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Un cal·li gra ma i un tan go
per a “l’hom e llagos ta” 

Enguany es com me mo ra el Cen te na ri del

nai xe ment del ju ga dor més ad mi rat i més 

em blemà tic del Fut bol Club Bar ce lo na:

en Jo sep Sa mi tier i Vi lal ta. Sens dub te ha 

es tat el fut bo lis ta blau gra na més es ti mat

de tots els temps, ja que en ca ra que en

un mo ment de la seva ca rre ra pro fes sio -

nal va dei xar el Bar ça i va fit xar pel Real

Ma drid (!!!) va ser per do nat pels afec cio -

nats i va tor nar al Club des prés de la

Guer ra Ci vil com a en tre na dor. 

Sa mi tier ha via nas cut a la ba rria da de les

Corts de Bar ce lo na, el dia 2 de fe brer de

1902. Es diu que des de pe tit feia me ra -

ve lles amb pi lo tes de drap. Des prés d’una

es ta da en l’Internacional, entrà en el

 Barcelona als 17 anys. Va de bu tar en

el pri mer equip el 31 de maig de 1919.

Sa mi tier (SAMI) era un go le ja dor nat,

d’ex traordinària tècni ca (El màgic del

baló), de gran ra pi de sa i d’una fantàsti ca

ca pa ci tat de salt (L’home lla gos ta). El seu 

lloc pre fe rit en l’equip era el de da van ter

cen tre, tot i que du rant al gu nes tem po ra -

des va ju gar com mig ala (d’acord amb

l’antiga no men cla tu ra fut bo lís ti ca). En els

tret ze anys que va es tar en el Bar ça, va ju -

gar 458 par tits i va mar car 319 gols; du -

rant aquest temps es van guan yar

10 Cam pio nats de Ca ta lun ya, 5 Co pes

d’Es panya i la pri me ra Lli ga es pan yo la.

Tam bé en aquests anys el camp del ca rrer 

de la Indús tria va que dar pe tit i això va

obli gar al Club a cons truir el camp de les

Corts.
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Sa mi tier, per Anto ni Roca
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La tem po ra da 1932-1933 va fit xar pel

Real Ma drid com a ju ga dor i més tard

com a Se cre ta ri Tècnic, pro vo cant un dis -

gust ine na rra ble en tre els par ti da ris del

Fut bol Club Bar ce lo na. Des prés de la

Gue rra Ci vil va tor nar al “seu club” com a 

en tre na dor la tem po ra da 1944-1945, i

va se guir fins a la tem po ra da 1946-

1947. Va len tí Cas tanys va po pu la rit zar,

en la re vis ta EL ONCE, el Sa mi tier en tre -

na dor i el va ano me nar Don Entre na dor

(les cir cumstàncies po lí ti ques obli ga ven

a pu bli car la re vis ta en cas tellà). Era un

per so nat ge amb abric, bu fan da, ca pell i

sem pre amb un ci gar havà de grans pro -

por cions a la boca. En aca bar l’etapa

d’entrenador, va pas sar a exer cir el

càrrec de Se cre ta ri Tècnic i va ser de ci si -

va la seva ges tió en el fit xat ge del tam bé

em blemà tic La dis lao Ku ba la. Va mo rir a

Bar ce lo na l’any 1972.

Sa mi tier era un home d’abassegadora

hu ma ni tat, ex tra ver tit, ale gre i simp àtic 

que te nia i feia amics amb fa ci li tat. Es

re la cio na va amb ar tis tes –Car los Gar -

del i Mau ri ce Che va lier, en tre molts

d’altres– i in tel·lec tuals. Du rant la seva

es ta da a Ma drid, acu dia a una ter tú lia

del cafè Ba vie ra que fre qüen ta ven el

Dr. Gre go rio Ma ra ñón, l’escriptor José

Ma ría de Cos sio i el to re ro Juan Bel -

mon te. Anecd òti ca ment, cal as sen ya lar 

que en SAMI va viu re molts anys a

l’Hotel Orient de Bar ce lo na, on te nia

ha bi ta ció vi ta lí cia gràcies a la seva

amis tat amb la fa mí lia Gas par. Cas -

tanys afir ma va en el seu lli bre “La

memò ria es di ver teix”, que ad mi ra va la

con ver sa de Sa mi tier per què, “Les se -

ves de fi ni cions són per fec tes. Llecs i

pro fans que den col pits per la seva pa -

rau la. Té tan ta per so na li tat que fins el

lèxic que usa és per so na lís sim”.

Sa mi tier va ser pro ta go nis ta d’una abun -

dan tís si ma pro duc ció li terà ria en for ma

d’assaigs crí tics, ma te rial pe rio dís tic,

hu mor en to tes les se ves ver sions i fins i

tot poe sia. Vull fer re ferè ncia a un cal·li -

gra ma –com po si ció poè ti ca so bre un

tema, rea lit za da mit jan çant l’escriptura

i/o la ti po gra fia– ori gi nal de Car les Sin -

dreu (Bar ce lo na 1900 – La Ga rri ga

1974), pu bli cat a L’Esport Ca talà del

17 de fe brer de 1927. Car me Are nas

ens ex pli ca que Sin dreu va en trar a la li -

te ra tu ra com a pe rio dis ta es por tiu i co -

men ta ris ta de tennis en La Pu bli ci tat i

en l’Esport Ca talà. Va ser es crip tor i au -

tor de lli bres de cos tums ciu ta dans i de

poe sia. Era un bon con ver sa dor, un bon

ca talà i un bon amic de molts ar tis tes, li -

te rats, pe rio dis tes, es por tis tes i so cis de

di fe rents en ti tats. Espor tis ta con ven çut,

era ju ga dor de tennis en ca ra que con fes -

sa va que eren mi llors els seus ger mans.

Amb el pseudò nim Fi va ller, va sig nar

vint-i-set cal·li gra mes ten nís tics en

l’esmentat pe riò dic, de di cats a 24 ju ga -

dors i a 3 ju ga do res, els quals cons ti -

tuei xen una ve ri ta ble ga le ria dels prin ci -

pals ten nis tes ca ta lans i es tran gers del

mo ment. La po pu la ri tat de Sa mi tier, i

pos si ble ment la seva amis tat amb Sin -

dreu, va mo ti var que aquest li con sa grés 

un cal·li gra ma. El cal·li gra ma fut bo lís -

tic des ti nat a l’home lla gos ta s’ano -

menava SAMITIER, i és un dels més

com pli cats per què l’autor va vo ler sin te - Fu gin cap a Ma drid, per Opis so

“L’home lla gos ta“, per Sal va dor Mes tres

"Don Entre na dor"



tit zar en ell to tes les qua li tats es por ti ves

i per so nals que pos se ïa el màgic del

baló. 

He as sen ya lat que Sa mi tier era amic de

l’argentí Car los Gar del (To lo sa de Len gua -

doc, Fran ça, 1887–Me de llín, Colòm bia,

1935), el més po pu lar i co ne gut can tant

de tan gos de tots el temps, des que

aquest va efec tuar una gira per Eu ro pa

l’any 1923. Gar del va as sis tir a la fi nal de

la Copa d’Espanya de 1928, en tre La

Real So cie dad de San Se bas tian i el Fut -

bol Club Bar ce lo na, ce le bra da a San tan -

der. El par tit, que va fi na lit zar amb em pat

a un gol, va ser vio len tís sim amb nom -

bro ses ju ga des an ties por ti ves (ve geu

Apunts núm. 57 de 1999), re sul tant le -

sio nats els blau gra nes Plat ko, Cas ti llo,

Pe re ra i Sa mi tier. Des prés del par tit,

Gar del va ani mar la vet lla da i va pro jec-

tar una gira del Bar ça per Argen ti na i

Uru guai, on s’enfrontaria amb el Ri ver

Pla te, el Boca Ju niors i di fe rents se lec -

cions. En aca bar la gira, que va te nir uns

re sul tats es por tius molt do lents, Car los

Gar del va de di car al seu amic el tan go

¡SAMI!..., amb lle tra de Lito Mas i mú si -

ca de Ni co lás Ve ro na.

Aquests dos ho me nat ges, tan di fe rents

i poc co rrents, que en vida va re bre en

Jo sep Sa mi tier, són dues mos tres de

l’estimació que aquest lle gen da ri es -

por tis ta ca talà va sa ber guan yar-se tant 

en el seu país, Ca ta lun ya, com en les

te rres tan llun ya nes de l’Amèrica Lla ti -

na. Pen so que se ria un èxit que, apro fi -

tant la com me mo ra ció del Cen te na ri,

s’edités un disc amb el tan go i al gu nes

imat ges fut bo lís ti ques de “l’home lla -

gos ta”.

Haig d’agrair la col·la bo ra ció de la Sra.

Car me Are nas, con sul to ra de la UOC i

del Sr. Jau me Llau ra dó, Pre si dent del

“Fo rum Sa mi tier”. Sen se el seu ajut no

hau ria es tat pos si ble re dac tar aquest

ar ti cle.
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CAL·LIGRAMA FUTBOLÍSTIC

SAMITIER

Esquit lla des pels mons si de rals;

Salts, Si nuo si tat, Salt

Far en lluer na dor

La ge nial tam bo re lla en el lí mit del in fi nit

Ner vi ??? Escal for de vint mil es guards

 roents

Llum, Alqui mia, Mag ne tis me

Re ga les sia car dia ca

Fi li gra na de Pe ne lop, cada peu un

 per cu tor que brunz

Per Fi va ller 

CALIGRAMA FUTBOLÍSTICO

SAMITIER

Des li za mien tos por los mun dos si de ra les

Sal tos, Si nuo si dad, Sal to

Faro des lum bra dos

La ge ni ral vol te re ta en el lí mi te del in fi ni to

Ner vio ??? Ca lor de vein te mil mi ra das

 can den tes

Luz, Alqui mia, Mag ne tis mo

Re ga liz  car dia ca

Fi li gra na de Pe né lo pe, cada pie un

per cu tor que zum ba

Por Fi va ller 

Car los Gar del
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¡SAMI!... (TANGO)

I

De las pla yas ar gen ti nas, don de el tan go es ilu sión,

tú me re ces, bra vo Sami, que te brin den la can ción,

tú me re ces que las no tas de un tan gui to de arra bal,

llo ren pe nas, por tu au sen cia, que qui zá nos cau se mal.

Cuan do el tan go, re zon gan do, nos mur mu re: “Sa mi tier”

¡ca ba lle ro que has de ja do mil re cuer dos por do quier!

brin da re mos nues tro aplau so por el “mago del ba lón”

que vi vir ho ras, nos hizo, de en tu sias mo y de emo ción.

II

¡Sami!...

ca pi tán del Bar ce lo na...

con tu jue go, que emo cio na, 

nos has he cho es tre me cer...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble za

de tu tie rra de gran de za...

¡ca ba lle ro Sa mi tier!

I

Cuan do lle gues a tus la res, a tu tie rra ¡la in mor tal!

y, en los cam pos de la añe ja, de la fiel ciu dad con dal,

tu si lue ta se des li ce so bre el cés ped ten ta dor...

y re tum ben los es pa cios, ante el gri to alen ta dor...

no te ol vi des ¡bra vo Sami! ¡va le ro so ca pi tán!...

que los bue nos ar gen ti nos te re cuer dan con afán

pues de jas te en el Pla ta sim pa tías por do quier,

¡ca pi tán del Bar ce lo na!... ¡ca ba lle ro Sa mi tier!

II (bis)

                      ¡SAMI!..   (TANGO) (tra duc ció li te ral).

I

De les plat ges ar gen ti nes, on el tan go és il·lu sió,

tu me rei xes, brau Sami, que et brin dem la can çó,

tu me rei xes que les no tes d’un “tan gui to” de ra val,

plo rin pe nes, per la teva absència, que pot ser ens cau si mal,

Quan el tan go, ron di nant, ens mur mu ri: “Sa mi tier”

¡ca va ller que has dei xat mil re cords per tot arreu!

brin da rem el nos tre aplau di ment per el “màgic del baló”,

que ens va fer viu re ho res, d’entusiasme i d’emoció.

II

¡ Sami!...

ca pità del Bar ce lo na...

amb el teu joc, que emo cio na,

ens has fet es ga rri far...

¡Sami!...

por ta dor de la no ble sa

de la teva te rra de gran de sa...

¡ca va ller Sa mi tier!

I

Quan arri bis a la teva llar, a la teva te rra ¡la im mor tal!

i, en els camps de la rància, de la fi del ciu tat com tal,

la teva si lue ta llis qui so bre la ges pa temp ta do ra...

i re trun yin  els es pais, en front el crit en co rat ja dorr...

no t’oblidis ¡brau Sami! ¡ co rat jós ca pità!

que els bons ar gen tins et re cor den amb afany

doncs vas dei xar en el Pla ta sim pa ties per tot arreu,

¡ca pità del Bar ce lo na! ...¡ca va ller Sa mi tier!

II (bis)  


