L'esport a la biblioteca

El tennis, un esport poètic
Ro Balius i Jull

L'any 1984, en preparar un article sobre el

va editar el llibre Passió i Mite de l'Esport,

músic Pau Casals i la seva poc coneguda

amb nombroses mostres de poemes, pin-

activitat esportiva "havia estat bon nedador,

tures, cartells, litografies i articles periodís-

entusiasta excursionista i excel'lent tennis-

tics referents a diferents esports. L'autor,

ta" considerant l'excepcional personalitat

Joaquim Mo/as, conclou que l'esport més

del protagonista, volia adjuntar a la icono-

literari és el tennis i justifica aquesta afinrna-

grafia esportiva una iI'lustració literària

ció publicant els esmentats poemes de

adient que enriquís el meu escrit. Un bon

Carner, Vinyoli i Foix, junt amb obres de

amic filòleg, poeta i jugador de tennis, em

Guerau de Liost (Del tenis relatiu), Mi-

va assabentar de l'existència en l'obra de Jo-

quel Ferrà (Lawn-Tennis) , Jordi Sarsane-

sep Carner, d'un sonet anomenat Joc de

das (Jardins), Gabriel Ferrater (Els Jocs) i

tennis. Vaig aprofitar el primer quartet de

dos caHigrames de Carles Sindreu.

l'esmentat poema, per encapçalar el treball.
Aquest fet va motivar, a més, que una publicació de tanta difusió com la Revista Olím-

pica "amb edicions espanyola, francesa i
anglesa" incorporés, possiblement per primera vegada, uns mots en català.

Semblava evident que el tennis és, o era, un
esport que inspira, o inspirava, lirisme. Vaig
poder reafinrnar aquesta idea en ocasió de
celebrar-se, l'any 1994, una exposició commemorativa del Centenari del naixement de
Josep Vicenç Foix. En aquesta mostra

El meu amic va seguir interessant-se per la

s'havia dissenyat una sala que evocava una

recerca d'altres composicions poètiques

pista de tennis, dins la qual s'hi trobaven cinc

relacionades amb el tennis, i poc després va

personatges. Pere Gimferrer, responsable i

proporcionar-me un poema de Joan Vin-

autor d'aquest espai explica: "El punt de par-

yoli, que portava per títol Passing-Shot, i

tença de la concepció d'aquesta sala em fou

una prosa poètica de Josep Vicenç Foix,

donat per un text del dietari de Foix Cata-

dins la seva obra Gertrudis. L'any 1986, es

lans de J 9 J8, que narra la seva conversa
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amb Pompeu Fabra en un club de tennis, en un moment en què tots dos eren imantats per la
definitiva regularització de la llengua catalana literària. Ben naturalment, aquest text em dugué
a un altre que, a Gertrudis , té també per escenari una pista de tennis, i que n'és el revers oníric i visionari. El tennis com a esport d'una generació de sportmen cívics, tennistes i fins i tot
aviadors; el tennis com a contesa metafòrica d'idees; el tennis com escenari poètic, on és representada, en situacions al 'legòriques, l'obsessió dels mites amorosos i eròtics.( ... ) Els cinc
personatges presents a la pista de tennis són, d'una banda, Fabra, l'enginyer de la llengua; de
l'altra, els escriptors que duen a tenrne l'aplicació literària de la tasca de redreçament de Fabra,
i que, en les coordenades de Foix, són Carner, Riba, Folguera i Salvat-Papasseit. Foren representats per maniquins ... ". Foix era un tennista convençut capaç de dir: "A mi, em plau el
tennis; no solament perquè és un esport gairebé complet, amb tots els elements "aire, sol i
cursa" que calen per a sentir-se físicament recobrat, ans també per un no sé què de lliure i de
joiós, Em plau de jugar-hi molt de matí, quan els ocells a l'alba, davallen estarrufats a la pista o
es complauen a picotejar la pilota si fas un "ciri", cosa que m'esdevé massa sovint. Ningú no hi

\

crida, tothom hi ve content i mudat, i a qualsevol estació de l'any tot hi flaira a primavera".
Extraordinària i bucòlica visió del tennis!

\

Em consta que el Mestre Fabra (Barcelona, I 888-Prades, 1948), que escrivia tenis i no pas
tennis en el seu Diccionari General, practicava aquest esport, era soci del Reial Club

~......
'-..

;

,I

Tennis Barcelona i va arribar a presidir, l'any 1935, l'Associació Catalana de Lawn-Tennis.
La seva filla Carlota era, en opinió d'en Foix, "una molt bona jugadora."
Tot seguit reprodueixo, en un ordre més o menys cronològic, el recull poètic dedicat al
tennis:
El mallorquí Miquel Ferrà (Palma de Mallorca, 1885-1947), durant els anys que va viure a
Barcelona era un assidu assistent diari al Reial Club Tennis Barcelona, on s'explica que mantenia llargues converses amb Pompeu Fabra. Dins la "suite" de sonets Sportswomen (vegeu el
núm. 54 d'Apunts d'Educació Física i Esports), inclou el poema Lawn-Tennis.

LAWNTENNIS

LAWNTENNIS

Plor d'Albió, la virginal i forta
de filí de rOJa i de cabell dallrlP:
per ella el 1¡¡lIn pIM qlli _forta,
t 1i verd ombratgl i les ftr.síors rJe/ prat.

faz de rosa y de cabello dorado; para
ella, el libre placer que reconforta, y el

Pemldi"çl'ain amb ,I ressò ta/ICat
da Ja rM{lItta drifi n1la1l{ll,
jllga Ú partit,més beJJa qllt m la da1lia,
4gi1 i prompta a/ giratlOlI sobtat.

devuelve, juega el partido, mas bella
que en la danza, agil y pronta al giro

Flor de Albión, la virginal y fuene, de

verde umbroso y el.frescor del prado.
Percutiendo el aire con la cerrada reJOnancia de su raqueta euando el drifi

repentino.
Ya cada azar det juego se da por entero.

I cada atzar rJe/joc SI la'" tiM tol#.

Si at devolver la pelota que rebota pare-

Si m lomar la pilota f{IIi l'rhola

ee un gentil desdén su mwimiento, a
pemguirla anhelosa se apresura, con la
gracia virit de una ArtemiJa, el corto

sembla un gmtilrJesdmy S01l mII1Iimmt,

m pfflegt¡ir-Ia aJeIMtUlafriJa,

traje palpitante a/viento.

#ffIÓ la gràcia viril d'1I1I# Artemir#,
la curta vesta óategilllt a/1Imt.
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Sens dubte Josep Carner (Barcelona, I 884-Brussel'les, 1970), que era un home de món,
periodista, polític i diplomàtic, jugava al tennis. El seu sonet Joc de Tenn;s està dedicat a
Concepció Soler.

JOC DE TENNIS

jUEGO DE TENIS

AIfIIV«r da_ni l'herba de la prada

Por la hierba del prado caminabas, y wlaba

i w/atJa tlltII brflí adoksanl,
i pel filat de la rMfIltla aIfa.da
IrtlflfJsllf/a la /únn del sol PO,""I.

111 brazo adolescentei y por la reti de la rMf1le-

La paN dominical tan desesmada
i la /fIí d'angtleta i el rabenl
joc seri6s m'encis", la diada.
D"1n m:lor riforma¡, pàNidamenl,
el VfÜI fillai ",Iorn del presbileri
collies rosesi conles de misteri
amatItS i el blanca/ge i els in/anls.

ta alzada se filtraba la IlIz del sol poniente.
La paz dominical, desanimada, tll rostro angelieal y Mfllel veloz y serio jllego todo lo embr1ljaban. Te veia, borrosa, hija de IIn pJrroco reformado. Cogias rosas cerca del presbitenOi te g1lStaban los CIIentos de misterio, el
blanco de las paredes y los niños.
Yo, oficial, de Singapllr volvia. Alto, r1Iborizado, te sa/tldaba ... Pasaban olorosos carros
de heno.

jo, oficial, de Singapllr mlia.
All vermt/Iem, el feia cortesia...
Carros de fonc passamI OCÚJranls

Ja he esmentat el tarannà tennístic de Josep Vicenç Foix (Barcelona, 1894-1987). Jugava a la Societat Esportiva Pompeia, club fundat l'any
1905, situat en la part baixa del barri de Gràcia, on es produí la conversa amb Pompeu Fabra, sobre "què li semblaven uns poemes en prosa
que li havia demanat llegir, i que jo vaig escriure ara fa tres o quatre anys. Ha mogut el cap, sense dir res, com si volgués significar sí i no. En demanar-li si hi havia trobat faltes, ha somrigut i ha respost: "Què us diré!" Desconec si entre la prosa poètica, que no queda pas clar si Fabra havia
o no corregit, si trobava el fragment de l'obra Gerlrud;s, que a continuació transcric.

Las paredes del court eran, esla mañana, tan altas qlle me han heLes parrls del court erm, MfIIeJI tnalf, tan alies qlll m'han fel oblidar el

jiacrr on III m'espertlflfJ, i els ocrlls. Inl",ltWa amidar-ks, qun s'hi han
obert qllalrr fineslrals, de cinc metres, closos per /Janas ", Ioles dirrccions.
Un perfom inlensúsi", de paper d'Armènia ha envaïlla pista """/rr llna
mà invisibll escrivia "" nom damJ¡nl cada obertllra: OftJia, Virgfnia,
ÚIIIra,jlllieta. Qun anava a rrprrndrr el partit, el _ company de joc
havia tiesaparrgIII i de la meva rMfIltla ", restava només l'ombra eslrafela,
allargassada ",,,., ks dIIts ak.r fosqlllS de l'angll deI_. A l'",Irada del
clMb, el jiacrr, sense cavalkria ni aIInga, sense III, oh GertnuJis!, era la
desferra slC1llar d'lIna anliga carrossa rria/.

cho olvidar el sim6n donde tll me esperabas y los pJjaros. Intentaba
medirlas, C1Iando se han abierto en elias C1Iatro ventana/es, de cinco
metros, cerrados por lanzas en todas dirrcciones. Un petfome intensisimo de papel de Armenia h:l invadido la pista mientras llna mano
invisible escribía IIn nombre sobre cada abertllra: Ofelia, Virginia,
Lallra,]lIlieta. Cundo iba a remprender el par/ido, mi compañero
de jllego había desaparecido y de mi rMflleta q1ledaba solo la sombra
contrahecha, extendida entre las dos aIas OSCllras del Jnglllo del
mllro. A la entrada del e/1Ib, el sim6n, sin caba/Ierfa ni allnga, sin
ti, ¡oh GertrNdis!, era el despojo seC1llar de llna anligu carroza
real.
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En aquests tres primers poemes de tipus intimista i al'legòric, l'esport s'utilitza únicament per emmarcar una situació anecdòtica personal del
poeta. Foix dedica a la memòria de Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, 1894-1924) un sonet rememorant escenes jovenívoles, que em fan
suposar la possible, encara que sorprenent, presència d'aquest a les pistes de tennis.

Ah!, si çon levitas de verde ItIJtrina, nos esçondiésemos delras de aqueOos saços, para
cuando vengan las çhiças, y, dóciles, çanlasemos villanriços çon sordina.
l'; si lloviese, detras una çortina, nos riñésemos la çorona çomo los Magos, y hariendo sonar por la hahitarión las malrlK4S, tados dijeran que somos de origen divino.
Ofoésemos tados juntos baria las pistas y çon
la raqueta persiguiéramos pajaros, mientras
las estrellas anidan en la rima de los Iilos
Y las nubes, a poniente, son amatistas, que dibujan la giba de los çameJlos, donde çabalgamos çon barbas foturistas!

Ah!, si -" /mIG tk flff'fi.lúulri""
ElIS -..gJdss;'" timnr-"1IIl1IIIIs kKJ.
Per fI'UI"
ús lII)ilS, i, """YIICJ,

fIÏ_..

c..úss;", ~ -" sorrJi",,!
l, si p/opis, timnr-" 11". çorti""
úfIss;", la mr»UI cu. lis Mags,
I etr fer PISar Pw la ~"Iis X"".IICJ
TlJIhq¡" dipJs 'I1Il s_ tk ,.,¡ divi",,!

O 1I1ÚsJ;'" IOls pllgats "" " ús pisllS
i -" la raqtl#la etrtpaiússi", //alls
MetrIre lis lSub ¡.. "ill al ri", tkJs l,lis

llis ÚfItIÚ, "PO_I, SMI .-tisllS
QIII diIIIIixetr la gepa tkJs -us
o. ~ -" barIJes fotllrisllS!

Jaume Bofill i Mates, anomenat Guerau de Llost (Olot, I 878-Barcelona, 1933) en el poema Del tenis relatiu, a partir d'una situació tennística enutjosa, viscuda repetidament, inventa una metàfora xocant, encara que certament cruel.

DEL TENIS REU TIU

RELATIVO AL TENIS
En un pequeño rellano de la montaña, hemos
emplazado nuestro çampo de lenis," lo arropan
matas de avellano. VienlO que las mueve, la red
estiraja.
Como en el juego no somos aún maestros, las pe10las ruedan por la pendienle. Después de haher
perdido rinço o seis, por Ii"".a, enojados, liramos los traslos.
¡Oh querido amigo, çompañero de melançolfa!
He desçUbierto para disiParla un truço. Tendremos en el çampo, en jaula de brezo, una ma
de çonejillos de Indias.
Cada çonejiOo haria de peloIa, eWliço, resignado y hecho un ovi/lo, çon una sonrisilla, medio mueça, cuando adivinase que iba a ser lanzado.
Y çada vez que, en foerte jugada, arrojasemos
lejos la pelota, desovillJndose y un poço desviada, por si sola volveria a nuestra mano.

E" "" nJIeix pdil tk la 1IUI1IIa"Y"
,¡ _/re tmtrp tk I"",is b. piafat:
t/I4IIS tI""""""'" li

¡.. costal,

Vetli f{lll1es t/IIIM, la xarxa ISlirrgallJ"

em. f{III etr ,¡ joc

III)

s_ _

lI

1fIIStres,

les pilotIS rodoIetr al pendis.
Desprís f{III ,,'b. perdIIdes riJIÇ o sis,
Pw I"".", etrft/lnilS, lIetrmtr lis ISlm.
Oh "'" tI1fIi&, crJtII/NItIJ tk """"'gia!
H, 1ÚStDIIwI, Pw 1SfNIir-la, "" 1nK.
Tiu- al tmtrp, etr gtlbial tk 1mK,
tk crnUJIds jJorqIIillS IOla "". ma.
Cada Ç()JIiO¡tJria tk pilota,
tItIst«, mig1141 i raIxJtIIat,

- " "". riaIItta, ",;g gtlllJOla,
'1- nulwitrllria f{III ls 1Ietr{at.
I çaJa volta f{III, - " jllgada forta,

etrgrg",,"-Ia piWta /únry,
des~/-S'

i "". ",ica 10rltI,

Pw ,lla sola llU lor/I4na al PII"Y.
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Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-1983), en una extraordinària poesia, Passing-Shot, estableix una analogia al'legòrica entre el joc de tennis, que demostra conèixer profundament i la tràgica condició d'home.

PASSING-SHOT

PASSING-SHOT

Imtalado desde hace tiempo en IIna plataforma de

ItlSltII·/aI ja tÚ 'lItIPs 11111114
p/4I4frmtw tÚ SotmUs
1SIIrils, tksfilwaú, SIllS' 1111 owJil,

per cwlJrllSl ""'" el j«
tÚ t:MIa tiitI a la pista

fImMIIa,~,
tnf

rrbomt tÚIrls.si1rW a t:MIa

mp la pilotes tÚ fori4 fi'" "" lItmmt
els amtram,

a. 1111 boig, ara alfotu,
_

a la XIIf'XII, illll1llo c6nw,

saIIar,~, ~,

,.,; P*'OII jlexibk, _i P*'OII fort, ,.,; a IIIfIPs
a ' - els passi.g-shots fi'" "" li""
a t:MIa itlSliIIú.
S, P*'OII fi'"

1_

~ la p.rtitJ¡I, fi'" tÚ
~ SIrIIIIixn els

res

/mar

~tÚ~mmjfK

i j«, la I~ hIntIiJ4
fi'" 11 rulla el frrml, el fIlIS

tÚ 1MUf4 O tÚ te

-

~

slleños estériles, desfibrados, sin IIrdimbre, por contraste con eljllego de cada dia en la pista roja, apisonada, donde rebotan durisimas a cada golpe las pelotas l/enas de furia qlle me lanzan los contrarios,
como IIn loco, ahora al fondo, ahora a la red, intento
COrrel', saltar, agacharme, enderezarme, nllnca bastante flexible, nllnca bastante fume, nllnca a tiempo
de devolver los passing-shots qlle me tiran a cada
imtante.
Sé mlly bien qlle tengo perdida la partida, qlle de
nada sirven los breves momentos de descamo entre
jllego y jllego, la toalla húmeda qlle te moja la frente,
el vaso de tónica o de té -no hay qlle pensar en el doping, qlle para esto ya es tarde. Ahora yo digo: ¿qlle
hacer del resto de vida qlle me qlleda, demasiado
gastada, demasiado inútil para segllir el jllego? Lo
sé: hasta el último dia de todos iré corriendo mal, cayendo mal, no sabiendo o no teniendo valor para
acabar sin IIn grito ni llna qlleja.
Me instalo nllevamente en la peqllma plataforma de
los slleños, cada vez fragil, siempre a pllnto de caer y
despmarme del todo.

t"4I pmsar 111 el Jòpi"g

fi'" per aixa ja ls 1ImI.

Ara jo tJiç: qtd for

tÚ la resta tÚ fIiJa fi'" "" f{1Wia,
_
gaslalJ4, tNISa iúlil

per segtIÏr el jfK?
M'ho sé: fitIS a fMltittl
tiitltÚlOIS
a1I¡n - ' crwrmI, - ' ","""I,
o ~ "";111 1IfIIor per lKtIbar
SIllS' 1111

~ saIJmt

crit ,,; 11114 f[IIIÏXa.

M'i1ISItII·1o ~
a la jJdÏta platafortk/ S_U, t:MIa mp
",a fràgil, s-tm a p1mI
tÚ ""'" i

tkspmar-tfU

tk/ 101.
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Gabriel Ferrater (Reus, I 922-Sant Cugat del Vallès, 1972) i Jordi Sarsanedas (Barcelona, 1924), en dos llargs poemes, inclouen el tennis
com element anecdòtic dins el context general de l'obra. En Els Jocs, Ferrater que s'autodefineix "doctrinari, ple d'odis intel'lectuals", utilitza el tennis per realitzar una crítica classista càustica i demagògica.

ELSjOes (fragmmt)
(...) M'arribo fins
al club de tenn Barcelona, que és
un club de riC!, i vaig mi,.ant eb coeM
que s'amngkren a la pona, p/em
de la fIOluntat bona d'ésm coche.r
de riC!: com si diguésIim, de teni,.
una ema ànima. Hi ha un MG
d'uport, del nou model diIminuït
que no fa gai1ll vaig /kgi,. que ha utat
fet per une eertaine eouehe d'acheteurs
qui trouvent les modèles existants trop ehecs:
i fIOl di,. eb riC! barcelonins, SUP010.
Vaig fI01'ejant la tanca. En un cant6
hi ha un couri mal dnposat, on u confinen
ro nens principiants, i stmpn eb callen
pilotu fora. SUri el nen, tot ro.¡
(i blanc immaculat, ca,. en el joc
no hi poua prou comcci6). S'e.wwa
qllan _ a fora uns gamJfm d,.amàtiC!
i uns nens molt bruts que juguen a fotbol
tan malammt com ell al tenn: més
vivament, això si. Coneix la por
i de la porta utant, bllIca amb eb ulb
la pilota, i no dei~ el Seti mer
fillI que l'ha viIta. La plega,i se'n toma
comnts, mort de vtrgrmya si ensopega
i l'alfa el crit golut de la canalla
que aguaitava una taca de l'albat. (...)

LOSjUEGOS (fragmento)
(...) Me llego haIta el Club de Tenis Barcelona,
que u un e/ub de ricos, y voy mi,.an&ÚJ los coehu
que se alinean a la pllerla, l/enos de la buena voluntad de ser corhu de ricos, como si dijéramos, de
tener una cima alma. Hay un MG eJ/IOri, del
nuevo modelo reducido que no hace mIIcho Ieí que
habia si&ÚJ hecho pa,.a une eertaine eouehe
d'acheteurs qui trouvent les modèles existants trop ehecs: y quiere deci,. los ricos barcelonuu, supongo. Voy bordean&ÚJ la cerca. En una
esquina hay un couri mal dispuuto, &ÚJnde confinan a los niños principiantu, y siempre se /es cam
las pelotaI foera. Sale el niño, muy rubio (y blanco inmacula&ÚJ, pues en el juego no pone mIIcha
convicci6n). Se sobrnalta cuan&ÚJ ve afoera un01
algamJbos d,.amaticos y unos niños muy sudos
que juegan a fotbol tan mal como él a tenis; Mar
vivamente, eso si. Conoee el mie&ÚJ y, desde la
puma bllIca con los ojos la pelota, y no rleja su 111fogio haIta que la ha viIto. La 1IIcoge, y vuelve comen&ÚJ, mIImo de vergiienza si tropieza y se Ievanta el grito f/O,.az de la chiquillerla que acechaba un fallo del inoeente. (...)

Jordi Sarsanedas en Jardins, dins una visió poc optimista de la natura, introdueix uns versos dedicats al tennis, que crec són un contrapunt
assedegador.

JARDINS (fragmmt)
jARDINES (fragmmto)
(...)

El noi és bru,
ella no tant.
juga" a tenn
mtits de blanc.
La terra u roja.
Dat1IIInt la pell
la 11_ és &ÚJfra
com un anyell.
Quan la pilota
salta el filat
el COI deIJ jOfleI
s'ha aquútat.
Mi1ll1l enlai1ll,
"';11111 el bOIc,
"';11111 la calma
de llur repòs.

(...) El chico u mOt'll1lo, ella "0
ta"to. juegan al tenn fleIti&ÚJs de
bla"co. La tierra u roja. Somia
piel, la luz es duke como un CO,.dero. CIlan&ÚJ la pelota salta la cerca
de alambt'll, el cuerpo de los j6venu
se ha aquieta&ÚJ. Mi,.an hada
arriba, mi,.an el bosque, mi,.an la
calma de su reposo. (...)

( ...)
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El que va estar campió i cronista del tennis, Carles Sindreu (Barcelona, 1900-La Garriga, 1974), va dedicar uns cal'ligrames als tennistes
Alonso i Flaquer, dos dels seus contrincants més qualificats. Reprodueixo el destinat al català Flaquer.

FLAQUER

CA LlGRAMA
Abanico que se mueve ceremonioso y lento la bola se desliza sobre cojines de plumas cortadas/
contactos acariciadores/
temblor de violoncelo lejano/
rompe el aire/
luces de colores suaves/
neblinas finas/
sueño sueño sueño/pernod/
muere la trayectoria donde la claridad es ciega y resbaladiza

Possiblement el joc de tennis actual, de saque-volea i pocs "ciris", espanta els ocells i els impedeix picotejar la pilota i alhora espanta els poetes, els quals difícilment podran trobar avui inspiració intimista i al'legòrica en aquest esport. Malgrat això, el tennis encara té bards. Acabaré
amb un poema inèdit, que gentilment m'ha fet arribar aquell amic meu filòleg, poeta i jugador de tennis, en Josep Maria Fulquet (Barcelona,
1948). El titula, a l'igual que Carner, Joc de tennis. Fulquet descriu l'instant definitiu d'un partit perdut, després de tants esforços d'un
braç, que al contrari del que idealitzava Carner, ja no és adolescent. Penso que és una metàfora del desencís de l'home que, després de
molt lluitar, veu frustrar-se un projecte que potser era vital.

JOC DE TENNIS

JUEGO DE TENIS

per a Francesc [JQngtleres

Después de tantos esfuerzos bajo el sol in-

Després de tants esforyJs
sOia el sol ill{;úment,
el d~ defillitiu 110 és bo,
i el vol amplíssim de /a llu",
et confirma /asorl

clemente, el drive definitivo no es bueno,
el vuelo amplísimo de la luz te confirma
la suerte del juego supremo.
Metafora del tiempo y de la vida, no
brazo adolescente en la benigna tarde, te

Jet joç s.pmrt.
Metàforç¡ Jet temps

das cuenta finalmente de la futilidad del
gesto en la costosa espera de nada: un

ide/avida,
no brtlfmJolescent

rastro leve de polvo bajo la luz de Abril,
tan clara.

eII./a benignç¡ IIIrtIa,

t'adone,r fi1l4l~t
de /a fotilitç¡tdel gest
.en ./a. costOJÇl esperç¡ del 110 res:
un rÇIJtre .Jleu. depols
sOia /a Hum 11'ahril, 11171 clara.

Vull tranquil'litzar el lector dient-li, que en Josep Maria Fulquet després d'aquell desafortunat partit, no s'ha desencisat i ha seguit jugant a
tennis amb renovat entusiasme.
EducaCió Física
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