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vui pot ser un gran dia, que
canta Joan Manuel Serrat.
Aquesta final de Copa és la pri-
mera per a tota una generació de
barcelonistes. L’última també es

va jugar a València. Des d’aleshores han passat
onze anys. Mai a la història
del club s’havia viscut un
període tan llarg entre
Copes, cosa que reforça el
valor simbòlic d’aquesta
final. De Copes en tenim 24
i ha arribat l’hora d’aixecar la
número 25. Al darrere d’a-
quest número rodó hi troba-
rem l’homenatge a tota la
nostra història. Si avui 
guanyem, el Barça arribarà
als 100 títols oficials, comp-
tant Lligues, Copes i competicions europees.  
Aquesta és, doncs, una cita important que, a
més, arriba vuit dies després de jugar al camp del
Chelsea i quan només fa 72 hores de l’empat
contra el Vila-real. Dimecres un gol a última
hora ens va obrir les portes del Coliseu i diu-

menge un gol tardà ens va recordar que l’èxit és
tenacitat, paciència i perseverança. En futbol tot
és possible i l’èxit passa per la convicció, la con-
centració, el talent i l’esforç. Són qualitats que
parlen del nostre equip. No tenim res a retreure
a una plantilla que ha mostrat un compromís

absolut amb el present, un
respecte reverencial cap al
passat, i un tremp radical
cap al futur. El futbol és un
esport sense llinatge. Els
elogis previs tenen poc a
guanyar i molt a perdre.
L’equip ho sap i així ens ho
ha demostrat. La tempo-
rada és una gran novel·la,
mentre que una final sem-
pre n’és el capítol més exci-
tant i imprevisible. L’Athle-

tic Club reivindica la seva personalitat, el seu
orgull i el seu fet diferencial, que no és poc. I el
Barça vol insistir que no ens hem equivocat quan
apostem per una manera d’entendre el futbol
que és plàstica, estètica i valenta. És l’hora de
recollir els fruits de la feina ben feta.

2 D’ENTRADA BARÇA CAMPNOU
13 de maig del 2009

LES CARES
DE LA COPA

>> Joan Segarra
En el seu palmarès hi figuren sis
títols de Copa —aleshores, del Gene-
ralísimo—. És el jugador del Barça
que més en té. Els títols aconseguits
els anys 1951, 52, 53, 57, 59 i 63 dei-
xen palès el pes del Gran Capità en
la història del FC Barcelona.

>> Ruud Hesp
El porter holandès és l'últim
heroi de la nostra història en una
final de Copa. La seva gran
actuació en la tanda de penals a
Mestalla, ara fa 11 anys, va ser
clau per sumar un doblet que es
resistia des de feia 39 anys.

>> José Manuel Pinto
És l'únic jugador de la plantilla
que ha disputat tots els minuts
de la competició de Copa. I el
seu paper ha estat determinant
perquè l'equip sigui avui a la
final de València. El penal que va
aturar a Martí, del Mallorca, n'és
l'exemple més clar.

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

La redacció d’aquest número s’ha tancat
l’11 de maig del 2009.

BARÇA CAMP
NOU

diari.campnou@fcbarcelona.cat

SEU SOCIAL
Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB-Camp Nou)
oab@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del partit.

TAQUILLES
HORARIS
> Taquilles principals (accés 14). De dilluns a dijous, 
de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h. Divendres, de 9 a 14.30 h.
Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30h.  
> Taquilles Boulevard (accessos 7/9). 
De dilluns a dissabte, de 10 a 19.45 h. 
Diumenge i festius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: 
A partir de les 11 h i fins a l’inici del partit.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De de les 11 h fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Tour Camp Nou
fins a les 17.30 h. Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h. Tour Camp
Nou fins a les 13.30 h. 
Aparcament gratuït.
PREUS
> Socis del FC Barcelona i menors de 6 anys: l’entrada
al Museu i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 17 euros.
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu +
Tour Estadi 14 euros.
Penyes, jubilats i estudiants: Museu 6,80 euros 
i Museu + Tour Estadi 10,40 euros.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. 
El públic l’ha de concertar al telèfon 93 496 36 12.
HORARIS
> Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 
i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 
Partits de Champions al Camp Nou: de 10 a 13 h
Tancat: Dijous Sant i 31 de desembre tot el dia; 5 de
gener, 23 de juny i 24 de desembre tancat a la tarda.

FCBOTIGA (5% descompte socis, 10% botiga online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h. Els dies de 
partit el Camp Nou estarà obert fins a l’inici del partit.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 h
i de 17 a 20.30 h.
PREUS 
> Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 11 euros.
NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.

EDITORIAL

a final d’aquesta nit enfronta els dos
grans clàssics de la Copa i dos clubs
que, a banda de la raó esportiva, són
institució. La realitat del FC Barce-
lona i de l’Athletic Club depassa el

terreny de joc i és un motor
social que, de fa més de cent
anys, no es limita al resultat
de diumenge ni al marcador
de dimecres de competició
europea. Barça i Bilbao són
la culminació d’una determi-
nada idea d’esport i de socie-
tat, una aposta que amara la
ciutat de futbol, i el futbol de
ciutadania. Avui Mestalla
serà una festa. Només cal la
naturalitat de les dues aficions. La gent del Bil-
bao ha d’animar el seu equip com ho va fer a les
semifinals i com ho ha fet també aquests últims
dies, previs al partit d’avui. Per part del barcelo-

nisme, la recepta és semblant. Només ens cal
viure el futbol com l’hem viscut sempre, respec-
tant i fent-nos respectar. Espontàniament, soro-
llosa fins i tot, però en positiu. Només ens hem
de mostrar com som perquè si som alguna cosa,

és l’expressió cívica d’una
afició en un camp de fut-
bol. Avui, guanyi qui
guanyi, hi guanyarem tots.
Si el Barça fa de Barça, ens
trobarem davant la imatge
més pura del civisme, el
mateix que –i diumenge
farà 30 anys– vam mostrar
a tot el món en la final de la
Recopa del 79, a Basilea. Si
Mestalla es converteix en el

Saint Jakob del Mediterrani, el futbol estarà
d’enhorabona i la final del 1983 serà història.
Cal girar full i saber que, a la Copa, els
Barça–Bilbao també són una festa. I un exemple.

TOT UN EXEMPLE

MESTALLA SERÀ EL
SAINT JAKOB DEL

MEDITERRANI.
UNA FESTA CÍVICA[ ]

UN GRAN DIA

EL TÍTOL 
NÚMERO 100

COINCIDIRIA AMB 
LA 25ENA COPA[ ]

A

L
>> Bojan Krkic
El jugador més jove de la plantilla
pot estrenar, amb el títol de Copa,
el seu palmarès amb el primer
equip del Barça. Bojan ha tingut
una presència destacada en
aquesta competició, on és el
segon màxim golejador de l'equip.
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el 29 d’abril del 1998,
data en què el FC Barce-
lona va aixecar la darrera
Copa del Rei, al 13 de

maig del 2009 han canviat mol-
tes coses. Al primer equip, per
exemple, no queda cap dels fut-
bolistes d’aquella plantilla. En
aquest temps –4.030 dies, per
ser més exactes–, s’han produït
sis canvis d’entrenador i s’han
guanyat una Lliga de Campions,
tres Lligues i dues Supercopes

d’Espanya, però cap Copa del
Rei. Avui, més d’onze anys des-
prés, això també pot canviar.
A la final d’aquesta nit hi haurà
més que un títol en joc. El FC
Barcelona i l’Athletic Club llui-
taran pel tron de Copa: tots dos
equips encapçalen la classifica-
ció històrica de títols aixecats en
aquesta competició –24 n’han
guanyat els catalans, 23 els bas-
cos– i servirà la cita de Mestalla
o bé per eixamplar diferències o
bé per desfer-les. Tot i que
aquest lideratge faci pensar el
contrari, tots dos arriben a la
final després de molts anys de
sequera a la Copa, amb 11 i 24
anys, respectivament, sense
haver-ne jugat cap.
Arriben un equip i l’altre
immersos en una dinàmica posi-
tiva, semblant, però en situa-
cions completament diferents.
El FC Barcelona acaricia la
Lliga i encara opta als tres títols,

mentre que l’Athletic Club fa
temps que únicament pensa en
el matx d’aquesta nit. Així va
quedar palès aquest cap de set-
mana: els uns van sortir amb el
millor equip possible per fer-se
matemàticament amb el títol de
Lliga contra el Vila-real i els
altres van reservar més de mig
equip contra el Betis pensant en
la final. Des de diumenge que
els bascos són a València.

Pel que fa a les absències, en
canvi, la dinàmica sí que és opo-
sada. Guardiola haurà d’alinear
un equip sense els lesionats

Milito, Márquez, Henry, Iniesta
i Jorquera i probablement sense
el sancionat Abidal. Caparrós,
per la seva banda, ha recuperat a

temps el golejador Fernando
Llorente i David López, dues
peces fonamentals durant tota la
temporada dels bascos. A l’equip

blaugrana s’hi afegeix, a més, el
dubte de l’onze que traurà Guar-
diola a la final. Fins ara, ha estat
un equip força diferent del de la
Lliga, amb Pinto, Cáceres, Syl-
vinho, Hleb o Bojan com alguns
dels homes protagonistes. Els
herois de la Lliga, però, són uns
altres, com Eto’o, que pràctica-
ment no ha participat a la Copa.
Segurament, les lesions obliga-
ran Josep Guardiola a fer una
barreja de tots dos per al matx
d’avui a Mestalla.

Intensitat garantida
De totes maneres, jugui qui
jugui per part blaugrana, tots
saben que l’Athletic Club sortirà
a mossegar, com ja va passar a la
tornada de les semifinals, en què
va passar per sobre del Sevilla en

un partit total dels lleons. La
intensitat, clau aquell dia, tor-
narà a ser un dels factors aquesta
nit, així com superar l’emotivitat
que pot suposar –sobretot per
part bilbaïna– tornar a una final
d’aquestes característiques des-
prés de tant temps. Promet ser
un partit d’alta tensió i l’espera,
d’onze anys per al barcelonisme,
pot quedar ràpidament oblidada
si s’aixeca la vint-i-cinquena.

EL PARTIT 3

EL BARÇA HI ARRIBA
SENSE DESCANS;

L’ATHLETIC, HAVENT
RESERVAT TITULARS

EL DUBTE ÉS SI
GUARDIOLA SEGUIRÀ

APOSTANT PELS
HABITUALS A LA COPA

MENTRE EL BARÇA
ENGREIXA LA LLISTA 

DE BAIXES, L’ATHLETIC
BUIDA LA INFERMERIA

1) 150 gols oficials
El FC Barcelona va arribar 
diumenge, amb el Vila-real, als
150 gols oficials aquesta tempo-
rada. En porta 103 a la Lliga, 13
a la Copa del Rei i 34 a la Lliga 
de Campions.

3) 16 partits sense derrota
Des de l’1 de març, dia en què
l’Atlètic de Madrid va tombar
el Barça per 4-3 a la Lliga, que
els blaugranes no perden cap
matx. I ja en van 16: 10 victò-
ries i 6 empats.

D
ROGER BOGUNYÀ

2) Setmana gran
Aquesta pot ser una nova gran
setmana per al barcelonisme.
Aquest dimecres es pot gua-
nyar el títol de Copa i el cap 
de setmana assegurar el de
Lliga. Tot, en 4 o 5 dies.

ATHLETIC CLUB - FC BARCELONA
BARÇACAMPNOU
13 de maig del 2009

LES DADES3
Carles Puyol i Gerard Piqué celebren la històrica victòria al Santiago Bernabéu, on tots dos van ser golejadors. FCB

Onze anys esperant aquest dia
MESTALLA ACULL LA FINAL DESITJADA ENTRE ELS DOS REIS DE COPES

L’últim partit del Barça a la Copa va ser a Mallorca, on va segellar l’accés a la final de Mestalla. Va ser un matx vibrant en què
Pinto, que va aturar un penal a Martí, i Messi, que va fer el gol que certificava la classificació dels de Guardiola per a la final,
van ser els grans protagonistes. L‘illa pot tornar a viure una nova celebració blaugrana aquest cap de setmana, per segona
vegada en poc més de dos mesos, si l’equip es proclama campió de Lliga. És un lloc per somriure.

>> Mallorca, un lloc per somriure

CN83_03_ok:03 11/05/2009 20:29 Page 3



4   LA TRAJECTÒRIA BARÇACAMPNOU
13 de maig del 2009

El FC Barcelona pot presumir d’haver arribat
a la final de la Copa del Rei sense perdre cap
dels vuit partits que ha disputat. Durant el
llarg camí fins a la final de Mestalla, l’equip ha
sumat sis victòries i dos empats.
Per arribar-hi, Guardiola ha fet servir 22 juga-
dors. Sens dubte, la Copa ha estat la competi-
ció de José Manuel Pinto. El porter, que es va
estrenar en aquesta competició amb el Barça
al camp del Benidorm, ha estat titular indiscu-
tible des de llavors, i ha jugat un total de 751
minuts. Bojan i Busquets també han disputat
tots els partits. Per contra, no han jugat ni un
minut els altres dos porters de l’equip -Valdés
i Jorquera-, ni el lesionat Milito.
Pel que fa als joves del Barça Atlètic, només
Abraham ha debutat a la Copa amb la samar-
reta del primer equip. Va ser el mateix dia que
Pinto, el 28 d’octubre del 2008, substituint Bus-
quets. També s’han estrenat a la Copa Pedro,
Keita, Busquets i Hleb. Messi, amb 5 gols, s’ha
erigit com el màxim golejador d’aquesta com-
petició. Per darrere té Bojan, amb 4, i Piqué,
Gudjohnsen, Henry i Márquez, tots ells amb un.

Els secrets del Barça a la Copa

VS

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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8 8 751 0 1 1 0 49 23 0 5

7 7 655 9 2 0 0 37 41 0 0

7 7 648 18 22 0 0 67 71 0 0

1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 553 11 6 3 1 38 37 0 0

5 4 372 2 4 0 0 38 15 0 0

4 3 212 3 5 0 0 27 17 1 0

2 1 177 7 3 1 0 20 28 0 0

2 1 102 2 0 1 0 9 4 0 0

7 7 583 11 15 0 0 22 58 0 0

5 5 470 11 6 3 0 39 29 0 0

6 5 453 4 20 0 0 18 45 0 0

4 4 376 15 6 0 0 10 29 0 0

4 1 157 1 4 0 0 6 13 0 0

2 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0

8 8 669 6 8 0 0 4 53 4 0

7 3 376 2 19 0 0 11 44 5 0

5 5 376 7 4 0 0 14 28 1 0

1 1 56 2 1 1 0 1 9 1 0

3 0 51 1 1 0 0 1 7 0 0
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA, A LA COPA

Pinto                 
Abraham                  
Sylvinho
Dani Alves
Martín Cáceres                      
Piqué
Puyol
Márquez                   
Víctor Sánchez                
Abidal
S. Busquets
Hleb
Touré Yaya
Iniesta
Keita
Xavi
Pedro
Bojan
Messi
Gudjohnsen
Henry           
Eto’o

8 7 688 14 36 2 0 45 48 0 0

5 5 468 1 1 1 0 51 20 1 0

0 1
BENIDORM:
Caballero, Eloy (Urraka, 57’), Dani Guillén, Bardal,
Morcillo, Flavio, Castell (Chupe, 68’), Javi Moreno,
Moncho, L. Loro (Fran, 80’)

FC BARCELONA:
Pinto, Cáceres, Piqué, Bojan, Sylvinho, Dani Alves,
Hleb, Abidal, Touré Yaya, Sergio B. (Abraham, 85’), 
V. Sánchez

GOLS:
0-1, Bojan (54’)

BENIDORM FC BARCELONA

1/16 ANADA 28/10/2008

1 0
FC BARCELONA: 
Pinto, Dani Alves, Cáceres, Puyol, Sylvinho, Sergio B.,
Gudjohnsen (Xavi, 61’), Keita, Hleb (Eto’o, 69’), Bojan,
Messi (Pedro, 87’)

BENIDORM:
Caballero, Baixauli, Dani Guillén, Bardal, Javi Moreno,
Ruano, Castell (Iker Urraka, 65’), Flavio, L. Loro  
(Moncho, 81’), Chupe (Gorka, 69’), Morcillo

GOLS:
1-0 Messi (86’)

FC BARCELONA BENIDORM

1/16 TORNADA      12/11/2008

1 3
AT. MADRID:
Coupet, Seitaridis, Perea, Heitinga, Pernía, Assunçao
(Banega, 62’), Maniche (Miguel, 77’), Maxi, Simão,
Sinama (Ujfasuli, 62’), Forlán

FC BARCELONA:
Pinto, Dani Alves, Cáceres, Piqué, Sylvinho, 
Touré Yaya, Keita, Sergio B., A. Iniesta, 
Messi (Pedro, 81’), Bojan

GOLS:
0-1 Messi (12’), 0-2 Messi (57’), 1-2 Ujfasuli (68’), 
1-3 Messi (79’)      

AT. MADRID FC BARCELONA

1/8 ANADA 6/01/2009

2 1
FC BARCELONA:
Pinto, Dani Alves (Abidal, 83’), Cáceres, Márquez
(Puyol, 65’), Sylvinho, Touré Yaya, Gudjohnsen, Sergio
B., Hleb (Messi, 71’), Bojan, A. Iniesta

AT. MADRID:
Coupet. A. López, Pablo, Perea, Pernía, Camacho 
(Luis García, 45’), Raúl García, Banega, Simão,
Sinama, Agüero (Miguel, 72’)

GOLS:
0-1 Sinama (23’), 1-1 Bojan (28’), 2-1 Gudjohnse (76’)

FC BARCELONA AT. MADRID

1/8 TORNADA     14/01/2009

0 0
RCD ESPANYOL:
Kameni, Beranguer, S. Sánchez, Jarque, Pareja, 
Román (Lola, 77’), Moisés, Valdo, Nené, 
Luis García, Callejón

FC BARCELONA:
Pinto, Puyol, Márquez (V. Sánchez, 10’), Cáceres, 
Sylvinho, Sergio B., Gudjohnsen (Xavi, 68’), 
Keita, Hleb, Bojan (Messi, 74’), A. Iniesta

GOLS:

RCD ESPANYOL FC BARCELONA

1/4 ANADA 21/01/2009

3 2
FC BARCELONA:
Pinto, Dani Alves, Puyol (Cáceres, 60’), Piqué, 
Sylvinho, Sergio B., Xavi, Gudjohnsen, Messi, 
Bojan (Eto’o, 73’), Hleb (A. Iniesta, 70’)

RCD ESPANYOL:
Cristian, Finnan (Jarque, 49’), Lacruz, Torrejón, 
Chica, Rufete (Callejón, 64’), Ángel, 
Sergio S. (Didac, 89’), Lola, Coro, Jonathan

GOLS:

1-0 Bojan (34’), 2-0 Bojan (48’), 3-0 Piqué (56’), 
3-1 Coro (58’), 3-2 Callejón (64’)      

FC BARCELONA RCD ESPANYOL

1/4 TORNADA       29/01/2009

2 0
FC BARCELONA:
Pinto, Dani Alves, Piqué, Márquez, Sylvinho, 
Touré Yaya, Gudjohnsen (Sergio B., 55’), A. Iniesta,
Henry (Messi, 55’), Bojan (Eto’o, 85’), Hleb

RCD MALLORCA:
Lux, Scaloni, Josemi, Nunes, Ayoze, 
M. Suárez, C. Santana, Castro (Aduriz, 76’), 
Corrales (Martí, 57’), Trejo, Webo   

GOLS:
1-0 Henry (34’), 2-0 Márquez (73’)                         

FC BARCELONA RCD MALLORCA

SEMIFINAL ANADA  5/02/2009

1 1
RCD MALLORCA:
Lux, Ramis, David Navarro, Corrales (Aduriz, 78’),
Josemi, Castro (Scaloni, 75’), Mario (Cleber S., 52’),
Martí, Arango, Keita, Webo

FC BARCELONA:
Pinto, Dani Alves, Cáceres, Piqué, Puyol, Touré Yaya,
Keita, Sergio B., Hleb (Xavi, 85’), Bojan (Messi, 58’),
A. Iniesta (Márquez, 54’)

GOLS:
0-1 Castro (45’), 1-1 Messi (81’)

RCD MALLORCA FC BARCELONA

SEMIFINAL TORNADA 4/03/2009

EL CAMÍ FINS A MESTALLA

Coordinació: Vanessa Forns / Xavier Catalán
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INFORME TÈCNIC ATHLETIC CLUBBARÇACAMPNOU
13 de maig del 2009 EL RIVAL 5

igui quin sigui el desenllaç
del partit d’aquesta nit, el
13 de maig del 2009 serà
una data màgica en la

història de l’Athletic Club de Bil-
bao. És el dia del seu retorn a una
final de la Copa del Rei, 24 anys
després. No es tracta d’una com-
petició qualsevol per als lleons.
Durant molt temps (fins que el
Barça els va superar) van en-
capçalar el palmarès del torneig.
Estan, doncs, davant d’una gran
oportunitat per recuperar el que
consideren que és seu. 
Tot Biscaia s’hi ha bolcat. Només
cal tirar enrere una eliminatòria,
a la semifinal contra el Sevilla, per
comprovar la il·lusió amb què van

afrontar la Copa a San Mamés.
L’Athletic Club va remuntar el 2-
1 del Sánchez Pizjuán amb un 3-
0 inoblidable que va desfermar
l’eufòria a la Catedral. Des de lla-
vors no pensen en res més. I això
ja els ha suposat algun ensurt i qui
sap si pot ser contraproduent. 

La salvació, quasi confirmada
De cara a l’enfrontament amb el
Barça, no hi ha cap dubte que els
bilbaïns sortiran a totes. És la mi-
llor manera d’asfixiar un rival que
estima l’esfèrica. Tot i això ja s’ha
vist en alguna ocasió en aquesta
temporada que l’Athletic Club

afronta els compromisos de mà-
xima tensió amb una sobreexcita-
ció que li mina el rendiment. Li
va succeir amb el Madrid a San
Mamés, quan es va quedar amb
deu homes després de marcar un
gol i també amb el Racing, quan
va protagonitzar el partit de Lli-
ga amb més targetes de la tempo-
rada (17 grogues i 6 vermelles). 
I és que el futbol directe dels

blanc-i-vermells afavoreix la llui-
ta cos a cos. I en aquest sentit, Fer-
nando Llorente és determinant.
El davanter és el referent ofensiu

dels de Caparrós, ja que en atac
gairebé totes les pilotes passen per
les seves botes o pel seu cap. Bo-
na part de les opcions de l’Athle-

tic Club dependran de la inspira-
ció de Llorente, com també de
l’encert de la defensa, una de les
més golejades a la Lliga. 

L’Athletic Club arriba al seu dia 
‘D’ amb risc de sobreexcitació

REAPAREIX EN UNA FINAL DE COPA DEL REI DESPRÉS DE 24 ANYS

S
JORDI CLOS

ES VA CLASSIFICAR 
PER A LA FINAL 

GRÀCIES A UNA ÈPICA
REMUNTADA AL SEVILLA

LA TRAJECTÒRIA

COPA DEL REI

LA REVELACIÓ

Gaizka Toquero
Fa mig any, Gaizka Toquero era
un desconegut per als aficionats
del futbol. Des del 4 de març del
2009, el seu nom figura entre
els més grans de la història de
l’Athletic Club gràcies al gol que
va marcar al Sevilla a la tornada
de les semifinals de la Copa del
Rei. Era el 3-0 definitiu, que
suposava la classificació de l’e-
quip bilbaí per a la final, 24 tem-
porades després. Toquero, de
24 anys, havia estat fitxat pels
de San Mamés l’estiu passat,
però va ser cedit immediatament
a l’Éibar, de Segona Divisió. Joa-
quín Caparrós va decidir recu-
perar-lo al mes de gener per tenir
més recursos ofensius i la
jugada li ha sortit rodona.  

EL TORNEIG 
DEL KO AMB 
ELS TITULARS 

EL DIBUIX TÀCTIC

1
IRAIZOZ

>> L’equip de gala
L’Athletic Club es presenta a la final amb els
seus futbolistes més destacats en plenes
condicions. Llorente ha superat unes molèsties.

7
DAVID LÓPEZ

20
3

KOIKILI

9
LLORENTE

15
IRAOLA 5

AMOREBIETA10
YESTE

24
J. MARTÍNEZ

ATHLETIC CLUB

OCIO

1/2 Tornada Athletic 3 – Sevilla 0

1/2 Anada Sevilla 2 – Athletic 1

1/4 Tornada Sporting 1 – Athletic 2

1/4 Anada Athletic 0 – Sporting 0

1/8 Tornada Athletic 2 – Osasuna 0

1/8 Anada Osasuna 1 – Athletic 1

1/16 Tornada Recreativo 2 – Athletic 1

1/16 Anada Athletic 2 – Recreativo 0

16
ORBAIZ2

TOQUERO

84
53
42
32
20

83
52
41
31
19

/
/
/
/
/

LA COPA DEL 1902

Recreativo, Osasuna,
Sporting de Gijón i
Sevilla han estat els
equips que ha deixat
a la cuneta l’Athletic
Club abans de
plantar-se a la final.
Eren tots rivals de
Primera Divisió, dels
que requereixen la
màxima exigència.
És per això que
l’entrenador Joaquín
Caparrós ha utilitzat
en totes les
eliminatòries de la
Copa la majoria dels
jugadors
habitualment titulars
a la Lliga. En aquesta
competició,
Fernando Llorente
també és el màxim
golejador dels lleons
amb quatre dianes. 

Segons la Federació Espanyola, que és qui organitza la Copa del Rei, el Barça
encapçala el palmarès de la competició del KO amb 24 títols. El segueix de molt a

prop l’Athletic Club, amb 23. Els vermell-i-blancs igualarien el nombre de Copes blau-
grana si se’ls comptabilitzés la que el 1902 va conquerir el Biscaia, un conjunt
format per futbolistes de l’Athletic Club i del Bilbao FC. Aquests dos clubs s’a-
cabarien fusionant definitivament l’any següent, donant pas a l’Athletic Club de
Bilbao. L’entitat basca porta anys reclamant que se la reconegui oficialment com
a vencedora d’aquella edició. Aquesta nit, els de Caparrós reivindicaran com a
seva la Copa del 1902 amb un logotip a la part esquerra del pit de la samarreta.

LA PLANTILLA, A LA COPA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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Go
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8 8 744 9 6 4 0 50 25 0 0

7 7 670 12 11 3 0 42 42 0 0

7 7 668 5 11 0 0 37 53 0 0

8 8 764 0 6 1 0 65 51 0 6

6 6 567 6 9 1 0 30 24 0 0

3 2 197 4 2 1 0 18 5 0 0

2 1 118 5 2 1 0 5 5 0 0

2 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0

8 8 632 12 25 1 0 52 28 1 0

7 5 553 19 12 3 0 41 44 0 0

5 5 432 4 14 1 0 10 45 0 0

5 4 395 6 3 1 0 16 24 2 0

6 5 387 2 4 1 0 9 31 2 0

7 3 348 2 9 1 0 20 13 0 0

3 2 218 3 6 2 0 12 28 0 0

1 1 96 2 2 0 0 2 5 0 0

5 1 164 6 6 0 0 3 20 1 0

2 0 50 2 0 0 0 2 6 0 0

1 1 47 0 0 0 0 3 4 0 0

1 0 25 2 0 1 0 0 1 0 0

1 0 19 0 0 0 0 1 2 0 0

8 8 737 23 17 2 0 14 104 4 0

8 6 517 13 9 2 0 12 45 2 0

1 0 11 2 0 0 0 0 3 0 0
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s

Go
ls 
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ts

Entrenador
Joaquín Caparrós 

FCB 0  ·  Athletic 1
FCB 2  ·  Athletic 1
FCB 4  ·  Athletic 3
FCB 0  ·  Athletic 1
FCB 2  ·  Athletic 0

LLIGA

J35 Athletic 1 – Betis 0 

J34 Sporting 1 – Athletic 1 

J33 Athletic 2 – Racing 1  

J32 Numància 1 – Athletic 2 

J31 Athletic 0 – Deportivo 1 

J30 Osasuna 2 – Athletic 1  

FINALS DE COPA 
FC BARCELONA - ATHLETIC

GAIREBÉ TOTES LES
ACCIONS D’ATAC PASSEN

PER LES BOTES O EL 
CAP DE LLORENTE

Iraizoz                       
Aitor Ocio                    
Koikili                       
Iraola                        
Amorebieta                    
Ustaritz                      
Balenziaga                    
Etxeita                       
Javi Martínez                 
Orbaiz                        
Susaeta                       
David López                   
Gabilondo                     
Gurpegi                       
Yeste  
Toquero                       
Garmendia                     
Etxeberria                    
Iturraspe                     
Del Olmo                      
Muñoz                         
Llorente                      
Ion Vélez                     
Íñigo Vélez                   

DETALL COMMEMORATIU AMPLIAT
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6  FUTBOL BARÇA CAMPNOU
13 de maig del 2009

Gorka IRAIZOZ

06.03.81
Pamplona 
(Navarra) 

Duel de planters a Mestalla
LA FINAL VIURÀ UN CARA A CARA DELS DOS CLUBS AMB EL MILLOR FUTBOL BASE

PLANTER ATHLETIC CLUB

PLANTER FC BARCELONA

De la Masia a Sant Joan Despí
Des de l’octubre del 1979, la Masia és la residència
dels joves de les categories inferiors del club. Per
aquest edifici, situat al costat del Camp Nou, hi han
passat uns 500 nens amb el somni de convertir-se
algun dia en esportistes d’elit. El 85% provenien dels
diferents equips de futbol i l’altre 15% de la resta de
seccions professionals. L’objectiu del FC Barcelona
és formar-los esportivament i intel·lectualment.
Òbviament, no tots els nens de la base blaugrana
han residit a la Masia. Generalment, ho han fet els
que han tingut més problemes amb els desplaça-
ments. Així, dels onze futbolistes formats al planter
de l’actual primera plantilla, només Valdés, Jor-
quera, Puyol, Iniesta i Pedro van habitar-la. A partir
de l’estiu del 2010 està previst el trasllat a Sant Joan
Despí, en un modern edifici al costat de la Ciutat
Esportiva, on el futbol base entrena i juga els partits.

Athletic Club de Bilbao i
el FC Barcelona tenen
moltes coses en comú. En
trobaríem en totes les ves-

sants de les entitats. En l’espor-
tiva, a banda d’un ampli pal-
marès, comparteixen la filosofia
de planter. La política dels de
San Mamés de només comptar
amb futbolistes nascuts o for-
mats al País Basc i a les anome-
nades províncies basques els
obliga a estar molt atents a les
seves categories inferiors i als
clubs propers geogràficament.
La columna vertebral del pri-
mer equip blaugrana ja fa temps

que està formada per jugadors
sorgits de la Masia i no dei-
xen d’aparèixer noves fornades.
Molts d’ells, com és el cas de
Xavi Hernández o Leo Messi,
han rebut, a més, molts reco-
neixements internacionals.
A l’Athletic Club, fins a catorze
membres de la plantilla que
abans havien passat pel filial
han participat en un mínim 
de cinc compromisos oficials
aquesta temporada. Els més uti-
litzats per Joaquín Caparrós són
el porter Gorka Iraizoz (41 par-
tits) i Fernando Llorente (39
partits), l’indiscutible estrella
del quadre blanc-i-vermell. 
La base de la Reial Societat,

amb Gabilondo o Balenziaga, i
sobretot la de l’Osasuna, amb
Orbaiz, David López, Javi Mar-
tínez o Muñoz, també estan

representades. Per altra banda,
en les últimes jornades de Lliga, el
tècnic andalús ha fet debutar les
darreres perles polides a Lezama.
Són els casos dels joves Eneko,

Goñi o Xabi Etxebarria, que ja
saben el que és la Primera Divisió.

Els 11+1
En el cas del Barça, els Valdés,
Puyol, Xavi, Iniesta i Messi –tot i
que només el capità ha arribat als
30 anys– porten uns quants cursos
sent actors principals en els èxits
culers. A part, el més jove de tots
els efectius blaugrana, Bojan
Krkic, ha estat titular en els vuit
duels anteriors de Copa i amb els
seus gols ha estat bàsic per mante-
nir una trajectòria impecable en
aquesta competició.
Amb Pep Guardiola a la banqueta,
el primer equip s’ha nodrit de tres
homes més formats al futbol base.

Són Sergio Busquets, Víctor Sán-
chez i Pedro. A tots ells els coneixia
bé. El cas de l’entrenador català és
curiós. Com a futbolista va passar
gairebé per totes les categories infe-
riors blaugrana abans de convertir-
se en un referent del primer equip
durant onze temporades. Com a
entrenador, va agafar les regnes
del Barça després de pujar el filial
a Segona B.
Tot plegat fa
que la final de
Copa d’avui
entre l’Athletic
Club i el FC Bar-
celona sigui un
apassionant duel
entre planters.

L’
JORDI CLOS / MÍRIAM NADAL 

GUARDIOLA EXEMPLIFICA
COM NINGÚ L'APOSTA
PEL PLANTER DES DE 

LA BANQUETA

11

15

El camp de San Mamés es troba al
centre de Bilbao, però el primer
equip de l’Athletic Club s’entrena
sempre a la localitat propera de
Lezama. Aquestes instal·lacions es
van inaugurar la temporada
1971/72, amb tres camps de futbol
i una residència per als jugadors
del club. Avui, l’Athletic Club té a
Lezama cinc camps de gespa natu-
ral de mesures reglamentàries, un
d’artificial i un pavelló cobert amb
gespa sintètica. A més a més, les
completes instal·lacions disposen d’un gimnàs, un frontó, un centre mèdic i encara es manté la residèn-
cia per als jugadors. Per tal de controlar el màxim nombre de futbolistes de la seva zona, l’Athletic té
una xarxa de set petits ‘mini-Lezames’, dirigits i controlats per tècnics de futbol base del club. És la
manera que té el club de seguir de prop molts joves de la província de Biscaia.

1
PORTER

Víctor VALDÉS

14.01.82
L’Hospitalet
de Llobregat
(Barcelonès,
Barcelona) 1

PORTER

Gerard PIQUÉ

02.02.87
Barcelona 

3
DEFENSA

Carles PUYOL

13.04.78
La Pobla de
Segur 
(Pallars Jussà, 
Lleida) 5

DEFENSA

PEDRO Rodríguez 

28.07.87
Santa Cruz 
de Tenerife
(Tenerife) 27

DAVANTER

Sergio BUSQUETS

16.07.88
Sabadell 
(Vallès 
Occidental, 
Barcelona)28

MIGCAMPISTA

Víctor SÁNCHEZ

08.09.87
Terrassa 
(Vallès 
Occidental, 
Barcelona)29

DEFENSA

XAVI Hernández

25.01.80
Terrassa
(Vallès 
Occidental, 
Barcelona)6

MIGCAMPISTA

Andrés INIESTA

11.05.84
Fuentealbilla
(Albacete) 

8
MIGCAMPISTA

Lionel MESSI 

24.06.87
Rosario
(Argentina) 

10
DAVANTER

BOJAN Krkic

28.08.90
Linyola 
(el Pla 
d’Urgell,
Lleida) 11

DAVANTER

Josep GUARDIOLA

18.01.71
Santpedor
(Bages, 
Barcelona)

TÈCNIC

Albert JORQUERA

03.03.79
Bescanó
(Gironès,
Girona) 25

PORTER

USTARITZ Aldekoaotalora

16.02.83
Abadiño 
(Biscaia) 

4
DEFENSA

29.03.85
Cantaura
(Veneçuela) 

Fernando AMOREBIETA

5
DEFENSA

Joseba GARMENDIA

04.10.85
Basauri 
(Biscaia) 

8
MIGCAMPISTA

Fernando LLORENTE

26.02.85
Pamplona 
(Navarra)

9
DAVANTER

Fran YESTE

06.12.79
Bilbao 
(Biscaia)

10
MIGCAMPISTA 

Markel SUSAETA

14.12.87
Éibar 
(Guipúscoa)

14
MIGCAMPISTA

Carlos GURPEGI

19.08.80
Pamplona 
(Navarra) 

18
MIGCAMPISTA

Ander MURILLO

26.07.83
Sant Sebastià 
(Guipúscoa) 

19
DEFENSA

Aitor OCIO

28.11.76
Vitòria
(Àlaba)

20
DEFENSA

Ion VÉLEZ

17.02.85
Tafalla 
(Navarra) 

21
DAVANTER

Ander ITURRASPE

08.03.89
Abadiño 
(Biscaia)

26
MIGCAMPISTA

Xabier ETXEITA

31.10.87
Amorebieta-
Etxano 
(Biscaia)29

DEFENSA

ENEKO Bóveda

14.12.88
Bilbao 
(Biscaia)33

DEFENSA

Andoni IRAOLA

22.06.82
Usurbil 
(Guipúscoa) 

15
DEFENSA

z

z z

z zz

z

z z

z

zInternacionals absoluts 

zInternacionals absoluts 

Lezama, sinònim de formació

VS
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BARÇA CAMPNOU
13 de maig del 2009 

l 29 d’abril del 1998 Ruud Hesp va
entrar a la història del barcelonisme
després d’aturar-li a Eskurza el
llançament decisiu a la tanda de

penals. Aquella aturada va significar
alguna cosa més que un títol, ja que va
suposar que el Barça aconseguís el doblet
–Lliga i Copa del Rei– després de 39 anys.
Tot i el triomf final, Hesp recorda que en
aquell partit van patir força davant el
Mallorca, un equip sobre el paper infe-
rior però que va aconseguir portar el
Barça fins al límit, fins a l’èpica del
penals, gràcies a la gran actuació del seu
homòleg a la porteria rival Carlos Roa,
potser el millor jugador d’aquell partit.

Després de tants anys, quin és el pri-
mer record que li passa pel cap quan
pensa en aquella final?
Doncs el primer que em ve al cap és la
imatge dels meus companys corrent cap
a mi des del migcamp, després d’haver
aturat aquell penal a Eskurza. Recordo
moltes abraçades, molts crits i, a partir
d’aquí, em sembla que vaig perdre una
mica la noció de tot.

I després del penal, què més recorda?
Doncs tinc algunes imatges gravades.
Després de la joia inicial, recordo com
vam fer la volta d’honor a l’estadi i
encara veig els rostres plens de llàgrimes
de molts seguidors del Barça, sobretot
gent gran, per als quals aquella victòria
significava molt. En aquell moment vaig
conscient del que havíem fet.

A part dels aficionats, va pensar en
algú en concret?
Sí, tot d’una vaig pensar en els meus
pares. Després de veure tota aquella gent
gran plorant, vaig recordar que els meus
pares també hi eren. I que aquesta victò-
ria també era gràcies a ells, que tant
m’havien ajudat per arribar a ser futbo-

lista. Els vaig buscar per la grada i vaig
poder agrair-los tot el que havien fet per
mi. Era la culminació de tot. Aconseguir
un gran títol en un club com el Barça. Va
ser un dels moments més emocionants.

Aquesta emoció final va ser la conse-
qüència d’un partit en què es va
patir molt?
Per descomptat. Va ser un partit amb
molta tensió. Ells es van avançar en el mar-
cador i tot es va complicar. Nosaltres érem
els favorits però el Mallorca d’aquella època
tenia un equip molt competitiu, molt
complicat de batre. I ho van demostrar.
Defensivament van estar molt bé.

Destacaria algun jugador del Mallorca?
Nosaltres vam tenir fe com a equip, però si
algun jugador va brillar en aquell partit va
ser Roa. Recordo que ho va aturar gairebé
tot. Sempre l’havia considerat un gran por-

ter, però aquell dia va tenir una actuació
estel·lar. Jo potser vaig ser l’heroi però ell,
sens dubte, va ser el millor d’aquella final.
Fins i tot en els llançaments de penals; em
sembla que en va aturar tres, un més que
jo. Increïble, no? Però el títol ens el vam
endur nosaltres. El futbol té aquestes coses.

Això demostra, un cop més, que en
una final no hi ha favorit?
Efectivament. Per molt superior que siguis
sobre el paper, si no surts al camp des del
primer minut amb la tensió necessària pots
passar-ho molt malament. Has d’estar,
com a mínim, tan despert com el rival i
només així és quan la qualitat individual i
com a grup pot acabar decidint.

És una lliçó per aquesta final?
Jo crec que el Barça és el clar favorit. Però
un cop més, ho ha de demostrar. Si surt
concentrat des del primer moment, no

patirà gaire. Però si deixes que l’Athletic
s’ho cregui, la cosa es pot torçar. De totes
maneres, després dels darrers resultats veig
l’equip amb tots els recursos del món per
poder acabar proclamant-se campió.

En aquest sentit, l’ha sorprès la feina
feta per Guardiola, amb qui va com-
partir vestidor en aquella època?
Tothom ho diu però és veritat. Quan era
jugador, tots ja intuíem que el Pep acabaria
fent d’entrenador i que ho faria bé. En
aquell moment ja assumia molt bé el paper
de líder, de capità de l’equip i ara està
demostrant que com a entrenador també
sap exercir aquest lideratge. En aquella
final, tot i que no podia jugar, el recordo
molt bé al vestidor, donant-nos ànims a
tots i transmetent confiança a l’equip. És el
paper que havia de fer com a capità.

I a banda del lideratge des de la
banqueta, què li sembla la porteria
de l’equip en un partit com una
final en què els porters poden tenir
força protagonisme?
Em sembla que no ens hem de preocu-
par d’això.
Sé que Pinto
ha jugat la
Copa. No el
conec gaire,
però em
sembla molt
fiable. En el
cas del Víc-
tor, el conec
molt més i crec que
està rendint a un
gran nivell. Els  par-
tits da-vant el Chel-
sea en són una bona
prova. La seva quali-
tat és indiscutible.

CHEMI TERÉS

ENTREVISTA RUUD HESP, PORTER DEL FC BARCELONA (1997-2000)

L’equip que es va proclamar campió de la Copa del Rei a Mestalla l’any 1998. FCB

“Jo vaig ser l’heroi però Roa va ser el millor”

CLUB 7

E

CN83_07_R:7 11/05/2009 13:14 Página 7



Dos equips, dos mo
8    A FONS

UNA ESPERA MASSA

QUÈ FAN ARA ELS GUANYADORS DE L’ÚLTIMA COPA? 

JOSEP LLUÍS NÚÑEZ PRESIDENT
LOUIS VAN GAAL ENTRENADOR
LOUIS VAN GAAL DIRECTOR TÈCNIC
LLORENÇ SERRA FERRER DIRECTOR DE FUTBOL 
74.729.845 € PRESSUPOST
2.958.644 € BENEFICIS
105.173 NOMBRE DE SOCIS
1.230 NOMBRE DE PENYE
9 JUGADORS FORMATS AL P
14 JUGADORS ESTRANG
167 NOMBRE D’EMPLEATS DEL FC 
11 NOMBRE DE SECCION
WEB MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1997/98

1997/98

Des de la final del 1998, moltes coses han canviat al país i tam
club com el Barça no estigui present en un partit d'aquestes 
llarg de la història del FC Barcelona sense participar en una f
que el club ha passat d'una etapa analògica a una altra de d

euros, amb canvis substancials tant en l'es
factura 380 milions d'euros) com en la sev
han augmentat un 60%). Les plantilles de
rada 1997/98 i de la 2008/09 també són
Guardiola (aleshores jugador i ara entrena
l’staff del primer equip (com el delegat, pr
sables de material) donen continuïtat a le

1
2

15

26 27 28

16

3 4

17

29 30

18

5 6 7

31 32

20

8

33

21

9 10

22

34 35

23

11 12 13

1. RUUD HESP
Retirat el 2002 amb el Fortuna Sittard. Ara és entrenador

de porters d’Holanda.

2. ÒSCAR GARCIA
Retirat el 2005 al Lleida. Ara és comentarista de Barça TV

i Catalunya Ràdio.

3. ROGER GARCIA
Retirat el 2007 a l’Ajax. Ara juga la Lliga Indoor amb els

veterans del Barça.

4. JUAN ANTONIO PIZZI
Retirat el 2002 al Vila-Real, va convertir-se en jugador de

Polo i ha fet d’entrenador de futbol al Perú.

5. FERNANDO COUTO
Retirat el 2008 amb 39 anys a la Serie B amb el Parma.

6. GIOVANNI
Juga a l’equip brasiler Mogi Mirim EC, propietat de Rivaldo.  

7. VÍTOR BAÍA
Retirat el 2007 amb l’Oporto. Ara és director de relacions

externes de l’Oporto.

8. MIQUEL ÀNGEL NADAL
Retirat al Mallorca el 2005. Ara juga la Lliga Indoor amb

els veterans del Barça.

9. CHRISTOPHE DUGARRY
Retirat el 2005 al Qatar SC. Ara és comentarista de Canal+ França.

10. ABELARDO FERNÁNDEZ
Retirat el 2003 a l’Alabès. Ara és entrenador de l’Sporting de Gijón B.

11. HRISTO STÒITXKOV
Retirat el 2003 amb 39 anys al DC United dels EUA. Va ser

entrenador del Celta el 2007.

12. DRAGAN CIRIC
Retirat el 2005 al club on va començar, el FK Partizan. Ara

viu a Sèrbia.

13. CARLES BUSQUETS
Retirat el 2003 amb el Lleida. Ara és entrenador de por-

ters del planter blaugrana.

15. RIVALDO
Juga el Bunyodkor d’Uzbekistan. És president i propietari

de l’equip brasiler Mogi Mirim EC.

16. FRANZ HOEK - Entrenador de porters
Entrenador de porters de la selecció de Polònia i col·labo-

rador de la Federació holandesa.

17. G. VAN DER LEM - Segon entrenador
És segon entrenador del Panathinaikos de Henk ten Cate.

18. LOUIS VAN GAAL - Entrenador
Acaba de guanyar la Lliga holandesa entrenant l’AZ Alkmaar.

20. CARLES REXACH - Tercer entrenador
Comentarista en diversos mitjans de comunicació.

21. JOSÉ MOURINHO - Ajudant de l’entrenador
Ajudant de l’entrenador. Entrenador de l’Inter de Milà.

22. PACO SEIRUL·LO - Preparador físic
Preparador físic. Segueix sent preparador físic del primer

equip de futbol del FC Barcelona.

23. LUIS ENRIQUE
Retirat el 2004 al FC Barcelona. Ara és entrenador del Barça Atlètic.

26. SERGI BARJUAN
Retirat el 2005 a l’Atlètic de Madrid. Ara juga la Lliga Indoor i corre

en curses automobilístiques amb el seu equip Sergi Motors Team.

27. ALBERT FERRER
Retirat el 2003 al Chelsea. Ara és comentarista de ràdio i

TV, i vol ser entrenador.

28. EMMANUEL AMUNIKE
Retirat el 2004 a l’Al-Wihdat de Jordània. Ara és entrena-

dor del Julius Berger FC de Nigèria.

29. MICHAEL REIZIGER
Retirat el 2007 al PSV. Ara s'està traient el títol d'entre-

nador a Holanda.

30. IVÁN DE LA PEÑA
Juga al RCD Espanyol. 

31. JOSEP GUARDIOLA
Retirat el 2006 al Dorados mexicà. Ara és entrenador del

FC Barcelona.

32. LUIS FIGO
Juga a l’Inter de Milà amb 36 anys.

33. GUILLERMO AMOR
Retirat el 2003 al Livingston escocès. Ara és representant

de jugadors.

34. SONNY ANDERSON
Retirat el 2006 a l’Al-Gharafa Sports Club de Qatar. Ara forma

part de l’staff tècnic de l’Olympique de Lió.

35. ALBERT CELADES
Juga al New York Red Bulls de la Major League Soccer dels

Estats Units.

Coordinació: Sergi Nogueras, Marc Guillén i Manel Tomàs.

VS
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moments i 11 anys
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ERA MASSA LLARGA

QUÈ FEIEN EL 1998 ELS FINALISTES D’AQUESTA COPA?

PRESIDENT JOAN LAPORTA
ENTRENADOR JOSEP GUARDIOLA 

DIRECTOR TÈCNIC TXIKI BEGIRISTAIN
ECTOR DE FUTBOL BASE JOSE RAMÓN ALEXANKO

PRESSUPOST 380.000.000 €
BENEFICIS 10.069.000 €*

NOMBRE DE SOCIS 173.175
NOMBRE DE PENYES 1.913 inscrites, 1.493 actives
ORS FORMATS AL PLANTER 11
GADORS ESTRANGERS 12
EMPLEATS DEL FC BARCELONA 345*
OMBRE DE SECCIONS 14
DE COMUNICACIÓ DEL CLUB WEB, BARÇA TV,

R@dio BARÇA, ‘REVISTA BARÇA’, 
DIARI ‘BARÇA CAMP NOU’

*Dades temporada 2007/08.

2008/09

2008/09

canviat al país i també al Barça. 11 anys són massa perquè un
n partit d'aquestes característiques. De fet, és el període més
participar en una final de Copa. En aquest temps, podríem dir
ca a una altra de digital, de comptar en pessetes a fer-ho en
ancials tant en l'estructura de l'entitat (ara
uros) com en la seva composició (els socis

%). Les plantilles de jugadors de la tempo-
008/09 també són molt diferents. Només
gador i ara entrenador) i algun membre de
(com el delegat, preparador físic i respon-

nen continuïtat a les dues fotografies. 
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1. SEYDOU KEITA 
“Jo tenia tot just 18 anys i estava jugant a l’Olympique de Marsella“

2. JOSÉ MANUEL PINTO
“Era la meva primera temporada amb el Celta de Vigo. Teníem

Víctor Fernández com a tècnic. Recordo que vaig veure la final

des de casa meva a Vigo.”

3. GERARD PIQUÉ
“Vaig veure la final a casa amb un amic, els meus pares i el

meu germà. Jo jugava a l’Aleví A."

4. ALEXANDER HLEB
“Aquella temporada va ser la primera que vaig jugar a l’Stutt-

gart. Era la meva primera experiència fora de Bielorússia.”

5. RAFAEL MÁRQUEZ 
“Jo estava encara jugant a Mèxic, a l’Atlas, amb Lavolpe com a tècnic.”

6. THIERRY HENRY
“Estava al Mònaco amb Jean Tigana com a tècnic. Aquella

temporada vam jugar les semifinals de la Lliga de Campions.

Mesos després vaig poder guanyar el Mundial amb França. No

vaig veure la final, però sí que recordo bé aquell Barça perquè,

entre altres coses, hi jugava el meu amic Sonny Anderson.”

7. VÍCTOR VALDÉS
"Jugava amb el cadet A. Era el meu tercer any a la Masia i vam

veure la final a la sala de televisió de la Masia amb l’Andrés

Iniesta i altres companys del futbol base.”

8. SERGIO BUSQUETS
“Al meu pare no el van convocar per a aquell partit i vam viat-

jar el mateix dia amb l’Euromed. Recordo que, a més de nosal-

tres dos, també va venir el meu avi. Jo jugava al Barberà.”

9. TOURÉ YAYA
“Amb 15 anys era al futbol base del meu equip, l’ASEC, i encara

vivia a Abidjan amb els meus pares.”

10. MARTÍN CÁCERES
“Amb 11 anys estava jugant a les categories inferiors del

Defensor Sporting de Montevideo.”

11. GABRIEL MILITO
“Aquella va ser la meva primera temporada al primer equip

d’Independiente tot i que només tenia 17 anys. El nostre

entrenador era Menotti. Aquell Mallorca era molt seguit per-

què hi havia molts argentins.”

12. ALBERT JORQUERA
“Aquella temporada va ser la darrera al Barça C, abans de fer

el salt al Barça B. La final la vaig està mirant per la televisió

amb la meva família a casa, a Girona.” 

13. ÉRIC ABIDAL
“Tenia 19 anys i tot just començava en el futbol semiprofessio-

nal. Jugava en un modest equip que es deia Lyon Duchere.”

15. LORENZO BUENAVENTURA - Prep. físic
“Aquella temporada estava treballant a l’Espanyol, també

com a preparador físic.”

16. PACO SEIRUL·LO - Preparador físic
“Ja formava part del cos tècnic del primer equip.”

17. JOSEP GUARDIOLA - Entrenador
“Jo no vaig poder jugar per lesió però vaig poder veure el par-

tit des de la graderia.“

19. TITO VILANOVA - Segon entrenador
“Estava jugant a Segona A al Lleida, amb Juande Ramos de tèc-

nic. Vam acabar en la cinquena posició. Curiosament, la tempo-

rada abans havia aconseguit l’ascens com a jugador del Mallorca.

Vaig seguir aquella final per la televisió des de casa meva.”

20. JUAN CARLOS UNZUÉ - Entr. porters
“La 1997/98 va ser la meva primera temporada al Tenerife.”

21. AURELI ALTIMIRA - Tècnic
“Jugava al Gavà a Segona Divisió B i vaig estar mirant la

final per televisió.”

22. EIDUR GUDJOHNSEN
“Just en aquelles èpoques vaig tornar cap a Islàndia perquè

havia acabat el meu contracte amb el PSV Eindhoven, amb qui

havia guanyat la Lliga. Poc després ja vaig fitxar pel Bolton.”

23. VÍCTOR SÁNCHEZ
“Tenia 11 anys i jugava al Jabac de Terrassa, amb l’Aleví A.

Recordo que vaig veure la final a casa.”

24. SILVIO MENDES SYLVINHO
“Quan es va jugar aquella final jo estava lluitant per guan-

yar la Lliga brasilera amb el Corinthians. Teníem Wanderlei

Luxemburgo com a tècnic i finalment vam aconseguir el

títol. No recordo haver vist aquella final.”

25. SAMUEL ETO’O
“Aquella temporada vaig ser cedit al CD Leganés, a la

Segona Divisió A.”

26. LEO MESSI
“Amb 10 anys era a l’Argentina, a Rosario.”

27. CARLES PUYOL
“Tenia 20 anys i jugava al Barça B amb Gonzalvo com a tèc-

nic. Vam aconseguir l’ascens a Segona A guanyant al Santiago

Bernabéu. La final la vaig veure des del pis on vivia amb altres

companys del futbol base.”

28. XAVI HERNÁNDEZ
“Aquella temporada jugava al Barça B però ja entrenava amb

el primer equip i vaig anar a Mestalla, però com a espectador.

Vam viatjar el mateix matí amb l’Euromed amb les famílies

dels altres jugadors.”

29. ANDRÉS INIESTA
“Feia dos anys que era a la Masia. El partit el vaig veure per la

televisió des d’allà juntament amb altres companys residents

entre els quals també hi havia el Víctor Valdés. Llavors jugava

a l’Infantil A i vam guanyar la Lliga.”

30. DANIEL ALVES
“En aquella època tenia 15 anys i jugava a l’Infantil de l’Es-

porte Clube Baia.”

31. BOJAN KRKIC
“Jo només tenia 7 anys i encara no havia arribat al Barça.

Jugava amb el Benjamí B del Bellpuig. L’any següent ja vaig

entrar al futbol base blaugrana.”

32. PEDRO RODRÍGUEZ
“Jo jugava a l’Aleví A del San Isidro, que va ser el meu club

abans d’arribar al futbol base del Barça en el Juvenil A. Aque-

lla final la vaig seguir des de casa amb la famÍlia.”

c Guillén i Manel Tomàs.
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>> MESSI, MÀXIM GOLEJADOR

L’argentí Messi és el màxim goleja-
dor de Barça i Athletic Club a la
Copa del Rei, amb cinc gols. De
prop el segueixen Fernando Llorente
i Bojan, amb quatre cadascun.

>> ELS REIS DE COPES, CARA A CARA

El FC Barcelona jugarà a Mestalla
la seva 34a final de Copa. Fins ara,
n’ha guanyat 24 i n’ha perdut 9. Per
a l’Athletic Club, en canvi, serà la
35a, tot i que ha aixecat el trofeul
una vegada menys que els blaugra-
nes (23). Els bascos intentaran
aquest dimecres posar-se a la
mateixa alçada que els culers quant
a Copes guanyades.

BARÇA CAMPNOU
13 de maig del 2009 FUTBOL 11

>> DUES COPES LLUNYANES

Tot i ser els Reis de Copes, fa molts
anys que cap d’aquests dos equips
aixeca una Copa. El Barça va gua-
nyar-la per última vegada fa 11 anys,
el 1998. L’Athletic Club ho va fer el
1984, precisament en una final
jugada contra el FC Barcelona.

>> QUATRE TROFEUS EN PROPIETAT

El FC Barcelona és l’equip de la Lliga
espanyola que més trofeus de Copa
del Rei té en propietat, amb quatre.
Són els que va assolir el 1928, el
1953, el 1971 i el 1990. L’Athletic
Club en té tres i el Madrid, el Sevilla i
l’Atlètic de Madrid només un.

>> GOLEJADORS A MESTALLA

Cap dels futbolistes finalistes ha jugat
mai com a local a Mestalla, ja que
cap d’ells ha estat mai jugador
del València. Tot i això, hi ha
fins a vuit que han golejat en

aquest estadi alguna vegada. Són
Messi, Henry, Eto’o i Gudjohnsen per
part blaugrana i Yeste, Llorente, Etxe-
berria i Iraola per part basca.

>> TRES DE QUATRE A MESTALLA

La d’aquesta nit serà la cinquena
final de Copa a Mestalla per al
Barça. Fins ara, els blaugranes s’han
endut tres de les quatre jugades allà.
Les victòries van arribar els anys
1926, 1990 i 1998. La derrota a
Mestalla data del 1936.

>> DUES TRAJECTÒRIES DIFERENTS

El FC Barcelona i l’Athletic Club s’han
plantat a la final de la Copa del Rei
amb una trajectòria desigual. En les
quatre rondes anteriors, els blaugranes
han guanyat sis partits i n’han empatat
dos. Els blanc-i-vermells, en canvi, han
sumat quatre victò-
ries, dos empats i
dues derrotes. El
balanç de gols
també afavoreix
el conjunt dirigit
per Josep Guar-
diola: 13 dianes
a favor i única-
ment quatre en
contra; l’Athle-
tic n’ha ano-
tat 12 i n’ha
rebut sis.

>> DUES VICTÒRIES AQUEST ANY

El Barça s’ha endut el triomf en els
dos partits de Lliga disputats
aquesta temporada contra l’Athletic
Club. A San Mamés, per 0-1; al
Camp Nou, per 2-0. Eto’o, Bus-
quets i Messi van ser els golejadors
en aquests compromisos.

La final, en xifres

>> GUARDIOLA: TRES COPS 
FINALISTA COM A JUGADOR

Josep Guardiola, que disputarà la seva
primera final com a entrenador, va
participar en tres com a jugador blau-
grana. Les va jugar de forma consecu-
tiva, del 1996 al 1998. A la primera el
Barça va caure per 0-1 amb l’Atlètic de
Madrid, a la segona va vèncer per 3-2
el Betis, mentre que l’última també va
concloure amb victòria a la tanda de
penals contra el Mallorca (1-1), tot i
que Guardiola no hi va participar per
lesió. Com a tècnic serà la seva pri-
mera final. Per a l’entrenador dels bas-
cos, Joaquín Caparrós, serà la primera
experiència en un partit així.

>> LA SISENA FINAL ATHLETIC-BARÇA

Tots dos equips s’han vist les cares
cinc cops a la final, cap d’aquestes
a Mestalla. El Barça va endur-se
les edicions del 1920, 1942 i
1953, mentre que l’Athletic va
imposar-se en els partits decisius
del 1932 i 1984. De moment,
doncs, 3-2 per als blaugranes.

>> SET CAMPIONS DE COPA AL BARÇA

Només set dels 24 membres de la plan-
tilla blaugrana han guanyat la Copa.
Són Alves (Sevilla), Eto’o (Mallorca),
Milito (Saragossa), Keita (Lorient),
Sylvinho (Corinthians), Gudjohnsen
(PSV) i Henry (Arsenal). De tots
aquests, només Henry l’ha assolit més
d’una vegada: fins en tres ocasions va
aconseguir la FA Cup anglesa.

>> VUIT BASCOS QUE NO HI EREN

Fins a vuit habituals de l’Athletic Club
no havien nascut quan els bascos van
guanyar l’últim títol de Copa, el 5
de maig del 1984. Són Amore-
bieta, Etxeita, Javi Martínez,
Susaeta, Garmendia, Llo-
rente, Toquero i Ion Vélez.

>> A CAPARRÓS SE LI RESISTEIX EL BARÇA

Amb el Sevilla, el Deportivo i l’Athletic Club, els tres equips que ha
dirigit Joaquín Caparrós a Primera, el tècnic andalús ha signat un
balanç força negatiu contra el FC Barcelona. De 16 partits, Capa-
rrós ha sortit victoriós en una única ocasió, ha empatat en cinc i n’ha
perdut fins a 10. L’únic triomf va arribar en la seva etapa al Sevilla,
quan va sorprendre guanyant per 0-3 al Camp Nou, a la temporada

2002/03. Fa més de cinc anys que Caparrós no tomba el Barça.

>> L’ATHLETIC VOL REPETIR UN 13 DE MAIG

L’Athletic Club ja va guanyar una final
de Copa un 13 de maig. Va ser la de
l’any 1923, jugada a l’estadi de Les
Corts contra l’Europa (1-0).

Text: Roger Bogunyà

>> TRES FIXOS A LA COPA

Només tres jugadors del Barça han
estat titulars en els vuit partits de
Copa. Són Pinto, Busquets i Bojan.
Eto’o i Henry no arriben als 60
minuts jugats en tota la competició.
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BARÇA CAMPNOU
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INSTITUCIONAL

uan es parla d'una final de
Copa entre l'Athletic Club
i el FC Barcelona, de
seguida ve al cap la imatge

del Santiago Bernabéu amb la
batussa entre els jugadors de tots
dos equips. 25 anys després, la
situació és molt diferent. 
El respecte i la cordialitat han
estat el denominador comú de
les jornades prèvies a la final,
com no podia ser d'una altra
manera, si tenim en compte que
es tracta dels dos clubs que més
finals han disputat i que més
títols acumulen. 
La bona relació entre els juga-
dors de tots dos equips (alguns
d'ells comparteixen vestidor a la
selecció espanyola) contribueix a
aquesta bona sintonia, de la
mateixa manera que ajuda al fee-
ling institucional. Els presidents
de les dues entitats centenàries,
Fernando García Macua i Joan
Laporta, han compartit la foto-
grafia de portada de l'últim
número de la revista de la Fede-
ració Espanyola.

Q
REDACCIÓ

BONA SINTONIA I RESPECTE ENTRE TOTS DOS CLUBS

La final del ‘fair play’

a darrera final entre el Barça
i l’Athletic de Bilbao es va
disputar el 5 de maig del
1984 al Santiago Bernabéu i

se la va endur el conjunt basc amb
un gol d’Endika. Aquella final, a
banda de la derrota, va estar mar-
cada per la tragèdia. Tornant del
partit i en un desgraciat accident
de trànsit van perdre la vida sis
membres de la Penya Barcelonista
Ramon Llorens de Rubí. L’auto-
car va xocar amb un vehicle mili-

tar a setanta quilomètres de
Madrid. En el vehicle hi viatjaven
54 persones, i a banda del xofer
del vehicle, van morir els veïns de
Rubí Josep Rovira, Carles Solé,
Trinitat Julià, Mercè Bamalia,
Maria Torres i Josep Casasaya.
Entre els supervivents d’aquell
accident, de l’actual junta de la
Penya en forma part Pau Calcina,
que en el moment del sinistre
només tenia divuit anys. Enguany
tornaran a ser a la final, però en
aquest cas s'hi desplaçaran amb els
seus vehicles particulars.

PENYES

EL RECORD MÉS AMARG
D’UNA FINAL DE COPA

L
MÍRIAM NADAL

CLUB 13

Els fèretres dels penyistes, a Rubí, ara fa 25 anys.                                       SPORT

Els dos presidents i, a sota, els dos capitans. RFEF / FCB
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es de les 9 del matí i fins a
dos quarts de nou del ves-
pre els més de 18.000 afi-
cionats que siguin a

València poden anar al punt de
trobada del Barça situat al pàr-
quing de la Universitat Politèc-
nica de València, a l’avinguda
dels Tarongers (a l’entrada de la

carretera de Barcelona). Un lloc
de concentració ideal per prepa-
rar les hores prèvies al partit
contra l’Athletic Club, ja que
està a només 15 minuts cami-
nant del camp de Mestalla. 

12 hores ‘non stop’ 
Durant gairebé 12 hores aquest
punt de trobada servirà perquè de
mica en mica l’afició del Barça es

vagi concentrant en una mateixa
zona mentre passen una jornada
plena d’activitats lúdiques, amb
futbolins i un burro català mecà-
nic, i actuacions musicals abans
que comenci la final a Mestalla a
les 10 de la nit. Els speakers
Robert Gobern i Pep Callau

seran els encarregats d’animar l’a-
fició barcelonista i convertir el
punt de trobada en tota una festa.
A més, també hi ha una zona de
restauració amb servei de bar
durant tot el dia amb una àrea de
descans amb taules i cadires, així
com servei de lavabos.

14 SERVEIS BARÇACAMPNOU
13 de maig del 2009

CLUB

D

HI HAURÀ DES 
D’ACTIVITATS LÚDIQUES

FINS A ACTUACIONS
MUSICALS

ANNA SEGURA

EL BARÇA HABILITA UN PUNT DE TROBADA PER A TOTS ELS AFICIONATS CULERS

Festa blaugrana a Mestalla

Activitats durant tot el dia (de 9 h a 20.30 h)
PUNT DE TROBADA

Actuacions musicals

12.00 h At Versaris
13.00 h Plouen Catximbes
16.00 h Ai Ai Ai
16.45 h La Carrau
17.30 h Dijous Paella
18.30 h Dr. Calypso

Música d’ambient
Pantalla gegant per seguir Barça TV
Futbolins
Carpa d’informació
Tallers per pintar-se la cara (a partir de les 10 h)
Burro català mecànic (a partir de les 10 h)
Servei de bar (a partir de les 10 h)

VS
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Zona d’aparcaments
dels autocars de l’afició
del FC Barcelona

Punt de trobada de 
l’afició del FC Barcelona

Arribada trens xàrters
des de Barcelona

BARÇACAMPNOU
13 de maig del 2009

Consells i serveis

TAQUILLES D
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AV. DE SUÈCIA

Mestalla: ubicació de les aficions

INFORMACIÓ PER ALS AFICIONATS

A fi de garantir el desenvolupament normal de la final de la Copa de S.M. el Rei, els organit-
zadors fan alguns suggeriments que redundaran en benefici de tots i que contribuiran a la
seva seguretat:

1. L’Organització li recomana que arribi al Camp de Mestalla en transport públic, ja que pels
voltants hi ha estació de metro i nombroses línies d’autobusos urbans.

2. No obstant això, si té la intenció de viatjar per carretera en el seu vehicle, sigui prudent. 
Al voltant de l’estadi, segueixi les indicacions de la Policia Local. 

3. Si es desplaça en autocar des de la seva ciutat d’origen, memoritzi el lloc on quedarà esta-
cionat i el número d’identificació i de matrícula. 

4. El Camp de Mestalla disposa de control d’accés informàtic. Eviti les aglomeracions d’úl-
tima hora i ocupi la seva localitat amb prou antelació. Les portes de l’estadi s’obriran dues
hores abans que comenci el partit. Els grups musicals Fito y Fitipaldis, Estopa, Seguridad
Social i Manu Guix amenitzaran els prolegòmens. 

5. Un cop hagi superat el control de portes, no s’aturi. Pari atenció a la senyalització interna
i vagi directament a la seva localitat. 

6. Per a qualsevol incidència amb la seva entrada, adreci’s a les taquilles d’incidències situa-
des al costat de la porta 52.

7. L’adquirent de l’entrada serà el responsable últim del seu ús correcte. Un cop comenci 
el partit, si se suspengués per una causa de força major, no es retornarà l’import de l’en-
trada esmentada. 

8. L’organització pot impedir l’accés a l’estadi als aficionats d’un club que presentin entrades
assignades als aficionats del club rival.

SERVEIS 15

ACTIVITATS PRÈVIES

� PUNT DE TROBADA

(Pàrquing de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, a l'avinguda dels Tarongers).

Horari: de 10 a 20 hores, escenari amb actua-
cions musicals en directe dels grups Dr. Calypso,
La Carrau, Dijous Paella, Plouen Catximbes, At
Versaris i Ai,Ai,Ai. 

Actuacions i activitats recreatives: taller de
maquillatge blaugrana, burro català mecànic i
futbolins. Pantalla gegant per seguir l’actualitat
blaugrana amb una gran pantalla que connectarà
en directe amb Barça TV. També es repartiran
exemplars de l'edició especial sobre la final del
diari BARÇA CAMP NOU. 

Zona de restauració amb servei de bar durant tot
el dia, que disposarà de zona de descans amb
taules i cadires, així com servei de lavabos.  

� MESTALLA

Horari: les portes s’obriran dues hores abans del
partit. Per tant, a partir de les 20 hores ja s'hi
podrà accedir. 

Entre els aficionats del Barça, es repartiran
20.000 banderes blaugrana i 10.000 aplaudidors
per donar suport a l’equip.

Afició del

FC BARCELONA

Afició de l’

ATHLETIC CLUB
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16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
13 de maig del 2009

HISTÒRIES EN BLAUGRANA

Les competicions de Copa a Europa ofereixen algunes da-
des històriques ben curioses, com per exemple que dins de
l’elit del futbol europeu el Barça comparteix el tron de Rei
de Copes amb el Benfica de Lisboa, que ha guanyat la Taça
de Portugal en 24 ocasions, les mateixes que l’equip blau-
grana la Copa del Rei. En aquest rànquing de millors con-
junts europeus a les competicions del KO segueix l’Ajax
d’Amsterdam (17 títols a la KNVB Cup), el Bayern de
Munic (14 edicions de la DFB Pokal), el Manchester
United (11 campionats de la FA Cup), l’Olympique de

Marsella (10 títols a la Coupe de France) i la Juventus i la
Roma, cadascuna amb 9 edicions de la Coppa Italia. 
La FA Cup anglesa és el torneig futbolístic més antic del
món, ja que es disputa des de l’any 1872. El partit inau-
gural de l’estadi de Wembley, que tenia una capacitat per
a 127.000 espectadors, va ser la final del 1923 de la FA
Cup. Hi van assistir 200.000 persones. 
Al palmarès de la DFB Pokal alemanya apareixen els equips
austríacs del Rapid i el First de Viena amb els títols de les
edicions del 1938 i el 1943, a l’època en què Àustria for-

mava part del III Reich. L’any 1944 l’administració mili-
tar alemanya va decretar que la Coupe de France la jugues-
sin 16 equips regionals creats a la força. 
L’any 1970 l’Ajax es va proclamar campió de la KNVB Cup
després d’haver estat eliminat als vuitens de final per l’AZ
67. Va succeir que aleshores van quedar només set equips
en competició, per la qual cosa es va decidir fer un sorteig
entre els perdedors dels vuitens per tal de classificar l’agra-
ciat per als quarts de final. L’Ajax va guanyar el sorteig i més
tard acabaria per adjudicar-se la Copa holandesa.

Text: Manel Tomàs

REI DE COPES TAMBÉ A EUROPA
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