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ALBERT SOLER
Ignoro si l’autor va triar conscient-
ment un títol ambivalent, però a His-
tòria amb pilotes Xavier Carmaniu es 
despulla alhora que utilitza el futbol 
i els futbolistes per explicar història. 
L’historiador gironí ha escrit un lli-
bre –diguem-ho ja: un llibre amè– en 
el qual els jugadors de futbol són el 
mitjà i el coneixement de la història 
la finalitat: cada personatge serveix 
per donar a conèixer al lector un epi-
sodi històric.

I és aquí on es despulla Carmaniu, 
sense que això sigui un retret; més avi-
at diria que una necessitat ineludible, 
atès el caràcter del llibre: és ell qui ha 
triat els onze futbolistes que serveixen 
per donar a conèixer onze situacions 
que ell mateix tenia interès a divulgar 
o, si més no, que li semblaven més in-
teressants que d’altres. Explica les his-
tòries –la història– que vol explicar: se 
li veu tot, no amaga res.

rrincha, o qui hi trobi a faltar les moltes 
ocasions en què futbol i futbolistes han 
preferit mirar cap a un altre costat per 
conservar la seva situació privilegiada, 
com ha passat sovint en les dictadures 
de països especialment futboleros, lle-
giu-hi Argentina o Espanya. Val a dir en 
defensa de l’autor que dedicar un llibre 
als futbolistes no compromesos hauria 
sigut una tasca inacabable; més val li-
mitar-se als que donen bon exemple.

Si un retret se li ha de fer a Carma-
niu és un –potser excessiu– to didàctic. 
A hores d’ara no és necessari explicar 
què era una guerra de trinxeres, com 
de dolent va ser el nazisme o què va 
significar l’exili; no almenys als lectors 
habituals de llibres, o no almenys amb 
un to i una simplicitat de primer de 
batxillerat.

Tret d’aquesta petita crítica –que 
potser ni tan sols és tal, ja que he com-
provat de primera mà com és d’útil 
aquest llibre per ensenyar història a 
estudiants de secundària–, el mèrit de 
Carmaniu és també invers: explicant 
història fa arribar al lector algunes in-
teressants vides de futbolistes descone-
gudes inclús per a qui té el futbol com 
a primera obsessió a la vida, molt per 
davant de l’alliberament dels pobles 
oprimits, com és qui això subscriu.

Futbolistes 
exemplars

XAVIER CARMANIU

L’historiador/escriptor no oculta, i 
sospito que ni pretén fer-ho, una debi-
litat pels futbolistes que han fet bande-
rí –ja que de futbol parlem– de la cau-
sa del seu país oprimit, sigui el Tibet, 
Croàcia, Algèria o l’Àustria víctima de 
l’anchluss. A banda d’aquests, hi tenen 
també cabuda alguns que es van posi-
cionar en algun moment per les lliber-
tats, per la justícia social, per la igualtat 
o per altres causes mereixedores de fi-
gurar en l’alineació de Carmaniu. Tots 
ells han estat futbolistes excepcionals, 
no en el sentit esportiu del terme –tot 
i que alguns també s’hi ajusten, com 
Matthias Sindelar o Eduard Streltsov– 
sinó com a sinònim de rara avis en el 
món de la pilota, ja que en un moment 
o altre van prendre partit per una op-
ció política... potser no sempre amb 
consciència d’estar-ho fent.

La tria és ben legítima, per més que 
hi hagi qui prefereixi les històries d’al-
cohol i faldilles d’un Best o d’un Ga-
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Els jardins  
de Santa Clotilde
Ajuntament de Lloret.
Girona, 2010. 135 pàgines. 

Obra de preeminència fotogràfica, 
repassa la història del jardí lloretenc 
i reivindica la seva bellesa. El fràgil 
llegat dels jardins conserva, malgrat el 
pas dels anys i la dificultat per mantenir 
l’esplendor floral, l’esperit dels seus 
entusiastes impulsors. 

ACCIÓ FESTIVA

La Torrada
Estudi 44.1 d’Aiguaviva.
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Els joves integrants d’Acció Festiva, 
des de Torroella de Montgrí, aposten 
per una música fresca i directa, 
amb lletres sorgides d’experiències 
viscudes. Aleix Cansell, Pau Feliu, 
Jordi Pareta, Marc Foix, Edu Frigola 
i Aniol Alabau integren un grup que 
promet cançó i gresca.
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