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La roja                 (2008) 
 

La selecció espanyola – la roja -- ha guanyat el campionat d’Europa de clubs el 2008 i 
ara tot són lloances pel joc que han ofert i per la intel·ligència que diuen ha demostrat el seu 
entrenador, que portava anys sent despotricat pels autèntics espanyols perquè no 
seleccionava els seus ídols. 
 

Resulta que mig equip és català i els jugadors que no ho són algú s’ha atrevit a dir que 
s’han comportat com si ho fossin. Els Puyol, Xavi, Cesc, Iniesta i Capdevila conduïen l’equip 
tot jugant com ho fan al Barça. Menys l’últim dels anomenats, tots els altres han estat formats 
a La Masia. 
 

He vist ben pocs partits i tots dolents. Vol dir que més aviat ha estat allò d’un borni al 
país dels cecs. La celebració a Espanya ha estat brutal, amb festejaments de bogeria pels 
carrers i mitjans de comunicació. Ara diuen que ha nascut un nou nacionalisme espanyol, una 
nova manera d’entendre’l, i tot sembla a causa de què la selecció no estava formada pels 
tradicionals, autèntics espanyolistes, aquells que tenen per cervell el que normalment es té 
entre cames – penso que fou l’Unamuno que ho va dir --, i en presumeixen. En Xavi – del 
Barça – ha estat l’autèntic conductor de l’equip i declarat el millor jugador del torneig per part 
de la UEFA. 
 

Penso que tot plegat ha sortit bé i vés a saber per què, quins motius o circumstàncies 
han portat l’entrenador a aconseguir un equip campió. Amb l’estil del Barça i la poca qualitat 
dels altres equips ha sorprès, com va fer el Barça durant un parell d’anys. En seleccionar 
tants jugadors del mateix equip o formats a la mateixa escola, hi havia possibilitats que sortís 
bé, i així ha estat. És un mèrit del seleccionador o un cop de sort? No se sabrà mai. 

 
 
 
  


