


otel Florida del Tibidabo. Els
jugadorsdelF.C.Barcelonaeren
allí, dipositats en conserva,
abans dels grans partits amb

l'Espanyol.Espectaclecuriós,alsullsd'un
inexpert,eld'unequipdefutboldedicatal
dolce far niente.Perciperllaelsjugadorsjo-
vesesdediquenaescamparlaboiradel'a-
vorriment:ambentretenimentsdefamília
ben avinguda. Hom juga al dòmino, al
«pingpong»,alamanilla,sotal'ullendor-
miscativagamentvigilantdel'entrenador.

Unsenyor,queajutjarpelseuposatse-
riósiinexpressiu,deuésserdelajunta,es
mirajugarelsnoisambunairepaternalien-
tendrit. Els asos, però, no comparteixen
aquests esplais ingenus. Els veureu aja-
çatsenels«sillonassos»,dedicatsalcultiu
integrald'unamandratranscendent.Seuen
amb l'aire desabusat i una mica absent
delsgranspersonatges.Hicanviemquatre
paraulesdecompliment.

L'asdefutbol,contràriamentalaideaque
entéelgranpúblic,ésunhomeperfecta-
mentsociable,peròdepoquesparaules.La
sevaconversanoéspasmoltvàriaibrillant,
però,encanvi,sapcallarambunadignitat
queimpressiona.L'asdefutbolusescolta
unamicaambl'airedelquesentploure,
peròaquestacircumstàncianoésmotiva-
daperunafaltad'atenció,comalgúpodria
creure.No.Ésunaresultantdirectaifatalde
lasensacióinternadelasevatremendaim-
portància.Ésevidentquesielsgransliterats
delnostrepaíssabessinanarpelcarrer,as-
seure'senuncafè,isaludarlesamistatsamb
aquesttodegrandesa,unamicadeixatanar,
quecultivenelsesportiusfamosos,elpres-
tigipopulardelaliteraturacatalanaaug-
mentariaconsiderablement.

Enundelssalonetsdel'hotelquedonen
alabandadeBarcelonahitrobemEnJosep
Samitier.Estàrepapatenunabutaca,alcos-
tatd'ungranfinestral.Lasevasiluetaesre-
tallasobreelfonsmagníficdelaciutat.Di-
ríeuqueestractad'unacuriosacomposició
fotogràficad'airemésomenyssimbòlic:el
bustd'enSamienganxatsobreelplànolde
Barcelona.Elnasliveapararsifanofa,a
l'alçadadelcarrerdeDiputació,entreBal-
mesiRambladeCatalunya.

–Samitier,etvenimaferunainterviu...[...]
Ésunainterviuunamicaespecial.Voldríem
queparléssiud'artideliteratura.

Elnostreamicensmiraunamicasorprès.
–Iquèvolsqueetdigui,jo?
–Veuràs.Eltematémoltmésinterèsdel

queetpenses...
Iaquíenslliuremaunallargaimetòdi-

ca dissertació. Hem arribat en un mo-
ment–diem–enquètotésconfusionisme.
Totsplegatscerquemlesdistraccionspels
viaranysmésinsospitats.Elsateusesfanca-
tòlics,elspintorsfanliteratura,elsescriptors
s'arrapenaunestilpictòric...Tothomesdes-
plaçaunamica,totbuscantladiversió.Al
granpúblictambélihaarribataquestgust
peldesenfocament.Liplaumésdesaber
quèpensaunarquitectedelamedicinaiun
metgedel'arquitectura,quenopas
escoltar llursopinionsprofes-
sionals. En Samitier no ens
amagalasevamalfiança.

–Noséveure–diu– que
l'opiniód'unhomed'esport
sobreliteraturahagid'ésser
mésnimenysinteressant
quelad'unempleatdeban-
ca.

–No hi ha cap motiu per
creure el contrari –objectem–,
peròelqueensinteressaésconèixerla
posiciód'ungranprofessionaldefutbol,l'es-
portméspopular,davantdelmovimentin-
tel·lectualcatalà.

–Lamevaposició,enaquestcas,ésd'u-
naabsolutasimpatia,estàclar.Ara,quel'art
ilaliteraturam'interessen,sifanofa,com
alamajoriadelagentquepassapelcarrer
iseualesterrassesdelscafès.

–Ui,ui,queensapsdefugird'estudi!Ja
veuràs,concretaremmés:creusquel'esport
perjudicalacultura?

Elnostreamicesposalesmansalcap.
–MaredeDéu,nomel'hanfetapoques

vegadesaquestapregunta!Amiiatotsels
esportius.Però,naturalment,semprecon-
testemelmateix:quenolaperjudica.

–Perfectament; ja ens ho esperàvem.
Araunaaltrapregunta:creusquelacultu-
raperjudical'esport?

Samitieresposaariure,sensedissimu-
lar.

–Homeaixòjaésmésoriginal,peròuna
cosanotéresaveureambl'altra.Éscomsi

emfessisdirquèm'agradamés:laxo-
colatadesfetaoanaren tramvia.

–Iperquèno?Etpensesque
aixònoésuntemabenperio-
dístic?Esfanmoltesintervius
abased'elementsnopastant
importantscomlaxocolatai
elstramvies.Peròsit'hepre-
guntataixòquet'hafetriure,és
perquècrecquelaculturaper-

judica l'esport.M'agradariaque
pensessiscomjo.

–Sit'interessa...Nohitincinconvenient.
–Moltagraït!Peròtroboquehauríemde

desenrotllareltemademaneramésclara.
–Iperquèno?Perexemple:amiemcar-

regabastantaquestamaniadelsintel·lec-
tualsesportiusdebarrejar-nossempreamb
elsgrecs.Nohihacapbanquetdegentd'es-
portenelqualnos'aixequiunsenyoriens
parli de Grècia, d'Olímpia i de Píndar...
Emfal'efectequetotaixònotéresqueveu-
reambnosaltres.

–Jocrecelmateix.
–Podríemdir,doncs–engrescant-seamb

eltema–quelaculturanoperjudical'esport

ensi,peròqueperjudicamoltelsoradors
esportius i que encara perjudica més a
l'auditoriquese'lshad'escoltar.

Mentrestant,s'haanatfentfoscielpai-
satgegeomètricdelaciutatesvaemplenant
depuntetslluminosos.Arribaunmoment
enquelacosaagafaunaireabsolutament
escenogràfic.Barcelona,miradadesd'aquí
dalt,alesprimereshoresdelvespre,s'as-
semblamoltmésauntelódefonsques'ex-
hibiaenunarevistadelParal·lel,quenopas
aunaciutatdedebò.Sinofosqueelspri-
merstermessónproualanostravoraper
apoderapreciarllurveritat,diríemquede
l'altrabandadelfinestralestàapuntdesor-
tirunaevoluciódesegonestiplesboican-
tantel«couplet»del'ExposiciódeBarcelona.
DespréscaurialacortinaiEnSamitierijo
aplaudiríemcomunsdesesperats.

–Els futbolistes, no obstant –ens diu–
hemd'ésseramicsdelalecturavulguisno
vulguis.Elsllargsviatgesqueensveiemob-
ligatsaferconstitueixenunelementpreciós
peraldesenvolupamentdelespossibilitats
literàriesdelfutbolista.Elquenienelmo-
nòtontraqueteigdeltrenesdecideixperla
lectura,potsbendirqueésunhomeben
perdutperalacausadel'esperit.

–Així,podríemdirquelaformaciócul-
turaldelfutbolistadepèndelacapacitatfer-
roviàriadel'equiponjuga.Noésaixò?

–No pas d'una manera absoluta, està
clar,peròs'hiacosta.Encertamanera,po-
dria contar els seus esplais literaris per
quilòmetres.Joportariabenbécinquanta
milquilòmetresdenovel·ladecostums...

–Ésbencurióstotaixò.Pertant,podem
suposarqueambunparellmésd'excursions
quefessinaAmèrica,totselsdelBarcelona
acabariensubscriptorsdelaF.B.M...

–Noséexactament,siensagafariaper
aquestcantó.Forapossible,també,queaca-
béssimformantunaorquestrinadetangos.

–Jocrecquepelsmateixosmotiusquel'al-
tragent,sifanofa.Nopuccreureenunadis-
posicióespecialdel'esportistaperaentu-
siasmar-se particularment amb les can-
çonsargentines.Lapsicologiadelfutbolis-
taésunconglomeratdelsdefectesilesvir-
tutsd'aixòqueendieml'«homedelcarrer».
Ial'homedelcarrerliagradenelstangos.
Enelfons,totssomunssentimentals...[...]

Sortimafora.Hifaunventdemildimo-
nis.ElgranmiradordelTibidabovadedi-
cantelseugestsospitósalaciutat.Prenem
elpetitPeugeotqueenshadeportaralaPla-
çadeCatalunya.Acadarevoltdelacarre-
tera,Barcelona,comaquestessenyoresde
certaedatquesurtenalvesprepelsvoltsde
laRambla,ensvafentl'ullet;unulletcan-
satisensemalícia.
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REVISTA

El mític futbolista Josep Samitier defensant la samarreta del Barça

ARXIU

El llegat
UNA CONVERSA IMPORTANT
AMB EL SENYOR SAMITIER

Una nova entrega d’alguns dels millors articles del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-
1936). En aquesta ocasió, reeditem la peculiar entrevista que Planes va fer al mític futbolista Josep

Samitier poc abans d’un Barça-Espanyol. Tria de Pep Corral Vilella

«Es fan moltes
intervius a base

d’elements no pas
tant importants
com la xocolata

i els tramvies»


