
Q
U
È
FE
M

1
3
/0
2
/2
0
1
5

17

ALBERT ARRIBAS I LA SEVA ‘SELECCIÓ’ DE JUGADORS SUPLENTS

INICIEN UN VIATGE ESPORTIU CAP A LA GLÒRIA DINS D’UN AUTOCAR

Concentrem-nos bé: el
prestigi nacional està en joc!

No hi ha cap dubte: el taiteita-
lija és l’esport del futur. Però
d’un futur molt i molt llunyà,
perquè de moment gairebé
ningú no n’ha sentit a parlar,
d’aquesta modalitat esporti-
va. Això, tret de jugadors com
ara aquests quatre suplents
que han mamat taiteitalija
des que tenien quatre anyets
de res, i que, si es descuiden,
aviat es trobaran que ja els
haurà passat l’edat de somiar
en triomfs esportius.
Però, de moment, no pen-

sem en això: ara el que toca
és dipositar tots els esforços
–tant els físics com els men-
tals– en el gran partit que
s’ha de jugar per les terres
alemanyes cap a les quals es
dirigeix l’autocar en què vi-
atgen tant aquests quatre su-
plents com nosaltres matei-
xos, perquè la idea és que tots
ens sentim com si estigués-
sim compartint seient amb
ells. Viatjar en autocar potser
no és tan còmode ni tan rà-
pid com viatjar en avió. Però
té els seus avantatges, perquè
et permet anar fent parades
d’interès cultural (sense anar
més lluny, aquests jugadors

es disposen a visitar la cúpu-
la pintada per Barceló a la seu
de les Nacions Unides ubica-
da a Ginebra i el terrible camp
d’extermini d’Auschwitz) i
potenciar l’esperit d’equip.
Com a mínim, així és com

ho veu el creador d’aquest
espectacle, un Albert Arri-
bas que coneixem alhora com
a membre d’una altra me-
na d’equip: el que ha reunit
al seu voltant Xavier Alber-
tí com a director del Teatre
Nacional de Catalunya. Dins
l’equip de producció del mun-
tatge, també hi ha La Ru-
ta 40, la companyia que ens
acaba d’oferir El llarg dinar de
Nadal, una de les joies de la
present temporada.
Però deixem-nos de dinars

de Nadal que aporten més ca-
lories de les que cap jugador
en bona forma pot admetre.
I disposem-nos a seguir pas
a pas i parada a parada l’estat
anímic d’aquests apassionats
incondicionals d’un esport

que s’ha acabat transformant
en una veritable senya d’iden-
titat nacional. I quan es posen
pel mig aquesta mena d’iden-
tificacions, i quan des de ben
petit t’han ensenyat a iden-
tificar-te amb uns colors i a
vestir-te sempre amb ells, el
joc deixa de ser-ho per trans-
formar-se en una altra cosa.
Això ho podem veure clar al
llarg d’aquest viatge que ens
permetrà també debatre si el
mètode Guardiola –que, se-
gons el text, era “un mètode
més de cantar sardanes”– ha
quedat ja desfasat o encara
cal preservar-lo.
Serà veritat que, tal com es

diu també a l’obra, l’esport te-
rapèutic comença ja a decli-
nar? Sigui com sigui, l’entre-
nador continua pensant que
dir-te en equip que formes
part de la millor selecció del
món de taiteitalija resulta una
mesura terapèutica més efec-
tiva que moltes hores de con-
centració i entrenament.
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Els llargs viatges en autocar obliguen a adoptar postures insòlites.
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