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30. Érem molt joves. Crec que en tot aquell any no vaig dormir gens

SEGONA DIVISIÓ B

El Llagostera va empatar
sense gols al camp de l’Ori-
ola, el segon classificat, i
es manté una jornada més
a la zona alta. En el derbi
català de la jornada, el Ba-
dalona va guanyar el Llei-
da i el supera en la classi-

ficació (1-3), mentre que la
resta de partits amb pre-
sència catalana van acabar
en empat. El Sant Andreu
va empatar a un contra el
Gandia a casa; i el Reus, a
zero davant l’Olímpic a do-
micili. L’Hospi no va jugar.

Els esports amb més se-
guiment en el món an-
glosaxó tenen una ca-
racterística que els dis-
tingeix: tot el que passa

al camp es pot quantificar. L’exem-
ple més diàfan es troba observant el
pes que es dóna a l’estadística per
interpretar el que ocorre en un par-
tit de beisbol, de futbol americà o de
bàsquet. Segurament aquest fet
marca també que, en qualsevol lli-
breria del Regne Unit, es puguin
trobar amb facilitat llibres que
compilen una per una les fitxes de
tots els partits disputats per un club
o totes les classificacions d’una de-
terminada lliga, per antiga que si-
gui. S’anomenen The Complete Re-
cord i, en un país on, llevat de traï-
ció, és sagrat el respecte cap als teus
jugadors del passat, són de tinença
quasi obligatòria per a tots els se-
guidors. Al voltant de cada club sol
haver-hi un historiador, professi-
onal o aficionat que s’encarrega de
la tasca recopilatòria, i que sovint
assumeix també el càrrec d’editor
del programa del partit.

En aquest nostre racó de món,
ens referim a aquesta tasca amb
dues paraules: hobbie o malaltia. El
periodista barceloní David Salinas
n’és un: recopila informacions,
més enllà de les fitxes, sobre tots
els partits del FC Barcelona. “Em
serveix per a la feina del dia a dia,
però ho faig per afició. M’agrada i
em relaxa, em permet evadir-me
de moltes preocupacions. Repar-
teixo tot el que tinc entre casa i el
diari Sport, on treballo: tinc les
col·leccions de la revista Barça, la
RB Revista Barcelonista, Vida De-
portiva... però he de reconèixer que
amb l’aparició d’internet no acu-
mulo tant paper. No llenço res i ho
tinc tot en un caos, però un caos or-
denat, que sé dominar”.

Salinas ha publicat, mà a mà amb
un altre malalt, Toni Closa, Barça

Recordem fer memòria

etern, una petita obra monumental
amb les fitxes de tots els partits de
la història barcelonista més esta-
dístiques de club i jugadors. “Quan
recopilava dades de partits a Angla-
terra, veia que ho tenien molt ben
organitzat i que tenien anuaris com
el Rothmans, on hi havia totes les
dades que necessitaves. A més,
m’inspirava una recopilació de tots
els partits del Barça en els seus pri-
mers 25 anys que va publicar el
1924 Daniel Carbó, Correcuita. A
través d’un familiar vaig contactar
amb un editor molt barcelonista,
Jordi Fernando, que va apostar per
editar els meus dos primers llibres,
amb les cròniques del Barça a Euro-
pa i a la Copa. En el primer vaig vo-
ler posar noms i cognoms dels ri-
vals per distingir jugadors amb el
mateix cognom: per sort, tinc una
bona xarxa internacional a qui re-
córrer si em cal”.

La Football Association té un his-
toriador oficial, David Barber, que
comenta les seves maratons de par-
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Al Regne Unit es troben molts llibres amb estadístiques. XAVIER BERTRAL

tits al compte de Twitter @thebar-
berfan. No es coneix figura anàloga
a prop nostre, però si la Federació
Catalana s’ho plantegés, segura-
ment hauria de ser el periodista pra-
tenc Manolo Gol. Va iniciar el 1996
la recopilació de les dades de tots els
partits del futbol català des de Sego-
na B fins a Preferent i afegint-hi les
dues principals divisions juvenils.
“Tinc deu mil diaris que m’omplen
una habitació de casa”, explica, “i el
primer és de quan vaig començar a
recopilar dades de Primera, el 1970.
Quan vaig conèixer el Dinámico, que
feia el mateix, vaig començar a po-
sar les dades de Segona B cap avall
en llibretes... i fins ara. Era pura afi-
ció, però des de fa deu anys porto
l’arxiu estadístic de l’Sport”. Ara bé,
Gol diu que no es planteja treure cap
llibre: “Això del futbol català ho se-
guim quatre sonats. No tindria sor-
tida”. Heus aquí dos països que ce-
lebrem el mateix patró, però que
som molt diferents a l’hora de cui-
dar la memòria futbolística.


