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LES CARES DE
LA CHAMPIONS

>> Andrés Iniesta
Amb el gol de Stamford Bridge
gravat al cor de tots els culers,
Iniesta va fer possible que aquest
27 de maig tingui una significació
especial. Ell no s’ho ha volgut per-
dre i ha fet hores extres per supe-
rar les seves molèsties musculars.

>> Thierry Henry
La seva contribució ha estat deci-
siva en l’èxit de l’equip. Però no en
té prou. El seu palmarès és
impressionant però incomplet. La
Lliga de Campions, la mateixa que
va deixar escapar a París, vol fer-
se un lloc en el seu currículum.

>> Leo Messi
Amb 8 dianes, és el màxim gole-
jador de la competició fins a
arribar a Roma. Més enllà dels
gols, les seves actuacions en
aquesta Lliga de Campions
l’han situat a la part més alta
del podi dels escollits. Té un
compte pendent amb la final.

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

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.

>> Gerard Piqué
Poc podia pensar l’estiu passat,
quan va tornar a Barcelona, que
seria el jugador més utilitzat per
Pep Guardiola a la Champions. La
seva consagració és un fet. I vol cul-
minar-la, amb només 22 anys, amb
una victòria contra el seu exequip.

2 FINAL DE CHAMPIONSVS

La redacció d’aquest número s’ha tancat 
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BARÇA CAMP NOU
27 de maig del 2009

quest 27 de maig del 2009 tor-
nem a jugar una final de la Lliga
de Campions. Aquesta vegada el
rival és el Manchester United i
l’objectiu, proclamar-nos cam-

pions d’Europa per tercera vegada a la nostra
història, tal com ho vam fer a Londres i a París.
Havent guanyat la Lliga i la Copa, és el
moment oportú per seguir completant l’atles de
la nostra memòria col·lectiva.
Si l’objectiu és Ítaca, el camí
emprès va de nord a sud.
Anglaterra, França i, ara, Ità-
lia. De Wembley a l’Olímpic
de Roma, passant per Sant-
Denis. Aquesta és la via
ràpida que explica simbòlica-
ment com el FC Barcelona
s’ha anat fent gran. 
A Wembley, l’any 1992,
vam guanyar la primera i
vam saber que mai més tindríem urgències
històriques. Catorze anys després, a París, vam
fer palesa la nostra força esportiva, la que mai
no hem de tornar a perdre. I ara, a Roma, el
club reivindica la normalitat. És l’hora de sege-
llar el visat, de passar de l’excepció a la norma.
Sabem que som grans, però necessitem
instal·lar-nos en l’exigència i
la regularitat competitiva
que sempre havíem somiat.
De fet, per vocació, aquest és
el lloc que ens pertoca. En la
derrota vam aprendre la
lliçó, si no, difícilment es
podria explicar com s’ha
reconstruït un equip guanya-
dor en un temps rècord.
La presència sostinguda
entre els més grans ha deixat
de ser un fet excepcional. Fa un any el vigent
campió, el Manchester, ens va eliminar a semi-
finals. En fa dos, el Liverpool va aixecar la
Copa d’Europa després de ser més fort que
nosaltres als vuitens de final. I en fa tres, el 17
de maig del 2006, el Barça va guanyar el títol a
París. Aquesta cronologia encara pot tirar una
mica més enrere, perquè al febrer del 2005 el
Chelsea ens va barrar el pas a vuitens en un
duel que ha esdevingut un clàssic. 

Però ara toca Roma. La sisena final. A la città
eterna es pot arrodonir una temporada extra-
ordinària. Per joc, per sensacions i per títols.
I és clar, pel compromís estètic que s’ha exhi-
bit a favor del futbol. Però aquesta final no és
únicament el premi a un recorregut col·lec-
tiu, o la cirereta per culminar una aventura
esportiva espectacular. No, Roma també és
l’oportunitat per retrobar-nos i, sobretot,

mirar-nos al mirall.
El FC Barcelona és el club
europeu per excel·lència.
El Barça cívic i com-
promès sempre s’ha trobat
còmode a la vella Europa,
la dels valors i les lliber-
tats, sobretot quan a l’Es-
tat aquestes paraules eren
idees prohibides. Aquesta
passió europea mai ha
defallit i s’ha reflectit en la

nostra presència en les competicions que
s’han organitzat d’ençà de l’any 1955 (Copa
de Fires, Copa d’Europa, Copa de la UEFA,
Recopa i Lliga de Campions).
Competint a Europa ens trobem com a casa.
No hi hem faltat mai. D’una manera o d’una
altra, sempre hi hem jugat. Per al FC Barce-

lona, mirar cap al nord no
ha estat ni un caprici ni
una anècdota. De primera
hora, el club esportiu i la
institució van entendre
que l’objectiu era Europa,
perquè aquesta era la nova
mesura. El FC Barcelona,
entès com a entitat, de
seguida va tenir clar que el
camí era la democràcia i el
Barça, focalitzat en el 

primer equip, va intuir abans que ningú que
la nostra grandesa arribaria per la via euro-
pea. Per això hi hem estat sempre, per
aquesta raó la idea d’Europa és inseparable 
de la del FC Barcelona. 
El d’aquest dimecres 27 de maig del 2009 és
l’últim capítol de la temporada 2008/09, la
dels 62 partits jugats. Encara som al maig.
Vam sembrar quan tocava i ara volem recollir
els fruits i recuperar l’espai que ens pertoca.

EDITORIAL

SOM EL CLUB
EUROPEU PER

EXCEL·LÈNCIA. MAI
HI HEM FALTAT[ ]

ROMA I L’ESPAI 
QUE ENS PERTOCA

LA PRESÈNCIA 
SOSTINGUDA

ENTRE ELS GRANS
JA ÉS HABITUAL[ ]

A

CN85_02:02 25/05/2009 20:37 Página 2



assi el que passi, mai oblida-
rem aquest dia. El FC Barce-
lona juga a l’Olímpic de
Roma la sisena final de la

seva història a la Lliga de Cam-
pions, però segurament aquesta és
la més esperada de totes. Per tot el
que l’ha precedit i pel rival, el Man-
chester United, el vigent campió.
El matx d’aquest dimecres és la
culminació a una temporada
immaculada. El conjunt de

Guardiola ha sabut refer-se de
dues temporades en blanc i ha
ofert durant nou mesos un futbol
de primer nivell, vistós i efectiu.
És l’estil Barça −amb 11 jugadors
del planter a la plantilla i amb un
reconeixement internacional
inaudit− el que ha dut l’equip
fins a la possibilitat del triplet. 
I és aquest segell el que ha d’o-
brir les portes a una nova Cham-
pions. Perquè el matx d’aquesta
nit suposa l’enfrontament de dos

estils oposats: el futbol de toc, de
possessió i associacions del Barça
contra el poderós, físic i ràpid en
el contracop del United. És un
duel que va més enllà de Messi i
Ronaldo, els dos millors juga-
dors del 2008. També va més
enllà de les absències puntuals
dels sancionats Alves, Abidal o
Fletcher, tot i que la presència

d’alguns d’aquests sí que podria
resultar decisiva. Com la d’Inies-
ta i Henry, que, des que es van
lesionar, han treballat de valent
per ser-hi. 

Un problema defensiu
Recorda l’afició culer el gol de Koe-
man a Wembley i el de Belletti a
Saint-Denis i, alhora, es pregunta si
un defensa tornarà a donar el gol
de la victòria. Serà difícil, perquè de
defenses purs en jugaran pocs d'i-
nici (potser només Piqué i Puyol).
Guardiola haurà de configurar un
onze novament experimental, amb
Touré fent de central i amb un late-
ral esquerre que és la principal
incògnita de la final: Keita, Syl-
vinho o Puyol (amb Cáceres a la
dreta) semblen les opcions més via-
bles per ocupar la banda més tran-
sitada per Cristiano Ronaldo.
Londres, París i Roma és el somni
blaugrana per a aquest 27 de
maig. A la ciutat eterna aquest
desig s’escriu així: Vogliamo la
terza. Volem la tercera. La tercera
Champions. El tercer títol de la
temporada. No ho oblidaríem mai.

LA PRINCIPAL
INCÒGNITA ENCARA ÉS
EL LATERAL ESQUERRE

QUE TRIARÀ GUARDIOLA

1) Eto’o pot repetir
Samuel Eto’o pot convertir-se
en el primer jugador de la histò-
ria del Barça que marca en dues
finals de Champions diferents.
Seu va ser l’1-1 a París.

3) Tres títols en 14 dies
Si guanyés, el Barça hauria
aixecat tres títols en 14 dies. 
El 13 de maig va aconseguir 
la Copa, el 16 va ser campió
de Lliga i el 27 podria arrodo-
nir un any màgic.

LES DADES

P
ROGER BOGUNYÀ

2) 155 gols oficials
El d’aquesta nit serà el partit
oficial número 61 de la tempo-
rada per al Barça. Fins ara, ha
fet 155 gols. L’equip blaugrana
anota 2,55 dianes per matx.

‘Vogliamo la terza’ 
L’EQUIP BUSCA UNA NOVA CHAMPIONS I EL TRIPLET EN LA FINAL MÉS ESPERADA

ROMA 2009  3BARÇACAMPNOU
27 de maig del 2009

EL JOC D’ASSOCIACIÓ
DEL BARÇA S’OPOSA 
AL FUTBOL FÍSIC DEL
MANCHESTER UNITED

3

No cal fer gaires explicacions sobre les dues primeres imatges,
corresponents als onzes inicials de Wembley l’any 1992 i de
l'Estade du France el 2006. Les figures de Cruyff, Guardiola,
Stòitxkov o Koeman en la primera fotografia i les de Valdés,
Ronaldinho, Eto'o o Deco en la segona ens recorden alguns
dels protagonistes, que es van completar amb els substituts
Belletti, Iniesta i Larsson. El tercer moment també és històric,
però no pertany a cap celebració de Champions: és l’onze ini-
cial que va jugar i guanyar al Santiago Bernabéu per 2-6. Si tot
va bé, nou dels onze homes d’aquesta tercera imatge també
sortiran de titulars contra el Manchester United. 

Tres equips històrics
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inou anys fa que un equip
no guanya la màxima com-
petició continental dues
temporades consecutives.

Concretament des del Milan d’Ar-
rigo Sacchi. A Roma, el Manchester
United intentarà trencar aquesta
marca amb la segona Lliga de Cam-
pions seguida i quarta de la seva
història. Òbviament, per afrontar
un repte tan ambiciós s’ha de ser
molt competitiu. És el cas dels red
devils. Els de Sir Alex Ferguson estan
vivint un cicle triomfal, amb les tres
últimes Premier Leagues a les seves
vitrines i la Champions que van
conquerir el maig passat a Moscou
contra el Chelsea. 
Es tracta d’un conjunt preparat
per portar la iniciativa, que mou la
pilota amb velocitat i que fa mal

per les bandes. Al mateix temps,
ha adquirit una extraordinària
solvència defensiva. A la Premier
va aconseguir deixar la porteria
imbatuda durant 14 jornades con-
secutives i a la Champions ha estat
el menys golejat de la competició,
amb sis dianes en contra.
La fortalesa del Manchester United
neix sota pals. Van der Sar trans-
met una sobrietat inaudita des de
la retirada de Schmeichel. Està
escortat per Vidic i Ferdinand, una
de les millors parelles de centrals
del món. Amb la banda esquerra
de la defensa ben coberta per Evra,
la greu lesió de Brown va reobrir el
debat sobre el lateral dret, possible-
ment la posició menys consistent
del United. El polivalent O’Shea
l’acostuma a ocupar.

Creativitat i potència al davant
Si la rereguarda és pràcticament
impenetrable, l’atac és intimida-
dor. Dins del 4-3-3 que Ferguson

sol utilitzar, destaca un centre del
camp que combina la creativitat
(Carrick), amb la força (Ander-
son). La baixa per sanció de
Fletcher podria deixar un lloc a
l’onze per als incombustibles
Giggs o Scholes. Els davanters són
letals. Un equip amb Cristiano

Ronaldo, Tévez, Rooney o Berba-
tov és una assegurança de gol.
Sense rival a Anglaterra (va gua-
nyar el títol fa deu dies amb
gran autoritat), a la Champions
ha tingut una trajectòria igual
d’impecable: va ser primer del
grup que compartia amb Vila-

real, Aalborg i Celtic de Glas-
gow, va donar un cop d’autoritat
davant l’Inter de Milà als vui-
tens, va patir contra el Porto als
quarts i va arrasar l’Arsenal a les
semis. Només el Barça pot evitar
que la seva tirania s’estengui
també a Europa.

El United vol repetir títol amb una
defensa molt segura i un atac imponent

EL TRICAMPIÓ DE LA PREMIERSHIP ESTÀ IMMERS EN UN CICLE TRIOMFAL 

D
JORDI CLOS

VA ESTAR IMBATUT 14
PARTITS SEGUITS DE
LLIGA I ÉS EL MENYS

GOLEJAT EN CHAMPIONS 

LA TRAJECTÒRIA

LES ALTRES FINALS

Tots els partits a la Champions

Últims partits a la Premiership

LA REFERÈNCIA

Cristiano Ronaldo
Una operació li va impedir

començar la temporada amb

normalitat, però a poc a poc el

FIFA World Player i Pilota d’Or

ha anat assolint el seu nivell

fins a arribar a Roma en un

estat òptim. Cristiano Ronaldo

es motiva encara més en les

grans ocasions com la d’avui,

en què no rebutja mai el prota-

gonisme. En les semifinals

contra l’Arsenal va fer mal

actuant de fals davanter centre

i probablement aquest serà el

lloc que ocuparà a la final.

LA PLANTILLA, A LA CHAMPIONS Estadístiques Geca Sport (ADI)
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4 245 0 2 0 0 0 3 4 0 0

10 809 0 0 0 0 2 12 10 2 0

10 898 0 4 0 0 0 10 2 0 0

2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2 54 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 810 0 1 3 0 0 0 2 0 0

1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8 720 1 6 0 0 0 5 7 1 0

4 170 0 2 0 0 0 6 10 1 0

11 990 1 2 0 1 1 12 1 0 0

7 524 0 4 0 0 0 10 6 0 0

8 526 0 11 0 2 2 9 9 0 0

10 570 1 9 0 3 1 1 5 0 0

8 359 1 5 0 0 2 4 10 0 0

8 716 0 8 0 0 0 9 10 0 0

7 512 0 16 0 0 2 12 10 1 0

5 214 0 2 0 0 0 2 2 0 0

8 695 0 7 0 0 1 16 10 1 1

2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 920 4 65 0 2 11 9 36 1 0

8 489 4 15 0 0 4 16 8 0 0

12 864 4 32 0 3 6 12 8 2 0

8 392 2 18 0 1 3 7 5 2 0

* No s’inclouen els 2 partits de la fase prèvia.
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Entrenador
Alex Fergusson

EL DIBUIX TÀCTIC

1
VAN DER SAR

>> El 4-3-3 com a punt de partida
Un 4-3-3, amb Cristiano Ronaldo actuant de fals
davanter centre, és l’esquema que va portar a
terme amb èxit en les semifinals contra l’Arsenal. 

10
ROONEY

5
3

EVRA

13
PARK

22
O’SHEA 15

VIDIC
16

CARRICK

8
ANDERSON

MANCHESTER UNITED FC

FONT: UEFA

FERDINAND

Fase de grups

J1 Manchester Utd 0 – Vila-real 0 

J2 Aalborg 0 – Manchester Utd 3

J3 Manchester Utd 3 – Celtic 0

J4 Celtic 1 – Manchester Utd 1

J5 Vila-real 0 – Manchester Utd 0

J6 Manchester Utd 2 – Aalborg 2

Vuitens de final

Inter de Milà 0 – Manchester Utd 0 

Manchester Utd 2 – Inter de Milà 0

Quarts de final

Manchester Utd 2 – Porto 2 

Porto 0 – Manchester Utd 1

Semifinals

Manchester Utd 1 – Arsenal 0 

Arsenal 1 – Manchester Utd 3

32 Manchester Utd 2 – Portsmouth 0 

33 Manchester Utd 5 – Tottenham 2

34 Middlesbrough 0 – Manchester Utd 2

35 Manchester Utd 2 – Manchester City 0

36 Wigan 1 – Manchester Utd 2

37 Manchester Utd 0 – Arsenal 0

67/68 Manchester Utd 4 – Benfica 1

98/99 Manchester Utd 2 – Bayern Munic 1

07/08 Manchester Utd 1 – Chelsea  1

La de Roma és la

quarta final de la Copa

d’Europa que disputa

el Manchester United.

Les anteriors les ha

guanyat totes. 

La primera la va

conquerir el 1968

contra el Benfica a

Wembley, la segona 

va ser la increïble final

amb el Bayern de

Munic del 1999 al

Camp Nou (2-1),

mentre que la tercera

se la va emportar

davant del Chelsea als

penals l’any passat.

Van der Sar

Foster

Kuszak

Neville

Evra

Ferdinand

Brown

Vidic

Rafael

O'Shea

Evans

Anderson

Giggs

Park

Carrick

Nani

Scholes

Fletcher

Gibson

Cristiano R

Berbatov

Rooney

Tévez

11
GIGGS

7
CRISTIANO RONALDO

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

FC BARCELONA*

12

12

PARTITS

18

30

GOLS
MARCATS

6

13

GOLS 
REBUTS

80

82

CÓRNERS

35

22

FORES
DE JOC

157

138

FALTES
COMESES

157

219

FALTES
REBUDES

21

11

TARGETES
GROGUES

1

1

TARGETES
VERMELLES

54

62

POSSESSIÓ
%

87

83

REMATADES
A PORTA

85

92

REMATADES
FORA

MANCHESTER UNITED

ELS DOS EQUIPS, A LA CHAMPIONS
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En el seu debut a la Lliga anglesa,
va perdre contra l’Oxford (2-0).

Si el United venç, Sir Alex Ferguson guanyarà
la seva tercera Lliga de Campions 
i igualarà Bob Paisley, l’entrenador 
que va guanyar-ne tres amb el Liverpool 
(1977, 1978 i 1981). 

La victòria a Roma el convertiria en 
el segon entrenador més veterà de la història 
en guanyar la Champions. Només Raymond 
Goethals el superaria, ja que va alçar el trofeu
amb 72 anys (Olympique de Marsella).

Ha dirigit el Manchester United en 1.275 ocasions.

Com a jugador, Ferguson era davanter 
i només va guanyar dos campionats 
de la Segona Divisió escocesa. 

Pep contra Sir, duel generacional
JOSEP GUARDIOLA

Santpedor (Bages) · 18 de gener del 1971

Va debutar com a entrenador l'any 2007, 
quan Ferguson ja feia prop de 21 anys 

que era al Manchester United.

Va perdre el seu primer partit a la Lliga, 
contra el Numància (1-0).

Porta 19 temporades vinculat al FC Barcelona,
17 com a jugador (va arribar al club l'estiu 

del 1984) i 2 com a entrenador.

Si guanya a Roma, serà el sisè home que 
aconsegueix una Lliga de Campions com a 

jugador i com a tècnic. Fins ara, només Miguel 
Muñoz, Giovani Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo 

Ancelotti i Frank Rijkaard han assolit aquesta fita. 

La victòria contra el Manchester el convertiria en el 
tercer entrenador més jove en la història de la 
Copa d'Europa que guanyaria el trofeu, només 

per darrere de dos tècnics del Reial Madrid: 
Pepe Villalonga (36 anys) i Miguel Muñoz (38).

Ha dirigit el Barça en 61 partits.

Com a jugador, a banda del Barça, també va militar 
al Brescia, AS Roma, Al-Ahly i Dorados de Sinaloa. 

Va acumular 16 títols de primer nivell.

Ferguson porta uns quants anys
més que jo en això i ha guanyat
alguns títols més que jo... Per
mi és un privilegi, un honor,

jugar una final i que Ferguson
estigui a l'equip contrari

“
”

Com a tècnic, serà el primer
partit més important que
dirigiré. Una final de la

Champions és una final de la
Champions. A les finals s'ha 
de gaudir, però també patir"

“
”A diferència d'Atenes, 

hem tingut més dies per
preparar la final. Ells són 

el millor equip del món, però
si no guanyem és perquè no

hem fet bé les coses

“
”

A Roma sortirem a fer 
el que hem fet tot l'any: 

agafar la pilota, 
jugar a l'atac i 

pressionar Van der Sar

“
”

Sóc una persona 
molt afortunada de poder 

estar aquí. De ser l'escollit, 
de tenir aquests jugadors

meravellosos

“
”

El més important que han
aconseguit (aquests jugadors)

és que no hi ha dubte 
que dimecres no us fallaran, 

no ens fallaran. Segur

“
”

Va estrenar-se com a entrenador
l'any 1974 (aleshores Guardiola 
tenia 3 anys), al FC Falkirk.

Carismàtic i bon comunicador, predica
pel respecte i la prudència.

Porta 23 anys al Manchester United.

Govan (Escòcia) · 31 de desembre del 1941

El joc del Barcelona 
reflecteix la filosofia 

que té del futbol 
el seu entrenador

“
”

No és normal que un
entrenador aconsegueixi
aquests èxits en el seu 

primer any a la banqueta

“
”

A Roma es veurà un 
gran espectacle. Crec que 
serà una final fantàstica, 

la que somien tots els
espectadors neutrals

“
”

Quan vaig veure el 
partit del Barça contra 
el Reial Madrid vaig 
pensar: “Déu meu, 

hem de jugar contra ells!”

“
”El Manchester té les 

eines necessàries per ser
campió d'Europa per quarta

vegada i el primer equip 
que repeteix com a campió

de la Champions

“
”

No tenim un pla contra Messi.
Aturar Messi no ens 

ha d'obsessionar, és qüestió 
de tot l'equip. I, tot i així, hi ha

vegades en què no pots 
fer res contra ell

“
”

ALEX FERGUSON

MANCHESTER UNITED FCFCB

Text: David Saura

Té el títol de Sir, però li falla el do de gents. Molts 
tècnics de la ‘Premier’ han criticat les seves formes.

Va arribar a Old Trafford a mitjan 
temporada 1986/87, procedent 
de l'Aberdeen. Fins al 1990 
no va aconseguir el seu primer 
títol amb els reds: la FA Cup. 
La primera Lliga no va arribar fins al 1993. 
Ara ja n'acumula 11, de les 18 del seu club.

Només porta dues temporades 
com a tècnic, però tot el que toca 

ho converteix en or: una Lliga, 
una Copa i un campionat de Tercera 

(amb ascens a Segona B inclòs).
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>> UN 27 DE MAIG DE TÍTOL

El FC Barcelona ja va aixecar un
títol un 27 de maig. Va ser el de
l’any 1951, quan va aconseguir la
Copa d’Espanya contra la Reial
Societat. Aquell matx el va guanyar
per 3-0, amb gols de César (2) i
Gonzalvo III, en el que va ser el pri-
mer títol de l’era Kubala.

>> LES FINALS JUGADES

És la sisena final de la Lliga de Cam-
pions per al Barça. De les cinc prè-
vies, en va guanyar dues (1992 i
2006) i en va perdre tres (1961, 1986
i 1994). Per al United és la quarta
final, havent acabat com a guanyador
en totes elles (1968, 1999 i 2008).

>> UN TRIPLET PER DÈCADA

Fa 10 anys, a la temporada 1998/99,
el Manchester United va convertir-se
en el quart equip a aconseguir el tri-
plet a Europa. Va assolir la FA Cup, la
Premier League i la Lliga de Cam-
pions, aquesta última en una final
guanyada en l’últim sospir al Camp
Nou contra el Bayern de Munic.
Abans, el triplet només l’havien acon-
seguit el Celtic Glasgow (1967), l’A-
jax Amsterdam (1972) i el PSV Eind-
hoven (1988). Des dels anys seixanta,
a cada dècada un equip europeu s’ha
endut el triplet. El FC Barcelona pot
sumar-se a aquesta exclusiva llista a
Roma i signar el primer del segle XXI
i el primer, també, per a un equip de
la Lliga espanyola.

>> REMUNTAR SERÀ DIFÍCIL

El United només ha perdut dos partits
aquesta temporada quan s’ha avançat
en el marcador. Curiosament, sempre
va ser el Liverpool qui va remuntar els
red devils. A Anfield els de Benítez van
capgirar un 0-1 per acabar guanyant
2-1, mentre que a Old Trafford van
acabar vencent per 1-4.

>> VALDÉS IGUALA ZUBIZARRETA

A les porteries hi haurà dos campions
d’Europa, Edwin van der Sar i Víctor
Valdés. Si el FC Barcelona aixeca la
Champions, el català, que amb
aquesta final ja ha igualat Zubizarreta
en finals disputades, es convertiria en
el porter amb més Lligues de Cam-
pions de la història del Barça.

>> POCS GOLS AMB EL UNITED

Dels últims sis compromisos que
ha jugat el Manchester United con-
tra equips de la Lliga espanyola,
cinc han acabat amb 0-0. L’altre el
va guanyar el United, contra el
Barça, per 1-0. 

>> CAMPIONS IMBATUTS

El United pot engreixar encara més el
seu llibre de rècords si s’endú el títol. Si
ho fa, tornaria a guanyar la Lliga de
Campions sense perdre cap partit, com
ja va fer en les edicions del 1999 i el
2008. Abans, en el nou format de
Champions League, només ho havien
aconseguit l’Olympique de Marsella
(1993), el Milan (1994) i el Barça de
Rijkaard (2006). La derrota patida al
desembre al Camp Nou contra el
Xakhtar Donetsk, recent campió de la
UEFA, impedeix que el Barça opta
novament a aquest rècord.

>> ROMA, TERRITORI BRITÀNIC

De la mateixa manera, dues de les
tres finals de la Copa d’Europa que
s’han jugat a l’Olímpic de Roma
han acabat amb victòria anglesa,
sempre amb el Liverpool com a
protagonista. En la darrera no hi va
haver participació britànica i en cap
de les tres hi ha hagut cap equip de
la Lliga espanyola.

La final, en xifres

>> GUARDIOLA, SCHOLES I GIGGS

La final servirà per reviure velles
batalles, sobretot per a Guardiola,
Scholes i Giggs. Tots tres ja van
enfrontar-se, com a jugadors, a la
fase de grups de la temporada
1994/95. Precisament en el duel
d’Old Trafford, el botxí del Barça a
les semifinals de la temporada pas-
sada, Paul Scholes, va fer el seu debut
europeu. Els dos anglesos –i també
Gary Neville– tornarien a veure’s les
cares amb el Barça a la temporada
1998/99, en què tots dos van marcar
en el 3-3 d’Old Trafford.

>>25 PARTITS SENSE DERROTA

El United fa 25 partits que no
perd a la Lliga de Campions. De
fet, no en perd cap des que va
caure eliminat a les semifinals de
la temporada 2006/07, el 2 de
maig del 2007. Aquell dia va per-
dre per 3-0 contra el Milan.

>> DE ROTTERDAM A ROMA

Serà la segona final de la història entre
aquests dos conjunts. La primera,
corresponent a la Recopa d’Europa de
l’any 1991, es va jugar a Rotterdam i
se la va endur el United per 2-1. En
aquell matx el porter Carles Busquets,
el pare de l’actual jugador blaugrana,
va ser titular. En total, tots dos equips
s’han enfrontat en nou ocasions amb
un balanç de tres victòries britàniques,
dues blaugrana i quatre empats.

>> HENRY: 

9 GOLS EN 18 PARTITS

Thierry Henry és el juga-
dor que més cops ha gole-
jat el United. Amb
l’Arsenal, va fer 9
gols en 18 partits
contra els red devils.

>> ELS CRACS, AMB COMPTES PENDENTS

Els cracs de tots dos equips, Messi i Cristiano Ronaldo, tenen
encara estadístiques per trencar. Curiosament, Messi no ha

fet cap gol a un equip anglès, mentre que Ronaldo no n’ha
fet cap a un equip de la Lliga espanyola. L’argentí és el
màxim golejador de la competició, amb 8 gols, mentre que
el portuguès, juntament amb Berbatov i Rooney, és qui

més dianes ha fet pel United, amb 4 gols.

Text: Roger Bogunyà

>> VINCLE ANGLÈS, UN BON SENYAL

Sempre que el FC Barcelona ha
jugat una final de Lliga de Cam-
pions a Anglaterra o contra un rival
anglès ha guanyat.

>> 19 ANYS ENRERE

Des del 1990 que cap equip revalida
el títol de màxim campió europeu.
Llavors el Milan va guanyar, per segon
any consecutiu, la Copa d’Europa.
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l planter blaugrana està
exhibint tota la seva esplen-
dor també a Europa. Tenint
com a referència el que es va
veure en les semifinals con-

tra el Chelsea, fins a set homes
procedents de les categories infe-
riors tenen opcions de ser titulars a
Roma. Són Valdés, Piqué, Puyol,
Busquets, Xavi, Iniesta i Messi. A
més, Bojan i Pedro són dues de les
alternatives atacants més fermes
per Guardiola. Completen
la nòmina de futbolistes
de la casa Jorquera i
Víctor Sánchez,
però es perdran el
duel amb el Man-
chester United
per lesió. 
Una mostra de la
incidència que té la
Masia en el primer
equip és que els quatre
capitans són sorgits
d’allà: Puyol, Xavi,
Iniesta i Valdés. Tots ells
relacionen els èxits que
està obtenint el Barça
amb el bon funciona-
ment del futbol base.
“Podem estar orgullosos
que tanta gent de la casa
tingui tant protago-
nisme al camp. És un
senyal que les coses s’es-
tan fent bé”, assenyala
Puyol. Xavi, per la seva banda,
recorda: “Quan el club ha tingut èxit
ha estat amb molta gent de casa”.
Possiblement, l’últim conjunt que
va meravellar el Vell Continent
amb un pes tan alt del planter és
precisament el Manchester Uni-
ted, que succeïa l’Ajax de Van Gaal
en aquest sentit. Era el 1999, quan
els red devils alçaven la Champions
amb una generació daurada
encapçalada per Giggs, Neville,
Scholes o Beckham. Els tres pri-
mers, malgrat superar els 34 anys,
encara segueixen a les ordres de Sir
Alex Ferguson a l’espera de cedir el
relleu als nous talents. 

Nous horitzons
No sembla una transició senzilla.
Els últims jugadors formats a l’A-
cadèmia del United que s’han con-
solidat en el vigent campió d’Eu-
ropa són peces complementàries,
com és el cas de Brown, O’Shea o
Fletcher. Amb dificultats per ras-
trejar el mercat local a conseqüèn-
cia d’una normativa anglesa que
limita la circulació de les joves pro-
meses, els de Manchester han
variat l’estratègia i ara les seves
estrelles en potència provenen de
l’estranger. Les eclosions recents
del defensa Rafael i del davanter
Macheda en són la prova.

E
JORDI CLOS

ELS FUTBOLISTES DEL PLANTER TENEN UNA RELLEVÀNCIA DESIGUAL EN ELS DOS FINALISTES

Quan els de casa marquen la diferència

Superioritat percentual i presencial dels blaugranes
Repassant les plantilles actuals del Manchester United i del
FC Barcelona, es pot comprovar com 12 dels 29 futbolistes
(41%) dels anglesos són sorgits de la seva acadèmia, mentre
que 11 dels 24 blaugranes (46%) es van formar a la Masia. Es
tracta de Welbeck, Brown, O’Shea, Evans, Fletcher, Camp-
bell, Gibson, Rafael, Fabio, Giggs, Neville i Scholes, per una
banda, i Piqué, Valdés, Busquets, Jorquera, Víctor Sánchez,
Messi, Puyol, Xavi, Iniesta, Bojan i Pedro, per l’altra. Tenint
en compte la trajectòria europea dels dos equips, a més de
les lesions i les sancions que arrosseguen, el més lògic seria
que només un màxim de dos d’aquests jugadors del United
(O’Shea i Giggs o Scholes) disputessin la final. El Barça, en
canvi, té una columna vertebral de casa i a Roma podria pre-
sentar una alineació amb majoria del planter.  

Els quatre capitans del Barça, Xavi, Puyol, Valdés i Iniesta, es van fotografiar amb la pilota de la final de la Champions abans de viatjar a Roma. FCB

ROMA 2009 7BARÇA CAMPNOU
27 de maig del 2009

CN85_07:7 25/05/2009 18:55 Page 7



Guillermo Amor

“Crec que la final no té un
clar favorit, però confio en 
la qualitat dels jugadors del
Barça per decidir el partit. 
La trajectòria de l’equip
mereix aquesta recompensa.”

Miquel Àngel Nadal

“La clau del partit serà la
defensa del Barça, que haurà
d’estar molt concentrada per
controlar la velocitat dels
davanters del Manchester
United en els contraatacs.”

José Mari Bakero

“A un únic partit, és difícil
parlar de favorits. El Barça
arriba en un gran moment de
forma, i amb la tranquil·litat
d’haver guanyat ja dos títols,
la Lliga i la Copa.”

Andoni Zubizarreta

“Veuré el partit des de
l’Olímpic de Roma. No sé qui
és el favorit, però crec que serà
el millor partit de futbol de
l’any perquè s’enfronten els dos
millors equips europeus.”

Chapi Ferrer

“Sempre estaré orgullós
d’haver aconseguit la Copa
d’Europa a Wembley, un estadi
mític. Desitjo que a Roma
gaudim d’una altra nit històrica,
com les de Londres i París.”

Eusebio Sacristán

“No podré viatjar a Roma
perquè la meva feina com a
tècnic del Celta m’ho impedeix.
Veig el Barça perfecte i crec
que arriba en un estat òptim per
afrontar aquesta final. Espero
que aconsegueixin la tercera.”

Ronald Koeman

“Seré a l’Olímpic treballant
com a comentarista de la
televisió holandesa. Tant de bo
que el Barça aconsegueixi el
triplet, perquè si a Europa hi ha
un equip es mereix  la
Champions, és el Barça.”

Hristo Stòitxkov

“Estic convençut que
guanyarem la Lliga de
Campions a Roma com va
succeir a Wembley. Recordo
que allà vaig viure el millor
dia de la meva carrera.”

Julio Salinas

“Les cases d’apostes
angleses donen com a favorit
el Manchester United, però jo
confio que, tot i les baixes en
defensa, el Barça
aconsegueixi el títol. Crec que
es pot assolir el triplet.”

Ricardo Serna

“Wembley va significar la
primera Copa d’Europa i Roma
és l’oportunitat de fer més gran
el Barça. Ara toca divertir-se i
gaudir de la feina, però sempre
respectant el rival.”

Cristóbal

“Poder viure l’èxit de Wembley
va ser una experiència
irrepetible. A les hores prèvies
d’una cita tan important com la
de Roma, desitjo tota la sort
del món al Barça i que pugui
repetir una nit inoblidable.”

Giovanni

“Són els 
dues Lligu
d’Europa 
un gran m
somiada p
gaudir de

Juliano B

“París sig
record de
esportiva
Roma, ja 
jugar, el B
una altra 

8 FINAL DE CHAMPIONSVS

19
92

De campions a

Juan Carlos

“Qualsevol final és molt
igualada, i aquesta encara més
perquè són els dos millors
equips d’Europa. El Barça haurà
d’imposar el seu joc de control
per superar la velocitat dels
anglesos.”

ELS HEROIS DE WEMBLEY I PARÍS ELOGIEN L’EQUIP DE GUARDIOLA I LI
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París.”

Wembley
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s prèvies
nt com la
la sort

e pugui
able.”

Giovanni van Bronckhorst

“Són els dos campions de les
dues Lligues més potents
d’Europa i els dos arriben en
un gran moment. És la final
somiada per als que volem
gaudir del bon futbol.”

Henrik Larsson

“És una final fantàstica entre
els dos millors equips del món.
He tingut la sort de jugar en els
dos clubs, tot i que la meva
etapa al Barça va ser més
llarga. El meu cor és al Barça.”

José Edmílson

“Crec que aquesta cita és
comparable a una final d’un
Mundial. És un duel entre els
dos millors equips del món, i
entre els dos millors jugadors
del món, Messi i Ronaldo.”

Maxi López

“Serà un partit igualat entre dos
estils ben diferents. El futbol
anglès, que ha regnat a Europa
durant els darrers anys, i el del
Barça, que representa un futbol
més elaborat i de toc.”

Santi Ezquerro

“Viure una final de la Lliga
de Campions és una
sensació indescriptible.
Desitjo de tot cor que el
triomf es torni a repetir a
Roma. Molta sort.”

Deco

“Desitjo que l’afició torni a
gaudir d’una nit especial com
la de París i que el Barça
guanyi, ja que d’aquesta
manera haurà arrodonit 
un any històric.”

Juliano Belletti

“París significa el millor
record de la meva carrera
esportiva. Desitjo que a
Roma, ja que jo no hi podré
jugar, el Barça torni a viure
una altra nit històrica.”

Ronaldinho

“Guanyar la Lliga de
Campions amb el Barça va ser
un dels millors moments de la
meva carrera. Desitjo tota la
sort als meus excompanys,
als meus amics i a l’afició.
Força Barça!”

Oleguer Presas

“París va ser per mi un somni
fet realitat. Roma és una
realitat de somni. La
culminació a una temporada
impressionant. 
Felicitats, companys!.”

Mark van Bommel

“Guanyar la Champions amb
el Barça va ser apoteòsic. A
Roma han arribat els dos
millors equips d’aquesta
temporada. Ara toca la
Champions, Barça!”

Damià Abella

“Serà un partit vibrant entre 
el campió de la que està
considerada la millor Lliga 
del món i el Barça, que és
l’equip que millor futbol ha fet
aquest any a Europa. Desitjo
una victòria del Barça.”

Frank Rijkaard

“És una final extraordinària,
perquè enfronta dos dels
millors equips del món. Serà un
espectacle que reunirà molts
dels millors jugadors que hi ha.
Si el Barça fa el seu joc i no
comet errors, no pot perdre.”

9BARÇA CAMPNOU
27 de maig del 2009

20
06

s a campions

Coordinació: Chemi Terés / Àngels Prieto / José Manuel Lázaro / Vanessa Forns.

RDIOLA I LI FAN ARRIBAR ELS MILLORS DESITJOS DE CARA A LA FINAL
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ls dos únics capitans de la
història del FC Barcelona
que han aixecat el màxim
trofeu del futbol europeu

els costa molt descriure què se
sent en aquell moment perquè
“et passen massa coses en molt
poc temps”, però coincideixen a
assenyalar que després es valora

més aquest fet. “Quan ho veus
després per televisió t’emociones
més que en el camp, perquè en
aquell moment passa tot tan
ràpid que costa ser-ne cons-
cient”, assegura Carles Puyol,
mentre que José Ramón Ale-
xanko hi suma el valor dels
comentaris de la gent: “El senti-
ment el marca la gent que t’en-
volta, que t’ho recorda, i quan
tornes a veure aquella imatge una

i altra vegada... Que aquest
record perduri és una gran satis-
facció”. Aixecar la Copa és el
moment que simbolitza el triomf
d’un equip, d’una temporada,
d’una època. Aquest fet històric
arriba un cop els jugadors han
acabat la feina i se senten
exhausts; per tant, els costa ana-
litzar-ho en directe i és més fàcil
per a ells fer-ho en diferit. “Es
valora més amb el pas del temps,
amb fredor i tranquil·litat. Veus
el que costa arribar a partits com
aquest i et vénen a la memòria
molts detalls, moltes sensacions i
anècdotes”, raona Alexanko.
Els dos capitans coincideixen
força en les sensacions que se
senten hen aixecar una Copa
d’Europa, però curiosament dis-
senteixen sobre a qui volien ofe-
rir el trofeu. A París, Puyol va
pensar en els companys: “Només
volia aixecar-la i passar-la de
pressa als companys, que també
se la mereixien”. A Wembley,
Alexanko només va pensar en els
culers: “Em va venir al cap l’afi-
ció. Penses, ara haig d’agafar la
copa, saludar, girar-me i dir a
l’afició: mireu, ja la tenim aquí,
ara toca estar alegres”.

E
MARC GUILLÉN / JAUME MARCET

ALEXANKO I PUYOL EXPLIQUEN LES SENSACIONS QUE ES VIUEN EN EL MOMENT DE MÉS ÈXTASI

El trofeu desperta emocions amb els anys

Alexanko i Puyol aixecant les dues copes d’Europa del FC Barcelona. FCB
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“NOMÉS VOLIA 
PASSAR-LA DE PRESSA 

ALS COMPANYS, QUE SE 
LA MEREIXIEN”, DIU PUYOL

1992 
2006
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Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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3 229 0 0 0 0 0 4 1 0 0

11 1048 7 1 0 1 0 7 2 1 0

1 96 0 0 3 0 0 0 0 0 0

9 771 9 1 0 2 0 5 13 3 0

6 387 4 1 0 3 0 3 1 0 0

10 951 25 0 0 10 1 33 22 3 0

3 257 0 0 0 2 1 2 0 0 1

3 182 1 0 0 0 0 1 2 0 0
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9 754 2 0 0 2 0 10 14 1 0

7 556 4 2 0 5 0 14 20 2 0

4 128 2 0 0 4 0 1 2 0 0

9 715 19 3 0 3 5 2 12 1 0

11 889 29 8 0 20 4 8 21 1 0

9 359 17 3 0 4 3 3 5 1 0

9 648 25 5 0 6 3 9 21 1 0
3 133 4 0 0 1 1 1 3 0 0
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA, A LA CHAMPIONS

Valdés
Jorquera
Cáceres
Piqué
Márquez
Puyol
Sylvinho
Alves
Abidal
V.Sánchez
Xavi
Iniesta
Keita
Hleb
Touré
Busquets
Gudjohnsen
Eto’o
Messi
Bojan
Henry
Pedro

11 931 22 2 0 28 0 6 13 1 0

8 667 0 0 0 0 0 6 11 3 0

WISLA 1 - FC BARCELONA 0
HENRIK REYMAN, CRACÒVIA · 26.08.08
Gols 1-0 Cleber (51).
FC Barcelona Valdés, Dani Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Touré, Xavi 
(Gudjohnsen 57), Keita, A. Iniesta (Hleb 65), Henry, Eto’o (Bojan 73).

EL CAMÍ FINS A ROMA

Coordinació: David Saura / Jordi Clos

SHAKHTAR 1 - FC BARCELONA 2
RSC OLYMPIYSKIY STADIUM, DONETSK · 01.10.2008
Gols 1-0 Ilsinho (45), 1-1 Messi (87), 1-2 Messi (90+4).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Puyol, Xavi, Iniesta, 
Eto'o (Krkic 74), Henry (Messi 60), Keita (Gudjohnsen 81), Alves, Touré.

BASEL 0 - FC BARCELONA 5
ST. JAKOB-PARK, BASILEA · 22.10.2008
Gols 0-1 Messi (4), 0-2 Busquets (15), 0-3 Krkic (22), 0-4 Krkic (46), 
0-5 Xavi (48).
FC Barcelona Víctor Valdés, Márquez (Martín Cáceres 53), Puyol, 
Xavi (Henry 57), Messi, Krkic, Sylvinho, Daniel Alves, Hleb, Touré 
(Víctor Sánchez 67), Busquets.

FC BARCELONA 1 - BASEL 1
CAMP NOU, BARCELONA · 04.11.2008
Gols 1-0 Messi (62), 1-1 Derdiyok (82).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Puyol, Iniesta (Eto'o 67), Krkic
(Messi 60), Henry, Sylvinho, Hleb, Busquets, Víctor Sánchez (Xavi 60).

SPORTING 2 - FC BARCELONA 5
JOSÉ ALVALADE, LISBOA · 26.11.2008
Gols 0-1 Henry (14), 0-2 Piqué (17), 0-3 Messi (49), 1-3 Miguel Veloso
(65), 2-3 Liedson (66), 2-4 Marco Caneira (67) (p.p), 2-5 Krkic 73 (pen).
FC Barcelona Víctor Valdés, Martín Cáceres, Piqué, Márquez, Xavi (Keita 74),
Gudjohnsen, Messi (Pedro 57), Henry (Krkic 46), Alves, Hleb, Busquets.

FC BARCELONA 2 - SHAKHTAR 3
CAMP NOU, BARCELONA · 09.12.2008
Gols 0-1 Gladkiy (31), 0-2 Gladkiy (58), 1-2 Sylvinho (59), 
1-3 Fernandinho (76), 2-3 Busquets (83).
FC Barcelona Jorquera, Martín Cáceres, Piqué, Krkic, Keita, Sylvinho,
Hleb, Pedro (Gudjohnsen 76), Busquets, Víctor Sánchez, Víctor Vázquez.

FC BARCELONA 5 - OLYMPIQUE DE LIÓ 2
CAMP NOU, BARCELONA · 11.03.09
Gols 1-0 Henry (25), 2-0 Henry (27), 3-0 Messi (40), 4-0 Eto'o (43), 
4-1 Makoun (44), 4-2 Juninho (48), 5-2 Keita (90+5).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Xavi, Iniesta (Hleb 90+2),
Eto'o (Krkic 87), Messi, Henry (Keita 75), Sylvinho, Daniel Alves, Touré.

CHELSEA 1 - FC BARCELONA 1
STAMFORD BRIDGE, LONDRES · 06.05.09
Gols 1-0 Essien (9), 1-1 Iniesta (90+3).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Xavi, Iniesta (Gudjohnsen 90+6), Eto'o
(Sylvinho 90+7), Messi, Keita, Alves, Abidal, Touré, Busquets (Krkic 85).

Piqué, el que ha jugat més minuts
Víctor Valdés, Gerard Piqué, Xavi Hernández i Leo Messi són els jugadors del Barça
que han disputat més partits en la present edició de la Lliga de Campions. Tots qua-
tre han participat en 11 dels 12 compromisos europeus. D’entre tots ells, Piqué és el
que ha disposat de més minuts. En suma 1.048 (comptant el temps afegit), dos més
que Valdés. Es tracta d’una competició especial per al central, ja que la va guanyar
l’any passat amb el Manchester United i el seu primer gol com a blaugrana el va
aconseguir en Champions, al camp de l’Sporting Clube de Portugal.

BAYERN 1 - FC BARCELONA 1
FUßBALL ARENA DE MUNIC, MUNIC · 14.04.09
Gols 1-0 Ribéry 47, 1-1 Keita 73.
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Puyol, Xavi Hernández, Iniesta (Hleb
78), Eto'o, Messi, Keita, Daniel Alves, Abidal, Touré.

FASE PRÈVIA

FC BARCELONA 4 - WISLA 0
CAMP NOU, BARCELONA · 13.08.08
Gols 1-0 Eto’o (17), 2-0 Xavi (25), 3-0 Henry (51), 4-0 Eto’o (83).
FC Barcelona Valdés, Dani Alves (Piqué 77), Márquez, Puyol, Abidal,
Keita, Xavi, A. Iniesta, Pedro (Touré 64), Eto’o, Henry (Hleb 84).

FASE DE GRUPS

FC BARCELONA 3 - SPORTING 1
CAMP NOU, BARCELONA · 16.09.2008
Gols 1-0 Márquez (21), 2-0 Eto'o (60 pen), 2-1 Tonel (72), 3-1 Xavi (87).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Puyol (Sylvinho 89), Xavi,
Iniesta, Eto'o (Touré 66), Messi, Henry (Pedro 75), Keita, Alves.

VUITENS DE FINAL

OLYMPIQUE DE LIÓ 1 - FC BARCELONA 1
STADE DE GERLAND, LIÓ · 24.02.09
Gols 1-0 Juninho (7), 1-1 Henry (67).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Puyol, Xavi, Eto'o,
Messi, Henry, Alves, Touré, Busquets (Keita 77).

QUARTS DE FINAL

FC BARCELONA 4 - BAYERN 0
CAMP NOU, BARCELONA · 08.04.09
Gols 1-0 Messi (9), 2-0 Eto'o (12), 3-0 Messi (38), 4-0 Henry (43).
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez, Puyol, Xavi, Iniesta,
Eto'o (Krkic 89), Messi, Henry (Keita 74), Alves, Touré (Busquets 81)

SEMIFINALS

FC BARCELONA 0 - CHELSEA 0
CAMP NOU, BARCELONA · 28.04.09
FC Barcelona Víctor Valdés, Piqué, Márquez (Puyol 52), Xavi, Iniesta,
Eto'o (Krkic 82), Messi, Henry (Hleb 87), Alves, Abidal, Touré, Henry
(Hleb 87), Alves, Abidal, Touré.
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COM MOURE’S PER ROMA

FONTANA DI TREVI
La font més famosa del
món, construïda el 1735. La
tradició diu que cal girar-se
d’esquena, llançar una
moneda i demanar un desig.

COLISEU
Situat al centre de Roma, és
un dels edificis més
característics i imponents de
la ciutat i una icona de
l’antic Imperi Romà.

PIAZZA DI SPAGNA
La plaça més famosa de
Roma, aquí es troba
l’ambaixada d’Espanya i
l’escalinata que puja fins
a l’església de Trinità dei
Monti.

PIAZZA VENEZIA
És el centre neuràlgic on es
troben diversos monuments
històrics. Entre aquests, el
que està dedicat al rei
Vittorio Emmanuelle II. 

PANTEÓ
Temple circular construït a
principis de l’Imperi Romà i
dedicat a tots els déus. A
Roma se’l coneix com La
Rotonda.

SI ETS UN AFICIONAT QUE NO VIATJA AMB UNA AGÈNCIA OFICIAL:

DE L'AEROPORT LEONARDO DA VINCI DE FIUMICINO POTS ARRIBAR AL CENTRE
DE ROMA AMB:
- Tren Leonardo Express sense parades fins a l'estació Roma Termini. Sortida cada 30 

minuts, cost: 11,00 ¤ per tram (des de les 06.36 fins a les 23.36 hores); Roma Termini - 
Aeroport de Fiumicino des de les 5.52 fins a les 22.52 hores.

- Línia Fara Sabina - Fiumicino (FM1) amb parades en diverses estacions de la ciutat 
(Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere). Sortida cada 15 minuts, des de les 05.57 
fins a les 22.57 hores; cost: 5,50 ¤ per tram. 

- Diverses línies d'autobús o taxi - la tarifa del taxi des de l'aeroport de Fiumicino fins a 
Roma (a la zona central delimitada pels Murs Aurelianos): 40 ¤.

DES DE L'AEROPORT G. B. PASTINE DE CIAMPINO POTS ARRIBAR AL CENTRE DE
ROMA AMB:
- Autobús Cotral–Schiaffini a l'estació de Roma Termini 
- Autobús Sitbusshuttle a l'estació de Roma Termini 
- Autobús Terravision a l'estació de Roma Termini 
- Autobús Cotral a l'estació Anagnina, primera parada del metro A 
- Autobús Cotral–Schiaffini fins a l'estació de trens de Ciampino, continuant amb el tren 

fins a l'estació de Roma Termini.

- NB. El primer servei d'autobús des de Roma Termini fins a l'aeroport de Ciampino surt 
a les 04.30 hores. 

- Taxi: la tarifa des de l'aeroport de Ciampino fins a Roma (en la zona central, delimitada 
pels Murs Aurelianos): 30 ¤. 

DES DE L'ESTACIÓ DE ROMA TERMINI POTS ARRIBAR AL CENTRE DE ROMA AMB: 
- Metro A, Metro B i diverses línies d'autobús que surten de l'estació Termini

I A L'ESTADI OLÍMPIC AMB: 
- Metro A fins a Flaminio i després des de Flaminio el Tramvia núm. 2 en direcció a 

Piazza Mancini;
- Metro A fins a Lepanto i després des de Lepanto l'autobús núm. 224 o núm. 280 fins a 

l'Estadi Olímpic; 
- Metro A fins a Ottaviano i després des d’Ottaviano el bus núm. 32 o núm. 271 fins a 

l'Estadi Olímpic; 
- Autobús núm. 910 fins a Piazza Mancini. 

Et recordem que el Match Ticket, a més de representar un dret d'accés a l'Estadi 
Olímpic, amb motiu de la Final de la UEFA Champions League 2009, permet també l'ac-
cés als mitjans de transport públic de la ciutat de Roma del 26 al 28 de maig (exclosos 
els transports aeroports-ciutat de Roma-aeroports).

INFORMACIÓ PER ALS AFICIONATS

BASÍLICA DE SANT
PERE 
Dins de l’estat independent
de la Ciutat del Vaticà hi
ha aquest majestuós
edifici, símbol religiós del
catolicisme. 

M B

A M

LLOCS D’INTERÈS

ESTADI 
OLÍMPIC 
DE ROMA
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RECOMANACIONS

CHAMPIONS 
FESTIVAL

PANTEÓ
BASÍLICA 

DE SANT PERE 

PIAZZA VENEZIA

PIAZZA 
DI SPAGNA

AEROPORT DE FIUMICINO AEROPORT DE CIAMPINO

ESTADI OLÍMPIC DE ROMA

FAN AREA

FAN AREA
Zona dins el perímetre de l’estadi, i per tant
només accessible amb entrada per a la final.
Aquí els aficionats del Barça es podran parar
a prendre alguna cosa, menjar o utilitzar els
serveis. Per accedir-hi s’haurà de passar un pri-
mer cordó de seguretat, que s’obre a les 15 h.
Un cop a dins no es podrà sortir. L’estadi obrirà
les portes a les 17.45 h.

INFO POINT
Abans d’entrar a l’estadi, al perímetre exterior,
i molt a prop d’on hi ha la parada d’autobusos
dels aficionats del Barça, hi haurà un punt d’a-
tenció al soci. El personal de l’Oficina d’Atenció
al Barcelonista atendrà qualsevol consulta el
dia del partit, de les 12 a les 20.30 h.

GATHERING POINT
El punt de trobada dels aficionats del Barça a
Roma és l’estació Cipro–Pàrquing Via Angelo.
Des d’aquí sortiran periòdicament autobusos
llançadora gratuïts que arribaran a l’Estadi
Olímpic de Roma.

SHUTTLE STOP
Els autobusos gratuïts que desplacin els aficio-
nats de l’estació Cipro a l’estadi s’aturaran a la
Via Gomenizza. Des d’aquí se seguirà a peu fins
a l’Olímpic de Roma, passant per Via dei
Gladiatori o Via delle Olimpiadi. Al final del par-
tit, els autobusos esperaran els seguidors del
Barça per portar-los fins al Gathering Point.

UEFA CHAMPIONS FESTIVAL
La UEFA i el Comitè Organitzador Local de la
final han organitzat un festival de cinc dies de-
dicat al futbol, amb entreteniments i activitats
lúdiques. Situat a la Piazza del Colosseo i al
Parco de Celio, al costat del Coliseu, a partir
del dissabte 23 de maig i fins al 27 de maig.
Serà obert tot el dia fins ben entrada la nit, ex-
cepte el dia del partit, que tancarà a les 18 h.

COLISEU

GATHERING POINT
Metro línia A CIPRO

INFO POINT

L’accés a l’estadi només serà autoritzat si es
presenta l’entrada i un document vàlid d’identitat
amb fotografia.

Les entrades són personals i intransferibles i no
poden ser venudes, ofertes a la venda o utilitza-
des per a cap finalitat promocional o comercial.

Serà denegat l’accés a tota persona sota la in-
fluència de qualsevol substància que pugui modi-
ficar el seu comportament o es comporti de forma
violenta o perillosa.

Està prohibit utilitzar, tenir, portar, oferir, ven-
dre o posseir amb la intenció de vendre qualsevol
objecte polític, promocional, comercial o perillós
(armes, projectils o substàncies inflamables o ex-
plosives).

Qui abandoni l’estadi no podrà tornar a entrar.

No es permetrà l’entrada a l’estadi a nens me-
nors de 4 anys. Els nens que assisteixin a la final
hauran d’anar acompanyats per un adult.

AFICIÓ DEL 

FC BARCELONA

AFICIÓ DEL 
MANCHESTER 

UNITED

FONTANA 
DI TREVI

ROMA, EN CLAU BLAUGRANA

SHUTTLE STOP
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No hi ha dubte que un dels senyals d’identitat del Barça és estar oberts al món i a
les millors competicions. Una orientació que el club va mostrar des dels seus inicis,
quan encara no hi havia competicions europees i es concertaven partits internacio-
nals amistosos. El primer salt qualitatiu es va produir el 1910, quan es va posar en
marxa la Copa dels Pirineus, amb el concurs d’equips francesos. Es va mantenir du-
rant cinc edicions, i el Barça en va guanyar quatre. Tanmateix, la Copa dels Pirineus
no va tenir continuïtat i l’estructuració del futbol internacional va continuar de ma-
nera molt lenta. No va ser fins al 1949 quan es va fer un nou pas endavant. Les fe-
deracions francesa, portuguesa, espanyola i italiana van posar en marxa una
competició entre els campions de les Lligues respectives; en van dir Copa Llatina.
La implicació del Barça va ser absoluta. De fet va ser a Barcelona on es va celebrar
la reunió que va establir les normes de la competició. I el Barça va guanyar aquella
primera edició, en derrotar a la final l’Sporting Clube de Portugal.
Pocs anys després el Barça va esdevenir un altre cop promotor d’una nova competició
europea. Es tracta de la Copa de Fires, en què el Barça va participar des de les reunions
preparatòries, a les quals va assistir Josep Samitier. Era un torneig reservat a les ciutats
que realitzaven regularment fires de mostres, i el Barça representava la Ciutat Comtal.
La primera edició es va iniciar el 1955 i es va allargar fins al 1958, amb victòria del
Barça a la final davant la selecció de Londres amb un contundent 6-0. De manera que
tant a la Copa dels Pirineus com a la Copa Llatina i la Copa de Fires es produeix la
coincidència que el Barça va ser un dels clubs promotors, va disputar la primera edi-

ció i en tots tres casos va aconseguir el trofeu que inaugurava la competició. 
A poc a poc les competicions europees es van anar estructurant de manera més
consolidada, amb la Copa d’Europa, la Recopa i la Copa de la UEFA, en què
el Barça sempre ha estat present, de manera que des que les competicions eu-
ropees estan institucionalitzades el Barça és l’únic club d’Europa que no ha dei-
xat de disputar-les cap temporada.

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
27 de maig del 2009

HISTÒRIES EN BLAUGRANA

Text: CARLES SANTACANA

Les imatges ens mostren tres moments de la història europea del Barça. A dalt, els jugadors 
que van guanyar la primera Copa dels Pirineus, el 1910, amb el trofeu. A sota, l’equip que va 
vèncer en la final de la primera Copa de Fires, el 1958, amb una equipació especial, en representació
de la ciutat de Barcelona. Finalment, a la dreta, l’equip que ens ha portat a la final de Roma.

EL BARÇA, UNA LLARGA VOCACIÓ EUROPEA
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