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Sobre el futbol 

De col·legial vaig ésser futbolista. Jugava, sembla, de mig centre i he bufat molt al 

Camp de Març de Girona, davant dels plàtans de la Devesa. El meu germà s'hi trencà 

un braç i una cama. És per dir que hi tinguérem afició. 

Sento parlar de futbol des de 1907. Des d'aquesta data potser no ha plogut tant com 

hauria convingut, però ha plogut una mica. Mentre he viscut al país, de la cosa de què 

he sentit parlar més és de futbol. Aquesta persistència, no sabria pas com explicar-la. 

Ha estat tan insidiosa, que es pot dir que n'he sentit parlar cada dia. En un moment 

determinat en vaig quedar tan saturat que vaig decidir fer-hi una creu. He estat molts 

anys sense anar al futbol... Però heus aquí que una d'aquestes últimes tardes, trobant-

me a Barcelona sense tenir res a fer, uns amics em portaren a veure un partit. I així 

em vaig trobar, en una tarda assolellada i suau de l'hivern, assegut en una gran 

tribuna, enmig de persones mudades i distingides, que fumaven uns cigars de 

l'Havana magnífics. El camp m'impressionà. Feia anys que no n'havia vist un de tan 

bonic. Vaig comprovar els immensos progressos que hem fet amb referència a la 

construcció i al manteniment d'aquesta classe de camps. Jo sóc d'una època en què la 

gent creia que el futbol era bo, en què existia una noció clara i exacta del joc, en què 

els jugadors usaven de tots els recursos físics dintre, més o menys, de la correcció 

per aconseguir un bon partit. Hi havia jugadors que utilitzaven les puntes dels seus dits 

per a dirigir la pilota amb una gràcia tal que el públic, fascinat per les jugades de 

conjunt, no s'adonava del que passava davant dels seus ulls. No hi ha joc sense màgia 

és a dir, sense veure una cosa per altra. Una pilota no es pot dominar totalment si 

hom no utilitza tot el cos, sobretot si hom no utilitza l'òrgan d'aprensió més eficaç de 

l'espècie humana que són les mans. L'òrgan natural del pensament humà són les 

mans, i per això, quan volem subratllar la perfecció d'una cosa, diem que ha estat 

pensada amb les mans. Els peus tenen importància, però potser no tanta; serveixen 

sobretot per a caminar o per a anar en bicicleta. 

Així, el partit no fou res més que això: un partit jugat amb els peus, exclusivament amb 

els peus, sense intervenció d'un qualsevol òrgan superior. La gent s'avorrí 

enormement excepte, és clar, les persones que estaven en l'intríngulis. Vaig saber 

que hi havia intríngulis perquè m'ho digué un senyor que seia al meu costat i que, pels 

coneixements que demostrà tenir, semblava un gran afeccionat al futbol. Era un home 

tan coneixedor de la matèria que no vaig entendre res del que em digué. Em parlà de 

punts, de corrents de simpatia, de necessitats econòmiques ineludibles. L'únic element 

apassionant per als afeccionats autèntics era veure si en virtut del pur atzar el pacte es 

rompia i si el qui havia necessàriament de guanyar perdia. El partit, però, no tingué ni 

aquest hipotètic interès. Es produí conforme al que s'havia tractat, amb una 

ineluctabilitat fatídica. Jo havia anat a veure un partit de futbol i em vaig trobar amb 

una sessió del Congrés de Viena. 
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