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Un equip com un país
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Quan no és un all és una ceba, i quan no, tota una verduleria. La temporada
avança i la situació va a trompades. Difícilment es podria veure un equip tan
sincopat com el nostre, que quan se’n surt d’una s’entrebanca amb l’altra i
saltironejant, a peu coix, es manté més o menys dret però inestable, ballant
sobre un peu, ai que caic, ai que no caic… I així passen les setmanes, amb
l’esperança que no ens agafin gaire avantatge, després de fer un ridícul sense
pal.liatius i perdre a casa per 0 a 1 davant d’”ellos”. I així anem guanyant partits
per la mínima i amb esforços titànics, patint cada diumenge perquè el temps
corre sense que els nostres nois aconseguexin fer un gol per, quan, si hi ha sort,
marquem, començar a viure l’agonia de veure que el contrari de cop i volta es
creix, ens perd el poc respecte que semblava que ens tenia i s’acosta
perillosament a la nostra porteria –com potser no s’havia acostat en els anteriors
vuitanta minuts- i va xutant amb perill i el rellotge avança a pas de tortuga i no hi
ha manera d’arribar al final amb els tres puntets que ens dóna el gol raquític a la
butxaca. Amb les coses així, potser hauríem de començar a tenir clar que quan
l’èpica es converteix en costum quotidià deixa de ser èpica per passar a ser
angúnia tràgica, abocada a un final estrepitós, sense herois ni victòries, sinó amb
una lamentable debacle (tipus la de la temporada passada, per posar un cas que
encara em cou). Som un equip com el país.
Per què es produeix tot això s’explica de moltes maneres. Jo diria que cada
un dels milers de desesperats culés i conciutadans té la seva explicació, però
totes són explicacions innocents, que apunten cap a una conclusió falsament
esperançadora. No, no és perquè hi hagi lesionats, que juguem tan estrany;
tampoc no és només que falti esquema: els altres no en tenen o tenen aquell tan
neanderthal de destruir-contratacar, que ja veus tu. Tampoc no és perquè els
xicots ho vulguin fer bonic, com es diu, i es perdin en floritures; ni tan sols és que
hagin perdut la memòria o la il.lusió (quina barra, això!) de jugar. No és pas que
cobrin poc, que l’herba creixi torta, que no se sentin estimats, que estiguin
discutits… Qualsevol d’aquestes circumstàncies tindria solució: segar l’herba,
pagar-los més (més?), enviar-los cartes d’amor, donar-los una pauta de joc, fer
canvis, ensenyar-los a centrar des de la banda, curar els que es lesionen, fer
donar la mà als que es barallen, incentivar-los amb globus, orquestres, pluges
de caramels i els Cors de Clavé cantant ordenadament els noms de cada un des
de la grada… Però no. Res d’això és solució per a un mal més profund, arrelat,
atàvic jo diria que gairebé insalvable: el món creu que estem condemnats a
perdre. A patir i a perdre. És la versió realista de la frase històrica, que s’ha girat
així en contra nostre: Tornarem a lluitar, tornarem a patir i tornarem a perdre. I
justament ens enfonsem en la derrota perquè, després de creure’ns tan bons,
oblidem que cal jugar en equip, lluitar totes les boles, pressionar, avançar per la
banda i plantar com més atacants millor a l’àrea rival. Mentre no fem això, estem
condemnats a anar de derrota en derrota fins la debacle final. Encara que a
vegades ens sembli, ingenus, que guanyem una miqueta, més d’hora que tard
ens caurà la patacada que fa el triple de mal i acabarem perdent amb dolorosa
ignomínia. Perdrem i ens sentirem culpables, més que vençuts, humiliats, riota i
escarni fins dels més ridículs contrincants que, en teoria (ai, la teoria !) no ens
arriben ni a la sola de la sabata. Som un país com l’equip.

I per què perdem tant? Doncs perdem
tant perquè confiem en una barreja de
sort i messianisme, per acabar
deixant-ho tot a mans d’individualitats
que no sempre (ben poques vegades!)
surten bé. Ai que falta l’Eto’o! Ai que
l’altre no entrena! I tot s’enfonsa… obli-

dant que aquí només hem anat una
mica bé quan fem un bloc sòlid, quan
juguem en equip. Jo em penso que
perdem pel mateix motiu que el país es
queda sense trens, sense llum, sense
aigua, sense govern, sense polítics,
sense vergonya i sense res, i això es un
campi qui pugui que, mentre funciona,
tothom fa cara de pasqües i es retrata a
les portades, però després, quan no
funciona (i això és cíclicament habitual)
ningú en vol sentir a parlar i tothom mira
cap a una altra banda fins al punt d’arribar fins i tot a parlar castellà per dissimular més. És el mal d’un país i d’un
equip portats per megalòmans, que fan
megalòmans mediocres i resultats
mediocres que acaben fent un pet.
Exagero? Si us plau: repasseu les lligues
i la història d’aquests últims 25 anys.

