes de 
relacionar-se amb la pilota, a més de tocar-la… Aquests llenguatges 
invisibles que es fan visibles a través del joc han anat multiplicant-se 
amb el temps fins a convertir en art una vivència comuna. És com si 
en el futbol haguéssim passat de l’èpica a la novel·la, i ara estiguéssim 
a Balzac. Fins i tot a través de les lesions es pot veure aquest procés: 
abans les lesions eren totes fruit de l’èpica, de xocar virilment, ara 
moltes són producte d’errors de càlcul. Sí, el futbol és més intel·ligent 
que abans, i des dels anys setanta es valora més la conjunció: per fer un 
“solo” només cal un instrument, però a l’equip li cal ser orquestra, una 
bona orquestra. Ara bé, no tot el futbol és més intel·ligent que abans, 
només ho és el bon futbol. I és una llàstima que la premsa esportiva no 
hagi crescut, com el bon futbol, en intel·ligència: els diaris esportius 
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no acostumen a parlar de futbol, parlen d’altres coses, d’economia, de 
rumors de premsa rosa… No hi ha substància. 

Una pausa de l’Anton M. i aquest sentiment de substància per-
duda em remet immediatament als programes televisius de sexe que 
gairebé mai no parlen d’erotisme, o a les pel·lícules còmiques, que 
és on més se sol trobar a faltar l’humor, o a les de terror, que gairebé 
mai no aconsegueixen —ni que et matin— fer-te por. D’altra banda, 
sento que em formiguegen les impressions que m’han causat els seus 
altres comentaris. El de la pilota que fa feliç un jugador sense deixar-se 
tocar, m’ha conduït als poetes, que escrivim —potser més que en cap 
altre gènere— sense tocar el boli ni l’ordinador durant la major part 
del temps, només esperant que el poema ens caci. I les seves paraules 
sobre la televisió que fragmenta, la tecnologia que manipula, m’han fet 
venir el temor a la manipulació dels records —de la substància dels re-
cords—: un vídeo pot aconseguir que un malalt d’Alzheimer connecti 
amb un sector de la seva memòria emocional, i això és fantàstic, però 
també pot ser que el procés natural de l’oblit del que sí que cal oblidar 
es vegi interromput, adulterat, que fins i tot l’enyorament perdi la seva 
pàtina de màgia, o bé que la nostra memòria natural es vagi anquilo-
sant fins a quedar totalment substituïda per l’altra, l’artificial. Tot i que 
potser no és tan greu, que això passi. Serà una altra forma de viure i de 
recordar (o vés a saber). I l’Anton, com absorbint les últimes paraules 
d’aquest parèntesi meu no verbalitzat, empalma els diaris esportius 
amb la memòria.

—La televisió danya la memòria, pel que fa al futbol. T’ho dóna 
tot fet, es pot veure i reveure una imatge i això fa que la memòria es 
desentreni. La memòria és bàsica per als jugadors, tots els grans juga-
dors han estat grans memoriosos. Hi ha una anècdota entre Valdano 
i Maradona: Maradona fa una determinada jugada, aleshores en Val-
dano li demana la pilota i Maradona no la hi passa perquè, segons va 
explicar després, en dècimes de segon va recordar que feia un temps 
s’havia trobat en la mateixa situació i no li havia donat resultat passar 
la pilota… 
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Vagaregem una mica més per records futbolístics, ens entretenim 
a París, la Copa de la Champions… i finalment, quan li pregunto a 
l’Anton si creu que el futbol podria ajudar la humanitat i de quina 
manera, fa un homenatge involuntari a Berlanga, perquè de París se’n 
va a… 

—Tombuctú, farà cosa d’un mes. Vaig conèixer el president de la 
Penya Blaugrana de Tombuctú. Un senyor vestit de tuareg. La història 
és que a Mali hi havia conflictes armats, ètnies enfrontades, ressen-
timents entre famílies… però la gent de Tombuctú van començar a 
simpatitzar amb el Barça a través d’un canal francès de televisió. Mi-
rant el futbol, els enemics trobaven un llenguatge comú, es reconeixien 
com a éssers humans; les dones sortien de casa, els nens també, i tot 
per l’impuls del futbol projectat en el Barça. De fet, ells creien que hi 
havia una ciutat que es deia Barça… Totes les grans històries locals de 
futbol ja ajuden la humanitat perquè són històries d’esforç, d’amistat, 
de futur. Tant pot ser la dels Veterans de Sitges, com la de la Pobla de 
Lillet, on hi ha un club centenari. Per contrapartida, que sempre hi és, 
algunes dictadures com la d’Argentina han utilitzat el futbol a favor 
de la corrupció. 

Torno a pensar en allò d’abans: cada posició de cada jugador, cada 
combinació en el temps i en l’espai de tot el camp, donen sentit a 
una determinada jugada. També en el camp o en l’estadi sencer dels 
nostres cervells, suposo. I la veritat de l’Anton M. i la del Fernando 
Guillén, que unes pàgines més endavant ens dirà que la televisió enri-
queix el futbol en donar-li dimensió d’espectacle cinematogràfic, no es 
deuen contradir sinó complementar, sobretot si ens mirem totes dues 
opinions, també, des de l’avió. 

Escoltant persones com l’Anton, l’escoltes a ell i t’escoltes tu ma-
teix. I se’m confirma el que va dir Eduardo Sacheri en el pròleg d’un 
dels seus llibres: “Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada 
que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desco-
nozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: no 
saben nada de fútbol.”
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Capítol 5

VS: La diferència 
que iguala

Dissabte. El meu primer partit a l’Aiguadolç, com a espectadora. 
A l’Aiguadolç i a tot arreu, perquè aquell partit era el primer partit 
de futbol de la meva vida (incloent-hi els televisats que mai no havia 
seguit). Hi vaig anar amb totes les reserves hagudes i per haver, mirant 
a dreta i esquerra, com si assistís per primer cop i per imperatius pro-
fessionals a una sessió d’espiritisme.

El matí d’aquella “sessió d’espiritisme amb pilota de mèdium” va 
anar, si fa no fa, així: 

Dos desconeguts, amics d’en Toni, em porten en cotxe fins a l’Ai-
guadolç, una de les zones més atractives de Sitges. Arribem al camp 
i quan baixem del cotxe veig que els dos homes carreguen paquets i 
safates que desprenen aromes realment suggestives i que, imagino, 
deuen contenir el dinar dels participants en aquell partit. Em sona 
rar, estranyament casolà. Els ajudo carregant una safata i els vaig se-
guint fins a l’entrada de les instal·lacions. Un cop hi arribem, ells van 
a la seva i em deixen allà plantada, ben segur perquè es pensen que ja 
sé on anar o què fer, cosa totalment incerta… Finalment, després de 
deambular una estona trobo els vestidors (o m’hi trobo, perquè no els 
buscava pas) i començo a presenciar un tràfec de periodistes que cor-
ren amunt i avall amb gravadores. N’hi ha d’El Mundo, de Catalunya 
Ràdio… i també hi ha càmeres, en distingeixo una d’Antena 3. No 
tinc ni idea de què va tot plegat, ni qui juga contra qui, ni per què hi 
ha càmeres. En Toni està repartint samarretes a les jugadores, perquè 
resulta que aquest, segons sento dir, serà un partit mixt, o més ben dit, 
un partit entre equips mixtos!, la qual cosa, tot i que sóc profana en la 
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matèria, penso que no deu ser gaire habitual. Em quedo badant davant 
d’aquestes noies —unes amb aspecte de futbolistes ben entrenades i 
altres amb cara d’apuntar-se a un bombardeig— que comenten amb 
humor la desproporció de les talles. Una dona que volta per allà i que 
no du samarreta i per tant deu ser dels meus, dels fora de lloc o de 
joc, em reconeix però no sap de què. Per fi lliguem caps, va ser en una 
trobada poètica (quins contrastos!). No em desenganxo d’ella, més que 
res per evitar de perdre’m, despistada com sóc, a l’hora d’anar cap a 
les grades. D’un dels vestidors surt el senyor Laporta. En Lapooo-
orta? Què coi hi fa, aquest, aquí, em quedo pensant. Uns nens petits 
corren a fotografiar-se amb ell, a banda i banda, enravenats com la 
guàrdia anglesa i contenint la respiració com si més que una foto els 
fessin una radiografia. Al meu voltant l’activitat augmenta, indicaci-
ons i corredisses dels uns i dels altres, entrevistes dels periodistes, més 
mòbils disparant fotos amb vocació de relíquies… Hi ha hiperactivitat 
però no pas nervis, tothom sembla divertir-se tranquil·lament. Acon-
segueixo arribar a les grades, el partit és a punt de començar. S’escolta 
la veu d’una soprano que hi ha dalt d’una tribuna. Canta una cançó 
d’en John Lennon, “Imagine”. S’està creant una atmosfera especial, de 
plàcida inquietud. Res a veure, suposo, amb les tensions dels partits 
en què els equips s’hi juguen punts o copes. “Aquell és en Molinos, i 
l’altre és l’Angoy”, em va il·lustrant una amiga de la meva coneguda, 
que es futbolera empedreïda i seu al meu costat. En Laporta també ha 
saltat a la gespa. Comença el partit. Ens fem un tip de riure perquè el 
comentarista —un senyor que sembla trempat i voluntariós— no para 
de dir, obcecadament, “l’equip masculí” ha fet tal cosa i “l’equip feme-
ní” ha fet tal altra, fins que l’àrbitre envia algú a dir-li (suposo): “tros 
de soca, ¿que no ho veus que tots dos equips són masculins i femenins 
alhora?”. Com ens costa, de remuntar la inèrcia dels estereotips! Des 
d’aquell moment, i per deixar ben clar que ho ha entès perfectament, i 
que “ja ho veu”, va posant cada vegada més èmfasi en la paraula “mixt”: 
“l’equip mixte negre” això, i “l’equip mixte blanc” això altre. 

De tant en tant passa un tren per la via que hi ha per sobre i a un 
costat del camp: trens de tota mena, de rodalies, de mercaderies, de 
llarga distància, semblen el mirall del que està passant a la gespa: hi ha 
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una varietat d’espècies pròpia de la selva amazònica, nois i noies sim-
plement aficionats al futbol barrejats desinhibidament amb veterans 
i veteranes, i tots plegats, amb personatges del futbol com en Txus 
Pereda, en Masip, en Laporta, l’Angoy, en Molinos… Un paisatge tan 
heterogeni com peculiar. 

Estan fent un bon partit, diuen. Uns nens molt menuts s’endinsen a 
la gespa i el partit s’ha d’aturar uns moments perquè ¿anaven a rescatar 
les seves mares futbolistes? El comentarista hi posa la guinda: “aquest 
és un gran partit, per això han saltat els nens, perquè els nens sempre 
diuen la veritat”. Durant una estona pateixo perquè quan una de les 
dones futbolistes fa una bona jugada, el comentarista no en diu res, i 
la veritat és que en ser un partit contra la violència de gènere —amb 
aquesta intenció reivindicativa s’ha organitzat, segons m’expliquen les 
companyes de seient— doncs queda lleig… Però aviat es disculpa: les 
noies no duen dorsal i ell no les coneix (hi havia paritat en els sexes 
però no en els dorsals!). Fins que una d’elles fa un gol, i al comentarista 
li arriben veus que l’autora es diu Vanessa, i per no espifiar-la tira pel 
dret i crida per l’altaveu: “Vanessa, si et dius Vanessa aixeca la mà!” . 
Una imatge ben surrealista, la Vanessa alçant el braç per guanyar-se el 
nom. A partir d’aquell moment el comentarista el prodiga (tant si toca 
com si no). Vanessa amunt, Vanessa avall. Per uns moments totes les 
dones de tots dos equips es diuen Vanessa! Finalment el partit acaba 
amb un empat 4 a 4. Deu ser que la desproporció entre jugadors, com 
que estava tan ben repartida en tots dos equips, anivellava les forces. 
En Jan Laporta ha marcat un gol, en Masip un altre, la Vanessa dos 
de molt seguits, i així fins a vuit. Foto de grup i cares que regalimen 
alegria i fam. Arriben dos nens on encara estic asseguda, a les grades, 
i em demanen, amb els dos rostres més expectants, suplicants i espe-
rançats que he vist a la meva vida, un boli. El necessiten amb urgència 
perquè no sé quin futbolista els signi un autògraf. Me’l tornareu? Sí, 
sé que me’l tornaran, no en tinc cap dubte, perquè he llegit en els seus 
ulls un agraïment sense pal·liatius que fins i tot els farà recordar-se de 
la devolució.
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Capítol 6

L’agnsòtic magnànim
Conversa amb Matthew Tree

A l’escola, hi posava atenció, s’esforçava de valent. Però no li entrava, 
no hi havia manera. El futbol no li entrava. El futbol, que formava part 
de la vida dels seus companys de classe en aquella escola de Londres, 
era per a ell una assignatura paral·lela tan atractiva com incomprensi-
ble. Hauria volgut poder compartir amb els amics l’afició pels cromos 
de futbolistes, comentar els gols dels seus ídols… però la química és 
la química, tant en l’amor com en la resta de coses de la vida, i aquesta 
química “contrària” potenciada per la violència a les grades que a en 
Matthew li causava tant de refús, va enquistar per sempre més l’afició 
que ja mai no sabrem si hauria pogut despertar dins seu. I què hi fa, en 
Matthew, en aquest llibre? Quan li vaig proposar de col·laborar-hi, per 
la seva vinculació durant molts anys a Sitges i perquè sintonitzo amb 
tantes de les seves idees i perquè com a bon anglès segur que era un 
bon seguidor d’algun equip de futbol (aquí em vaig passar de llesta…), 
quan li ho vaig proposar, doncs, ja sabia que faria un bon paper, però 
no em pensava que faria el paper que farà i que, ben mirat, ara que el 
fa, em sembla indispensable: el de “persona indiferent al futbol i alhora 
anti-antifutbol”. És normal que els aficionats siguin contraris als qui 
són contraris a la seva afició, però que ho sigui un indiferent diu molt 
de la seva mesura humana i de la capacitat de les persones —sovint 
aparcada— de defensar no només allò que estimen sinó també allò 
que uns altres estimen. 

—A mi m’encantaria ser aficionat al futbol, participar d’aquest joc 
que dóna tan bones estones, que s’ha estès arreu del món i que no fa 
mal a ningú. I no estic d’acord amb la falsa intel·lectualitat que veu 
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el futbol com un joc estúpid al voltant d’una pilota que corre i que 
els jugadors es disputen. A més, hi ha bona part d’intel·lectuals que 
respecten el futbol. Ara recordo una revista, a Holanda, Hard Grass 
(Gespa Dura), era una revista literària. Només hi col·laboraven es-
criptors. Hi havia narracions, assaigs, poemes… tot a l’entorn del fut-
bol. M’enfado, davant les actituds antifutbolístiques que menyspreen 
els aficionats, és com si a mi em diguessin que sóc un idiota perquè 
m’agrada la cervesa.

I en Matthew es mira amb complicitat el got de cervesa que té al 
davant, com per subratllar les seves paraules. Ens ha costat una bona 
calorada trobar aquesta cervesa (és a dir, un bar obert) per la zona de la 
Monumental en ple agost. No, no ha parlat de la cervesa amb frivolitat 
ni per casualitat. Ho ha fet amb la mateixa mirada que jo reconec en 
els Veterans de Sitges quan em parlen de futbol: com si la cervesa —el 
futbol, en el cas dels Veterans— tingués ànima, o sexe, o totes dues 
coses. I aquí sí, que el fet d’haver crescut a Londres hi deu tenir alguna 
cosa a veure…

—Bec amb mesura, és a dir, per plaer. Totes les drogues haurien 
d’estar legalitzades, és urgent que ho estiguin, precisament perquè les 
persones les coneguin, sàpiguen què prenen o deixen de prendre, i els 
perjudicis que els poden causar. 

Fa uns dies vaig llegir el darrer llibre del Matthew, La puta feina. I 
ens embranquem a parlar de la feina de la puta (que no és el mateix, 
és clar, però que ara venia rodat, o capiculat!). I és que aquesta con-
versa sobre la incongruència d’una societat que permet l’alcohol i no 
altres substàncies, m’ha fet pensar en les amigues que trauran el cap 
uns capítols més endavant, les senyores que lloguen (més que venen) 
el seu cos en una societat que les menysprea —o les compadeix, que 
en aquest cas ve a ser el mateix— mentre que la mateixa societat troba 
tan natural que ens hàgim de prostituir a la feina, i de mil maneres, 
per no perdre el sou (si de cas, llegiu el llibre d’en Matthew, perquè no 
el puc pas resumir). Convenim que tot plegat és ben complex. I que a 
moltes feines i el que no són feines, hi ha “prostitució moral” i per tant 
violència, tanta però més silenciada —o sigui, més perillosa— que a 
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les grades d’un estadi. Però és més fàcil parlar de la violència al futbol, 
és clar. En Matthew, però, en el seu llibre sí que en parla, de violències 
ocultes, potser perquè, segons afirma:

—En un llibre hi ha la màxima llibertat per dir coses. En els mit-
jans de comunicació no és el mateix. A més divulgació, menys llibertat. 
No hi ha una censura diguem-ne, oficial, però sí que hi ha consignes, 
invitacions amistoses a ometre certes coses… 

Li plantejo aquesta mena d’engany de la informació en què vivim: 
com que la informació, tantes vegades, cerca —evidentment per ven-
dre— els titulars sonats, aclaparadors, l’airejament de picabaralles, 
això pot fer-nos caure en l’error de pensar que hi ha llibertat per dir-
ho tot.

—És que hi ha la falsa transgressió, la transgressió aparent. Hi ha 
certs programes, per exemple, de teleporqueria, que tenen un defecte 
més enllà d’una inofensiva falta de bon gust: no són transgressors, ho 
semblen però no ho són. La transgressió és un valor en si mateixa, i 
va molt escassa. És com ara en les informacions que ens arriben sobre 
determinades guerres o conflictes, Líban i Israel, posem per cas: so-
vint tot s’explica des de la perspectiva d’un bàndol i para de comptar, 
aquests són els bons i els altres són els dolents. No transgredim, no 
anem més enllà del ramat de xais.

Després d’aprofundir i també divagar sobre diversos temes, en 
Matthew fa una expressió triomfal i exclama: 

—Ara que ho penso, sí que hi ha una cosa, una de sola, que m’in-
teressa del futbol!

Ho sabia. Sabia que havia d’haver-hi alguna cosa. I sort que hi ha 
pensat a temps, abans de plegar la paradeta, penso, tota contenta i en-
curiosida per la naturalesa d’aquesta “cosa” del futbol que li interessa 
tant. 

—El Barça! El que representa. És un tema que m’atrau moltíssim. 
Durant la dictadura va ser un mitjà per fer política, i en certa forma 
ho continua sent, però política en el sentit genuïnament popular de la 
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paraula. Bobby Robson, quan era entrenador, va dir alguna cosa com 
ara “jo sóc el capità de les tropes catalanes” —o sigui, que el Barça 
era la representació de Catalunya a Espanya, mentre que el Madrid 
significava les tropes espanyoles. Hi ha una rivalitat molt més de bon 
rotllo entre el Barça i l’Espanyol, que entre el Barça i el Madrid (no 
interrompo en Matthew però sé que el meu amic F. C. ho rebatria di-
ent que l’Espanyol és una sucursal del Madrid…), tot i que l’Espanyol, 
quan es va fundar, també representava uns valors contraris als que re-
presentava el Barça. Però actualment fins i tot pot donar-se el cas que 
hi hagi un fatxa al Barça i un catalanista a l’Espanyol. Al capdavall els 
clubs no són partits polítics.

—I permeten llicències poètiques…?

En Matthew somriu. És un somriure fort, definit, el d’aquest an-
glès que creu que tothom —catalans i castellans, per exemple— han 
de parlar en la llengua que vulguin, i que per aquest motiu parla sem-
pre en català. El d’aquest català que diu que als immigrants se’ls ha de 
dir “benvinguts a bord”. El d’aquest immigrant apassionat que des de 
fa molts anys aporta a Catalunya un prolífic i magnífic escriptor. El 
d’aquest escriptor a qui no agrada el futbol però a qui sempre hauria 
agradat que li agradés.
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Capítol 7

La parella: un equip
Conversa amb Antoni Bolinches

El vaig conèixer quan em va convidar al seu programa de ràdio 
Sexe savi. Des d’aleshores sé que, com a mínim, l’Antoni és un dels 
pocs especialistes —en psicologia i sexologia— d’aquest país que no 
es passa l’estona fent enquestes sobre si és millor la rentadora o l’as-
censor ni pontificant per la tele sobre quantes vegades a la setmana 
és convenient fer-ho perquè la relació no entri en coma, ni asseverant 
que l’amor dura quatre anys —ni un de més, no ens passéssim—, ni 
ensenyant fins a la saturació el mecanisme de joguinetes sexuals d’es-
tètica preescolar (que, tot sigui dit, la “perversitat” de les marques pa-
trocinadores imposa). I per postres, ara li proposo enraonar de futbol, 
i s’hi posa bé… 

—Una frase que mai no he acabat d’entendre, Antoni. Aquella que 
diu “és bo, al llit?”. Ara penso en el Ronaldinho, jugant amb el Brasil, 
en el Mundial, que no va ser “bo al camp”, que no va donar de si el 
que caldria, potser pel canvi d’equip, de sistema de joc. Es pot, doncs, 
simplificar tant, i dir “és bo”, ja sigui al camp o al llit? 

—El millor amant no sol ser el més competent sinó el més compa-
tible. La valoració del subjecte sexual depèn més de factors subjectius 
relacionats amb la compatibilitat dels perfils respectius que no pas amb 
les seves hipotètiques habilitats objectives. En aquest sentit, i només 
en part, podria ser comparable, un bon jugador pot no rendir prou si 
hi ha algun factor d’incompatibilitat en el sentit que sigui. Tot i que la 
parella és una cosa de dos i el futbol de vint-i-dos, és clar… Futbol i 
sexe satisfan necessitats diferents de l’individu: en el sexe, per exemple, 
el plaer és personal i íntim, i en el futbol, és públic i aliè. Per això, quan 
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el plaer és conseqüència d’una fília externa, com en el cas del futbol, 
necessitem d’altres persones que comparteixin amb nosaltres aquella 
mateixa afició per tal de reforçar amb la contaminació emocional allò 
que ens falta de protagonisme personal. 

—Però salvant la distància del “2 al 22”, hi ha algunes lleis del fut-
bol o de l’afició al futbol que te’n recordin unes altres de la parella?

—L’admiració en podria ser una. Tot seguidor d’un equip ha d’ad-
mirar el seu equip, ha de poder-lo admirar, necessitem identificar-nos 
amb l’èxit. Un membre de la parella ha d’admirar l’altre, en el sentit 
que sigui, perquè hi hagi una fusió. Som d’un equip perquè l’admi-
rem. 

—No hi ha seguidors d’un equip que li són fidels i se l’estimen 
encara que passi males ratxes?

—Sí, perquè són això, males ratxes que formen part dels cicles, de 
les discontinuïtats de la vida d’un equip, com passa en la parella. Una 
persona pot sentir-se unida sexualment a l’altre membre de la parella 
encara que per una o altra raó no hi hagi sexe durant un temps. Però 
si aquest temps s’allargués indefinidament… 

»L’èxit és un ingredient innegociable. El Barça i el Madrid tenen 
penyes a tota Espanya. La gent necessita identificar-se amb l’èxit. Els 
seguidors del Barça, els autèntics, els fidels, donen suport al Barça 
encara que perdi, però si es donés la circumstància que el Barça per-
dés deu lligues seguides i l’Espanyol les guanyés… t’asseguro que hi 
hauria desercions.

Jo faig càbales en veu alta sobre la possibilitat d’admirar un equip 
no tant per les victòries com perquè l’equip sigui un referent, perquè 
ens reforci un sentit d’identitat (la veritat és que em resisteixo a ad-
metre que l’admiració vingui quantificada per les victòries, en futbol i 
en el que sigui) però l’Antoni em fa tocar de peus a terra argumentant 
que aquest “reforç d’identitat” també va lligat, en certa forma, a l’èxit: 
si el nostre equip perdés sempre, sempre, invariablement, hi hauria 
moltes probabilitats que deixés de reforçar-nos la identitat.

Aleshores em quedo pensant —jo duro que duro amb les alternati-
ves— si no seria possible admirar per la qualitat del joc i no pels títols 
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de lliga, però jo mateixa em responc, de pensament, allò que intueixo 
que l’Antoni em respondria: que si hi ha una gran qualitat de joc, és 
molt difícil perdre deu lligues seguides…

 Li pregunto (ara sí de viva veu) què creu ell que té el futbol perquè 
arrasi com ho fa, perquè sigui fins i tot més irrenunciable que el sexe 
per a algunes persones.

—Atributs del futbol: hi ha unes regles ben definides i un objectiu 
clar però no fàcil: fer gols. Si fer gols fos tan fàcil com encistellar una 
pilota, no hi hauria punts culminants ni esclats d’adrenalina. D’altra 
banda, el futbol ens uneix a través del que tots tenim en comú, la 
condició instintiva. El futbol és la ritualització de l’agressivitat física, 
la sublimació de les lluites tribals. Amb aquest tipus de ritualitzacions 
l’homínid va passar a ser home. A més, quan l’homínid es posa dem-
peus, això és un pas endavant però ens cal continuar jugant amb els 
peus si volem continuar arrelats al nostre origen filogenètic. Per contra, 
el beisbol o el rugbi fins i tot —encara que també sigui molt antic—, 
són esports mes civilitzats, i això fa que abracin grups més concrets 
de persones. Mai no podran sintonitzar amb l’inconscient col·lectiu 
mundial. El futbol té colors, té litúrgia, té rituals: fer pinya tots els 
jugadors després d’un gol, per exemple… I una altra cosa important, 
permet el reforç intermitent: el gol. (L’Antoni acostuma a dir que en la 
parella s’ha de recórrer al reforç més que a l’esforç.) Continuem, hi ha 
col·laboració entre els membres de l’equip, i competició amb els altres 
equips, que és tal com s’estructura la societat en general. La pilota és 
rodona com el món, és la forma geomètrica més perfecta. Si no fos 
una irreverència diríem que també és rodona la sagrada forma… 

Posats a comparar, també el cognom de l’Antoni Bolinches tira cap 
a la rodonesa… (no sé si m’engegarà quan llegeixi això, però de vega-
des ve de gust fer un acudit dolent). I enllaçant amb la via religiosa que 
ell apuntava, li pregunto si deu haver-hi alguna mena de transferència 
entre religió i futbol. 

—Sí que n’hi veig, entre cultura cristiana i futbol, per exemple. Hi 
ha onze jugadors, i el jugador número 12: nosaltres. Dotze, com els 
apòstols. Nosaltres en som un, d’apòstol.
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I ara vull saber si a ell li agrada el futbol, simplement.

—M’agrada, sí, i potser per això no sóc de cap equip.
—Això que dius podria tenir el seu equivalent en “m’agrada la dona, 

per això no sóc de cap dona?”.

Em pregunto si la rialla de l’Antoni vol dir que sí o que no. Queda 
a l’aire.

—La part negativa del futbol és la tendència al joc brut, a les tram-
pes. I això és fruit d’una societat en què importa més guanyar que 
jugar bé. És la cultura de l’èxit, una cultura que no valora l’excel·lència. 
Ja hem dit abans que és necessari buscar l’èxit, tant els seguidors d’un 
equip com els seus jugadors, però quan es busca a costa de carregar-
nos l’ètica no li fem gaire favor ni al futbol ni a nosaltres mateixos. La 
cultura de l’èxit genera la cultura del frau. D’altra banda, en el futbol, 
existeix allò que se’n diu “distorsió perceptiva”, i que consisteix a veure 
multiplicada una falta quan és del contrari i empetitida quan és del 
nostre equip. Això ho podríem extrapolar a tots els àmbits de la vida. 
I com més fanatisme, més distorsió perceptiva. I més ull per ull, i Gan-
dhi ho deia: ull per ull i el món es quedarà cec.

—Hi ha solució?
—Si no madurem, no. El fanatisme està contraposat a maduresa. Si 

tots fóssim madurs, no caldria que hi haguessin àrbitres. L’ideal seria 
fer compatibles la ritualització de l’instint i la maduresa.

Doncs no demana res! Un futbolista argentí, Roberto Perfumo, 
deia que la pràctica és l’única cosa que fa aflorar el talent, però com 
s’entrena un per a la maduresa? L’Antoni ve a dir que és la vida, qui ens 
entrena, però no solament la vida: 

—De la mateixa manera que la maduresa (juntament amb la per-
severança i l’optimisme) és una gran facilitadora de la sort, també la 
voluntat hi juga un paper, en la maduresa: si fem tot allò que ens ajudi 
a autoafirmar-nos i si d’altra banda intentem assimilar positivament 
cada patiment que ens vingui, madurarem, perquè la persona madura 
a còpia de reciclar el patiment per convertir-lo en aprenentatge vital 
que el capaciti per relacionar-se adaptativament amb el seu entorn. 


