
OPINIONOU9EL

Més d’una vegada, de molt jove, m’havia plantejat 
una pregunta que no sabia respondre’m: com pot 
ser que m’interessi una cosa tan poc important com 
el futbol i que arribi a sentir −ni que sigui mode-
radament− cert desassossec pels resultats que es 
produeixin en determinats partits? Amb els anys, 
he anat aclarint-me, donant-me respostes i esbri-
nant el perquè de tot plegat. I la resposta és que 
el futbol ens permet identificar-nos amb un terri-
tori d’una manera incondicional. La identificació 
amb un club determinat o amb una determinada 
selecció nacional pot actuar, en aquest àmbit, com 
a succedani de la política i, de manera indirecta i, 
sovint, de manera inconscient, contribueix a l’aren-
ga acrítica i gregària de partidaris de determinats 
nacionalismes o de determinats sentiments territo-
rials. Naturalment, per aquesta causa, la capacitat 
que té el futbol de ser utilitzat de manera populista 
per segrestar voluntats i moure masses és molt pre-
uada per a un líder polític. És per això que cal no 
desestimar la importància d’aquest esport que mou 
milions d’euros i −el que és més important−, també 
moltes voluntats.

Llegeixo, a l’Ara (8/7/21), un article del perio-
dista esportiu Albert Llimós en què afirma que la 
selecció espanyola li és indiferent, que no desitja 
que perdi, però que li és igual si guanya o no. Natu-
ralment, l’article és pertinent perquè, com tothom 
sap, hi ha catalans que desitgem que sempre guanyi 
el rival de la selecció espanyola, sigui quin sigui. 

No sé si el sentiment és majoritari o no, però que 
som uns quants –bastants– és innegable. Per algu-
na cosa deu ser que difícilment escullen un esta-
di situat en terra catalana per a jugar-hi un partit 
de la selecció espanyola... Naturalment, també hi 
ha catalans –i no pas pocs– que hi donen suport i 
li desitgen tots els èxits possibles perquè els viuen 
com a propis. 

D’aquests, n’hi ha una part que es reconeixen com 
a espanyols i no hi ha res més a dir-hi. Són comple-
tament conseqüents amb la seva identificació naci-
onal. Però n’hi ha de catalanistes, n’hi ha d’inde-
pendentistes i n’hi ha que ni tan sols es preocupen 
de la política, però també volen que la selecció espa-
nyola tingui èxits i tots ells els viuen com a propis. 
N’hi ha que són del Barça, n’hi ha de l’Espanyol o 
del Girona o d’altres clubs catalans. Com veieu, no 
hi ha cap característica comuna que els aplegui cla-
rament, tret d’un fet fonamental. I és que tots els 
catalans som administrativament espanyols tant si 
es vol com si no es vol. Aquesta sí que és una carac-
terística comuna a tots ells. A tots nosaltres, de fet. 
Una imposició que, ens agradi o no, iguala el format 
dels nostres documents d’identitat amb el dels ciu-
tadans espanyols no catalans.

Doncs bé, tots aquells que s’identifiquen amb un 
sentiment catalanista o, fins i tot independentista 
i són favorables als triomfs de la Roja, a parer meu, 
viuen una contradicció majúscula. I, és clar, han 
de buscar subterfugis per a justificar-se davant de 

si mateixos per què volen que guanyi una selecció 
que representa, sens dubte, la irrenunciable voca-
ció espanyola d’unitat territorial i política. És a dir, 
la vocació que nega l’existència de voluntats que, 
dins l’Estat, no sentin l’espanyolitat com un valor 
propi a defensar. I llavors, es justifiquen mirant de 
convèncer-se que hi donen suport perquè la Roja 
és on juguen els catalans, obviant que també hi 
juguen els no catalans i obviant, sobretot, que hi 
juguen perquè, els agradi o no, estan obligats a ser 
espanyols; o perquè hi ha jugadors que pertanyen al 
Barça, obviant que també n’hi pot haver del Madrid, 
o, simplement –fora subterfugis–, perquè, tot i ser 
catalanistes, es reconeixen espanyols i s’identifi-
quen amb Espanya i amb els valors d’unitat territo-
rial que hi són inherents.

Jo vull que els partits de la selecció espanyola, 
sempre els guanyi el seu contrincant. I no m’iden-
tifico gens ni mica amb la Roja perquè no m’identi-
fico amb la bandera única que exhibeixen els seus 
seguidors, ni amb la llengua única que fan servir 
en els seus eslògans, ni, en definitiva, amb el que 
representa d’invisibilització de les altres realitats 
nacionals de l’Espanya que representa. Algú ha sen-
tit mai referir-s’hi amb el nom de ‘’ pronunciat en 
català? I mira que seria fàcil, eh...?, que la paraula és 
coincident en totes dues llengües... I és que catala-
nitat i selecció espanyola no s’adiuen ni per casua-
litat, si no és que s’accepta de manera incondicional 
l’espanyolitat com a característica superior de la 
identitat de cadascú, una característica que iguala 
i conté totes les altres nacionalitats de l’Estat espa-
nyol com a característiques secundàries d’aquesta 
identitat.

I em sap greu, però la indiferència que sent 
l’Albert Llimós tampoc no em val. A mi, em són indi-
ferents les seleccions de Bolívia o de l’Azerbaidjan, 
per exemple. Aquestes sí. Però l’espanyola no em 
pot ser indiferent perquè representa uns valors 
contraris als meus. L’existència de la selecció espa-
nyola, a més, és allò que impedeix que la selecció 
catalana pugui participar en competicions oficials, 
com fan les d’Escòcia, Gal·les, Anglaterra o Irlanda, 
per exemple, precisament perquè no existeix una 
selecció del Regne Unit, que faci impossible l’exis-
tència de les altres del mateix estat.

Totes les raons que es pugui inventar algú que se 
sent catalanista per justificar que vol una selecció 
espanyola triomfant són excuses per no haver de 
confessar-se que la selecció catalana no pot existir 
en plenitud precisament perquè existeix l’espa-
nyola; que quan els jugadors catalans juguen amb 
la selecció espanyola i contribueixen als seus èxits, 
contribueixen també a exacerbar el sentiment espa-
nyolista, que passa per damunt de les altres naci-
onalitats de l’Estat. Un sentiment gregari, simple, 
visceral i poc o gens reflexiu, si voleu, però innega-
ble, molt intens i, sobretot, completament oposat 
al catalanisme; i que quan un jugador català o del 
Barça es vesteix amb la samarreta vermella actua 
al servei de valors que abonen l’anorreament de les 
cultures altres que la castellana, uns valors que un 

veritable catalanista, a parer meu, sens dubte, hau-
ria de rebutjar i combatre.

Probablement, el que succeeix en molts casos és 
que hi ha catalanistes que no accepten el trist fet 
de no poder emocionar-se amb una selecció pròpia 
en campionats oficials i, com que no són capaços 
d’acceptar-ho, s’inventen mil subterfugis per tro-
bar-se bé donant suport a l’espanyola, obviant tot el 
que representa i que fent-ho, paradoxalment, donen 
suport a la causa per la qual la catalana no pot ser 
oficial i, d’alguna manera, contribueixen a perpetu-
ar l’statu quo. 

També n’hi ha que opten per la indiferència, que 
em sembla una manera d’eludir el conflicte, quan 
la situació del nostre país és la d’una terra empre-
sonada des de fa segles dins d’un poder aliè i hostil, 
el poder de Castella, ara anomenat espanyol, que no 
em sembla legítim eludir en cap dels seus vessants, 
ni tan sols en el del futbol per banal que sigui. I 
tants segles en situació de subordinació, amb dic-
tadures i tot pel mig, alguna de força prolongada i 
encara no del tot superada, han donat, com a resul-
tat, que els tentacles de l’Estat hagin arribat a tot 
arreu, fins a racons de visceralitat tan recòndits 
com el del futbol, que és capaç de fer aflorar les pul-
sions humanes més primàries.

Però precisament perquè aquest esport pot revi-
far els instints més amagats dels éssers humans, 
hem d’anar-hi amb molt de compte. L’existència de 
la selecció espanyola i la consegüent no existència 
oficial de la selecció catalana no és un fet menor i 
ni molt menys allunyat de la política. Ans al con-
trari, és el que fan servir els polítics per capitalit-
zar, en benefici de la seva opció, la rauxa irrefle-
xiva dels que diuen que no volen saber-ne res, de 
la política. Són aquells que quan veuen estelades 
als estadis diuen que no s’ha de barrejar la política 

amb l’esport i, per demostrar-ho, treuen a passejar 
la bandera espanyola, que els deu semblar que no és 
política.

Recordeu el sarau que van protagonitzar les auto-
ritats espanyoles quan, per primer cop en la histò-
ria, l’any 2004, una federació esportiva catalana, la 
de patinatge, va ser acceptada de manera provisi-
onal per a competir oficialment a Fresno (EUA)? 
Està provada l’extraordinària pressió que van exer-
cir les institucions espanyoles de sotamà perquè no 
arribés el reconeixement oficial definitiu i aquest, 
finalment, no es va produir. El resultat va ser que 
la selecció catalana d’hoquei sobre patins no va 
poder-hi participar. Creieu que s’haurien pres tan-
tes molèsties, els espanyols, si un fet com aquest no 
tingués a veure amb la política? No, amic lector, no. 
Si aneu amb la selecció espanyola, aneu amb Espa-
nya i hi aneu amb totes les conseqüències. Ep, que 
hi teniu tot el dret, eh...? Però no us enganyeu: cal 
que sigueu conscient de tot el que significa aquesta 
opció. Celebrar un triomf de la selecció espanyo-
la significa gaudir amb orgull de fer voleiar la roji-
gualda, potser, fins i tot, amb un toro sagnant pin-
tat al damunt i refermar determinats valors als crits 
d’“Espanya és la millor” o “Junts som més forts”, 
segurament pensats, dits i vociferats exclusivament 
en castellà.

O “¡A por ellos!”, que no sé si, potser, us sona d’al-
guna cosa més, però que també s’ha sentit com a 
crit d’animació en algun partit de la selecció espa-
nyola.
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