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a manca d’unitat dels partits polí-
tics per afrontar les properes con-
vocatòries electorals ens ha deixat
en fora de joc, just quan l’àrbitre

assenyalava el final de la primera part. La
societat civil catalana ha acabat més pro-
pera de la porteria contrària que la matei-
xa pilota i que la defensa espanyola. Al-
guns cracs de la selecció catalana creien
que encara els quedava temps per fer fili-
granes davant una afició expectant (jogo
bonito, en diuen els entesos), però n’hi ha
que fa temps que esperem que algú del
nostre propi equip es decideixi a xutar a
porta, encara que només sigui per pren-
dre-li les mides a la porteria. I si no s’hi ve-
ien amb cor, només calia passar la pilota a
qualsevol company desmarcat, i donar a
algú altre l’oportunitat de jugar-la men-
tre fèiem avançar laterals i defenses so-
bre camp contrari. No hem arribat fins
aquí ni per fer espectacle ni per demos-
trar les nostres habilitats amb les botes;
hem vingut a guanyar.

DESCANS DEL PARTIT i el marcador per es-
trenar: Catalunya 0 - Espanya 0. L’equip
català ha mantingut la possessió de la pilo-
ta durant gairebé tota la primera part,
pressionant a les bandes i marcant amb
insistència la defensa espanyola: data i
pregunta, 9-N, incompliment de suspen-
sió, agència tributària, banc públic, esbor-
ranys de constitució, 50 noves delega-
cions a l’exterior... Tanmateix algunes er-
rades en el contraatac i els persistents per-

L sonalismes dels catacracs catalans han
dispersat la compenetració de l’equip. En
els darrers minuts del primer temps
l’equip espanyol ha aconseguit remuntar
fins a mig camp fent retrocedir tota la de-
fensa catalana. Sí, hem tingut l’àrbitre en
contra, però això no és excusa per obrir la
banda esquerra al contraatac del contra-
ri. L’únic espai on Podemos, el nou fitxat-
ge de l’equip espanyol recentment incor-
porat al terreny de joc, encara pot provo-
car alguna jugada de perill davant la por-
teria catalana. Mas, Ortega i Rigau ja han
vist la targeta groga. Però ha estat el jutge
Vidal qui ha vist la vermella directa. Fi-
nalment, expulsió per falta inexistent.
“Encara patirem”, murmuren alguns...
El que és segur és que en la segona part,
cauran més vermelles.

LA TENSIÓ COMENÇA A SER EVIDENT a la
llotja, on encara costa perdre les formes. Al
banquillo! Al banquillo! criden els Ultra-
sur enrabiats. “A aquest ritme d’expul-
sions ens quedarem amb set o vuit juga-
dors”, murmura algun directiu incrèdul,
mentre l’estadi sencer encongeix el cor da-
vant la manca de decisió del capità, un noi
clenxinat sortit del planter, a qui l’afició ha

sabut donar l’oportunitat d’enlairar una
carrera futbolística en altre temps relega-
da a sumar fracassos a la segona divisió.

ARA TOTS AL VESTIDOR, a rebre instruc-
cions i quatre fregues als malucs. No ens
cal repensar l’estratègia. Sempre l’hem
tingut molt clara: control del joc i pressió
en camp contrari. Tanmateix, ens cal su-
perar els personalismes d’alguns mega-
cracs deïficats, fer algun canvi tàctic i re-
cuperar el joc d’equip per tornar a gua-
nyar el terreny de mig camp en amunt. I
sobretot, no caure en provocacions i para-
nys. Però, això sí, a partir d’ara haurem de
ser molt més intel·ligents; farem pujar el
marcador quan aconseguim que el con-
trari erri i sistemàticament caigui en el joc
brut; l’únic en què ens porta avantatge i al
qual recorre quan li van mal dades. No
hem de tenir por que l’àrbitre ens impugni
el caràcter plebiscitari del segon temps. Ni
tan sols hem de témer l’expulsió dels nos-
tres millors jugadors per faltes inexis-
tents, ni l’amenaça de suspensió del joc o
la clausura de l’estadi per sanció. Al con-
trari. Aquesta vegada no hem de sortir al
camp a provocar l’equip contrari. Hem de
sortir a provocar l’àrbitre i forçar la im-
pugnació, l’expulsió i la suspensió... no-
més així farem embogir l’afició. Som-hi
ja! Deixem que l’afició s’apropiï en massa
del terreny de joc i posi punt final al partit
proclamant-nos guanyadors! I ja posats,
el primer que arribi a baix al camp té pre-
mi: té el meu permís per donar-li un cal-
bot al megacrac de les filigranes. Tran-
quils, ja està tot pensat i decidit. La con-
signa del vestidor és no forçar la pròrro-
ga. Al final ja veureu que guanyarem sen-
se necessitat de marcar un sol gol. Esti-
gueu a l’aguait de les indicacions del mis-
ter i a punt per saltar al camp!

‘Jogo bonito’
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Al final guanyarem
sense necessitat de
marcar un sol gol

EL
DIBUIX

Fer

s imagineu un llibre que ens fes tastar
la llibertat, la de debò, la que reclama

pit i collons per abastar-la? Una novel·la
que semblés escrita per un esperit romàn-
tic, amb el dir i el fer i el sentir d’un individu
melancòlic del segle dinou però que, altra-
ment, dissertés sobre aspectes ben vius
als nostres dies? Penseu en la història
d’una vida que encadena dissorts, que
grimpa pels esglaons de l’existència amb
una aflicció prenyada de potència creativa.
Sentint-se fora del seu temps, del seu es-
pai, de la seva ètica i de la seva estètica,
aquest outsider del vint-i-u neix marcat
per un nom que li batega a sobre. Com
l’heroi del Canigó de Verdaguer, somnia i
dubta. Recorda i tem. Viu per trobar la se-
va flor blava, aquell impossible absolut pel
qual morien els romàntics. El trajecte de
l’amor cap a la mort es tenyeix de pati-

ment, de poesia com a únic séc central
per fondre les contradiccions que ens ha-
biten. Imagineu, a més, que aquest llibre
tingués un autor prou destre per aterrar
en la literatura amb una maleta a cada
mà? A la primera, hi gastaria el llenguatge
filosòfic que copula amb la lírica. A la sego-
na, hi acolliria un homenatge còsmic a la
natura, fent-la parlar, deixant-se fer befa,
escoltant-la amb la reverència que mereix.

El nostre autor no s’hauria d’esmerçar
a fer gràcia: el seu sentit de l’humor pun-
tejaria les pàgines d’una guisa natural i
fresca. Cardar-se’n de tot començant per
un mateix: aquesta és la gran dificultat.
Riure’s del costumisme decrèpit, de les
imposicions universals i del llenguatge
malastruc. Suposeu, a la fi, una envestida
de divan, una mà de secundaris essen-
cials, una temptació i una renúncia en
una experimentació literària amb la vida.
Pentinat a cop de vent, el protagonista
d’aquest llibre faria del jo un mirall pel
tu. Sabeu què? Aquest llibre existeix, es
diu Èol o la vida al vent i l’ha escrit Robert
Fàbregas. Si el llegiu, sereu més bona
gent. Si no, seguireu provant de navegar
contra el vent i perdreu la partida.
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