
El periodista Simon Kuper (Kampala, Ugan-
da, 1969) va sortir de casa fa vint anys per
recórrer 22 països en nou mesos i prendre
el pols de les relacions socials i polítiques
entre el futbol, el poder i la cultura. El llibre
resultant ha esdevingut un clàssic de la li-
teratura sobre l’esport que més passions
desperta arreu del món, un títol que la nova
editorial barcelonina Contra publica en cas-
tellà, amb pròleg de Santiago Segurola.
Kuper va atendre Regió7 per correu elec-
trònic des de la seva residència, a París.

Com recorda Football Against the En-
emy vint anys després?

Aleshores era molt pobre. Tot just havia
acabat la universitat, tenia 22 anys i no te-
nia diners. Vaig disposar d’un avançament
de 5.000 lliures, una quantitat insuficient per
cobrir els costos de volar arreu del món de
manera molt barata. Sovint era miserable.
Vaig viure en albergs de joventut molt ba-
rats, dormia sovint en trens freds en els
quals viatjava d’una ciutat a l’altra, i duia to-
tes les meves pertinences en una motxilla.
Durant una temporada, fins i tot hi porta-
va la màquina d’escriure amb l’esperança
que podria millorar els meus ingressos es-
crivint com a freelance. En el moments de
respondre aquesta entrevista estic escrivint
en el meu portàtil Apple, acabo de fer un
bon àpat i prendre un bany calent a casa.
És molt més fàcil treballar així que quan era
pobre, els anys 1992 i 1993.

Un jove i pobre periodista perseguint
milionaris del futbol?

A vegades, per aquest fet, va ser dur
persuadir la gent rica que volta pel món del
futbol de parlar amb mi. Recordo que el di-
rector del club hongarès Ujpest Dosza em
va dir que jo no semblava un periodista. I
era ben cert que no en feia la pinta. 

Seria possible escriure el llibre avui? 
No m’agradaria tornar-lo a fer. Princi-

palment, per la globalització. El futbol en di-
ferents països ha esdevingut molt més si-
milar. Per exemple, Brasil i Itàlia  ara  juguen
amb un estil molt semblant. Els seguidors
d’arreu del món són més semblants del que
ho eren. Tal com escric a la introducció del
llibre, el futbol a Europa occidental no re-
flecteix les divisions socials reals habituals
perquè han desaparegut. Fora del continent,
però, les divisions tribals sobreviuen.

El pes del futbol a la societat és més gran
o menor que fa vint anys?

De futbol, la gent en parla ara molt més,
i ocupa espai als mitjans de comunicació
d’una manera mai vista. Els millors jugadors
són seguits des dels Estats Units fins a l’Ín-
dia. Però, al mateix temps, penso que nos-
altres ens prenem el futbol menys seriosa-
ment, ho veiem com un entreteniment. La
gent no viu i mor pels seus equips com
abans, no ploren quan el seu país perd un
partit a la Copa del Món. Tot plegat és molt
més relaxat, més divertit.

En quins països és més senzill contro-
lar la societat a través del futbol?

No crec que enlloc es pugui controlar la
societat amb el futbol. Els dictadors sovint

pensen que poden. Des de Mussolini, hi ha
hagut dictadors que han cregut que si l’e-
quip nacional ho feia bé, la gent els estaria
agraïda. Però això no és així. El 1978, Ar-
gentina va ser campiona del món, però la
població era pobra i tenia por. Estaven
contents pel títol, però eren infeliços per les
altres coses, i sabien que era la selecció i no
el dictador qui havia guanyat. No crec que
el futbol sigui l’opi del poble, i que manté
la gent quieta i fora de la política. Sovint, un
estadi esdevé un lloc polític, com ho va ser
el Camp Nou durant el franquisme.

Què pensa sobre les dues velocitats
del futbol europeu: els equips de la Lliga
de Campions i els altres?

Bé, també hi ha equips pobres a la Lliga
de Campions, de països com Polònia, Ro-
mania i Bèlgica, per exemple. Jo crec que la
gran divisió actual en el futbol es troba en-
tre els grans equips del món –tots sabem
quins són– i la resta. I no veig que aquesta
distància es pugui escurçar. Barça i Madrid
acabaran primer i segon a Espanya aques-
ta temporada. Serà el setè cop en les últimes
vuit lligues que això passa, el període de do-
mini més llarg en la història del futbol es-
panyol. Els altres equips importen  ben poc,
ningú parla del València o el Sevilla.

Quins són els enemics del futbol?
El principal és el falsejament de partits,

que és a càrrec dels apostadors. Crec que
és l’únic fet que pot destruir el futbol, una
circumstància que ja ha arruïnat algunes lli-

gues, des Singapur fins a l’Europa de l’Est.
I està devorant la sèrie A italiana.

Hi ha campionats en mans de la màfia?
Jo crec que a la Primera Divisió espanyola

hi ha pocs partits arreglats, però alguna cosa
hi ha. Un exemple pot ser l’escàndol de
l’Hèrcules d’Alacant, fa un o dos anys.
Temo que el problema pot anar créixer.

Vostè va escriure l’any 1994 que el Bar-
ça és l’equip més important del món.
Continua pensant-ho?

I tant! La diferència és que el Barça és ara
un club molt més global. Quan el Barça va
guanyar el Manchester United en la final de
la Lliga de Campions del 2009, els carrers
d’Edmonton, al Canadà, eren plens de
gent celebrant la victòria. Una ciutat a la pla-
nura majoritàriament habitada per blancs
canadencs i amb molt poca immigració. I
això també va passar a Austràlia, als Estats
Units, a l’Índia i en altres llocs. Aquest és el
canvi més gran que ha experimentat l’afi-
ció del futbol des d’aleshores.

Quina experiència de les que va viure
mentre viatjava pel món recorda d’una
manera més especial?

Em vénen al cap dues trobades que van
ser realment sorprenents. Una la vaig tenir
amb Helmut Klopfleisch, un fan de Berlín
que va ser expulsat de l’Alemanya de l’Est
per donar suport als equips occidentals. Va
ser la primera persona a qui vaig entrevis-
tar pel llibre. Mentre em parlava, jo pen-
sava que mai hauria cregut que la conne-

xió de la política amb el futbol pogués ser
tan forta. En aquella conversa vaig enten-
dre que tenia un llibre entre mans. L’altre fet
estrany em va ocórrer a Ucraïna, quan un
oficial del Dínamo de Kíev em va explicar
que el club exportava diverses coses, entre
les quals hi havia or i peces de míssils nu-
clears. La cervesa que li vaig pagar em va
semblar molt cara, però va valer la pena, cer-
tament.

Què recorda de la seva trobada amb el
líder sud-africà Nelson Mandela?

Vaig anar a la trobada amb un amic ho-
landès que s’imaginava que era fotògraf i
que treballava per a mi, però la foto que em
va fer parlant amb Mandela va ser horrible.
Per culpa de la llum, gairebé no se’ns re-
coneix. En canvi, la que jo vaig fer-los a ells
dos és perfecta i la conserva al seu aparta-
ment d’Amsterdam. Aquell dia, Mandela va
ser molt amable. En un moment donat, va
posar per als fotògrafs amb una jove pe-
ruana, filla d’Augusto Palacios, que feia
d’entrenador a Sud-àfrica. Mandela ens va
assenyalar el meu amic i a mi, i va dir a la
noia que érem dos joves agradables per ca-
sar. Ho vaig trobar una mica sexista. L’altre
record que guardo de la trobada amb Man-
dela és la resposta que em va donar quan
li vaig demanar si era fan d’algun equip, si
animava els Orlando Pirates. Ell em va
contestar que donava suport tots els clubs
sud-africans el mateix suport. Mandela es
veu a si mateix com el pare de Sud-àfrica i,
per tant, no pot afavorir un equip per sobre
dels altres.

Com pot afectar la crisi als clubs?
Alguns com el València o el Glasgow Ran-

gers ja es veuen obligats a gastar menys.
Però és sorprenent que la majoria de clubs
tenen problemes greus i sobreviuen. Hi ha
bancs col·lapsats, companyies arruïnades,
però els mateixos clubs que hi havia el 2007
continuen dempeus i, a més, fent-ho bé. No
importa com d’alts siguin els deutes: Real
Madrid!, València!, Atlético de Madrid! Els
clubs de futbol no moren mai. És un tema
que l’economista Stefan Szymanski i jo
vam examinar en el llibre Soccernomics, pu-
blicat a Espanya com El futbol es así.

Qui creu que guanyarà la Lliga de Cam-
pions? (La pregunta va ser prèvia a la re-
solució de les semifinals)

Em sembla que el Madrid.
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Toni Mata i Riu

El futbol és un termòmetre social de primer ordre, i més enllà dels resultats ofereix una radiografia acurada del seu temps. Al principi
dels anys 90, Simon Kuper va voltar per arreu del món per descobrir les connexions entre el futbol i el poder, un treball que el temps
ha convertit en un clàssic sobre l’esport rei. Kuper recorda l’experiència, que l’editorial Contra posa a l’abast del lector de casa nostra

«El barça és El club més important»

Simon Kuper
PERIODISTA I AUTOR DEL LLIBRE «FÚTBOL CONTRA EL ENEMIGO»

«El gran enemic del futbol avui

en dia és l’estafa, els partits que els

apostadors arreglen per guanyar diners.

Això pot destruir aquest esport»

«Els dictadors pensen que si la

selecció guanya, la població els ho

agrairà. Però la gent pensa i sap que qui

venç són els jugadors, no els tirans»

«Quan els blaugrana van guanyar

la final de la Lligade Campions del

2009 contra el United, el triomf es va

celebrar en molts llocs del món»
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El periodista ugandès Simon Kuper, resident actualment a París
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