
la rambl a 

uA Vigual que 
elspassaals 

partits polítics, 
les entitats 
socials i/o 

esportives que 
no es renoven a 

temps están 
condemnades a 

morir d'éxit" 

Lluís Visa i 
Nadal 

e consumit mig segle inten-
tara descobrir per quina es-
tranya rao em toca sempre in-
terpretar el paper de perdedor 
en totes aquelles situacions 
passatgeres que per a la majo-
ria deis mortals teñen una 
gran importancia. No deixa de 
ser una paradoxa que un 
guanyador nat com jo, a qui 
no li agrada perdre ni al par-
xís, s'hagi hagut d'acostumar 

a les petites derrotes quotidianes. En la 
maleta personal duc quantitat de revesos 
acumulats. pero tinc la virtud de saber 
mantenir intacta la moral, que és el real-
ment important. Les experiéncies mes 
amargues les tinc a les urnes. En el darrer 
any he anat a votar quatre vegades: muni-
cipals, autonómiques, generáis i, diumen-
ge passat, al Club Tennis Urgell. El ba-
lanc ha estat de tres derrotes i una victo-
ria. A les eleccions celebrades per elegir 
el nou president del CT Urgell van concó-
rrer dues candidatures. Una, encapcalada 
per Josep Ángel Comes, representava en 
teoría el continuisme. L'altra, encapcalada 
per Josep Maria Florista, la renovado. Per 
una qüestió de principis vaig triar la sego-
na opció, ja que pensó que el club neces-
sita una injecció de vitalitat després d'un 
llarg període en el qual les coses han fun-
cionat a base d'inercia i de bona voluntat. 
En canvi, d'altres socis es van decantar 
per l'altra alternativa, la que al final va 
aconseguir la victoria per un estret marge 
de vots. L'escrutini final va ser una pro-
jecció aproximada del corrent conserva-
dor que recorre Espanya, un fet que també 
es posa de manifest a les generáis del pas-
sat 12-M. El conservadorisme, que és una 
opció tan válida com qualsevol altra, cada 
dia té mes militants i será el temps qui 
s'encarregará de donar o treure la rao a 
tots aquells que s'estimen mes apostar peí 
dolent conegut. A l'igual que els passa ais 
partits polítics, les entitats socials i/o es-
portives que no es renoven a temps están 
condemnades a morir d'éxit. En un intent 

Guanyar  no 
és vencer 

d'emular els polítics, els dos candidats a 
presidir el club es van esforcar en buscar 
el vot en una campanya electoral en la que 
hi va haver de tot. El president electe i el 
seu equip de col-laboradors teñen ara la 
difícil missió de recuperar el temps perdut 
i el prestigi que en un altre moment va te-
ñir el club. No cal oblidar, com molt bé 
sap el candidat guanyador, que l'escola 
del CT Urgell va estar considerada durant 
molts anys com una de les millors d'Es-
panya i d'ella van sortir figures com Con-
chita Martínez i Albert Costa, persones 
que tan dignament han passejat el nom del 
club per tot el món. Será capa? el nou pre-
sident de rejovenir el club i ressuscitar 
Túnica secció capac de donar-li vida i 
prestigi? Si ho aconsegueix, l'éxit a les 
urnes i totes les propostes que figuren al 
seu programa tindran un sentit. Si no és 
així, s'haurá limitat a guanyar les elec-
cions d'un futur geriátric. Al cap i a la fi, 
tant les victóries com les derrotes electo-
rals son situacions passatgeres. A nivell 
personal, el que compta és la fidelitat ais 
propis principis, perqué perdre pot ser tan 
honrós com guanyar. Per una vegada 
m'hagués agradat guanyar. Conec molta 
gent a qui li passa tot el contrari: juguin al 
que juguin, sempre guanyen. Son gent 
amb estrella que sempre aconsegueixen 
mes del que es mereixen. La seva sort és 
una qüestió astral. Jo em sentó mes có-
mode nedant a contracorrent, identificant-
me amb els estrelláis, abanderant causes 
perdudes, rebel-lant-me contra les injustí-
cies i detestant la prepotencia deis qui van 
peí carrer perdonant la vida ais deshere-
tats. Per aixó és lógic que sempre perdi. 
Un company d'esmorzars em va donar 
aquesta explicació: "A tu el que et passa 
és que uses mes el cor que la rao". "Qué 
té aixó de dolent?", vaig contestar. Si és 
certa la máxima evangélica que els últims 
serán els primers, em queda el consol que, 
al final, tots els perdedors serem els guan-
yadors. I una victoria, encara que només 
sigui una, em fará molt felic, tot i que 
guanyar no sempre és vencer. 
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