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La figura del capità de l’equip de futbol ha esdevingut d’una lleugeresa sorprenent.
D’entrada, pot semblar que no és ben bé així, que la figura del capità és d’una impor-
tància cabdal per a un equip. I ho és, certament. No obstant, quan fem aquesta pri-
mera reflexió el que fem, de fet, és pensar en noms concrets més que no pas en la figu-
ra de capità en si mateixa. I, aquests noms, ens vénen a la ment no pas per la seva tasca
de capità sinó per la seva contribució al joc; com a molt, ens podem imaginar algun
d’aquests jugadors concrets en el moment d’aixecar una determinada copa. Ara sí,
tenint en compte aquest pensament que ens distorsiona la reflexió, que podem captar
en tota la seva incomprensió la lleugeresa de la figura del capità de l’equip de futbol.
No sempre va ser així. Al contrari. En els inicis del futbol, la del capità va ser una
tasca important dins l’equip i el club. Tan important, que es va considerar des de la
junta directiva que les seves atribucions i obligacions havien de ser reglamentades. 
A partir de finals dels anys 10, amb l’arribada dels primeres entrenadors professio-
nals, moltes d’aquelles atribucions les va perdre en favor de la nova figura emergent
de l’equip, la del tècnic. Va ser l’inici del declivi de la figura del capità. Però no de la
seva feina per a l’equip, en el camp i en el vestidor.
La figura del capità de l’equip de futbol no ha estat reconeguda d’una manera espe-
cífica des que va perdre aquell protagonisme inicial. De fet, fins a mitjans dels anys
setanta, els capitans no duien cap distintiu que els identifiqués durant el joc. El pri-
mer braçal de capità del FC Barcelona el va portar Antoni Torres a la 1974-75. 
Era un braçal blanc. Pocs mesos després, el braçal de capità del Barça ja seria per sem-
pre més la senyera i el primer a dur-lo seria Johan Cruyff.
Quan des d’aquesta revista ens vàrem plantejar dedicar un número als capitans del
FC Barcelona, ens vàrem adonar de seguida que es tractava d’una figura molt poc
analitzada de manera general. Hi ha hagut molts capitans, molts jugadors que han
fet de capità i que se’ls recorda fent de capità, però no hi ha cap anàlisi del capità en
si mateix. És el que hem volgut fer. Perquè hem cregut que, més enllà dels noms, el
capità del FC Barcelona –i amb tota probabilitat de la majoria de clubs de futbol–
ha de respondre a unes característiques molt determinades.
Fa uns anys, al capità l’escollia la junta directiva. Va durar molt de temps aquest tipus
d’elecció. Al final, també va acabar democratitzant-se i ara són els jugadors els qui
trien els seus capitans. Però no hi ha res escrit. Avui es fa així perquè l’actual entre-
nador ho considera el més convenient. Només fa unes poques temporades, l’entre-
nador hi volia dir la seva. Probablement, no pot ni ha de ser d’una altra manera.
Encara que no hi hagi res d’escrit, encara que la seva figura sigui d’una lleugeresa que
no es correspon ben bé a la dimensió que té, l’instint de l’equip fa que el càrrec 
recaigui sempre en el jugador idoni. Observant la llista llarga de capitans del 
FC Barcelona, ens adonem de seguida que no hi ha hagut errors; que en cada
moment, en cada època, el braçal de capità l’ha dut el jugador que, per raons i tem-
perament –distints, això sí–, li tocava. I que en la llista s’hi pot apreciar un fil con-
ductor: el dels valors del barcelonisme. O bé ha estat al revés? Ha estat el club qui ha
empeltat els capitans? �
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La REVISTA BARÇA proposa en aquest número un recorregut al voltant d’una figura clau en un
equip de futbol, el seu capità. Un viatge singular a partir de l’anàlisi de la història, de punts 
de vista i experiències diverses. Les de qui ha exercit aquesta responsabilitat vestint la sama-
rreta del FC Barcelona o les d’aquell altre que ha teoritzat sobre aquesta figura partint de 
l’observació i l’anàlisi universitària. Parlem del capità

El capità, la paret
mestra de l’equip
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LA VEU DE L’EQUIP,
El capità de l’equip ha estat sempre la veu dels jugadors davant de l’entrenador i del club. Però no només això. Sovint ha estat
també el rostre, la imatge amb què l’afició s’ha identificat en diferents períodes de la història del club. Des de Joan Gamper
fins a Carles Puyol, ser el capità ha estat sempre un motiu d’orgull i representar els companys d’equip, un gran honor

TEXT: Txemi Terés  I FOTOS: Bevenrain

LA IMATGE DE L’AFICIÓ
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DES DE DINS DEL VESTIDOR

Potser des d’una perspectiva futbolística no
sigui un fet tant essencial però no hi ha cap
dubte que, des de la vessant emocional, el fet
de poder lluir el braçal de capità del primer
equip del FC Barcelona és un indiscutible
motiu d’orgull i felicitat per aquells qui ho
han pogut gaudir. El capità de l’equip ha estat
sempre, i encara és així, el representat del
col·lectiu de jugadors davant de tots els esta-
ments del club. Però no és només això. 
El capità ha estat sempre una de les imatges en
què s’ha personalitzat la història del club. 
A cadascuna de les èpoques se li pot posar un
rostre, una icona, ja sigui al despatx, a la ban-
queta o al camp. I en aquest darrer àmbit, 
el capità ha estat sovint la imatge de tota una
època. Des de Joan Gamper fins a Carles
Puyol, passant per Alcàntara, Kubala, Cruyff,
Schuster i Guardiola, tots ells han estat capi-
tans que també han estat protagonistes en
diferents períodes importants de la història del
club. Però més enllà de lluir el braçal, què
representa ser capità d’un equip com el Barça?
Quines són les funcions i els aspectes que
aquest fet comporta?

El cert és que, al llarg dels anys, les funcions
han variat ben poc. Representar l’equip, 
fer d’interlocutor entre entrenador i la resta de
jugadors –i entre aquests i la directiva–, erigir-
se en portaveu quan cal donar una opinió
única del col·lectiu, o participar en la negocia-
ció de les primes i premis són algunes de les
tasques inherents a aquesta condició. Això pel
que es refereix a l’àmbit de fora del terreny de
joc. Però, i dins del camp? És sempre el capità
el líder de l’equip? Aquí hi ha opinions per a
tots els gustos i, en aquest cas, és cada entre-
nador qui decideix al respecte. 
Carles Puyol, primer capità del Barça, explica
que amb l’actual entrenador, Frank Rijkaard,

Amb Rijkaard, l’elecció 

dels capitans de l’equip és

una funció que només

correspon als jugadors  
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el capità no és, necessariament, aquell qui fa
d’entrenador dins del camp: “En aquest cas,
explica, el míster reparteix ordres indistinta-
ment a tots els jugadors i no n’utilitza només
un per fer arribar el seu missatge.” 
Es tracta d'un model ben diferent del que, per
exemple, posaven en pràctica altres entrena-
dors com Johan Cruyff i Louis Van Gaal, 
per als qui el capità de l’equip havia de ser la
prolongació de l’entrenador dins del terreny
de joc, aquell qui transmetia les ordres que
arribaven des de la banqueta a la resta de com-
panys. Tan és així que, en el cas de Johan
Cruyff, aquest va decidir canviar la capitania
de Zubizarreta a Bakero perquè, segons argu-

mentava, era més lògic i efectiu que fos un
jugador de camp i no un porter qui s’encarre-
gués de fer arribar les indicacions a l’equip.
Amb Van Gaal, succeïa tres quarts del mateix.
Guardiola era el seu preferit, no només pel seu
ascendent dins del vestidor ni pel seu pedigrí
blaugrana sinó per la posició estratègica que
ocupava com a jugador. Guardiola, des de la
seva posició de pivot, tenia la visió perfecte de
l’equip per poder complementar dins del
terreny de joc la feina de l’entrenador.
No és aquest, com hem comentat, el cas de
Frank Rijkaard: “Per a mi –diu l’actual entre-
nador del Barça– és millor dirigir-me i corre-
gir els meus jugadors per línies (defensa, mig

del camp i atac), més que no pas tenir un 
sol home com a interlocutor.” Per a l’entrena-
dor holandès, el capità d’un equip com el 
FC Barcelona ha de reunir unes altres virtuts:
“Sobretot ha de ser un home respectat per 
l’equip, un home en què puguin confiar la
resta de companys.”

EElleecccciióó  ddeemmooccrrààttiiccaa

Per obtenir aquesta representativitat, només hi
ha un mètode: que els jugadors decideixin per
votació el seu representant. És així com han
estat designats els tres capitans actuals de 
l’equip: Puyol, Ronaldinho i Xavi. En canvi,
en l’època en què Louis Van Gaal va ser entre-
nador aquesta elecció també es produïa però
no tenia un caràcter vinculant. L’entrenador
volia conèixer l’opinió dels seus jugadors, però
es reservava el dret a decidir. I així va ser. En la
seva primera temporada, la 1997-98 Van Gaal
va decidir sotmetre a votació l’elecció de capi-
tà després de la retirada de José Mari Bakero,

De capità a capità

“En l’exercici de la capitania hi ha moments
per a tot –explica Puyol–. Situacions de
màxima satisfacció, com quan et toca
aixecar la copa de campió i moments de
decepció, quan els resultats no acompanyen.
Però és en aquest moments quan el capità
ha de respondre”. Un consell que el jugador
de la Pobla va aprendre del seu amic 
i antecessor en el càrrec, Luis Enrique: 
“Quan em van fer capità hi ha dues coses
que em va dir el Lucho i que miro sempre
d’aplicar: treballar sempre pel bé del
col·lectiu i donar sempre la cara en els
moments difícils” . Dos lliçons que Carles
Puyol ha après força bé i que serveixen de
referència en totes les seves actuacions com
a representant de la plantilla. 

Puyol valora molt els consells del seu predecessor
Luis Enrique: treballar pel bé del col·lectiu i donar
sempre la cara en els moments difícils

Luis Enrique,  lluint el braçal de 
capità del Barça; al costat, els tres

capitans actuals, en una imatge de la
temporada 2004/05 al Japó.
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l'últim capità del Dream Team. En l'estada de
pretemporada, a Suècia, els jugadors van esco-
llir Guardiola com a nou capità de l’equip, una
elecció que va coincidir plenament amb la
visió de l’entrenador holandès i, per tant, no va
caldre rectificar. 
No va ser del tot així en la temporada 
2002-03, en la seva segona etapa com a entre-
nador del club. En aquella ocasió Luis Enrique
va guanyar la votació seguit per Philippe
Cocu, Frank de Boer i Carles Puyol. En aquest
cas Van Gaal va donar prioritat al jugador de
la Pobla com a tercer capità, tenint en compte
les seves arrels blaugrana i catalana.

EEll  bbrraaççaall  ii  lleess  aarrrreellss

Aquesta condició d’home de la casa és una
constant en la història de la capitania del 
primer equip. Segarra, Gonzalvo III, Olivella,
Rifé, Asensi, Guardiola o Puyol són exemples
d’alguns homes de la casa que han lluït el bra-
çal durant una bona època. “Un premi després
de tants anys de vinculació al club”, segons
explica Xavi Hernández, que en l’actualitat és
el tercer capità. Però no tots els entrenadors
consideren que aquest sigui un requisit

imprescindible. Aquest és el cas de Rijkaard,
que considera que “el capità sigui de la casa és,
per a mi, un valor afegit però no una condició
indispensable. El que realment importa és que
tingui la personalitat necessària per representar
els seus companys i que aquests se sentin
còmodes amb ell”. 
En el Barça actual existeix un equilibri perfec-
te, segons Rijkaard: “Dos homes, Puyol i Xavi,
que han viscut la realitat del club durant molts
anys –són els dos jugadors que porten més
anys a la plantilla– i un altre capità,
Ronaldinho, que és la cara de l’equip davant
del món”. Tots ells, segons l’entrenador, gau-
deixen de la confiança dels seus companys, 
“i això és el més valuós de tot.”
En el cas de Ronaldinho és evident que aques-
ta confiança dels companys se l'ha guanyada a

pols, tant a dins com a fora del camp. El bra-
siler agraeix aquest fet i explica que “és un
orgull per a mi ser capità d’un equip amb tanta
història com el Barça”. 

EEll  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  RRoonnaallddiinnhhoo

La figura del capità té un significat especial
per al brasiler, perquè es tracta d’un fet ines-
perat que no s’havia plantejat quan va aterrar
a Barcelona fa més de tres anys. Ronaldinho
va arribar amb l’aurèola de gran jugador 
“però aconseguir que els companys confiïn en
tu després de poc temps d’entrar a l’equip és
un dels millors reconeixements que pots
tenir”, explica.
El 10 del Barça admet que gaudeix més fent

de capità dins del terreny de joc que no pas
fora. “Ajudar els companys, transmetre les
ordres que arriben de la banqueta i represen-
tar l’equip dins del camp, m’agrada molt més
que el que després has de fer en altres àmbits”
reconeix. Per aquestes altres feines –reunions,
parlar de temes logístics amb l’entrenador,
negociacions de premis– Ronaldinho no té
cap inconvenient, ans al contrari, en què sigui
Carles Puyol el que se n’ocupi �

Per a Frank Rijkaard, “el 

més important és que els

companys se sentin còmodes

amb el seu capità”

Frank Rijkaard i Carles Puyol
conversen de manera distesa al
camp d’entrenament de la Masia.
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En l'imaginari de tots els aficionats culers,
sempre queda en el record els jugadors que
pel seu estil, la classe, la qualitat i la dedi-
cació van marcar una època a cadascun
dels esports del Palau Blaugrana. Però pro-
bablement no serà per casualitat que la
majoria d'aquests jugadors hagin estat els
capitans dels seus respectius equips. 
Tothom recorda Nacho Solozábal, Epi, 
Enric Masip, Jordi Villacorta o Gaby 
Cairo com a jugadors que van marcar una
època en les seccions blaugrana i en el seu

esport en particular. Tots ells coincidei-
xen que, a més de pertànyer durant mol-
tes temporades a la disciplina blaugrana,
van ser, a més, els encarregats d'aixecar les
nombroses copes i trofeus que durant la
seva carrera esportiva van tenir l'oportu-
nitat de celebrar. 
Però quan s'aprecia realment la importàn-
cia del capità del Barça és curiosament en
els moments no tan agradables. Són sem-
pre els primers a donar la cara en les situa-
cions difícils i quan després d'una derro-

14 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

Ser capità d'un equip és sempre un fet
especial, però ser-ho del FC Barcelona
és una responsabilitat afegida a causa
de tot el que simbolitza el club. 
Al Palau Blaugrana, on la proximitat
amb els aficionats és més evident, la
figura del capità pren una dimensió
encara més destacada

ELS BRAÇALS DEL PALAU
TEXT: Oriol Bonsoms  I FOTO: Bevenrain

Fran Romero, José Luis Páez, David Barrufet 
i Rodrigo de la Fuente són els actuals
capitans dels equips del Palau Blaugrana.

Fran Romero, José Luis Páez, David Barrufet 
i Rodrigo de la Fuente són els actuals
capitans dels equips del Palau Blaugrana.
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ta és més complicat donar explicacions.
Per la seva capacitat de lideratge, ells són
els portaveus del vestidor davant dels 
socis i els mitjans de comunicació. 
Per a Dusko Ivanovic, el capità de l'equip
“ha de ser algú amb molta personalitat, un
líder personal i algú en qui els seus com-
panys dipositin tota la seva confiança”. 
A més, el tècnic montenegrí considera que
ha de ser un exemple per a la resta dels
companys i "ha de ser sempre el primer en
tot". Aquest és un tret que els quatre en-
trenadors de les seccions professionals han
volgut destacar per definir aquesta figura
indispensable en l'àmbit esportiu.
El braçal de capità té una funció fonamen-
ta l  de representat iv i tat ,  però no és  
l 'única.  Per  l 'entrenador del  Barça 

Cifec, Xesco Espar, “el capità del Barça 
ha de ser un exemple dins i fora de la 
pista”. Pel preparador de l 'handbol, 
el capità de l'equip blaugrana ha de ser 
algú que porti molts anys al club i que 
entengui "què és aquesta institució". 

Viure i entendre el club i el país

“Gent com Gaby Cairo i el 'Negro' Páez,
sent argentins, o Rodrigo de la Fuente,
sent de Madrid, han estat capaços de par-
lar català. Això és un fet simptomàtic, que
demostra que han entès la idiosincràsia
d'un club tan especial com el FC Barcelo-
na”, comenta, en la mateixa línia, Quim
Paüls, tècnic del FC Barcelona Sorli 
Discau. Pel tècnic català, el capità ha de
tenir el carisma suficient per entendre i ex-

plicar a les noves incorporacions la impor-
tància d'un club tan gran com és el Barça. 
Tant Paüls com Marc Carmona, entrena-
dors de l'hoquei patins i futbol sala res-
pectivament, coincideixen que el capità
del Barça té tres facetes a desenvolupar
molt clares: dins del vestidor, a la pista 
i com a representant del club davant dels
socis, penyes i mitjans de comunicació.
Per Paüls “el jugador que sigui el capità de
l'equip ha de fer una tasca important al
vestidor, gestionant amb habilitat el grup
humà i  tenint  molta  mà esquerra”.  
Per la seva banda, Carmona creu que 
“el capità del Barça ha de tenir un com-
portament modèlic amb els rivals, àrbitres
i institucions perquè en cada moment 
està representant el  FC Barcelona”.  
Per tots aquests motius, el capità del 
Barça ha de ser sempre un model.  
Un altre dels punts en els quals coincidei-
xen els quatre entrenadors és que el capi-
tà ha de ser sempre l'extensió del tècnic 

a la pista. Moltes vegades ell és el jugador
que ha de manar sobre els seus companys
i prendre decisions pensant més en el bé
col·lectiu que en l'individual. Són juga-
dors fets d'una pasta diferent, capaços de
carregar-se l'equip a l'esquena quan la 
situació ho requereix.
Moltes vegades el capità és un jugador for-
mat en el planter blaugrana i que coneix
des de jove què és i què representa un club
com el FC Barcelona. Per això, és habitual
que jugadors de la casa es converteixin en
els capitans de l'equip. D'aquests casos,
n'hi ha molts en les quatre seccions i se'n
podrien destacar, a banda de l'esmentat
Solozábal, altres com Roger Esteller, Joan
Sagalés, Jordi Villacorta, Jordi Vila-Puig,
Fran Romero o Juan Carlos López �

ELS CAPITANS DE LES SECCIONS
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Els esports i els símbols

De la mateixa manera que al futbol, els ca-
pitans dels equips del futbol sala i de 
l'hoquei patins, Fran Romero i José Luis 
Negro Páez, porten un braçal amb la sen-
yera catalana en el braç que els distingeix
de la resta dels companys. 
En el cas de l'handbol, David Barrufet el
porta imprès en la seva samarreta de 
porter per evitar molèsties a l'hora de fer
qualsevol acció per evitar el gol dels rivals.
El porter va haver de fer-li a Nike aquest
encàrrec tan peculiar per ser més efectiu
sota dels pals.
En canvi, Rodrigo de la Fuente, capità del
Winterthur FC Barcelona, no porta cap sig-
ne diferencial respecte a la resta de juga-
dors del seu equip. És ell qui ha de presen-
tar-se als àrbitres abans de cada partit com
a capità i portaveu de l'equip durant el de-
curs del matx. I, segons el reglament, 
és l'únic interlocutor vàlid amb els col·le-
giats, a banda de l'entrenador. És cert que
es tolera que els jugadors puguin parlar
puntualment amb els àrbitres de bàsquet,
però només el capità és qui està autoritzat
a fer-ho durant el decurs del partit.

“El capità del Barça ha 

de ser un exemple dins 

i fora de la pista”, afirma

el tècnic Xesco Espar 
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ELS CAPITANS, 
DE GAMPER A PUYOL
El capità és una figura inherent a l’univers futbolístic

des dels seus orígens. Tanmateix, les transforma-

cions que ha viscut el futbol han incidit clarament

en les funcions atribuïdes als capitans 

TEXT: Carles Santacana I FOTOS: Arxiu FCB
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Segarra aixeca la Copa del
Generalísimo de la temporada
1962/63 de mans de Franco.
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Encara que sigui una evidència, a vegades
cal repetir-la: el futbol és un esport d’equip. 
I com tots els esports d’equip un dels reptes
eterns és posar en sintonia a tots els qui for-
men part d’aquest equip. En el cas del  futbol
aquest equip és molt ampli. No són els cinc
jugadors del bàsquet, o els set de l’handbol.
Són onze jugadors, que cal que sàpiguen efec-
tivament que formen part d’un col·lectiu, 
i que també sàpiguen comportar-se col·lecti-
vament amb correcció i esperit esportiu.
Lògicament, sempre sorgeixen problemes
entre les individualitats i el col·lectiu.
En els inicis del futbol, l’equip que jugava
tenia un molt alt nivell d’autonomia. Ras 
i curt, els que jugaven manaven, i s’autoorga-
nitzaven com creien millor. De fet, aquests
mateixos que jugaven feien pràcticament totes
les funcions, ja que moltes vegades eren
també els dirigents dels clubs, que tenien una
estructura molt feble. En aquells moments
inicials no existia la figura de l’entrenador, 
de manera que eren els propis jugadors qui
havien d’organitzar-se per decidir tot el que
tenia a veure amb els partits. Per això era tant
important aleshores la figura del capità.

FFuunnddaaddoorr  ii  ccaappiittàà

El primer capità va ser el mateix fundador del
club, Joan Gamper, que va assumir aquest
paper des del primer moment. No sabem si
per casualitat o perquè estava pensat expressa-
ment, el cert és que el capità formava part
aleshores de la junta directiva, com és el cas
també del segon capità de la història del club,
l’anglès Artur Witty. A finals del 1901 la junta
va crear una comissió esportiva, formada per
tres directius, que eren els qui tenien l’encà-

rrec de fer els equips, de manera que destina-
ven jugadors al primer o al segon equip que ja
tenia el club, i més endavant a un tercer equip
que es va formar. Si aquesta comissió esporti-
va indicava als jugadors quin era l’equip en
què haurien de competir, el capità era qui feia
d’enllaç entre aquesta comissió i els jugadors.
La qüestió era prou important, fins al punt
que el club la va reglamentar de seguida. 
Els estatuts aprovats el 1911 explicaven amb

detall com funcionava aquesta relació, explici-
tada en diversos articles del Reglament intern
que desenvolupava els estatuts.
Segons aquesta normativa del club, els juga-
dors de cada equip eren els qui triaven el capi-
tà i el subcapità. En fer aquesta elecció, 
els jugadors “procurarán que el nombramiento
recaiga en jugadores de su categoría que tengan
más conocimiento del juego y carácter para
saberse elevar con sus compañeros”; és a dir, que
es tractava que fossin els que més coneixien el
joc, i suposem que lògicament les regles, per
poder intervenir prop de l’àrbitre. Però
també, i aquesta és una constant fins al dia
d’avui, havien de triar a aquell que tingués
més ascendència o influx sobre els seus com-
panys. Per tant, en l’elecció tant hi cabia un

17BARÇADESEMBRE DEL 2006

DE GAMPER A PUYOL

Els estatuts del club de 1911 ja regulaven que els
jugadors havien de fer cas al capità “sin derecho 
de protesta de ninguna clase mientras dure el partido” 

Gamper, primer capità del Barça –a la foto, el tercer per la dreta assegut–, va haver de fer front
als primers incidents en un partit. Es tractava d’un Barça-Català, disputat l’11 de febrer de 1900.
Un jugador del Català va agredir un del Barça, i l’àrbitre va expulsar-los. Com a conseqüència de
l’incident, Gamper va dimitir com a capità. La junta directiva va tractar el problema, i no va
acceptar la dimissió de Gamper. A més, va aprofitar per nomenar Witty com a sots-capità.

Gamper i les funcions del capità
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argument tècnic com un altre de psicològic.
El Reglament del club també preveia una
mena de moció de censura sobre el capità, 
de manera que quan les dues terceres parts dels
jugadors creguessin insuficient la gestió del
capità o del subcapità podien substituir-los.
Els jugadors podien fer això, però mentre eren
al camp havien d’obeir el capità. Un article del
Reglament ho deia així de clar, afirmant que
per als jugadors era una obligació “obedecer sin
derecho de protesta de ninguna clase, mientras
dure el partido o permanezca en el campo de
juego, al capitán so pena de ser expulsado del

campo y a ser excluido del equipo por la
Comisión Sportiva”. El Reglament encara fila-
va més prim, i dedicava un dels seus articles a
definir què corresponia fer al capità de l’equip,
que seguia la línia ja exposada fins aquí.

LLaa  ddiirreeccttiivvaa  aaggaaffaa  lleess  rreeggnneess

Les coses van començar a canviar poc temps
després. I van canviar sobretot perquè el bino-
mi comissió esportiva-capità es va veure supe-
rat pel propi èxit del futbol. Ens explicarem.
Si la massa social del club anava creixent, era
lògic que no tots aquests socis esperaven o
pretenien jugar. Per tant, l’epicentre de deci-
sió havia de desplaçar-se dels socis-jugadors
cap a la directiva que regia el club. Aquesta
tendència va topar amb algunes resistències,
de transcendència molt limitada. Una mostra
van ser els jugadors que pretenien seguir sent
els que decidien com es concertaven els par-
tits; es van revoltar contra la directiva i van
fundar un altre club, el Casual, que va durar
quatre dies, però que és molt significatiu del
canvi que s’estava produint. Els jugadors cada

cop eren més coneguts i fins i tot alguns
començaven a tenir els seus seguidors fidels.
Guanyaven protagonisme al terreny de joc,
eren admirats per altres socis que únicament
volien ser espectadors. Era lògic, doncs, que
les funcions dels jugadors fora del camp de joc
s’anessin limitant. I això també afectava als
capitans, que eren la màxim representació dels

jugadors. Per afegir més elements a aquesta
situació de canvi cal tenir en compte que tot
aquest procés anava acompanyat d’una inci-
pient professionalització. Aquestes circums-
tàncies van acabar portant a la definició d’una
nova estructura, en la que va aparèixer una
figura molt important, l’entrenador. 
El 1917 el Barça va contractar el seu primer

DE GAMPER A PUYOL
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El capità i el seu braçal

Sobre la gespa del terreny de joc reconeixem fàcilment el capità de l’equip pel braçal que
l’identifica, i que el distingeix de la resta dels seus companys. Tot i que aquesta imatge ens és
tan familiar, val la pena tenir en compte que aquest recurs és relativament recent. Si examinem
fotografies antigues ens adonem que els capitans no duien cap distintiu en la seva
indumentària. De fet, no va ser fins a la temporada 1974-1975 que els jugadors de la Lliga
espanyola van començar a utilitzar el braçal de capità. El capità barcelonista era aleshores el
defensa Antoni Torres, que utilitzava un braçal blanc, senzillament perquè era un color que
contrastava amb la indumentària blaugrana. En aquella mateixa temporada, l’1 de desembre de
1974, Johan Cruyff va esdevenir capità per primer cop en un partit oficial. Com a capità Cruyff
va ser el primer blaugrana que es va posar a la samarreta un braçal amb els colors de la
senyera. Aquest fet històric es va produir l’1 de febrer de 1976, un parell de mesos després de
la mort de Franco, en un partit contra l’Athletic Club de Bilbao. 

L’arribada del primer

entrenador, al 1917, canvia

el protagonisme que tenia 

el capità fins aleshores
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entrenador, John Barrow, al que va substituir
de seguida Jack Greenwell, que va estar al
càrrec durant set temporades. L’entrenador
era una figura nova en el funcionament del
club i de l’equip, i a més era un professional.
Era un canvi que afectava tot el model de fun-
cionament. La junta prenia les regnes d’una
manera decidida, i dipositava la seva confian-
ça en l’entrenador, de manera que el paper de
la comissió esportiva deixava de tenir sentit, 
i també limitava les atribucions que fins ales-
hores tenia el capità. Des d’aquell moment els
reglaments del club posaven l’èmfasi en les
obligacions dels jugadors, més encara quan
aquests ja es convertien en professionals.

LLaa  rreeffeerrèènncciiaa  ddeell  vveessttiiddoorr

El capità perdia part de les seves atribucions,
però en canvi concentrava el seu significat
com a l’home de referència per al vestidor,

l’home que triaven els companys com a l’auto-
ritat moral, el jugador respectat per tothom 
i que podia fer d’interlocutor de la plantilla
amb l’entrenador i amb la junta directiva. El
jugador que mirava d’apaivagar els problemes
interns i que podia fer d’equilibri entre joves 
i veterans, entre els que s’havien format al club
i els que arribaven de fora com a figures con-
solidades. En definitiva, qui havia de garantir
la cohesió, no dels onze que jugaven, sinó
d’una plantilla encara més àmplia. Un paper,
per tant, molt més simbòlic, precisament en les
dues accepcions més utilitzades d’aquesta
paraula. Simbòlic perquè té poc poder real.
Però simbòlic també perquè té aquest capital
simbòlic que tenen tots els líders, més encara si
ho és gràcies als companys, però també perquè
és apreciat com a líder pels afeccionats. 
Per això el capità és també el jugador que iden-
tifiquem amb les grans victòries, el qui rep el

trofeu i actua aleshores en representació de tots
els companys, però també de tot el club. Totes
aquestes són les característiques que en dife-
rents fases de la història del club van acom-
panyar a mítics jugadors que van ocupar la
capitania. Samitier o Alcántara, per exemple,
abans de la Guerra Civil, apreciadíssims pels
afeccionats. Gonzalvo III o César, símbols de
la recuperació del club a la 
postguerra. Kubala, que associem als grans
triomfs dels anys cinquanta. Segarra –que era
conegut com el gran capità–, o Olivella, un
altre dels grans capitans de la història del club.
I en els últims trenta anys, noms com Sadurní,
Rifé, Cruyff, Asensi, Olmo, Sánchez,
Zubizarreta, Bakero, Guardiola, fins a arribar
a Carles Puyol. 

EEll  rriittuuaall  ddee  llaa  ccooppaa

Tots van tenir el seu paper en el vestidor i en
la història del club, tots van poder aixecar en
algun moment el trofeu que certificava l’èxit
col·lectiu, en circumstàncies ben diferents.
Zaldúa va aixecar la Copa del Generalísimo
després de la final de les ampolles, pràcticament
sense poder gaudir d’aquella situació. Asensi,
en canvi, va tenir la possibilitat de rebre la pri-
mera Recopa del club, a la cèlebre final de
Basilea, en un clima d’eufòria d’una gran expe-
dició barcelonista. Sánchez va aixecar una altra
Recopa, i Alexanco va ser el primer a tocar una
Copa d’Europa, a Wembley. Clar que el
mateix Alexanco havia passat, abans, per una
experiència ben diferent i inèdita, quan va
esdevenir portaveu dels seus companys en el
motí de l’Hesperia. La cara i la creu de la funció
del capità, que també havia de consolar els
companys davant algunes derrotes certament
especials, com va tocar a Zubizarreta després
de la final d’Atenes. Podríem seguir, encara,
amb més exemples, amb més capitans, més
victòries i algunes contrarietats, però potser
podem acabar aquest text fixant la mirada en
una imatge que tots tenim al cap: el capità
Carles Puyol aixeca la segona Copa d’Europa a
París, fa poc més de mig any �

CAPITANS
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El capità és el jugador que identifiquem amb les grans
victòries, el qui rep el trofeu i actua en representació
de tots els companys, però també de tot el club

Alexanco, a Wembley, aixeca la
primera Copa d’Europa del club.
Alexanco, a Wembley, aixeca la
primera Copa d’Europa del club.
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La figura del capità d’un equip de futbol
és bàsica a l’hora de mantenir la cohesió del
grup i aspirar a la millor dinàmica col·lectiva
possible. Aquest rol és tan important que els
entrenadors de futbol han elaborat diferents
reflexions sobre aquesta figura, aportacions
que són essencials en el seu procés de forma-
ció tècnica. Del capità se’n parla en dos capí-
tols concrets d’aquest procés formatiu. 

En l’anàlisi de la vessant humana, social 
i psíquica del futbolista, i en la revisió dels
conceptes de lideratge i d’autoritat. Hauran
d’aplicar aquests coneixements dirigint equips
professionals però també al futbol base, 
àmbit on es fa imprescindible formar juga-
dors que a la llarga siguin capaços d’assumir
el paper i la responsabilitat necessària per con-
vertir-se en líders dels seus equips. 

CAPITANS
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Capacitat de lideratge, motivació 
i ascendència sobre la resta dels seus
companys. Aquestes són algunes de 
les qualitats que defineixen el perfil que
hauria de complir el capità d’un equip
de futbol. Les seves funcions, dins 
i fora del terreny de joc, són bàsiques
per al bon funcionament del grup.
Tasques tècniques però també
humanes. Tot plegat fa necessari un
procés de formació, des de les
categories de base 

TEXT: Toni Ruiz  I FOTOS: Rafael Villalgordo / Bevenrain

LIDERATGE DINS
I FORA DEL CAMP

Nens de l’Escola de Futbol, pendents
de les indicacions del seu entrenador.
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Quines funcions assumeix el capità de l’equip?
Sobre el terreny de joc, és l’interlocutor del
grup per comunicar-se amb l’àrbitre i el res-
ponsable de l’actitud dels seus companys 
davant les incidències del partit. Aquesta 
seria la funció estrictament tècnica. Ara bé,
dins del vestidor, les seves funcions van més
enllà, especialment pel que fa a la dimensió
humana. Una de les seves finalitats bàsiques
és ajudar els seus companys tant com sigui 
possible per augmentar el rendiment col·lec-
tiu. Ha de ser capaç d’activar la part emocio-
nal i motivacional dels seus companys davant
les circumstàncies pròpies de la competició 
i, fins i tot, cal que conegui els problemes per-
sonals de cada jugador, respectant al mateix
temps la seva privacitat, per poder intercedir
i ajudar-los si és necessari. A més, cal que 
sigui el lligam entre els diferents estaments del
club i la plantilla i ha de fixar, juntament amb
l’entrenador i amb el club, els criteris interns
de funcionament dels integrants de l’equip.

La seva elecció

Els jugadors que assumeixen la feina de capi-
tà –un mínim d’un i en alguns casos fins a
tres–, són escollits de diferents formes, segons 
l’equip o l’entrenador. En la majoria de casos
són elegits per sorteig pels propis companys
d’equip, tot i que a vegades també és l’entre-
nador qui els nomena directament, en fun-
ció del seu criteri personal o atenent a la con-
dició de veterans de la plantilla.
Joan Escoda, qui ha estat durant més de qua-
tre dècades director de l’Escola Catalana 
d’Entrenadors, defensa l’elecció democràtica
del capità pels seus propis companys. 
“Cal tenir en compte que qualsevol plantilla

ja compta amb un líder imposat, l’entrena-
dor, per això cal que el grup esculli els seus 
líders de manera natural”, sentencia. “Ara bé,
en tots dos casos, l’exercici de l’autoritat de-
pendrà del grau de confiança que generin en
el col·lectiu”, puntualitza Escoda.
Josep Segura, professor titular d’INEFC i fins
fa pocs mesos membre del cos tècnic de la 
Federació Catalana, insisteix en la importàn-
cia del respecte que el capità ha d’arribar a
aglutinar: “La seva força recau en el grau de

respecte mutu que pot tenir amb la seva plan-
tilla, la seva directiva i el seu entrenador. 
Si la seva actitud i professionalitat està en 
línia amb el que el seu club i afició esperen
d’ell, la seva potencialitat serà molt més gran
i gaudirà de més ascendència en tots els 
sectors de l’entorn de l’equip”.

Més transcendència interna

Temps enrera l’entorn de cada club coneixia
i ressaltava molt més la importància de la 

figura del capità. Actualment, en el camp 
professional, la prioritat pels resultats espor-
tius, la rotació constant de jugadors i el gran
nombre de partits que es juguen al llarg 
d’una temporada han afectat la interacció so-
cial de les plantilles amb l’entorn del club. 
En conseqüència el pes específic del capità
d’un equip en aquests entorns també s’ha re-
baixat si el comparem amb el futbol de fa unes
dècades. Històricament, a més, el paper de
l’entrenador i del capità estava perfectament

LA VISIÓ MÉS ACADÈMICA
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La figura del capità es

tracta en el procés de

formació tècnica dels

entrenadors de futbol

1. Autoestima i confiança en ell mateix. 
2. Ha de gaudir d’un alt grau de respecte i admi-
ració dels seus companys d’equip.
3. Identificació total amb el projecte esportiu de-
finit pel club.
4. Plena identificació amb el concepte de joc fi-
xat pel cos tècnic i amb les seves decisions.
5. Alt coneixement de les potencialitats de l’equip.

6. Alt coneixement de la realitat social, històrica,
cultural i de l’entorn de l’entitat.
7. Ha de mantenir una bona relació amb els juga-
dors més experimentats de la plantilla. Això és
important per aglutinar al grup de cara al projec-
te esportiu, i sobretot, ser un referent molt clar
per als integrants més  joves de la plantilla, tant
al terreny de joc com a fora.

Les qualitats del capità
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distribuït en el temps. El del tècnic es centra-
va en el treball setmanal, als entrenaments, 
i el del capità, en la tasca sobre el terreny de
joc, el dia del partit. Avui, la situació ha va-
riat. Josep Segura alerta sobre aquesta evo-
lució però insisteix en el pes intern que en-
cara té el capità: “En la mesura que la
responsabilitat de l’entrenador de l’equip ha
crescut, tant durant la setmana com el dia
del partit, el rol del capità s’hi ha hagut 
d’adaptar; s’ha rebaixat la seva transcendèn-
cia externa, però no per això ha perdut im-
portància dins l’equip, tot el contrari.”

Un exemple per a tots

Un aspecte fonamental de la responsabilitat
del capità és la seva capacitat exemplificado-
ra –de mirall– davant dels seus companys. 
Ha de ser el primer a l’hora de treballar en els
entrenaments, respectant les exigències dels
seus entrenadors i demostrant als seus com-
panys que ell és el primer en tot. Ha de ser un
mirall per als integrants de la plantilla, 
especialment per als jugadors més joves.
El capità d’un equip de futbol assumeix una
doble funció davant del grup: a més de com-
plir amb les seves responsabilitats com a 
capità, ha de complir amb els seus deures

com a jugador. Per això, la concepció de la
figura del capità també va lligada a la d’un
jugador que per les seves qualitats aporta 
personalitat pròpia i èxits a l’equip. La seva
presència comporta un element motivador 
i aglutinador per al grup, i tanmateix un 
fre, un perill i un gran problema per a 
l’equip contrari. El capità imposa la seva
gran personalitat, conduint a l’equip, diri-
gint-lo, marcant criteris de joc, prenen de-
cisions importants per al grup.
Si totes les qualitats descrites fins ara defi-
neixen el perfil ideal que s’espera d’un líder,
el futbol modern imposa una de nova. 
Al capità també se li demana ser un bon co-
municador, amb capacitat per percebre les
circumstàncies en que es mou l’equip, amb
respecte per la societat que l’envolta i amb
capacitat per motivar i incentivar la massa
social del club �

CAPITANS
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1. Donar instruccions als seus companys en
el transcurs del joc, i procurar que tots ac-
tuïn sempre amb correcció.

2. Fer complir les instruccions de l’àrbitre del
partit, ajudant en la seva feina i col·laborar a
què el partit es desenvolupi amb total nor-
malitat.

3. Signar l’acta del partit abans de l’inici 
de l’enfrontament.

4. Sol·licitar a l’àrbitre la deguda autorització
per fer les substitucions de jugadors (només
en partits on el col·legiat no tingui auxiliar, en
els altres casos aquesta tasca la desenvolu-
pa el delegat de l’equip). 

5. Assumir les funcions del delegat quan
aquesta figura no existeixi, no estiguin pre-
sents o siguin expulsats.

6. Fer a l’àrbitre reclamacions sobre l’estat
del terreny de joc abans de l’inici o durant el
partit, mai una vegada finalitzat.

7. Conjuntament amb l’altre capità, han 
d’escollir la pilota amb la que es disputarà el
partit i durant el joc poden demanar a l’àrbi-
tre la seva verificació o substitució.

8. Representar el seu equip en el sorteig 
inicial, en el d’una possible pròrroga, en una
tanda de penals i en el procedent per deter-
minar el vencedor del partit.

9. No pot fer observacions ni protestar deci-
sions arbitrals; el fet de ser el capità no el fa-
culta per això, i l’àrbitre pot amonestar-lo o
expulsar-lo com si es tractés d’un jugador
més.

10. No pot excloure ni expulsar cap jugador
del seu equip.

11. No pot ser objecte de sancions discipli-
nàries que haurien de recaure sobre algun
dels seus companys.

12. Pot dirigir-se a l’àrbitre per transmetre
qüestions o sol·licituds que no estan directa-
ment relacionades amb la disconformitat cap
a una decisió tècnica presa pel col·legiat. 

Les funcions específiques del
capità, segons el reglament

Al futbol modern la

transcendència del capità 

és bàsica, sobretot dins 

del vestidor

Tal com indica el reglament, 
els capitans participen en el 
sorteig inicial de camp.
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El llenguatge bèl·lic acompanya tant el
futbol, com l'handbol o el rugbi, el tennis o
l’hoquei. De fet, els esports mantenen un
punt d'inspiració guerrera. I és així perquè,
certament, l'esport va complir el paper ritual
dels enfrontaments tribals convertint en una
festa innòcua la destrucció de béns i de cos-
sos, encara que sense estalviar, per descomp-
tat a la seva escala menuda, la humiliació, 
el dolor, la glòria i el patiment. 
En l'equip de futbol s'hi inscriu la rereguar-
da i l'avantguarda, els canoners i els tirs bom-
bats, l'afusellament, l'acorralament, l'atac i el

contraatac, la victòria i la derrota. Amb
aquest retrat, seria increïble que no hi trobés-
sim un capità. 
El capità no és figura oficial però tampoc és
una composició espontània. El capità de 
l'equip és el resultat d'una conjugació entre 
l'amor dels altres, el seu amor al club, l’expe-
riència i la trajectòria i un plus de qualitat
total. Qualitat personal, sens dubte, però a la
vegada sembla inimaginable un capità sense
qualitat esportiva. 
El capità saluda l'àrbitre com a ambaixador
del seu exèrcit, intercanvia el banderí repre-

26 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

L’any 80 Alianza Editorial publicava l’obra El futbol: mitos, ritos y símbolos del sociòleg
Vicente Verdú. És un llibre singular. Parla de futbol, però ho fa amb aportacions arribades
de la sociologia, la psicologia i de manera innovadora, de l’antropologia social i la
semiologia. Ara la REVISTA BARÇA proposa a Verdú que parli del capità

TEXT: Vicente Verdú  I FOTO: Bevenrain

Encara avui és referència 

És una lectura diferent. Acostumats a la
lectura diària de la premsa esportiva, amb
equips que guanyen o perden, i jugadors
que passen del tot al res en funció del
marcador de la setmana, a El Futbol:
mitos, ritos y símbolos, Vicente Verdú
parla de l’aficionat com a penitent, dels
jugadors com a objecte de desig, o de la
porteria com a “símbol d’una casa”.
L’autor és capaç de sentenciar que 
"el futbol total està més atent als resultats
de la productivitat que als enrenous de la
sang i més interessat en la geografia
(logística) que en l’hagiografia”. 
Verdú també vincula la figura del porter a
la imatge de la mare. Més en concret diu:
“A l'indestructible fermesa d'una mare
virtuosa que fa que la seva porteria es
mantingui verge”. Una manera diferent
d’explicar el futbol. Encara avui és del tot
recomanable per als més curiosos.

EL CAPITÀ, UN ROL CANVIANT 

José Mari Bakero, demanant 
explicacions a un àrbitre.
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sentatiu amb l'altre capità-ambaixador, emer-
geix en les querelles com a apaivagador 
i home de bé. En el seu personatge s’hi sinte-
titza el caràcter físic i moral del grup, i se’n
deriva la necessitat de presentar l'aspecte
d'una constitució admirable. Es pot designar
com a capità un extrem més aviat menut,
però no s’ha de fer. 
Els capitans solen ser defenses centrals o mig
centres precisament perquè tant els uns com
els altres acostumen a tenir una envergadura
excel·lent i tant en el moment de la presenta-
ció com en el joc constitueixen pivots d'un
concepte esportiu intern. De fet, l'estil de
l'entrenador troba el seu nexe amb l'estil 
personal dels jugadors a través del model que
encarna el capità. Les feines que assumeix van
des dels companys al 'míster' i del tècnic als
companys però també, en la mesura que és
una biga mestra del col·lectiu, es comporta
com a vehicle entre la directiva i els jugadors
i viceversa. 
Pel seu personatge hi circulen un conjunt de
fils professionals i emocionals que haurien de
potenciar la consistència del grup. Estricta-
ment, el capità no mana sobre l'equip, tam-
poc disposa de cap autoritat rellevant sobre la
directiva o el preparador, però sense un capi-
tà el conjunt es mutila. No serà mai el cap
visible de l'organisme, però si no n’hi ha, 
la seva absència es tradueix en desorganitza-
ció. En el capità es plasma la possible vindi-
cació de qualsevol jugador i, sobre el camp, 
el seu temperament i la seva actitud haurien
d'induir el comportament genèric. 
La marcada professionalització del futbol i la
multiculturalitat dels jugadors dins d'un
equip han diluït la figura del capità com a
llum i far unívoc del vestidor. Fa mig segle el
capità no només s'encarregava de complir la
seva feina de mig volant o defensa, sinó que
pujava i baixava d'un punt a l'altre del camp

per ocupar-se de l'estat dels seus companys 
i transmetre el seu alè o els seus consells per
neutralitzar els embats o aprofitar les flaque-
ses del rival que ell, com a capità, sabia veure
com ningú. 
Avantatjat i savi, honest, equilibrat i assenyat,
el capità tradicional ho acostumava a ser
molts anys i per això encara avui la veterania
dels jugadors influeix en la seva designació.
Els capitans d'avui ho són gràcies a la seva
veterania, però abans es considerava un pleo-
nasme que el capità es mantingués a casa fent
arrels com els ceps les fan a la vinya.
La divisió per períodes sempre es decideix
per l'estil que neix d'una dialèctica entre els
gustos del 'míster' i la qualitat dels jugadors.
Actualment, aquests períodes tendeixen a
escurçar-se tant com és usual en una societat

de consum. Tot i així, en els temps del capi-
talisme de producció, previs a la societat de
consum, la permanència del capità anava 
lligada a la constant d'un determinat esperit
d'equip.
La història està plena d'exemples que parlen
d’aquests jugadors insígnia convertits en la cara
d'una era triomfal. La seva carcassa, la seva
envergadura, la seva factura de jugadors guia els
confirmava com a capitans, portadors del ban-
derí i del braçal, defensors incondicionals dels
colors, clau de volta del mateix joc 
i on reposaven, també, les vicissituds dels altres.
Sense capità el conjunt està orfe d’un cap
visible. Però, es pot trobar un cert ordre capi-
tal amb dos o més capitans? L'elecció actual

d'un grup capità es correspon amb l'estructu-
ra antijeràrquica que es promou des de tota
mena de manuals d'empresa i afecta notable-
ment el pes del capità. Diversos capitans i no
pas un únic capità anul·len l'excepcionalitat 
i l'autoritat emblemàtica que li corresponia.
A partir d’ara, es tracta de capitans funcionals
i no naturals, de figures instrumentals i no
necessàriament exemplars. Amb això la cate-
goria exímia desapareix i l'arrelament fona-
mental es debilita. Avui l'equip sorgeix d'un
meticulós i sospesat projecte presidencial. 
No arrenca de la collita domèstica ni d’una
miraculosa casualitat sinó, sobretot, de racio-
nalitzacions pressupostàries. 
La indeterminació mai desapareix completa-
ment, però en la mesura que l’objectiu 
s'aconsegueix mitjançant càlculs i inversions

de negoci modern, la tradició del capità es
debilita. Amb tot, encara que sigui vist com a
residu substantiu, aquest jugador crucial
porta en si mateix el segell del punt 
d'honor i, quan tots els altres es disgreguen
fàcilment o bé per diners o bé davant d’una
oportunitat professional irrebutjable, el seu
nom es manté, persisteix en l'alineació. 
És així perquè l’entitat a la qual pertany 
–el club– encara transcendeix la tramoia mer-
cantil del futbol? O és així perquè es tracta
d'una reminiscència romàntica, més simbòlica
que esportiva, que com a punt central d'un
col·lectiu que encara s'estima repeteix el somni
de suar i honorar la samarreta? Qualsevol 
aficionat desitja, desesperadament, creure-hi �

Vicente Verdú va néixer al País Valencià (a la ciutat d’Elx) l’any 1942. Escriptor i periodista, 
es va doctorar en Ciències Socials per la Universitat de la Sorbona i és membre de la
Fundació Nieman de la Universitat de Harvard. Observador i curiós, analitza, pensa i explica 
al voltant d’entorns viscuts en el dia dia, i de realitats més complexes. El podem llegir
regularment al diari El País, on ha estat responsable de les seccions d'opinió i de cultura.
Entre els seus llibres destaquen: Noviazgo y matrimonio en la burguesía española; El éxito 
y el fracaso; Nuevos amores, nuevas familias; Emociones i Señoras y señores (Premi Espasa
d'assaig). Els seus dos últims llibres són El estilo del mundo. La vida en el capitalismo 
de ficción (Anagrama, 2003) i Yo y tú, objectos de lujo (Debate, 2005). 

Un perfil interdisciplinar per observar, analitzar i explicar

“La permanència del capità anava lligada a la constant
d’un determinat esperit d’equip. La història ens parla de
jugadors insígnia convertits en la cara d’una era triomfal”
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A les aules de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona proposa arguments
i raons per dotar l’alumne de prou mecanismes per entendre el món a partir d’una

visió personal. Manté que el seu àmbit d’estudi –la lingüística– és una eina eficaç per
entendre els secrets de la comunicació: què i com comuniquem, i la relació de la

persona amb el grup. Sebastià Serrano també parla de futbol. De futbolistes 
en primera persona i de l’equip; de líders, capitans i gestos       

TEXT: Eduard Pujol / Anna Riera I FOTOS: Bevenrain

“EL CAPITÀ ÉS EL GRAN GESTOR 
DE LES EMOCIONS DEL GRUP”
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Sebastià Serrano és una patum?
No ho crec, de cap manera. Això sí que no.

Des de la universitat, amb una formació ma-
temàtica molt sòlida i sent una referència
en l’àmbit de la lingüística, com 
observa aquesta realitat que es fa dir futbol?    
No sé si puc dir que és un art, però s’hi acos-
ta. I és cert, el futbol i en general l’esport, 
des d’un punt de vista científic, han estat una
mica menystinguts. El futbol té una impor-
tància molt gran i serà un dels grans especta-
cles del segle XXI.

Des d’aules i ambients prou diferents, vostè,
en Puyal, l’Ernest Lluch, o el Josep Termes
han fet molt per guanyar la batalla als 
intel·lectuals que malparlaven del futbol...
Sí, possiblement. Sempre he estat contrari a
aquesta fal·lera de parlar malament del futbol,
de parlar malament de l’esport, del joc i, 
tirant més enrere, fins i tot del cos. L’objecte
d’estudi de la intel·lectualitat i el seu objecte
d’interès era la ment. Però avui, fins i tot la
ciència ens diu que, precisament, és la ment

la que condiciona la major part dels fets, 
actes o accions que conformen els espectacles
esportius. És a dir, en realitat, si el Barça té uns
grans jugadors,  és perquè aquests jugadors 
tenen un gran cervell. I, per ser gràfics, aquest
cervell és el que coordina els peus i la resta. 

Pensa en els peus del Ronaldinho i de l’Eto’o?
No exclusivament. En un moment determi-
nat hi havia una persona que m’agradava molt,
el Guardiola. Per mi ell sí que era una patum,
i ho és encara. La grandesa del Guardiola està
en el seu cervell, que a més és un cervell 
interdisciplinar.

L’escolto i veig el Guardiola traçant línies per-
fectes des del mig del camp. Entenc la 
fascinació del professor Serrano matemàtic... 

Sí, sí. Intuïtivament era un gran geòmetre. 
O arquitecte, o digues-li com vulguis. Tenia
una cosa que només tenen alguns cervells 
privilegiats, i és que a vegades no mirava a terra
i, amb la pilota agafada als peus, podia estar pen-
dent de qualsevol altre punt i fer-hi arribar la
pilota amb precisió. Això no és gens fàcil de fer.
Acompanyant aquesta capacitat hi ha un altre
espectacle: el de la creativitat amb el cos, amb
el moviment, amb la velocitat, amb la força.
I aquesta creativitat la dirigeix el cervell.

Vostè, analitza i parla del gest. De l’indivi-
dual i dels posats col·lectius. És certa aque-
lla teoria que diu que els dilluns, en aquest
país, són molt diferents si el Barça guanya
o si el Barça perd.
Sí, molt. Ja comença per ser diferent el diu-

“Si el Barça té uns grans jugadors, és perquè aquests
jugadors tenen un gran cervell. Per ser gràfics, el
cervell és el que coordina els peus i la resta del cos”

El professor Serrano, en una aula
de la facultat de Lletres, a l’edifici

de la plaça Universitat de Barcelona.
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menge a la nit. Si les coses no han anat prou a
l’hora, hi ha molta gent que no sopa! 
I, en fi, jo no diré que no sopo, però no sopo de
gust. Hi ha gent que no sopa i que s’ha de pren-
dre alguns estimulants per dormir. 
I el dilluns..., doncs la veritat és que hi ha menys
diaris voltant pel carrer, la gent va amb el cap
una mica més cot. A les oficines, a les aules...

A les aules també es nota aquesta alteració
anímica?
És clar que sí. Sobretot en grans esdeveni-
ments. Penso en els moments d’èxit, quan es
guanya la Lliga, o la Champions. Aleshores la
gent somriu. De fet també passa al metro, que
és un espai d’emocions absolutament neutra-
litzades, de grau zero. El Barça és com una gran
màquina que produeix emocions. Ho són els
clubs guanyadors, però encara més el Barça
perquè, efectivament, és més que un club.  

Un altre dels seus èxits és l’obra El regal de
la comunicació .  Què comunica el  
Futbol ClubBarcelona? Què li interessa
més del Barça, la institució, el club o 
l’equip de futbol? 
En aquests moments m’interessa tot. Avui el
Barça és un objecte hipercomplex, que és un
pas més enllà de l’objecte complicat, aquell
que té 7 o 8 dimensions. Pensi que les reali-
tats barrejades, creuades, mesclades, de la ins-
titució i de l’equip de futbol configuren una
realitat hipercomplexa que s’hauria d’estudiar
a les univesitats com a model d’organització.   

Una altra obra seva és L'instint de la 
seducció. D’aquest relat, vostè ha escrit: 
“Voldria que fos una mena de guia per viat-
jar a través d’un univers apassionat ple de
gestos, mirades, espais, tactes i contactes.
Una guia amb les seves rutes, on es puguin
reconèixer les línies i les forces de la raó, on
hi hagi un color especial per a les sensacions
i un altre per a les emocions, i que permeti
tancar els ulls i fer volar la imaginació 
creadora fins a descobrir els secrets del lu-
xuriós caos del vostre món”. 

Ha, ha..., això és literatura!... però penso que

és veritat. I parlant de seducció i fascinació,
d’explosió de sensacions, el Barça és un ele-
ment que ho inclou tot. 

Si hagués estat futbolista, on li hauria 
agradat jugar?
Probablement al mig del camp. Vaig jugar a
futbol una miqueta, molt poquet. Finalment
feia de porter. Sí, a l’equip del meu poble.

Què ha de transmetre el porter al camp? 
Bàsicament seguretat. I també confiança. 
El porter actual m’encanta, potser seria el meu
porter de referència. En Valdés és la seguretat
i la confiança que li deia. 

Gallego, Migueli, Puyol..., parli del defensa.
El defensa del Barça ha de créixer emparant-
se en aquesta imatge de contundència? 
Sí, però no únicament. També ha de tenir
molt ben instal·lat el filtre, el programa que
sigui capaç de filtrar les mentides dels altres.
El defensa té al davant gent que el vol 
enganyar i per evitar-ho ha de portar posat un 
detector de mentides. En Puyol ha crescut en
aquest sentit. A vegades penses, per què ha po-
sat la cama? Tot és qüestió de dècimes de 
segon, és un procés molt intuïtiu.   

Al mig del camp hi ha jugadors de brega 
i jugadors finíssims. M’ha parlat del 4 que
portava en Guardiola, però quins s’apro-
pen més al gust del professor Serrano? 
Els més fins, els creatius. Per exemple, vaig
disfrutar molt amb en Schuster i ara, sense
oblidar el Xavi, penso que l’Iniesta també és
un jugador molt creatiu. És gent amb capaci-
tat geomètrica que també acarona la pilota,
tocant-la amb tendresa.

I al davant, triï: l’home gol o l’home corcó?
El que remata i marca, o el que fa la passa-
da per tal que algú remati?
Hi han de ser tots dos, per bé que l’home gol
té una responsabilitat fascinant perquè és el
que provoca el clímax.    

Fa atenció al gest personal i a les relacions
que s’estableixen en un grup. Com ha de
ser el capità de l’equip?
Com el porter, el capità ha de despendre se-
guretat i confiança, a banda de ser un molt
bon jugador. És bo que reuneixi qualitats de
tècnica i força alhora. Però bàsicament ha de
ser una persona amb capacitat d’empatia amb
la resta de jugadors, amb molt de feedback
amb el conjunt del vestidor. Mirant als ulls
d’un company, l’ha de comprendre i, a la ve-

“EL CAPITÀ ÉS EL GRAN GESTOR DE LES EMOCIONS DEL GRUP”

“Parlant de seducció i

fascinació, d’explosió de

sensacions, el Barça és un

element que ho inclou tot”

Sebastià Serrano lamenta la gasiveria col·lectiva
que afecta el gust pel somriure. Potser això expli-
ca la seva tendència natural a la generositat a l’ho-
ra d’administrar-ne. Serrano, com Ronaldinho,
somriu sovint. De la capacitat expressiva del ‘10’
del Barça assegura que “Ronaldinho és expressiu
en general. Ho és per l’aspecte, per la rialla, per com
vesteix, i és expressiu amb la pilota. Té uns dots
d’expressió excepcionals, cosa que és molt propi
del seu país”. I apunta: “Si es volen veure cossos
expressant-se només cal passejar per São Paulo,
per  Rio, i no només als carrers. Fins i tot també es
dóna en els passadissos d’una facultat! Mouen els
braços, el cos; fins i tot quan creuen els dits ho fan
amb un segell que els fa diferents. En Ronaldinho
ve d’un paradís de l’expressió corporal. A més, po-
ques vegades deixa de somriure, i al camp bàsica-
ment s’ho passa bé. Aquesta actitud és bàsica per
generar complicitats”.
A Serrano també li demanem si amb un equip que
somriu és més fàcil ser l’equip dels nens al món. La
resposta, molt clara: “Sí, és fonamental. Somriure
és un signe d’un cert benestar emocional. Estic aca-
bant un llibre on parlo sobre els secrets de la felici-
tat, i el començo dient: paraules, rialles i carícies,
perquè són les tres potes del benestar. I l’element
del somriure el trobo fonamental, i sobretot ara que
el Barça ha apostat per una eina estratègica de futur
extraordinària. És de les millors inversions en idees
que el club ha pogut fer. Enviar un missatge a la ca-
nalla i a les criatures del món, la veritat, és extraor-
dinari. Aquest Barça té un somriure que s’encoma-
na. I penso que, a més, durarà.

Ronaldinho, la icona que somriu
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gada, l’ha d’estimular amb un comportament
que reforci o freni l’emoció de l’altre.  

El capità ha de ser el més seductor dels 
jugadors?
Probablement ho serà, però no li cal. El que sí
que necessita és autoritat moral, una qualitat
que es guanya si se sap utilitzar amb facilitat el
‘nosaltres’. El capità ha de ser una persona poc
donada al ‘jo’. El seu llenguatge ha de ser el que
proclama aquest ‘ei, anem-hi’. I encara una 
altra cosa: que sàpiga llegir molt bé les seves 
pròpies emocions. I controlar-les, quan es 
fa necessari. El capità és el gran gestor de les
emocions del grup. O encara més, el gestor del
coneixement d’aquest col·lectiu. En una frase: 
ha de ser la pauta que ho connecti tot.

Analitzant la figura i dimensió del capità em
ve al cap la imatge d’un jugador prim que en
l’equador dels anys setanta manava molt. 
El seu discurs de líder sovint es traduïa en un
braç aixecat, marcant alguna indicació a la
resta de companys. Cruyff és líder o capità?
És el líder. El líder nat. És la imatge de 
la seguretat i encara avui té una gran intuïció.  

Fa anys el vaig sentir argumentar quin era el
pes que el Cruyff símbol tenia entre el 
barcelonisme. El comparava a una espècie 
de sant Jordi...
Sí, aquesta idea està relacionada amb la pròpia hi-
percomplexitat del Barça, amb un entorn on hi
ha un mite i rituals, cosa que només es dóna en

els universos simbòlics més ben construïts. En els
mites, els herois sempre tenen una procedència
estranya, i el Cruyff va venir de fora, i, amb el 0 
a 5 al Bernabéu, va matar el drac. El Schuster, que
era rosset, també conservava una mica aquesta
imatge de l’heroi arribat del nord. Avui els nous
mites ja ens arriben de l’Àfrica o del Brasil. 

Cent set anys d’història donen per a molt. 
Un altre dels herois que va arribar del nord és
Ronald Koeman. El gol de Wembley és una
imatge irrepetible.
Sí, i això que aquell gol no el vaig veure en di-
recte. Com molts barcelonistes estava arrecerat
a la cuina, lluny de la televisió, patint com po-
ques vegades. Però certament, pocs gols han es-
tat tan anunciats com aquest. Fins i tot Vialli es
va tapar el cap amb una tovallola per evitar de
veure com Koeman superava totes les fases del
seu propi ritual en el llançament d’una falta, un
ritual que sovint acabava en la festa del gol.

Al marge de la imatge del gol equiparat a 
l’èxit, si el professor Serrano s’hagués de que-
dar amb un altre gest, amb quin es quedaria?
Mira, amb una botifarra. Sí, sí, la de Geovanni
en un partit al Bernabéu. Ei, i no faig apologia
de la botifarra, eh! Però com a gest, li va sortir
de l’ànima i s’ha d’interpretar amb la mentali-
tat del Brasil. No el podem interpretar com 
l’entenem nosaltres.  

Sebastià Serrano va néixer a Bellvís l’any
1945. Va enfilar la vella N-II per arribar a la
Barcelona universitària que l’havia d’apropar
al coneixement de les matemàtiques, 
i posteriorment als estudis de semiòtica,
lingüística, filosofia i teoria de la
comunicació. És autor, entre d'altres, dels
llibres següents : Elementos de lingüística
matemática; Signes, llengua i cultura (1980);
Elogi de la passió pura; (1990, Premi Ramon
Llull); Comunicació, llenguatge i societat
(1993); Cap a una lògica de la seducció
(1996); El llibre del sexe, la poesia i
l'empresa (1999); Comprendre la
Comunicació (2000); El regal de la
comunicació (2003); L’instint de la seducció
(2005) i Secrets de la felicitat (2006).
Sebastià Serrano comparteix aquests gustos
i passions amb ser del Barça.

PARLEM AMB... SEBASTIÀ SERRANO

Del Pla d’Urgell a la Universitat

Aquesta conversa també es pot veure al
programa El quadrat verd de Barça TV. 
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El Museu del Barça, a Glòries

El Museu del FC Barcelona va fer una exposició
temporal al Centre Comercial Glòries. La mostra
permetia fer un recorregut per la història del club
a través de la col·lecció fotogràfica d’Horaci Seguí.
A més, es van exposar els trofeus conquerits per
l’equip de futbol durant la temporada 05/06:
la Copa d’Europa, la Lliga i la Supercopa
d’Espanya. Aquesta exposició itinerant s’emmarca
dins l’acord signat entre l’entitat blaugrana i
Glòries, pel qual aquest centre comercial es
converteix en col·laborador oficial del club.

L’obra de Cesc, al Museu

El Museu del Barça exposa Cesc,
vinyetes d'una època 1953-1988, una
nova col·lecció que enriqueix encara més
el seu fons. Aquesta mostra s’ha pogut
obrir gràcies a una vintena de vinyetes
que Francesc Vila Rufas Cesc ha cedit al
Museu. Cesc està considerat un dels
gran humoristes gràfics de Catalunya 
i durant la seva carrera ha fet dibuixos
per a publicacions com el Diari de
Barcelona, El Correo Catalán o l’Avui.

Nike i el FC Barcelona amplien les seves

relacions

El FC Barcelona i Nike van arribar a un acord per
ampliar l’actual contracte per cinc anys, fins al 2013,
fet que suposarà per al club uns guanys aproximats
de 150 milions d’euros fixos, més premis i cànons.
En virtut d’aquest acord de patrocini, Nike es
compromet a fer una significativa inversió en
màrqueting per contribuir al posicionament del 
FC Barcelona com a més que un club al món.
L’acord també inclou la possibilitat d’ampliar aquest
contracte cinc anys més, és a dir, fins al 2018. 

Vueling convida els socis als

desplaçaments

Coincidint amb el partit de Lliga davant el Sevilla
al Camp Nou, Vueling, la línia aèria oficial del
club, va iniciar una promoció exclusiva per als
socis que vagin al Camp Nou. Cada partit de
Lliga, Vueling, mitjançant un sorteig, premia  
un soci amb una targeta d’embarcament per 
a ell i per a un acompanyant a la ciutat on l’equip
jugui el seu pròxim partit. El premi també
inclourà dues invitacions per veure el partit 
i una nit d’hotel per a dues persones.

Sitges, capital del barcelonisme

Sitges va ser, durant tres dies, l’escenari de la
tradicional Trobada Mundial de Penyes del 
FC Barcelona. Un col·loqui sobre els 50 anys de
competicions europees va servir per aixecar el teló
de la 30a edició de la trobada. Un dels actes més
recordats va ser el pregó a càrrec del grup 
El Tricicle. El dia de cloenda es va fer el Congrés
de Penyes, on es van repassar les activitats al
llarg del darrer any i es van explicar els objectius
de cara a aquesta temporada. El Congrés es va
tancar amb el nomenament de l’Hospitalet de
Llobregat com a seu de la propera Trobada.

TEXTOS: Xavier Catalán I FOTOS: Bevenrain
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Ronaldinho rep el reconeixement dels futbolistes 

L'associació FIFPro, que agrupa més de 42.000 futbolistes de tot el
món, va tornar a coronar per segon any consecutiu Ronaldinho com el
Millor jugador del món. El mateix Ronaldinho, amb Eto’o, Thuram 
i Zambrotta, van formar part de l’onze ideal. FIFPro, que va crear aquests
premis l’any 2005, és una organització que agrupa les associacions de
futbolistes d’arreu del món, i són els mateixos jugadors els qui voten 
el seu col·lega ideal. Messi va ser el millor jove.

Catalunya i Euskadi, al Camp Nou 

El Camp Nou, amb més de 56.000 aficionats, va acollir el partit amistós
entre Catalunya i Euskadi. Feia 35 anys que aquestes dues seleccions 
no s’enfrontaven i el partit va servir per reivindicar el reconeixement 
com a seleccions oficials. El combinat basc es va avançar en el
marcador mitjançant dos gols d’Aduritz i Llorente. Amb tot, la selecció
catalana no va defallir i un gol de l’exblaugrana Verdú i un altre de 
Luque van possibilitar que el partit acabés amb empat a 2. 

Laporta, nou responsable del grup de competicions de la FIFA 

Joseph S. Blatter, president de la FIFA, va anunciar al Camp Nou que
Joan Laporta assumirà la direcció del grup de competicions de la FIFA,
un dels tres departaments de treball d’aquest organisme mundial. 
Entre les responsabilitats d’aquest nou càrrec de Laporta, hi figura 
la confecció d’un calendari de competició més racional, les relacions
entre clubs i seleccions o la lluita contra el dopatge. 

Samuel Eto’o ja té 

el Trofeu Pitxitxi

Eto’o va rebre el Trofeu Pitxitxi
de la temporada passada. El
camerunès, autor de 26 gols
l’any passat, va recollir aquest
premi que atorga el diari Marca.
Després de ser segon i tenir-lo
molt a prop a la temporada
2004-05, el davanter
barcelonista ja pot presumir de
tenir el seu primer premi
Pitxitxi en el seu palmarès. 

Llum verd als comptes i al pressupost  

Els socis compromissaris van aprovar amb una àmplia majoria, 
més del 95%, els comptes de l'exercici 2005/06 i el pressupost 
per a aquesta temporada, que s'enfila als 300 milions d'euros, 
el més alt en la història del club. Amb 565 vots favorables, 7 de
negatius i 17 en blanc, l'Assemblea va aprovar l'exercici econòmic
2005/06, mentre que el suport al pressupost va ser de 339 vots a
favor, 3 en contra i 2 en blanc. El FC Barcelona continua amb el
creixement dels seus ingressos, i pel que fa al resultat de l’exercici
2005/2006 hi va haver un increment de més de 50 milions d’euros
(24,5% respecte la campanya anterior). L’increment d’ingressos va
suposar que el benefici d’explotació arribés als 16,8 milions d’euros. 
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La Fundació FC Barcelona, amb Pallassos sense Fronteres

La Fundació FC Barcelona va col·laborar cedint material esportiu a
una expedició organitzada per Pallassos Sense Fronteres, Metges
del Món i pel Circ Cric a Sierra Leone, país que pateix la xacra que
suposa la utilització de menors en els conflictes armats. El pallasso
i soci fundador de Pallassos sense Fronteres, Tortell Poltrona, 
va rebre aquest material esportiu de mans de la directiva Clàudia
Vives-Fierro.

Visita a la Fundació Edmílson

Una delegació del club, encapçalada pel vicepresident del 
FC Barcelona, Alfons Godall, va visitar la Fundació Edmílson
Semeando Sonhos (Somiant Somnis). Aquesta entitat va ser creada
pel jugador brasiler a Taquaritinga, la seva població natal, per ajudar
la gent més necessitada. Amb el suport de la Fundació del club, 
es va crear el primer centre de formació i de l’esport de la xarxa que
impulsarà la Fundació arreu del món. 

Simonsen es fa soci

L’exjugador Allan Simonsen es
va donar d’alta com a soci del
club. El danès va jugar al Barça
entre els anys 1979 i 1982 i és
un dels jugadors més estimats
per l’afició blaugrana. Simonet,
com popularment se’l coneixia,
és el soci 153.752 del FC
Barcelona. 
D’altra banda, la secció de
futbol sala també va voler
demostrar el seu compromís
amb el club fent-se soci tot
l’equip en ple i el cos tècnic. 

Un nou llibre del cas Di Stéfano

El llibre El cas Di Stéfano, de Jordi Finestres i Xavier G. Luque, tracta
d’aportar noves informacions respecte aquest fet des d’una
perspectiva imparcial. Tal com afirmen els seus autors, és un llibre
que serveix per reconstruir millor el puzzle del fitxatge més agre i
compromès del futbol mundial. 

Viatge a l’Argentina

Una expedició barcelonista, encapçalada pel president Joan Laporta,
va fer una visita oficial a l’Argentina. El primer acte va ser la visita al
Senat, on la comitiva blaugrana va ser rebuda pel president en
funcions del país, Daniel Oswaldo Scioli. A la localitat d’Arroyo Seco
es va crear el Centre Esportiu destinat a l’atenció de la infància a
càrrec de la Fundació FC Barcelona. També es va fer la presentació de
l’acord amb l’Arsenal Futbol Club de Buenos Aires per tutelar totes les
categories inferiors del club. La cadena americana ESPN va mostrar 
el seu suport incondicional al projecte solidari entre el club i l'Unicef, 
i a través dels seus canals difondran aquest missatge solidari. 
El viatge es va cloure amb una visita a la legislatura del govern 
de Buenos Aires i al Casal de Catalunya.
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Campions de Catalunya d’hoquei herba

El Barça va donar la gran sorpresa en guanyar el Campionat de
Catalunya d’hoquei herba. A la final, els homes d’Albert Bou van
derrotar R.C. de Polo des del llançament de penals, després que
el partit acabés amb empat a quatre. L’equip blaugrana s’ha
reforçat enguany amb un fitxatge de luxe: el davanter australià
Michael McCann, campió olímpic a Atenes amb la seva selecció. 

Joan Lino, nou

fitxatge del Barça

d’atletisme

El FC Barcelona
d’atletisme va fitxar el
saltador Joan Lino.
L’atleta de 28 anys,
d’origen cubà, va
aconseguir la medalla de
bronze en la prova de salt
de llargada dels Jocs
Olímpics d’Atenes. Lino
es va comprometre amb
el club per una
temporada i completarà
l’equip de salt de llargada
que ja formen Josep
Maria Gener, Miguel
Moya i Víctor Martínez. 

Senseit, el nou

patrocinador per al

futbol sala

El FC Barcelona i l’empresa
nord-americana Laiwa,
mitjançant la marca
comercial Senseit, van
arribar a un acord pel qual
aquesta companyia es
converteix en el patrocinador
principal de la secció de
futbol sala per a les properes
tres temporades. Laiwa, que
és una plataforma
tecnològica de distribució 
i comercialització de serveis
i continguts per a telefonia
mòbil, tindrà diversos drets
d’associació, de publicitat 
i de màrqueting durant
aquest període.

Campions de la Lliga Catalana de voleibol

El FC Barcelona va ser el just vencedor de la Lliga Catalana de
voleibol. El conjunt barcelonista, dirigit per Toni Alemany, va
aconseguir revalidar el títol de la temporada passada guanyant
els tres partits: 3 a 0 amb el CV Sant Boi, 3 a 0 amb el CV
Andorra, i 3 a 2 amb el CV Sant Pere i Sant Pau.

Homenatge a Nacho Solozábal

El barcelonisme i el bàsquet català estaven en deute des que
l’any 1992 es va retirar un dels jugadors més importants de
bàsquet, Nacho Solozábal. Coincidint amb el debut del Barça 
a la Lliga ACB al Palau Blaugrana, es va rendir un merescut
homenatge a un home que durant 17 anys va vestir la
samarreta blaugrana. L’acte es va iniciar amb la lectura d’un
escrit dels seus nebots i la projecció d’un vídeo on es
repassaven els grans moments de la seva vida esportiva.
Després, excompanys de vestidor i jugadors rivals van sortir 
a la pista portant la samarreta blaugrana amb el dorsal 7, 
que posteriorment quedava penjada d’una de les parets del
Palau, al costat de les d’Epi i Jiménez.   

QUÈ HA PASSAT
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VICENTE EGIDO 
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Parlar amb Vicente Egido és fer-ho amb algú
que ha viscut de manera directa la història 
recent del club. La seva vida en blaugrana, 
però, comença lluny de Barcelona, exacta-
ment a Valladolid. Era el mes de setembre del
1967 i un jove i corpulent atleta de l’UD 
Salamanca, amb un físic poc propici per a les
proves de fons, va cridar l’atenció de Grego-
rio Rojo, llavors tècnic del FC Barcelona.
Quatre mesos després, i amb només 21 anys,
Vicente Egido es plantava a Barcelona per 
començar una nova vida. Primer com a 
atleta blaugrana i anys després per compagi-
nar-ho també com a empleat del club.
Però què és el que va fer que es dediqués a có-
rrer? La resposta la trobem en una explicació

que s’ha utilitzat moltes vegades per compren-
dre la facilitat dels atletes africans per a les
proves de fons: “Jo vivia a Villares de la Rei-
na, a quatre quilòmetres de Salamanca, i ha-
via de fer  aquest  recorregut cada dia.  
Normalment el feia en bicicleta, però quan
punxava una roda la deixava i seguia corrents
per no arribar tard.” D’aquí fins que va cri-
dar l’atenció d’un professor de gimnàstica,
van passar alguns dies.
Des de llavors, sempre ha estat vinculat a 
l’atletisme i des de ben jove ha defensat la sa-
marreta del Barça. Primer com a atleta i ara
com a entrenador i director tècnic de la sec-
ció. Recorda amb orgull que va ser una de les
primeres persones d’entrenar-se en calça cur-

Des de fa 39 anys viu a Catalunya i des
d’en fa 37 treballa per al FC Barcelona,
on s’ha convertit en tota una institució
gràcies al seu caràcter i a la seva
manera de fer. Vicente Egido és una
d’aquelles persones que no passa
desapercebuda i que ha vist com la
seva vida es veia envoltada sempre 
de dues de les seves grans il·lusions: 
el Barça i l’atletisme

BARÇA I ATLETISME A LA SANG
VICENTE EGIDO 

TEXT: Sergi Nogueras   

FOTOS: Bevenrain / Arxiu Familiar Vicente Egido

Vicente Egido, a l’estadi
Serrahima, amb un grup
d’atletes del FC Barcelona.
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CADA DIJOUS A LA NIT

ta pel carrer, un fet que ara és del tot habi-
tual. Fa anys, però, no ho era tant i això el va
portar a viure situacions surrealistes. Per
aquella època, les seccions del Barça lluïen
pantalons blancs i un dia de l’any 71, entre-
nant per Sant Joan Despí, la policia el va atu-
rar i li va preguntar on anava “en calçotets”.
A més, quan anava cada dia de casa seva a les
oficines del Barça, que llavors eren al carrer
del Bruc 166, veia com un guàrdia urbà que
dirigia el trànsit de la cruïlla de Muntaner
amb la Diagonal, aturava els cotxes quan 
el veia arribar perquè no hagués de canviar 
el seu ritme. Eren altres temps.

Contacte directe amb els jugadors

Però en tot aquest temps dins del FC Barce-
lona, evidentment, les coses han canviat

molt. I el funcionament del club, també: 
“Ara el Barça no s’assembla en res a quan jo
hi vaig arribar. Tot és molt més professional.
Llavors érem 25 o 30 empleats i podies veu-
re normalment els jugadors de futbol per-
què passaven per les oficines, hi havia un
tracte directe.” Això el va portar també a viu-
re anècdotes amb estrelles del futbol mun-
dial que avui en dia són del tot impensables:
“Durant la meva època d’atleta venia co-
rrents des de casa meva a Sant Joan Despí 
i  quan arr ibava a l  Camp Nou donava 
15 voltes al camp. En la seva primera tem-
porada al club, Cruyff era sempre el primer
a sortir a entrenar i s’afegia a la meva cursa 
i fèiem algunes voltes junts.” 
També en aquells temps, quan Egido vivia
la seva plenitud com a atleta, va veure com

A la carrera esportiva de Vicente Egido li va
faltar un punt per ser del tot rodona: poder
participar en uns Jocs Olímpics. En els de
Montreal, en el 76, ja tenia la marca mínima
a la butxaca, però una lesió en els
campionats d’Espanya a Lasarte va fer que el
seu somni no és pogués complir. Tants anys
dedicats en cos i ànima  a l’atletisme han
portat Vicente Egido a guanyar diferents
títols com a corredor. En la seva època
d’atleta va guanyar tres Campionats
d’Espanya dels 3.000 metres obstacles 
i a més va arribar a ser campió de Catalunya
de proves tant diferents com els 1.500, 
els 5.000, els 10.000 i els 3.000 obstacles.

Una assignatura pendent

En la seva època d’atleta, s’entrenava fent voltes al
Camp Nou. De vegades, s’hi incorporaven alguns
jugadors de l’equip de futbol, com ara Cruyff

LA TAQUILLA

45-47 FCB24 CAT.qxp  5/12/06  12:21  Página 46



DESEMBRE DEL 2006 BARÇA 47

Mai oblidaré aquella tarda de febrer del 1989.
Estàvem a València, en el Campionat d'Espanya júnior
en sala. Corríem els 1.500 m. Escric en plural, perquè
les coses eren així: corria jo, però Vicente, un
entrenador, un professor i un pare en moltíssims
sentits, situat a peu de pista, m'acompanyava tot 
el temps. Quan es competeix en sala, tot té un aire
sufocant. Els neons en el sostre, que apareixen 
i s'esvaeixen; la pista, que cruix al pas del grup; l'olor
de liniment; les veus del públic a la grada. La veu de
Vicente ressonava sobre totes. L'home vociferava,
deixant anar instruccions mentre avançàvem, fins que
ens trobem a 900 metres de la meta. En aquest
instant hi va haver moviment al davant, així que vaig
maniobrar i vaig aparèixer després dels dos primers.
Llavors, la veu de Vicente es va magnificar: “Aguanta
fins que quedin 400 metres!”, va començar a repetir.
I ho va repetir i ho va repetir, i la veu es va esmunyir
en el subconscient, fins a convertir-se en una certesa.
I vaig prendre la decisió: fins i tot a falta de 400
metres per a la meta, ja havíem guanyat el títol. 
Va ser un gest de vehemència i de fidelitat. Han
passat 17 anys, i la meva fe envers el Vicente només
s'ha multiplicat. Algun de vostès ha passat totes les
tardes dels seus últims vint anys en una pista
d'atletisme, educant els seus atletes, il·lusionant-los,
il·lusionant-se amb ells, simplement perquè sí?”.

Periodista de La Vanguardia
i exatleta del FCBarcelona

UN ENTRENADOR VEHEMENT

Sergio Heredia

Rinus Michels, Míster marbre, comptava amb
ell per imposar mà dura sobre alguns dels seus
homes: “En la temporada 75-76, Sotil i He-
redia es van afegir tard a l’equip perquè van
allargar les seves vacances. Michels els va cas-
tigar a donar voltes al camp amb mi. Cada
volta que fèiem ells escurçaven més el camí i
al final gairebé només rodejaven el cercle
central”. I ho comenta amb un somriu-
re fort que ressona pertot arreu.

L’evolució de la secció

Tota aquesta vida dins de l’atle-
tisme blaugrana li ha permès
viure les diferents etapes que
ha tingut la secció. Com la
dels anys 80, quan el club
comptava amb atletes histò-
rics com José Manuel Abascal,
Martin Fiz i Javier Moracho.
Sempre, però, sota l’atenta mi-
rada de Gregorio Rojo, a qui 
Egido considera “un segon pare” 
i que durant tants anys va ser 
“ l ’a lma mater  de la  secció”.  
Aquella va ser l’època daurada del
Barça i ara l’equip blaugrana torna
a ser  a  l ’e l i t  per  mèrits  propis ,  
lluitant contra els grans equips for-
mats per les marques esportives, di-
ferents organismes oficials o fins i
tot governs autonòmics. Poden pas-

sar els anys però ell segueix sent-ne protago-
nista. Ja no vola sobre els obstacles i al camp
a través, ara ho veu des de la graderia treba-
llant amb els més joves o com a entrenador
d’atletes com Jacqueline Martin, a qui ha fet
campiona d’Espanya en cros llarg i curt. Pe-
rò ell recorda sempre que aquesta no és la se-

va feina, sinó la seva passió. La passió de
dirigir joves promeses del club entre-
nant al Parc Cervantes de Barcelona, o
la de viure en directe totes les proves atlè-

tiques que pot, tant a Catalu
nya com a fora. 
La que Egido considera la seva
feina, la seva tasca diària a les
oficines del club, és dins el De-

partament de gestió esportiva,
organitzant horaris d’entrena-

ments al Palau Blaugrana o al Pa-
lau Blaugrana 2 de totes les catego-
ries de les seccions, excepte del primer

equip de bàsquet. O també gestionant
viatges i allotjaments de tots els equips

inferiors en els diferents campionats, tant
oficials com amistosos que es juguen per tot
l’Estat espanyol. Això el fa estar en contac-
te amb molta gent, tant dins del club com
a fora. Si a tot això hi afegim el seu caràc-
ter obert i bromista, el resultat és que no
passa mai desapercebut. És Vicente Egido,
una personalitat dins del Barça i dins de 
l’atletisme �

Vicente Egido, al costat del
president Agustí Montal,
oferint-li un títol de la secció.
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En l’esport en general, i en el cas concret
del futbol, els peus són l’element anatòmic
més important del cos, ja que estan sotme-
sos a un treball intens i d’estrès constant du-
rant la pràctica esportiva. Per aquest motiu,
la podologia aplicada en aquest camp esde-
vé vital per definir l’anatomia dels peus dels
futbolistes, detectar possibles anomalies 
i corregir-les amb les corresponents planti-
lles o tractaments específics. I tot, per opti-
mitzar el rendiment dels nostres futbolistes.
Un dels aspectes més importants és la pre-
venció. Una bona feina de prevenció ajuda
a diagnosticar anomalies i a evitar les dife-
rents lesions del peu. Durant un partit de

futbol o un entrenament són moltes les cir-
cumstàncies que incideixen en possibles 
lesions com les topades, les caigudes o el ma-
teix estat del terreny de joc. El podòleg, con-
juntament amb els  preparadors  f í s ics  
i l’equip mèdic, contribueixen a minimitzar
aquests riscos pel bé del jugador partint de
la pròpia naturalesa del seu peu. Des del 
Serveis Mèdics, i sota la coordinació de 
l’àrea de podologia del club, es fa un segui-
ment regular dels peus dels futbolistes per
prevenir, sobretot, alteracions estructurals
de l’aparell locomotor. Qualsevol desajust
en el peu pot repercutir negativament als tur-
mells, als genolls o a la columna vertebral.

Durant la pretemporada es fa una revisió
completa a tots els jugadors del primer equip
de futbol per valorar-ne l’estat podològic. 
La revisió consisteix en un complet estudi
biomecànic de la marxa i està dividida en di-
ferents fases. Per començar es fa una explo-
ració podològica per determinar la tipolo-
gia del peu. En aquest cas, els ulls i les mans
de l’expert són les millors eines per concre-
tar-ne la morfologia, que es classifica en peu
pla, peu cavus (contrari al peu pla i amb el
pont més elevat del normal) i peu normal.
En el cas dels futbolistes, el peu cavus és el
més habitual, tot i que la morfologia pot ser
del tot variada.

48 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

Des dels Serveis Mèdics del club es treballa a fons perquè els peus dels futbolistes estiguin en les millors condicions per 
a la pràctica esportiva que exigeix l’alta competició. La labor de podòlegs experts esdevé necessària per ajudar a prevenir
patologies associades al peu i evitar possibles lesions durant els entrenaments i partits

SERVEIS MÈDICS FC BARCELONA. 

COORDINADOR: Francesc Orenes I FOTOS: Bevenrain

EL MILLOR TRACTE PER ALS MILLORS PEUS

El podòleg Bernat Vàzquez amb 
el jugador Edmílson durant 
una revisió de pretemporada.
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SALUT I ESPORT

La importància d’un bon

calçat esportiu

Un bon calçat és imprescindible per evi-
tar lesions al peu durant la pràctica del 
futbol. Per aquest motiu és necessari que
la bota s’adapti a la naturalesa del peu i no
a l’inrevés. El podòleg del club recomana
que les botes siguin neutres i estables, és a
dir, que no siguin ni massa flexibles ni lleu-
geres i que la forma sigui com més simple
i equilibrada millor. La sola també és una
part molt important ja que ha de ser prou
consistent per evitar que es doblegui per
la zona intermèdia i provoqui lesions d’es-
très per sobrecàrregues. Els tacs també són
un element cabdal depenent de la seva for-
ma i longitud i de la disposició que tin-
guin a la sola. És important no escollir el
calçat esportiu per motius estètics ja que
una bona aparença pot amagar defectes
estructurals i mecànics que perjudiquen
el peu del futbolista.

En segon terme, i amb l’ajuda d’aparells 
tecnològics d’última generació, els jugadors
es col·loquen unes plantilles especials amb
sensors que determinen el comportament
del peu dins de la bota. Aquests sensors eme-
ten uns senyals  de ràdio amb tots  e l s  
paràmetres que són captats per un ordina-
dor. Per tenir el màxim de paràmetres possi-
bles, es fa un estudi amb el peu estàtic i en
moviment, és a dir, caminant i corrent i es
fa una mitjana de totes les dades.
Durant la revisió també es fa una baropodo-
metria de pressions amb el peu descalç, que 
serveix per obtenir una anàlisi digital de
l'empremta dinàmica del peu en totes les se-
ves zones de pressió. Els resultats també són
reflectits en un ordinador i es comparen 
totes les dades obtingudes. La revisió també

es complementa amb radiografies, per ana-
litzar l’anatomia òssia i articular del peu, 
i altres proves específiques.
Les lesions més habituals dels peus dels 
futbolistes són les següents; fascitis, dolor a
l’arc intern per una sobrecàrrega del tendó
de la fàscia plantar; ungles negres (hemato-
ma subunglial), que es produeixen per tre-
pitjades; i les butllofes, molt habituals du-
rant  la  pretemporada.  La per iost i t i s ,  
la tendinitis, la metatarsàlgia o les durícies
són altres afectacions del peu del futbolista.
En el cas que algun futbolista pateixi alguna
alteració als peus que afecti l’amortiment 
i estabilitat, l’àrea podològica del club pre-
para unes plantilles personalitzades per 
corregir els punts de recolzament afectats 
i se’n fa un seguiment evolutiu �

Les afectacions als peus poden repercutir
negativament en altres parts del cos com els turmells 
o genolls i provocar sobrecàrregues
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EL CLUB PER DINS
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ALBERT PERRÍN, ESPERIT REBEL
Ja fa mesos que la junta directiva del
Barça té nou degà. Albert Perrín i Calvet,
de 62 anys, va passar a ser el directiu de
més edat, per sobre d'Albert Vicens,
quan ara fa un any va incorporar-se a
l’equip directiu liderat pel president Joan
Laporta. És un veterà, doncs, amb una
trajectòria blaugrana que és la d’un culer
de tota la vida. I una cosa no treu l’altra,
ja que sempre ha exercit un esperit 
crític alhora que exigent i positiu. 
“Jo tinc un esperit rebel, però sempre
per construir”, adverteix

TEXT: Antoni Aira I FOTOS: Bevenrain Fa 37 anys que és soci. La xifra la té molt
clara perquè és l’edat del seu fill gran, l’Albert.
Quan aquest va néixer, aquell pare novell que
era Perrín l’any 1969 va decidir fer com tants
altres aficionats blaugrana que decideixen fer-
se el carnet alhora que se’l fa el fill, amb qui en
el futur compartirien tardes d’afició esportiva
al Camp Nou.
Perrín va començar a seguir partits del Barça
en directe amb el seu oncle Antoni, al camp
de les Corts. Però sens dubte els millors mo-
ments els ha passat al Camp Nou. Quan pen-
sa en un partit especial a l’estadi, el record va
lligat a un referent que per a ell és indispensa-
ble des de fa anys: “He viscut molts partits me-
morables al Camp Nou, però alguns dels mi-
llors van associats a la primera temporada del
Johan Cruyff al club, quan vam guanyar la Lli-

ga després de massa temps de sequera”.
Va passar moltes tardes d’afició futbolística 
i blaugrana a l’estadi, però no en tenia prou. 
I així va ser com ja fa molts anys, abans de co-
mençar a implicar-se en el dia a dia del club,
va seguir el primer equip de futbol en els des-
plaçaments. Recorda que, amb el temps, 
alguns d’aquests viatges els va fer amb amics
com el mateix Joan Laporta o l’actual vicepre-
sident Alfons Godall. I Perrín destaca alguns
d’aquests desplaçaments per una coneixença
clau que hi va fer: “Em van donar l’oportuni-
tat de conèixer l’Armand Carabén, que per a
mi sempre ha estat un referent com a barcelo-
nista i com a persona”. En aquells viatges, 
i fruit del seu caràcter extravertit, també va co-
nèixer jugadors amb els qui faria molta amis-
tat: “Al Pep Guardiola, el Sergi, el Chapi

Albert Perrín, davant d’una
banqueta del Miniestadi. A la

dreta, al seu despatx 
professional.
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(Ferrer), el Nadal, el Salinas i per descomptat
el Txiki i el mateix Johan, els vaig conèixer 
així i vam fer una amistat que encara dura avui.”
Ell es reconeix rebel per naturalesa. Això, 
sumat a la seva amistat amb un conscienciat
Armand Carabén, li va fer veure que a banda
del factor esportiu, al club hi havia coses que
no rutllaven com calia. Així va esdevenir un
dels  històrics  opositors  a l  nuñisme :
“Vèiem que hi havia coses en el sistema que
fallaven, sobretot perquè el poder concentrat
en unes mans durant molts anys no és bo per
a cap entitat.” A poc a poc es va anar impli-
cant més en el dia a dia del club, per exemple,
amb la seva incorporació a la candidatura que
l’empresari Àngel Fernández va presentar a la
presidència del club, l’any 1997: “Sabíem que
no guanyaríem, però estàvem decidits a 
fomentar el debat que tota entitat necessita.
Cal tenir present que en aquella època no pas-
sava com ara, quan tenim set tertúlies radio-
fòniques i dues de televisives. Llavors no hi
havia res de semblant i, per tant, era difícil que
els barcelonistes rebessin el missatge dels qui

no estaven d’acord amb el que es feia al club.”
Després d’aquella experiència, ell i molts altres
van veure que “hi havia la necessitat de fer al-
guna cosa més”, sobretot inquiets per certs dub-
tes que planaven sobre la gestió del club i de la
Fundació. Així va néixer l’Elefant Blau: “Volí-
em generar debat i en un principi no ens vam
plantejar de presentar-nos a unes eleccions.”
Això va ser així fins a l’any 2000, quan la ma-
joria del grup es va incorporar a la candidatu-
ra de Lluís Bassat. Aquell projecte no va qua-
llar i finalment va ser a partir de l’any 2003, de
la mà de Joan Laporta, quan finalment Perrín
va culminar molts anys de dedicació al club,
quan va poder col·laborar amb la seva junta.
El novembre del 2005 va incorporar-se a la 

directiva del Barça, i ara en col·laboració direc-
ta amb els seus amics Txiki i Alexanko, 
treballa pel futbol base del club amb un objec-
tiu clar: “No és important guanyar sinó formar,
perquè hem de treballar per formar bons juga-
dors que en el futur competeixin al màxim 
nivell, al nostre club o fora.” Adverteix també
que actualment “hi ha quatre o cinc nois que
poden pujar al primer equip en dos o tres anys”.
Tothom que el coneix personalment sap com
d’important és el Barça per a ell. Per això asse-
gura que la dedicació “extra” que li ofereix en
els darrers anys, la pot fer en gran part gràcies
a la comprensió de la família i a l’ajut dels seus
socis professionals. Perrín és president del grup
Altea i conseller de diverses societats  �

ALBERT PERRÍN
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UUnn  ddeessiigg  ccoommpplleerrtt  ddeess  qquuee  ééss  aa  llaa  jjuunnttaa::

tornar la identitat de país al club.

UUnn  ddeessiigg  ppeerr  ccoommpplliirr  dduurraanntt  aaqquueesstt

mmaannddaatt::  consolidar el projecte que vam
iniciar fa tres anys.

UUnnaa  ffrraassee  ddeell  CCaanntt  ddeell  BBaarrççaa::  “Tots units
fem força”. 

UUnn  eennttrreennaaddoorr  ii  uunn  jjuuggaaddoorr  ddee

rreeffeerrèènncciiaa::    el mestre, Johan Cruyff.

UUnnaa  aaffiicciióó::    la música i estar amb la família. 

UUnn  rraaccóó  ddeell  ppaaííss  ppeerr  ddeessccoonnnneeccttaarr::

l’Empordà.

UUnn  ppeerrssoonnaattggee  hhiissttòòrriicc::  vaig perdre el pare
quan jo era jove, i conèixer l’Armand Carabén
va ser molt important per a mi.

UUnn  aallttrree  eessppoorrtt,,  aa  bbaannddaa  ddeell  ffuuttbbooll::  

la botifarra.

“En el futbol base no és important guanyar sinó
treballar en la formació de bons jugadors que 
en el futur competeixin al màxim nivell”
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‘Tente’ Sánchez fent malabarismes
amb la pilota al Camp Nou. Més de
25 anys separen les dues imatges.
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Pocs futbolistes que han lluït la samarreta
del Barça poden presumir d’un currículum com
el de Tente Sánchez: una Lliga, dues Recopes
d’Europa, quatre Copes del Rei i dues Copes de
la Lliga.  Des que va debutar en el primer equip
de la mà de Laureano Ruiz a les acaballes de la
temporada 75-76, Sánchez es va convertir en un
dels jugadors més importants pels diferents en-
trenadors que van passar per Can Barça. 
“Vaig treballar a les ordres de nou entrenadors i
de tots en tinc bons records. Els que més em van
marcar van ser Udo Lattek, amb qui tenia un fe-
eling especial i, sobretot, Menotti. El Flaco em
va donar una gran confiança. Amb ell vaig ju-

gar molts partits i vaig
fer una de les millors

temporades amb el
Barça”, recorda.

José Vicente Sánchez
Felip va néixer a 
Barcelona el 8 d’octu-
bre de 1956. Va donar
les seves primeres
puntades a una pilota
als Salesians de Bada-
lona i a l’Artiguense.

El seu talent no 

va passar des-
apercebut i, després de

superar una prova, va 
fitxar pel juvenil del Barça,

des d’on va donar el salt, primer al

Barça Atlètic i, l’any 1975, al primer equip. El
seu debut a la lliga no l’oblidarà fàcilment. Va
ser en un derbi contra l’Espanyol, a Sarrià,  amb
una contundent derrota (3-0).  Va ser una gran
decepció per a aquell jove interior dret que vi-
via el moment més important de la seva carre-
ra. Però la seva trajectòria al Barça li depararia
moltes més alegries que decepcions.

Al costat dels cracs

Al llarg d’onze anys en el primer equip blaugra-
na, Sánchez va compartir vestidor amb alguns
dels millors jugadors del moment: Cruyff, 
Neeskens, Maradona, Schuster, Carrasco, 
Migueli... Mai va tenir cap problema de convi-

vència, tot i que es tractava de jugadors amb una
forta personalitat: “Eren uns fenòmens com a ju-
gadors i també com a persones. Amb Schuster
vaig compartir habitació a les concentracions i
ens vam fer molt bons amics. Maradona era un
crac en tots els aspectes. En aquella època jo era
el capità de l’equip i mai vaig tenir cap problema
amb ells; al contrari, m’ho van posar molt fàcil”.
Sánchez guarda bons records de la seva etapa
com a capità del primer equip durant les tem-
porades 81-82 i 82-83: “La decisió va ser con-
sensuada entre els companys de vestidor 
i l’entrenador, Udo Lattek. Per a mi ha estat  un

honor defensar la samarreta del Barça i lluir el
braçal de capità. A més, no em puc queixar dels
títols que vaig guanyar amb el Barça. Tots fan
il·lusió però el meu millor moment el vaig viu-
re després de guanyar la final de la Recopa al
Camp Nou contra l’Standard de Lieja per 2-1,
la temporada 81-82. Va ser molt especial per a
mi, ja que vaig aixecar la meva primera copa com
a capità. A més, va ser un títol molt important,
ja que acabàvem de deixar escapar la Lliga quan
ho teníem tot a favor i ens va compensar 
d’aquella gran decepció. Per arrodonir l’alegria,
a l’endemà marxava concentrat amb la selecció
espanyola per preparar el Mundial d’Espanya.” 
Des que es va retirar, ara fa 15 anys, José Vicen-

te Sánchez no s’ha desvinculat del món del 
futbol gràcies a la seva tasca com a agent de 
futbolistes. La seva professió li permet analitzar
les diferències entre els futbolistes de la seva èpo-
ca i els d’ara: “Ara és un ambient més cosmopo-
lita amb l’entrada en vigor de la sentència 
Bosman. Abans, només podien jugar dos estran-
gers i la majoria érem catalans o de la resta de 
l’Estat i això facilitava molt la relació entre no-
saltres.  Molt sovint sortíem a sopar plegats i es
creava un ambient de molta camaraderia. No dic
que ara no passi el mateix, però potser les rela-
cions no són tan personals com fa uns anys.” �

José Vicente Tente Sánchez ha protagonitzat alguns dels moments més brillants de la història del Barça. Va marcar el primer gol
blaugrana a la històrica final de Basilea i com a capità, va aixecar la Copa del Rei guanyada a Saragossa contra el Reial Madrid 
amb el famós gol de Marcos a l’últim minut. Sánchez va jugar al Barça durant onze temporades i en va ser capità entre 1981 i 1983

TEXT: David Puig I FOTOS: Arxiu FCB / Bevenrain

SÁNCHEZ, RECORDS DE CAPITÀ

La final de Basilea està molt present en el record de Tente Sánchez: “Va ser un dels moments més emocionants de la meva carrera i un punt
d’inflexió en la història del club. Aquella final està plena de bons records: el desplaçament massiu de seguidors, el gol que vaig fer, l’esclat de joia

del barcelonisme... El club necessitava un moment així. Hi havia massa emocions contingudes durant molts anys on els èxits no ens havien
acompanyat. Poques vegades es va poder veure un desplaçament tan massiu de seguidors a una final. Vam impressionar mig món, fins i tot el
Reial Madrid; mai oblidaré com el president Luis de Carlos va baixar als vestidors a felicitar-nos. Ni ell es creia el que havia vist a les graderies.
Aquella Recopa va servir perquè el Barça recuperés l’autoestima. Després d’aquella nit, res va tornar a ser igual. El meu gol? Home, n’he marcat 
de més bonics però potser no tan importants. Tenint en compte que no era un gran golejador, no està malament marcar en una final tan recordada.” 

Basilea, un punt d'inflexió en la història

JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ

"Menotti i Lattek són els tècnics que més m’han
marcat”, recorda Sánchez, que assegura que amb el
'Flaco' va fer una de les seves millors temporades
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“Molts camps de futbol he conegut en els
meus llargs anys de peregrinatge; alguns de mo-
derns com el del Roma, D'altres, atrotinats com
el de Wembley, però aquest Estadi del Club de
Futbol Barcelona, a primer cop de vista, m’ha
causat una impressió desconeguda; única.” Amb
aquestes paraules l’escriptor Julio Cueto des-
crivia la primera impressió que el llavors novís-
sim Camp Nou va exercir sobre els seus ulls
acostumats a camps i gespes. 
El 24 de setembre del 1957 s’estrenava i es pre-
sentava en societat el Camp Nou, un estadi que
havia de substituir, tant a nivell d'espai com de
simbolisme, l’empetitit camp de les Corts per
la màgia futbolística de l’equilibrista “Laci” 
Kubala. Prendre el relleu d’un espai sentimen-
tal mai no ha estat senzill i l’escalfor de l’Estadi

havia de permeabilitzar ràpidament el sistema
emocional identificat amb les línies blanques 
i les porteries envellides de les Corts. 
Francesc Mitjans, l’arquitecte del Camp Nou,
que va morir el passat 20 de novembre, va re-
bre l’encàrrec al 1954, juntament amb Josep
Soteras Mauri i Lorenzo García-Borbón, 
d’articular i dissenyar el nou estadi del Barça. 
Mitjans, cosí del llavors president Miró-Sans,
no era aficionat del futbol però com a profes-
sional modern i persona perfeccionista, va op-
tar per voltar Europa perseguint models que l’a-
judessin a trobar les peces precises i les premisses
necessàries per construir el camp. Un estadi que
havia de reunir els paràmetres bàsics per con-
vertir-se en el recinte més útil i simbòlic possi-
ble per al Barça i per extensió, per al barcelo-

El 24 de setembre del 1957 el Barça
estrenava l’estadi més adaptat a les
noves necessitats del futbol que fins
llavors s’havia construït. L’endarreriment
que l’Estat espanyol vivia en altres
àmbits no va ser obstacle per a la
creativitat i l’habilitat de l’arquitecte
Francesc Mitjans, que va dissenyar
l’espai ideal on l’espectador i l’espectacle
es confonen sentimentalment. Quaranta-
nou anys després el Camp Nou continua
sent un referent

TEXT: Míriam Nadal I FOTOS: Arxiu FCB

ENCARA VIGENT, ENCARA NOSTÀLGIC

QUINA NIT!
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Una imatge que recull un moment
històric: el primer gol al Camp Nou.
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LA INAUGURACIÓ DEL CAMP NOU

nisme. I per entendre el dibuix del Camp Nou
és necessari recuperar un dels verbs del diccio-
nari arquitectònic de Mitjans: respirar. 
L’arquitecte del Camp Nou volia que esdevin-
gués un estadi disassociat de blocs ortopèdics
d’edificis, que no estigués encaixonat entre 
edificacions impersonals. 

Un equip per al record

Ramallets, Olivella, Bruqué, Segarra, Vergés,
Gensana, Basora, Villaverde, Eulogio, Kubala
i Tejada van formar l’onze que va trepitjar per
primer cop el Camp Nou. El Barça va vèncer
per 4-2 al Varsòvia amb gols d’Eulogio, de Te-
jada i de Sampedro i Evaristo, que tots dos ha-
vien sortit en el segon temps. Aquell enfronta-
ment de caràcter internacional va ser tractat en
l'època com un punt i a part, més enllà d’un

compromís esportiu sinó que una data per a la
història.  “Més que el partit, va importar 
l’esdeveniment”, apuntava la crònica esportiva
del diari Barcelona Deportiva. I continuava: 
“Per brillant que hagués estat el partit entre els
polonesos del Varsòvia i els blaugrana del Bar-
celona és indubtable que sempre la qualitat del
joc hauria quedat per sota de l'esdeveniment”.
I és que el modern, elegant i dominant Camp
Nou es convertia en el nou referent del barce-
lonisme, aquella tarda i per sempre.  
“Una cosa de tan grandiosa magnificència que
fins i tot l’espectacle futbolístic del seu progra-
ma ha quedat en segon pla, davant de tan des-
plegament d’art. El viatge des de qualsevol punt
del globus, queda justificat”, explicava l’exse-
leccionador italià Vittorio Pozzo, que va pre-
senciar el matx en directe. I és que Mitjans, que
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Francesc Mitjans (Barcelona, 1909-
Barcelona, 2006) va deixar-nos el passat
20 de novembre, just un any abans del
50è aniversari del Camp Nou. A banda
d’edificar l’estadi, Mitjans va situar-se al
capdavant de projectes com el Reial Club
Nàutic de Barcelona (1958), exemple
d’arquitectura racionalista, o la torre,
també mítica, del Banc Atlàntic a la
Diagonal, que avui és la seu del Banc 
de Sabadell. 
Tot i el seu llarg currículum, serà recordat
com l’arquitecte del Camp Nou que havia
de substituir el camp de les Corts.
L’arquitecte, que va ser reconegut pel
Foment de les Arts Decoratives, el 22 de
novembre del 2005, és una figura clau per
interpretar la renovació de l’arquitectura
catalana a partir dels anys cinquanta.

Celebració sense l’artífex

El 24 de setembre del 1957 s'estrenava el Camp Nou,
un estadi que havia de substituir, tant a nivell d'espai
com de simbolisme, l’empetitit camp de les Corts
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havia visitat diferents estadis abans de presen-
tar el seu projecte, havia observat els dèficits 
arquitectònics de l’Olímpic de Roma que 
s’estava construint, o fins i tot, el mateix colos-
sal Maracaná, on considerava que els aficionats
estaven situats massa lluny del terreny de joc.
No havia vist enlloc el Camp Nou que volia. El
gran estadi que volia traçar estava per dibuixar
i per edificar. Mitjans havia observat recintes es-
pectaculars ideats per a concentracions de tipus
polític, però l’objectiu de l’estadi que havia de
plasmar era un altre: era l’espai per esguardar els
partits de futbol d’un club que creixia sense pa-
rar. L’arquitecte, convençut, va aconseguir que
Miró-Sans i la seva directiva comprengués 
i acceptés el seu projecte i van adquirir més te-
rrenys per aixecar aquest nou estadi, que sense

estar aïllat, estigués desvinculat d’altres conglo-
merats arquitectònics, que sense estar apartat,
esdevenia una construcció amb singularitat prò-
pia. Amb transcendència dins de la ciutat de
Barcelona, a la qual des del primer segon va que-
dar estretament lligat i que continua exercint
un focus d’atracció. 

Entrades i pressupostos

L’entrada general per al partit inaugural entre
el Barça, que era el vigent campió de la Copa
del Generalísimo, i el campió polonès, costava
40 pessetes i la més cara, 300. Aquell partit es
va jugar a dos quarts de cinc de la tarda i tres
quarts d’hora més tard, Eulogio Martínez mar-
cava el primer gol de la història del Camp Nou.
Una enorme edificació que s’havia construït en

un temps rècord de 18 mesos i un cost aproxi-
mat de 228 milions de pessetes. 
Una obra perdurable. Si el fet que l’estadi respi-
rés era una prioritat per Mitjans, que no cadu-
qués era l’altra obsessió de l’arquitecte, un ho-
me avançat al seu temps, com ha demostrat el
pas dels anys. Els estadis amb columnes havien
quedat desfasats. El camp havia de ser agosarat
i calia jugar amb els volums i els perímetres per
convertir-lo en únic. L’hàbil dissenyador d’edi-
ficis no sols va comprendre que l’encàrrec era
per construir un camp adaptat als nous temps,
sinó que havia de guardar mimetisme amb la
dimensió social del club, amb el creixement 
exponencial que viuria. Mitjans ho va com-
prendre. No volia que, per capacitat, el futbol
hagués de traslladar-se del Camp Nou �

El president Miró Sans, amb corbata, surt
al terreny de joc en el partit inaugural.

Els jugadors del Barça
surten al Camp Nou.

L’arquitecte Francesc
Mitjans (amb ulleres),
fent una visita d’obres
amb Miró Sans.
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Per a Clares va ser, sens dubte, “un dia
inoblidable”. “La gent estava molt contenta 
i jo vaig sentir una gran satisfacció personal ja
que, per a un jugador humil, fer-li cinc gols a
aquell València era meravellós”. Manolo 
Clares havia arribat a Barcelona el 1974 proce-
dent del Castelló. Al Barça va compartir ves-
tuari amb Cruyff, Neeskens, Rexach, Asensi,
Olmo o Sotil però mai va poder guanyar la 
Lliga. Aquell Barça va quedar tres temporades
consecutives en segona posició.
Tanmateix, el 28 de novembre del 1976 el 
Barça es va convertir en una màquina de fer gols
i futbol, va imposar-se 6 a 1 al València en un
partit que va dominar de cap a peus i, si això fos

poc, es va situar com a líder de Primera. “Avui
hauríem vençut qualsevol equip del món per-
què és impossible brodar un joc tan perfecte
com el que hem fet”. Així de clar ho tenia 
Rinus Michels, l’entrenador d’aleshores, que
enmig del bon ambient existent va confessar un
temor: “Ara només em preocupa que segrestin
el Manolo ja que no sé què faríem sense ell”. 
I és que aquella nit Manolo Clares va entrar en
el selecte grup de futbolistes que han estat 
capaços de fer cinc gols en un sol partit de 
Lliga. Al Barça només n’hi ha quatre més: 
Navarro (temporada 49/59), Kubala (51/52),
Martínez (59/60) i Krankl (78/79). El rècord
absolut de gols està en possessió de Kubala, que

L’ENIGMA

Ara fa 30 anys, el 28 de novembre del
1976, Manolo Clares va escriure el seu
nom a la història del Barça. Aquest
davanter nascut a Madrid el 1948 i fill
del conserge del camp de l’Atlètic de
Madrid va marcar cinc gols en un partit
de Lliga. I això que el rival era el
València de Kempes, Rep i Diarte, un
gran equip que arribava al Camp Nou
com a líder de la classificació
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Celebració d’Asensi, Sánchez
(el número 8) i Clares, a la
dreta, en el partit contra el
València de fa 30 anys.

TEXT: Aleix Santacana I FOTOS: Horaci Seguí

LA NIT QUE CLARES EN VA FER CINC

La Pista: era fill del conserge del camp de l’Atlètic de Madrid.
La Solució: Manolo Clares

Nom del guanyador: Amadeu Puchal i Samahuja. Soci núm. 20.016. Rebrà una samarreta signada del seu jugador preferit.

L’enigma anterior: Alcántara és el jugador que més gols ha fet en la història del Barça, però quin és el segon jugador que
n’ha fet més en un sol partit oficial?

58-59 FCB24 CAT.qxp  4/12/06  12:08  Página 58



va fer-ne set a la temporada 1951/52, una 
xifra que sembla difícil que es pugui superar.

Gols a la memòria

El primer gol del partit va arribar al minut 34.
Xut d’Asensi que no va blocar el porter del 
València i que Clares, oportunista com sem-
pre, va aprofitar per enviar al fons de la porte-
ria de Balaguer. El segon va caure 10 minuts
després. Penal a favor del Barça que Clares va
convertir en el 2 a 0, resultat amb el qual s’arri-
baria al descans. Al primer minut de la represa
el mateix Clares va fer el tercer amb una rema-
tada de cap. Amarillo va ser l’autor del quart
gol del Barça i tot i que el València havia reduït
la diferència mitjançant un gol de Diarte, de
penal, al minut 70, Clares va tornar a tenir l’op-
ció de transformar una pena màxima. 
“El Camp Nou imposa molt! Nosaltres sem-
pre dèiem que si fallaves una ocasió clara ana-
ves directe al fossar. I això és el que jo pensava
abans de xutar aquell segon penal”, rememo-
ra. Però Clares el va marcar i, a més, encara va
tenir temps d’arrodonir la golejada amb un nou

cop de cap que va significar el sisè gol del 
Barça, el cinquè del seu compte particular.
Com marca la tradició, Clares conserva la 
pilota d’aquella nit històrica “però s’acaba des-
inflant, la deixes en un racó i al final el que et
queda és el record”. El record d’haver jugat qua-
tre temporades al Barça, entre 1974 i 1978 
(un període decisiu en la història d’Espanya i
de Catalunya); el record d’haver guanyat una
Copa d’Espanya (1978); el d’haver marcat dos
gols en el dia del seu debut contra l’Oviedo; 

el d’haver jugat al costat de Cruyff, “el verita-
ble director d’orquestra de l’equip”; el d’haver
estat el màxim golejador del Barça la tempo-
rada 76/77; però, sobretot, el record que li que-
da a Clares és el d’haver marcat cinc gols en un
partit de Lliga davant el València.
Ara, 30 anys després d’aquella fita, Manolo
Clares viu a Castelló, continua pendent del dia
a dia del Barça i té una penya atípica a les Corts
que porta el seu nom. Ningú oblida la nit que
Clares en va fer cinc �

Les respostes s’han de fer  arribar, fent constar el nom i el número de soci, a: 

Correu: Revista Barça. Av. d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Correu electrònic: revista@fcbarcelona.cat

L’ENIGMA

LA PISTA:
A mitjans del segle XX, va ser campió d’Espanya en totes les especialitats durant deu anys seguits.
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Centre de Documentació Barcelonista
Coordinació: David Saura

Quin esportista del club va ser la principal referència d’una secció del FC Barcelona

ja desapareguda?

Clares, que va jugar quatre

temporades al Barça, encara

recorda que “el Camp Nou

imposa molt”

Clares celebra un
dels cinc gols que
va fer-li al València.

El dia 6 de febrer del 1977 en un polèmic 
Barça – Màlaga disputat al Camp Nou l’àrbitre
Melero Guaza va expulsar Johan Cruyff, acu-
sant-lo d’haver insultat greument la seva ma-
re. L’holandès, però, sempre ha dit que ell es
va dirigir a Clares per dir-li “Manolo, marca ya”.
L’expulsió de Cruyff va desencadenar l’ira del
Camp Nou i l’equip blaugrana va haver de pa-
gar una multa de 200.000 pessetes. A Cruyff
el van suspendre per tres partits i el Barça no
va poder lluitar pel títol de Lliga. Per cert, aquell
dia Manolo Clares no va marcar.

“Manolo, marca ya”
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Sergi López va néixer a Granollers el 6 
d'octubre del 1967. El seu pare, Julià, va ser
jugador del Condal, l'antic filial barcelonista,
i havia estat substitut en un parell d'ocasions
de Ladislau Kubala, mentre que els seus dos
germans, Juli i Gerard, van lluir també la 
samarreta blaugrana: Juli, el mitjà, va arribar
a ser jugador del Barça B; Gerard, el germà 
petit, l'actual futbolista del Mònaco, va ser 
jugador del primer equip del FC Barcelona,
en dues etapes diferents. 
Sergi era molt bo. Oriol Tort, el llegendari des-
cobridor de joves talents barcelonistes, es va 

fixar en ell amb només 13 anys i va haver de
lluitar amb el Reial Madrid, que també el vo-
lia. Finalment, Tort va convèncer la família
amb la promesa que cada dia un taxi el porta-
ria a Barcelona des de Granollers. Era l'any
1980. Pocs anys després ja era considerat la joia
del planter barcelonista. Josep Mussons, ales-
hores directiu responsable del futbol base, 
va arribar a dir que al Miniestadi havia nascut
"la Montserrat Caballé del futbol". 
Malauradament, un funest dia de febrer del
1987 li va arribar el maleït flagell de les lesions.
Aquell dia plovia i havia anat a entrenar-se 
sota cobert, al Palau Blaugrana, on Sergi se sen-
tia especialment a gust, ja que li agradava molt
el bàsquet. Després d’un llançament a cistella

va caure en mala postura i es va trencar el ge-
noll. La lesió va ser molt greu: li van fer fins a
cinc artroscòpies. Malgrat això, amb 20 anys,
a la temporada 1987-88 Luis Aragonés se'l va
emportar al primer equip, però no va jugar ni
un sol minut. Per fi, ja amb Johan Cruyff a la
banqueta, el 6 de novembre del 1988, a l'esta-
di Nuevo José Zorrilla de Valladolid, va debu-
tar amb el primer equip del Barça ocupant la 
posició de '4' per davant de la defensa. Sergi,
malgrat les seves periòdiques molèsties físiques,
va jugar vuit partits oficials durant aquella tem-
porada i onze a la 1989-90. A la temporada

1990-91 ja només va jugar dos partits de 
Copa del Rei, i a la següent va ser cedit al Reial
Mallorca, on va arribar a disputar 22 partits de
Lliga. Desvinculat ja del Barça, va fitxar pel Sa-
ragossa, on va estar tres temporades, fins a la
1994-95, guanyant la Recopa d'Europa l'any
1995. Amb 28 anys, les lesions el continuaven
martiritzant. Però ell no volia abandonar el fut-
bol, i l'octubre d'aquell any va fitxar pel Gavà,
un equip de la Segona Divisió B. 
Quan va acabar la seva carrera esportiva 
va marxar a l'Argentina, on va contraure ma-
trimoni i va tenir un fill. Per desgràcia, pro-
blemes familiars el van fer caure en una gran
depressió i va tornar cap a Granollers, on va
trobar la mort �

EN RECORD DE... SERGI LÓPEZ SEGÚ 
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Una final molt recordada

Sergi, que quan era juvenil era capaç 
de marcar 37 gols una temporada, 
va impressionar tothom amb exhibicions
com la de la final de Copa del Rei de
juvenils, l’1 de juny del 1986, quan el
Barça va golejar el Madrid per 6-3. 
Aquell dia va marcar un gol antològic 
que fins i tot va merèixer els aplau-
diments del l'àrbitre Ramos Marcos. 
El superlatiu talent de Sergi López era 
el d'un jugador de bona planta (1'80
metres i 70 quilos) amb una polivalència
que li permetia jugar a qualsevol lloc,
però preferentment com a 4, amb una
perfecta visió del joc i un terrorífic tret
des de fora de l'àrea. Josep Guardiola,
company seu d'aquells temps, escrivia 
a El Periódico de Catalunya: "Ara tenim
Márquez i temps enrere hi havia Koeman.
Abans d'ells vam tenir el Sergi".

El passat 4 de novembre ens va deixar als 39 anys Sergi López, un defensa format
al planter del Barça que tenia una extraordinària classe però que, per desgràcia, 
les lesions no li van permetre explotar al màxim nivell. Després de deixar el futbol
la vida no li va somriure

UN CRAC 
DEL MINIESTADI SENSE SORT

TEXTO: Manel Tomàs I FOTOS: Arxiu FCB

Josep Mussons, directiu del futbol base als anys
vuitanta, el va arribar a qualificar com "la Montserrat
Caballé del futbol" per la seva gran classe

61 FCB24 CAT.qxp  4/12/06  12:12  Página 61



62 BARÇA DESEMBRE DEL  2006

Tots els continguts del FC Barcelona des del
teu mòbil. Només cal connectar-se al portal
del Barça a Movistar Emoción, seguint els 
passos següents: entrar a  Movistar emoción
> deportes > fútbol > clubes de fútbol > 
FC Barcelona. Aquí s’hi poden trobar:
�Vídeos de BarçaTV
� Fotos, imatges dels Barça Toons, fons de
pantalla, logos i tons per descarregar
� Les últimes notícies de l’actualitat del fut-
bol i seccions, a més de tots els resultats i
les classificacions actualitzades 
� Subscripcions al servei d’alertes del club
per estar sempre informat de les últimes
novetats
Continguts en català i castellà.

Els socis tenen un 50% de descompte
en la subscripció i descàrregues del portal Mo-
vistar Emoción (servei exclusiu per a clients
de Movistar). Cal introduir la clau i el núme-
ro de soci, i el descompte s’aplicarà automà-
ticament si s’accedeix des del mateix mòbil.

Actualment més de 40.000 socis
ja reben el butlletí mensual gra-
tuït. Aquest inclou totes les no-
vetats dels avantatges del carnet
de soci; les noticíes més impor-

tants de cada mes, des de les
ofertes especials en compra 

d’entrades a la informació d’es-
pectacles o esdeveniments exclu-
sius per a socis; el calendari men-

sual de futbol i bàsquet, que es
va actualitzant una vegada es co-

neix el dia i l'hora del partit; 
un vídeo dels Toons gratuït; el

calendari de l’agenda cultural 
i d’espectacles; i els enllaços més

importants d’informació per a so-
cis al lloc web del FC Barcelona.

COM REBRE EL BUTLLETÍ?

Per rebre el Butlletí cal facilitar
el correu electrònic on es vol 
rebre, a l’Oficina d’Atenció 
al Barcelonista (OAB), al 902
1899 00, a l’adreça oab@fcbar-
celona.cat, o al fax número 
93 496 37 97.

Ja està en marxa el nou servei de Cobertura Barça, que ofereix als socis 
sèniors un programa exclusiu d’assegurances. Per només 5,11 €, aquesta
assegurança cobreix el soci sènior d’imprevistos com ara l’atur o l’hospi-
talització, alhora que inclou un programa d’indemnitzacions molt com-
petitiu. Els socis més joves gaudi-
ran ja a partir d’ara d’aquest servei,
atès que Cobertura Barça incor-
pora de manera gratuïta una asse-
gurança per als carnets alevins i in-
fantils que cobreix el tutor legal
que paga la quota del soci. 

BUTLLETÍ MENSUAL
GRATUÏT PER 

ALS SOCIS

EL GRAN REPTE

EL PORTAL DEL BARÇA 
A MOVISTAR EMOCIÓN

Els 1.000 primers socis que con-
tractin aquesta assegurança re-
bran un impermeable de regal.
Més informació: 902 17 05 06.

AVANTATGES I SERVEIS DEL 

EL TEU MÒBIL, MÉS BLAUGRANA AQUEST NADAL

Aquest Nadal els socis del Barça tenen una oferta exclusiva per fer el seu mòbil més blau-
grana. Des de qualsevol operador de telefonia mòbil, es poden descarregar aquests dos
models de fons de pantalla, el de la bola de Nadal, o bé el logo de l’escut del Barça amb
barret de Santa Claus.  Només cal enviar un missatge de text des del telèfon mòbil al nú-
mero 7603 amb les paraules clau del fons escollit:

IMATGE FCB BOLANADAL: Envia les paraules 
FCB BOLANADAL al 7603
IMATGE FCB LOGOSANTA: Envia les paraules 
FCB LOGOSANTA al 7603

0,9 € + IVA (descàrrega amb un únic missatge). Per conèixer l’oferta
dels nous continguts Barça per a mòbils, cal visitar el lloc web
www.fcbarcelona.cat .

COST DEL SMS  

CODI: FCB BOLANADAL al 7603CODI: FCB LOGOSANTA al 7603

50% DE
DESCOMPTE 

CODIS

PROMOCIÓ DE LLANÇAMENT

COBERTURA BARÇA, LA MILLOR DEFENSA
PER ALS SOCIS
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SERVEIS
902.1899.00

www.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)
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  
De dilluns a dissabte, de 10 a 18 h.
Diumenge i festius, de 10 a 14 h.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De les 11 h. fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 17 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu i al Tour de l’estadi 
és gratuïta. 
No-socis: Museu 7 euros i Museu + Tour estadi 11 euros Infantil

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. Els no-socis, però, l’han 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. 

FCBOTIGA
fcbotiga@fcbmerchandising.com
Tel: 93 409 02 71
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10.30 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h. 
Dimecres i divendres fins a les 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 i
de 17.15 a 20.45 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 6,80 euros; No-socis 9,20 euros

NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. Se’n poden comprar a
les instal·lacions de la Pista de Gel.

EL GRAN REPTE

FC BARCELONA

Es pot tramitar a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB), de 
dilluns a dissabte de 9,00 a 21,00 hores. Cal una fotografia de qui vul-
gueu fer soci i les seves dades personals. També es pot fer a través del
telèfon 902 1899 00, o del lloc web del club www.fcbarcelona.cat. 

Aquest Nadal el carnet de soci
torna a ser un dels millors regals
per a qualsevol barcelonista. 
Per aquest motiu, fins al proper 5
de gener, totes les altes de nous
socis van acompanyades de re-
gals addicionals que s’afegeixen a
l’habitual lot de benvinguda. Els
socis sèniors rebran una jaqueta
reversible del Barça, mentre que
les altes alevins i infantils obtin-
dran una minipilota taronja 
amb les signatures dels jugadors
del primer equip de futbol.
A aquests obsequis cal sumar el
lot de benvinguda que reben els
nous socis, que inclou un diplo-
ma, una insígnia de bronze, els
estatuts del club, la guia del soci,
el calendari dels equips professio-
nals i una carta de benvinguda.
Tot dins d’una pràctica motxilla. 

EL CARNET DE SOCI,
UN ORIGINAL REGAL
PER NADAL

PER FER L’ALTA DE SOCI

L’agenda cultural per als socis del club arriba carregada d’activitats per
als mesos de gener i febrer: 
� L’Auditori: Festival Internacional de percussió (adreçat a tots els pú-
blics) i ‘El sombrero de tres picos’ de Manuel de Falla
� CaixaForum: Descomptes en l’entrada i obsequis per als socis
� CosmoCaixa: Activitats tancades per als socis i descomptes en l’entrada
- Cinema Imax: Sessió de films en 3D per als socis
- Teatre familiar al Poliorama: Història d’un pallasso “Charlie Rivel”
(sessió en exclusiva per als socis)

L’AGENDA CULTURAL ON ES POT CONSULTAR
L’AGENDA CULTURAL? 

Podeu trobar tota la informa-
ció actualitzada al Butlletí
electrònic mensual que s’en-
via gratuïtament als socis; a
www.fcbarcelona.cat; o al
diari BARÇA CAMP NOU que es
lliura gratuïtament els dies de
partit a l’estadi.
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El Barça Notícies és l’únic informatiu diari de televisió
que parla exclusivament de l’actualitat del FC Barce-
lona. Del primer equip al futbol base, del bàsquet a 
l’hoquei, de la competició més exigent a la cara més
humana del més que un club al món.   

BARÇA TV

Pendents del
Barça Notícies

Barça TV emet cada dia a 2/4 de 8 del 
vespre (19:30 hores) l’informatiu Barça
Notícies, la nova referència informativa de
la televisió del FC Barcelona. Conduït
per Laura Aparicio i elaborat per la redac-
ció d’informatius de Barça TV explica
què ha passat durant tot el dia en el món
blaugrana i que hi està passant. Això fa
que el Barça Notícies combini les infor-
macions que s’han anat preparant durant
la jornada i les connexions en directe
amb els punts de la geografia barcelonis-
ta que esdevenen notícia. Això porta el
telespectador al camp d’entrenament de
la Masia, a la Zona Mixta del Camp
Nou, a la ciutat esportiva Joan Gamper o
al Palau Blaugrana.
El Barça Notícies complementa cada dia
amb L’Avanç Informatiu de 2/4 de sis i de
2/4 de set de la tarda, així com amb el
programa Zona Mixta, que cada migdia,
2/4 de dues, sintetitza allò que està sent
notícia a la sala de premsa del Camp
Nou. Amb la conducció d’Àngels Prieto 
i de Xavi Rocamora, el Zona Mixta pre-
senta les declaracions més destacades del
matí, tant de jugadors com de tècnics del
primer equip o de la resta de seccions
professionals del Barça.
L’atenció informativa al voltant dels dife-
rents equips es completa amb un seguiment
de l’activitat institucional del club, 
i més ara que el Barça esdevé punter en l’ex-
pansió de la seva vocació social i solidària.
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MARXANDATGE

66 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

Tenyeix de blaugrana aquestes festes
portant l’emoció i la passió dels nostres
colors amb un regal Barça. Teniu aquí
una mostra de l’àmplia gamma de 
productes de marxandatge, espectacle 
i diversió Barça que podeu gaudir
aquests dies tan especials amb la famí-
lia i els amics. El 2006 ha estat l'any del
Barça, amb la consecució de la Lliga i la

Champions, i, per tant, un obsequi 
blaugrana és la millor manera de 
recordar una temporada 100% culer.
Podreu trobar tots els articles de mar-
xandatge del FC Barcelona a les boti-
gues oficials amb un 5% de descompte
per als socis del club i un 10% a través
de la FCBotiga on-line, que està a la
vostra disposició les 24 hores del dia

Punts de venda oficials:

� FCBotiga Megastore, situada al Camp Nou

� FCBotiga Sagrada Família

� FCBotiga Centre Comercial Maremàgnum

� FCBotiga Ronda Universitat, cantonada Plaça   
Catalunya

� FCBotiga Jaume I, núm.18

� FCBotiga Aeroport de Barcelona

� FCBotiga Sants Estació

� FCBotiga al Passeig Marítim Jacint Verdaguer 
núm. 13 de Lloret de Mar (Girona)

� FCBotiga a Las Palmas de Gran Canària
al Centre Comercial Las Arenas

� FCBotiga on-line  www.fcbarcelona.cat

REGALA BARÇA AQUEST NADAL
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79 €

Rellotge Viceroy
cadet

MARXANDATGE

65,50 €

Nòrdic
Barça

Nevera Barça
Smeg

17 €

Joc de dues tovalloles
FCB

38 € - 23 €1.250 €

Barnús
Home - Nen

Vins de taula Barça*
Negre, Blanc, Rosat

10,20 € – 15,40 € – 20,90 €3 € – 3 € – 3 €

Vins criança i reserva Barça*
Criança, Reserva, Gran Reserva

Panettone
del Barça

8,95 €

Rellotge crono Viceroy
home

99 €

Rellotge Viceroy
home

79 €

PRODUCTES BARÇA

Caves Barça*
Brut, Rosat

5,80 € – 6,90 €

* Fes la teva comanda trucant al 902 66 67 68 o bé enviant un correu electrònic a: reddragonenergydrink@yahoo.es
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Collar/Arnès/Tirador
per a les mascotes

8,30 € – 9,25 €

Contes blaugrana i Clam Barça
editorial Cruïlla

MARXANDATGE

68 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

13,20 €

Paraigües
Barça Toons

6,50 € – 9,90 € / 10 € – 12,50 €

Menjadora + bandana
Petita / gran

39,90 €

Llum de sobretaula
(amb braç extensible)

8,50 € - 24,50 € - 59,95 €

Figures articulades FTChamps
7 cm – 15 cm – 30 cm

Col·lecció dels cracs 
Contes del Barça

35 €9,95 €

Motxilla escolar

Cistella per a la mascota
diferents models

Barnús Barça Toons

23,10 €

Impermeable 
Barça Toons

12,50 €

Bolígrafs

4,35 €

PRODUCTES BARÇA TOONS

5,85 € – 11,30 €  – 7,85 € des de 27,90 €
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Veniu aquestes festes a divertir-vos patinant
amb els amics o la família a la Pista del Gel
del Camp Nou. Us hi esperem!

Dilluns/Dimarts/Dijous               
10:00 a 14:00/ 16:00 a 18:00
Dimecres/Divendres                    
10:00 a 14:00/ 16:00 a 20:00
Caps de setmana i festius          
10:30 a 14:00/ 17:00 a 20:30

� Excepte 24 (tarda), 25 (tancat tot el dia) i
31( tarda) de desembre i 1 (matí) i 6 (matí)
de gener
� Durant les vacances escolars, horaris 
ampliats. Consulteu al 902 1899 00.

PISTA DE GEL

Vine a gaudir de l’espectacle i la passió del bàsquet amb el
Winterthur Barça aquestes festes al Palau. A més, ara tens
l’oportunitat d’adquirir el teu paquet de quatre partits a esco-
llir per només 30 euros*

REGALA L'ESPECTACLE DEL BÀSQUET

Winterthur Barça-EB Pau-Orthez (14/12/2006)

Winterthur Barça-Lagun Aro(17/12/2006)

Winterthur Barça-AG Fuenlabrada (29/12/2006)

Winterthur Barça-Zalguiris Kaunas (4/01/2007)

Winterthur Barça-CB Granada (14/01/2007)

Winterthur Barça-MMT Estudiantes (21/01/2007)

Winterthur Barça-CSKA Moscou (25/01/2007)

*Venda exclusiva a les taquilles del Club a zona 3 superior. 
Promoció subjecte a disponibilitat 

MARXANDATGE - PRODUCTES CLUB

69BARÇADESEMBRE DEL 2006

Plegats podrem fer encara més per ajudar a les nenes i els nens més vulnerables del món. Pots ajudar
econòmicament als projectes de la Fundació fent una donació puntual al número de compte:       
2100-2397-8702-0004-8138    (per donacions internacionals IBAN  ES35)   (*)

(*) Si desitja rebre el certificat de donació que li permetrà acollir-se als avantatges fiscals per a donacions a entitats sense

ànim de lucre, haurà de fer arribar a, Fundació FC Barcelona C/ Arístides Maillol s/n 08028 Barcelona, una còpia de l’ingrés

bancari i la següent informació: DNI, Nom i Cognoms, Direcció, Codi Postal, Població i Província.

Segueix les empremtes dels teus ídols i desco-
breix la història blaugrana. Vine a recórre els 
vestidors, la zona de premsa, el terreny de joc 
i el Museu i endinsa’t en la història blaugrana.
Descobreix les darreres novetats del Museu com
l’exposició Cesc, vinyetes d’una època 1953-
1988, que recull una vintena de vinyetes d’un
dels grans humoristes gràfics de Catalunya.

Dilluns a Dissabte                               10:00 a 18:30

Diumenges i festius*                         10:00 a 14:30

* excepte 25 de desembre i 1  i 6 de gener  

TOUR CAMP NOU

VOLS COL·LABORAR ALS PROJECTES SOLIDARIS DE LA FUNDACIÓ? 

Descompte 

per als socis

10% 
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Interessants avantatges addicionals en contractar una assegurança
d'automòbil o de llar.

Més informació 902 42 40 45

10 % de descompte en el consum del gas en el primer any i un 3% adicional a la millor
oferta de gas d’Endesa en el segon, per contractacions abans del 31 de desembre*.
Si es contracta a partir del 1 de gener s’ofereix un descompte del 3% adicional a la millor
oferta d’Endesa durant un any.*
*Oferta vàlida per a noves contractacions de clients domèstics amb tarifa 3.1 i 3.2 de gas. Descompte
sobre quota de consum.

Amb el carnet de soci
Truca al 900 84 28 84

Grans descomptes sobre les tarifes generals en el lloguer de vehicles.
Codi client per als socis del 
FC Barcelona: 4402115
Més informació 902 100 101

10% de descompte per a tots els socis del Barça sobre tota la gamma de
productes Bauhaus, en tot moment i sense excepcions.

Amb el carnet de soci (sènior)
www.bauhaus.es

Descomptes sobre els preus de tarifa en impressió digital, servei de
copisteria i enquadernació i acabats. www.artyplan.com

70 BARÇA DESEMBRE DEL 2006

PROMOCIONS

Els socis tenen avantatges en la compra o utilització dels serveis de patrocinadors i empreses col·laboradores. Treu-li partit al teu carnet!

ELS DESCOMPTES PER ALS SOCIS  

Entrades a preu de dia de l’espectador: 
De dilluns a divendres (no festius)
Aquesta oferta s’acaba el 31 de desembre 2006

10% de descompte
en les entrades

Pista de Gel:

descompte del 25%.
Museu:

accés lliure al Museu 
i tour guiat.
Sales i espais:

30% de descompte en el llo-
guer de sales i altres espais
emblemàtics del club.
Fcbotiga:

5% de descompte en els 
productes a la venda.
Botiga on-line:

10% de descompte a través
de www.shop.fcbarcelona.com
Camp de futbol 7:

30% de descompte en el llo-
guer dels camps de futbol 7
de les instal.lacions del
Camp Nou.

En les visites guiades
2x1 en el preu de les entrades

DESCOMPTES

AL CLUB

3€ de descompte en:
• Entrada Completa • Entrada Emblemàtica
• Entrada de menors de 120 cm

5% de descompte
en els seus productes a Catalunya

Emporta’t una màquina de cafè 
d’última generació  (valorada en
200 €), per la compra del primer lot
monodosi de cafè i te, per només
59 €. Truca al 902 222 216 o visita
www.saborbianchi.com/fcb

Acords
amb altres entitats:

A més, estigues atent als diferents
esdeveniments i actes que aniran
sorgint durant la temporada amb
descomptes especials per als socis.
Informa-te’n al butlletí electrònic i a
la web del club:
www.fcbarcelona.cat

A més, la vostra condició 

de soci també us permet tenir

els següents avantatges:

Has canviat d’adreça? 
T’has canviat l’e-mail o el mòbil? 

Que no se t’escapi res!

No oblidis que pots estar deixant de rebre
informació oficial important del club o avan-
tatges exclusius com són els que ofereixen
la Revista Barça, el talonari FCB
Descomptes, o els sms gratuïts, entre molt
d’altres.

Com fer-ho?

És molt fàcil. Hi ha tres maneres d’actualit-
zar les teves dades: Trucant al telèfon del
club, el 902 1899 00, enviant un correu
electrònic a l’adreça oab@fcbarcelona.cat o
bé anant personalment a l’Oficina d’Atenció
al Barcelonista.

ACTUALITZA LES TEVES DADESi

10% forfet hivern i una sessió de jump
gratuïta (excepte del 25 desembre 
al 6 de gener)
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