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Els grans equips de la història del Barça 
tenen un denominador comú: la presència 
en les seves alineacions d’un porter indis-
cutible. Malgrat que la majoria d’elogis se’ls 
acostumen a endur les accions del crac, els 
gols del davanter centre o els plantejaments 
dels tècnics de cada època, l’anàlisi de les 
dades ens demostren que, a Can Barça, la 
presència regular d’un mateix porter en les 
alineacions és sinònim d’èxits esportius. 

Anem a pams. Fins avui, el porter que 
més partits ha defensat la porteria blau-
grana és l’actual director esportiu, l’Andoni 
Zubizarreta, que va superar els 300 partits 
jugats en Lliga. Ell va ser peça fonamental 
del Dream Team i fins i tot va ser-ne capità 
en la seva darrera etapa. El segueix en la 
llista l’Antoni Ramallets, amb 288 partits en 
14 temporades. El tercer porter ja és Víctor 
Valdés, després de vuit temporades al pri-
mer equip i després de superar el Salvador 
Sadurní, el porter titular de la Lliga del 74. 
Víctor Valdés és la garantia sota els pals 
del Barça més contemporani, el de les Sis 
Copes, i ell trencarà, de ben segur, tots els 
rècords fixats fins avui. 

Generar confiança és l’objectiu de qual-
sevol porter. Tan senzill però tan complicat. 
Perquè aquesta confiança l’ha de sentir 
el porter alhora que l’ha de traslladar als 
seus companys, tècnics i aficionats. I Víctor 
Valdés en genera molta i des de fa anys. Se 
l’ha guanyada a pols, després de superar 
moltes dificultats, entre d’altres els dubtes 
que provocava un noi jove i de la casa sota 
els pals de la porteria del Camp Nou. Amb 
un equilibri perfecte entre els seus cops de 

geni i la seva temperància, s'ha convertit 
en el complement ideal d’un sistema de joc 
singular, en què el porter no és l’últim a 
defensar sinó el primer d’atacar. 

En aquest número de la REVISTA BARÇA, 
el Víctor ens recorda els capítols més im-
portants de la seva trajectòria esportiva.  
Ell ens ha seleccionat unes imatges i 
ens descriu què li transmeten. Les seves 
reflexions demostren la seva maduresa i 
la seva extraordinària qualitat humana. 
Recorda els seus dubtes de quan era jove 
i volia deixar-ho córrer, com va passar de 
demanar ajut per continuar posant-se els 
guants a sentir passió per aquest esport.  

Es mostra 
immensament 
agraït a  
Frank Rijkaard; 
considera 
l’Andrés Iniesta 
el seu germà i el 
millor jugador 
del món; del Pep 
Guardiola parla 
amb admiració, 
perquè el con-

sidera un mestre; i elogia Del Bosque per 
donar-li l’oportunitat de viure un Mundial. 

La cirereta ens la va posar demanant-
nos una imatge, la fotografia que il·lustra 
la nostra portada. Una trobada amb un 
dels seus referents, l’Antoni Ramallets. Un 
signe natural de respecte i d’admiració 
cap al mite, cap a l’experiència d’un dels 
més grans. La connexió va ser immediata. 
Gràcies Víctor. Gràcies Antoni.

Maduresa 
sota 
els pals

AL BARÇA, 
LA PRESÈNCIA 
REGULAR D’UN 
MATEIX PORTER  
EN LES 
ALINEACIONS 
ÉS SINÒNIM 
D'ÈXITS

OCTUBRE - NOVEMBRE DEL 2010 
EDITA Departament de Comunicació FC Barcelona DIRECTOR DE COMUNICACIÓ Pere Jansà
Av. d’Arístides Maillol s/n 08028 Barcelona T 902 1899 00 F 93 411 22 10  revista@fcbarcelona.cat 

DIRECTOR Toni Ruiz SUBDIRECTORS David Saura i Carles Santacana REDACTORS Roger Bogunyà, Almudena Cascallana, 
Xavier Catalán, Jordi Clos, Vanessa Forns, Xavier Guarte, Jaume Marcet, Míriam Nadal, Sergi Nogueras, José M. Lázaro, 
Francesc Orenes, Aleix Santacana, Sandra Sarmiento, Anna Segura, Aida Soriano, Llorenç Tarrés i Manel Tomàs  
REDACTORS EN PRÀCTIQUES David Jover i Albert Gili REVISIÓ LINGÜÍSTICA Lourdes Julià i Amèlia Casas 
ART I DISSENY Anna Prats COMPAGINACIÓ I MAQUETACIÓ Anna Prats i Dolça Vendranas 
FOTO DE PORTADA Miguel Ruiz (FCB) FOTOGRAFIA Centre de Documentació i Estudis FCB, Miguel Ruiz (FCB), 
Àlex Caparrós (FCB), Arxiu Seguí (FCB), ACB, Sport i Fundação Vítor Baía PUBLICITAT FC Barcelona Departament Comercial 
i de Màrqueting F 93 496 36 72 IMPRESSIÓ Rotocayfo TIRATGE 141.300 exemplars DIPÒSIT LEGAL B-40053-02 
PAPER Estucat mat ecològic lliure de clor de 70 g. 

La publicació no es responsabilitza de les opinions expressades en les col·laboracions externes. 
La redacció d’aquest número s’ha tancat el 5 d'octubre del 2010.

EDITORIAL ”



4 Revista Barça

5% 
de descompte  per als socis del FC Barcelona en  la matriculació



5Revista Barça

SUMARI [ ]

tota la informació del Barça a www.fcbarcelona.cat

RAMALLETS, EL GRAN EXEMPLE       8 
Valdés segueix la trajectòria del mite

L’ÀLBUM DEL PORTER DE LES SIS COPES 10
Víctor ens repassa els seus millors records

MASCHERANO, MÉS GALONS AL MIGCAMP 14 
Qui és el nou reforç del Barça 2010/11 

FUTBOL DE PLATA  20
11 anys després, el Barça B a Segona A 

LES SECCIONS ARRENQUEN REFORÇADES 26
L’aposta poliesportiva del FC Barcelona

PARLEM AMB...   32
Andoni Zubizarreta, el nou director esportiu

LES PENYES DEL SEGLE XXI  36
Impuls a la relació amb les penyes barcelonistes

QUÈ HA PASSAT  41
Resum de l’activitat institucional

EL DIRECTIU  46
Josep M. Bartomeu, el vicepresident esportiu

RECORDA, MÍSTER  50
Johan Cruyff

QUINA NIT!  52
Els precedents del turisme al Camp Nou

L’EX...  54
Vítor Baía, la seducció portuguesa

L’ENIGMA  56
Una penya formada per refugiats sahrauís

TRESORS  59
La samarreta taronja de Laudrup a Wembley



6 Revista Barça

Defensar la porteria 
del Camp Nou només 
està a les mans d’uns 
pocs privilegiats. És 
l’espai de més risc 
d’un futbol concebut 
històricament per 
atacar. Antoni 
Ramallets, el porter 
de les Cinc Copes, ja 
té en Víctor Valdés 
un alumne avantatjat. 
Tots dos s’admiren 
i s’han trobat per 
completar l’àlbum de 
fotos del porter de les 
Sis Copes.
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T Sandra Sarmiento 
F Miguel Ruiz - FCB / Arxiu FCB
El FC Barcelona ha tingut 74 porters en els 
gairebé 111 anys d’història del Club. Però no-
més n’hi ha quatre que hagin superat la xifra 
dels 200 partits oficials a la Lliga: Andoni 
Zubizarreta, Antoni Ramallets, Víctor Valdés i 
Salvador Sadurní. 

Tots quatre són sinònim d’èxit i de títols. 
Zubi, que va estar 8 anys al Club, sempre 
anirà lligat a la Copa d’Europa de Wembley 
i el Dream Team. Antoni Ramallets, mític 

porter de l’equip 
de les 5 Copes, va 
defensar durant 
14 anys la porteria 
blaugrana. Salvador 
Sadurní, considerat 
el gran successor de 
Ramallets, va fer his-

tòria al costat de Johan Cruyff formant part 
d’una plantilla que va guanyar la Lliga i que 
va emmudir el Bernabéu l’any 74 en aquell 
històric 0 a 5. I Víctor Valdés és un dels 
millors porters del món en l’actualitat. Té una 
trajectòria impol·luta i una prestatgeria on no 
hi caben més Copes. 

Valdés, que l’1 de setembre va fer vuit 
anys que Louis van Gaal el va fer debutar a 
la Lliga davant l’Atlètic de Madrid, va superar 
Salvador Sadurní (247 partits) la temporada 
passada i en aquest campionat no trigarà a 
avançar un altre referent barcelonista com 
Antoni Ramallets (288). “Els rècords són per 
batre’ls. I em fa feliç que sigui un noi com el 
Víctor”, assegura l’exporter blaugrana. 

Valdés és el primer pal de paller del 
Barça. Batejat per Van Gaal, consagrat amb 
Rijkaard i clau amb Guardiola, el porter de 
l’Hospitalet no ha parat de créixer. Els tres 
trofeus Zamora (els dos últims consecutius) 
i els 270 partits a la Primera Divisió són un 

bon indicador de l’ascendent 
que té en un equip en què 
s’ha convertit en imprescindi-
ble. “Els que teníem confiança en 
ell, no ens vam equivocar”, explica 
Ramallets. “Només necessitava partits 
per adquirir seguretat. Vaig tenir clar que 
era porter per al Barça per com encaixava 
les jugades desgraciades. Se sabia sobrepo-
sar molt bé. Aquest instint de superació que 
té és la seva principal virtut”. 

Amb vuit anys d’experiència a la porteria 
del Barça, Valdés és caràcter i solvència. Però 
també és col·locació, talent, agilitat, reflexos, 
i té unes ganes immenses de millorar. Més 
que canviar la seva manera de jugar, ha 
evolucionat per convertir-se en un dels 
millors porters del món. És perfeccionista 
fins a l’extenuació i la trajectòria, els títols i el 
reconeixement li han donat una tranquil·litat 

que el converteixen 
en un dels grans 
actius del Club. 
Devora partits a una 
velocitat de vertigen. 
I si aquest any repe-
teix el mateix que 
va fer el curs passat, 

arribarà als 301 partits de Lliga, els mateixos 
que va disputar el que ara és el director del 
futbol professional, Andoni Zubizarreta. “Per 
mi, Zubi, Ramallets i Sadurní són els referents 
històrics a la porteria del Barça. Van defensar 
durant molts anys la nostra samarreta i jo els 
tinc molt respecte”, assegura Valdés, que té 
una especial estima cap a Antoni Ramallets. 
“Els cops que hem coincidit amb l’Antoni 
sempre em va deixar clar que confiava en 
mi. Des de l’inici. Ell apostava per mi i jo li 
estic molt agraït. Que sempre m’hagi mostrat 
aquest suport és un luxe i un privilegi”. Val-
dés no va veure jugar mai Ramallets, però té 

DOS CRACS A LA PORTERIA

Víctor Valdés ja forma part de la història del Barça. 
No hi ha cap porter que hagi guanyat dues Copes 
d’Europa. Però, a més, pot superar els 288 partits 
de Ramallets a la Lliga

Rere les  
passes de 
Ramallets

“ELS RÈCORDS 
SÓN PER 
BATRE’LS”,  
DIU ANTONI
RAMALLETS

 “L’ANTONI 
SEMPRE HA 
CONFIAT EN MI. 
ÉS UN LUXE I 
UN PRIVILEGI”
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Víctor Valdés és una 
assegurança de vida 
sota pals. En les darreres 
temporades ha salvat el 
Barça amb aturades de 
molt mèrit i les xifres 
el situen com un dels 
porters més solvents de 
la història del Club. Acre-
dita una mitjana de 0,85 
gols encaixats per partit 
en els 270 compromisos 
que ha disputat en el 
campionat de Lliga. La 
mitjana d’Antoni Rama-
llets va ser d’1,24 gols 
encaixats en 288 partits.  

SOLVÈNCIA  
CONTRASTADA

un respecte gairebé reverencial cap a una de 
les grans llegendes barcelonistes. 

Feia temps que el Barça no tenia unes 
mans tan fiables. I a més, fabricades a casa. 
Les de Valdés són com les d’Antoni Rama-
llets, història del futbol mundial. Veloç, àgil, 
sobri i espectacular a la vegada, Ramallets 
va ser l’amo de la porteria culer des del 1947 
fins a l’any 61, tot i que les dues primeres 
temporades va disputar el lloc a Juan Zam-
budio Velasco. Va jugar un total de 473 amb 
el FC Barcelona i va ser cinc cops el porter 
menys golejat de la Lliga. El van batejar 
amb el sobrenom del Gat de Maracanà per 
enamorar els brasilers durant el Mundial del 
1950 amb unes aturades increïbles. Seixanta 
anys després, la selecció espanyola es va 
proclamar campiona del món per prime-
ra vegada en la seva història amb Valdés 
com a suplent de luxe. “Tenia moltes ganes 
de veure’l i felicitar-lo per haver guanyat 
el Mundial”, diu Ramallets. “Només podia 
jugar un dels tres i ara mateix Casillas és el 
titular. Però mereixia anar amb la selecció i 
per mi va ser una gran alegria que hi anés. 
I després, aconseguir la Copa del Món amb 
tants jugadors de casa nostra és un orgull”. 
Sud-àfrica va veure set futbolistes catalans al 

lloc més alt del podi. Una xifra mai assolida. 
Fins ara, el sostre eren els sis catalans que 
van ajudar a portar la selecció estatal fins a 
la quarta posició del Mundial del Brasil, amb 
Ramallets a la porteria.  

No és fàcil ser porter. Són gent especial. 
D’una pasta diferent a la resta de futbolistes. 
Viuen la glòria i el fracàs en primera persona. 
I ser porter del Barça, amb l’exigència del 
Camp Nou i l’estil de joc amb una clara 

vocació ofensiva, 
magnifica aquesta 
responsabilitat. Els 
grans porters del 
FC Barcelona solen 
aparèixer poc, ben 
protegits per un 
equip que es basa 

en la possessió de la pilota i que concedeix 
poques oportunitats al rival. Però quan se’ls 
necessita, sempre hi són. Sobretot en les 
cites més importants. Segons Ramallets, 
“això del futbol ha canviat molt, jo ara potser 
no triomfaria però el Víctor a la meva època 
tampoc faria el mateix”. Això sí, la història 
del Barça deixa una evidència: la de Valdés i 
Ramallets és una història de feina ben feta. I 
sense discussió.

RAMALLETS 
VA SER CINC 
COPS EL 
PORTER MENYS 
GOLEJAT
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les grans llegendes barcelonistes. 

Feia temps que el Barça no tenia unes 
mans tan fiables. I a més, fabricades a ca
Les de Valdés són com les d’Antoni Rama
llets, història del futbol mundial. Veloç, à
sobri i espectacular a la vegada, Ramalle
va ser l’amo de la porteria culer des del 1
fins a l’any 61, tot i que les dues primeres
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budio Velasco. Va jugar un total de 473 a
el FC Barcelona i va ser cinc cops el porte
menys golejat de la Lliga. El van batejar 
amb el sobrenom del Gat de Maracanà pe
enamorar els brasilers durant el Mundial
1950 amb unes aturades increïbles. Seixa
anys després, la selecció espanyola es va
proclamar campiona del món per prime-
ra vegada en la seva història amb Valdés
com a suplent de luxe. “Tenia moltes gan
de veure’l i felicitar-lo per haver guanyat 
el Mundial”, diu Ramallets. “Només podia
jugar un dels tres i ara mateix Casillas és 
titular. Però mereixia anar amb la selecci
per mi va ser una gran alegria que hi ané
I després, aconseguir la Copa del Món am
tants jugadors de casa nostra és un orgu
Sud-àfrica va veure set futbolistes catalan
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28 de maig del 2009. Camp Nou
Celebració del triplet
 
“Amb Guardiola el Barça sempre guanyarà”.

“El Pep és com un mestre. És com si cada dia 

anessis a la Universitat. Cada dia aprens coses 

noves. I si no estàs atent al que diu, et quedes 

enrere a la classe. En moltes coses és el millor 

entrenador que he tingut i tindré mai. Sempre 

té la solució. Amb un petit detall et canvia el 

partit i te’l guanya. Jo no ho havia vist mai, 

això. I gràcies a ell em diverteixo jugant a 

futbol. En la seva filosofia, el porter és clau 

per iniciar la jugada. No només he d’estar per 

aturar les rematades dels contraris, sinó que 

també participo del joc i això m’encanta. És el 

millor entrenador per al Barça i jo li tinc molt 

respecte. Perquè al marge de la seva feina com 

a tècnic, jo no oblido que el Pep és un símbol 

per al barcelonisme. Mai deixo de banda qui 

va ser com a jugador. El meu desig és que esti-

gui molts anys a la banqueta perquè sóc culer i 

vull veure el Barça guanyar. I amb Guardiola 

el Barça sempre guanyarà. Primer perquè des 

que ell hi és, l’equip sempre ha conquerit títols. 

I segon, la seva dedicació al Club. Són moltes 

hores de treball que ningú veu; moltíssimes 

xerrades amb els jugadors; molts conceptes 

que va introduint al joc. I aquest camí només 

porta a la victòria. Com va dir l’Andrés en la 

celebració del triplet: si volem més títols, que el 

Pep segueixi molt anys”. 

T Sandra Sarmiento 
F Miguel Ruiz - FCB / Arxiu FCB
Quan Víctor Valdés parla, se l’ha d’escoltar. 
El pas dels anys li ha atorgat galons a la 
plantilla. Ja fa temps que és el porter amb 
més aparicions europees de la història del 
Barça. I per palmarès, el més llorejat, amb 14 
títols, entre els quals destaquen dues Lligues 
de Campions. Per Valdés la Champions és “el 
títol més especial”. I assegura: “Jo ara mateix 
veig davant meu una Copa d’Europa i em fa 
respecte mirar-la”. Potser per això i perquè 
Wembley va coronar el Barça de Cruyff i de 
Guardiola, el porter català voldria rendir 
homenatge a aquell equip amb la quarta 
orelluda de la història. “Crec que qualsevol 
culer es queda amb la final de Wembley. La 
primera sempre és la primera i seria molt 

maco que el Pep la 
pogués guanyar ara 
com a tècnic”. L’as-
salt al mític estadi 
de la història conti-
nental del Barça ja 
s’ha posat en marxa, 
però el 28 de maig 

encara queda lluny. Que el camí serà llar-
guíssim i complicat és tan cert com que tot el 
barcelonisme pot permetre’s somiar. I Valdés 
és un culer que el 20 de maig del 1992 va 
embogir d’alegria. “El meu pare tenia un bar 
a Terrassa i aquell dia vam estar amb tots els 
aficionats vibrant d’una victòria històrica”. 
Catorze anys després la va guanyar a París i 
com a protagonista principal. Ja han passat 8 
anys del seu debut i ara mateix Víctor Valdés 
és indiscutible a la porteria blaugrana. Un 
prestigi que s’ha guanyat i no sense dificul-
tats. Durant aquest temps s’ha adaptat a un 
estil de joc en què el porter no pot limitar-se 
a aturar pilotes sota pals. El porter és el prin-
cipi de tot. I Valdés és el millor. El número 
1. I a falta de reconeixements individuals, ell 
respon amb aturades i actuacions brillants. 
En plena maduresa, el guardià del Camp 
Nou repassa a la REVISTA BARÇA l’àlbum de 
fotos de la seva trajectòria al Club. Un àlbum 
inacabat. Perquè si és capaç de mantenir el 
nivell exhibit fins ara, tenim Valdés per anys. 

“QUALSEVOL 
CULER ES 
QUEDA AMB 
LA FINAL DE 
WEMBLEY”

L’àlbum  
de fotos  
de Valdés
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6 de maig del 2009. Stamford BridgeEl gol d’Iniesta

“L’Andrés és el meu germà. És com si el gol l’hagués marcat jo”“És una sensació molt estranya la que vaig tenir durant el partit. El Chelsea, a la segona part, havia disposat de les seves ocasions però no havia aconse-guit marcar. I jo estava convençut que tindríem la nostra. Anaven passant els minuts i sabia que arribaria el nostre moment. Va ser gairebé al final! Et tornes boig i més si marca el teu millor amic. Perquè per mi l’Andrés és com el meu germà. Ens coneixem des que érem ben petits. Des dels 12 anys. Hem crescut junts i hem tingut una trajectòria paral·lela. Ens hem ajudat mútua-ment i et pots imaginar com em vaig sentir quan va fer el gol a Londres o el del Mundial l’estiu passat. És com si l’hagués marcat jo. És la mateixa emoció. Ara li està arribant tot el reconeixement que es mereix. Per mi, i no només ara perquè li plouen els elogis, l’Andrés és el millor jugador del món. I em faria molt feliç si guanyés la Pilota d’Or. I tinc la sensació que quan això del futbol s’acabi, la nostra relació encara serà més estreta, més intensa. Ara potser no gaudim tant de la nostra amistat perquè la feina no ens deixa. Però d’aquí uns anys encara ens veurem més i ens explicarem les batalletes”. 
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“La millor sensació que pot tenir un porter, a títol personal, és fer una gran aturada. Drogba és un dels millors davanters”.
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3 de juny del 2010
Debut amb la selecció espanyola  
“La convocatòria de Del Bosque va ser una sorpresa”.
“El dia en què el seleccionador va donar la llista definitiva per anar al Mundial jo era al pediatre amb el meu fill i la meva dona. Ja sabia que aquell dia donaria la convocatòria, però creia que les meves opcions eren mínimes perquè jo mai havia anat amb la selecció absoluta. I vaig rebre un missatge de l’Andrés. No feia falta que el llegís. Sabia que allò volia dir que m’havien cridat per anar a Sud-àfrica. A ell li feia tanta il·lusió com a mi. Segur. Estava supercontent. Com un nen petit. Va ser una sorpresa perquè Espanya té grans porters i escollir-ne tres no és gens fàcil. A Vi-cente del Bosque li estaré sempre molt agraït. I a més durant aquest temps he descobert que és una extraordinària persona i molt bon entrenador. Em vaig sentir com un més des del primer dia. Molt integrat. És un grup humà fantàstic. I era normal que no jugués el Mundial. L’Iker ho està fent molt bé i va fer un campionat boníssim. Però em vaig sentir igual de partícip que si hi hagués jugat. Jo ara vaig pas a pas. Estic molt content que el seleccionador segueixi comptant amb mi i aprenc molt sempre que hi vaig. Jugui o no jugui. Per mi anar-hi ja és molt important”. 

“Quan debuto a l’estadi, el futbol es converteix en la 

meva professió i cada dia ho visc amb més intensitat”.

Quatre capitans del planter. “Per mi és un orgull portar el braçal a la samarreta quan toca”. 
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29 de setembre del 2000. Barcelona

El porter enfadat

“Jo no volia ser porter. Fins als 18 anys era un patiment”.

“Vaig començar a ser porter amb 8 anys. El meu germà 

va ser qui em va fer posar de porter per primera vegada. 

Jugàvem a la porta de casa i ell necessitava algú a qui 

tirar-li la pilota. Em va veure bones aptituds i va ser ales-

hores quan va dir a l’entrenador de l’equip on jugava, 

a Sant Esteve Sesrovires, que em provés a la porteria. 

Cada cap de setmana em feien 7 o 8 gols. A mi em feia 

estar a disgust. No em diguis per què. Em feia patir, es-

tava incòmode. No volia ser porter. Ho vaig passar molt 

malament. I hi ha un moment, cap als 18 anys, que em 

planto. Dic que no vull jugar més. Tenia clar que la meva 

carrera no aniria encaminada a ser porter professional. 

I mira que la gent que m’envoltava em deia que podia 

arribar a l’elit. Però jo no ho volia. Finalment vaig trobar 

un psicòleg amb qui vaig fer teràpia i d’alguna manera 

em va fer veure les coses de manera diferent. Des 

d’aleshores visc la meva professió amb intensitat i m’ho 

passo cada cop millor. I en aquest cas, trobar-me al Pep 

ha estat el pas definitiu. Ara visc la porteria amb passió 

i puc dir d’alguna manera que el somni s’ha fet realitat. 

Però vaig patir molt”. 

17 de maig del 2006. París  
Final de la Lliga de Campions 

“Sense Rijkaard jo no seria porter del Barça”.“Jo ja sabia què faria quan l’àrbitre xiulés el fi-nal. Vaig sortir esperitat cap a la banqueta. I em vaig abraçar amb el Frank. I li vaig dir alguna cosa així: ‘Vas apostar per mi i no t’has equivo-cat. Som campions d’Europa’. Jo al Rijkaard li estaré agraït de per vida. Aquella va ser una temporada en què personalment vaig tenir dues o tres errades que em van comportar moltes crí-tiques. I amb raó. Però tant ell com el Henk Ten Cate em van donar molta confiança. Creien en mi, quan el més fàcil hauria estat asseure’m a la banqueta. Allò em va fer créixer moltíssim. I la final de París va ser el partit perfecte. En tots els aspectes. És una final que avui en dia encara la segueixo veient repetida en DVD i m’emociono. I tinc molt present que el míster va ser qui va apostar decididament per mi. M’ha marcat com a persona i amb ell n’he après moltíssim. Des del vestidor li agraïm tot el que va fer pel Barça. Va ser un entrenador exemplar i ens va donar mol-ta tranquil·litat. Sense ell, jo no seria porter del Barça. Aquesta és la foto de la meva carrera”. 

“Si ho preguntes al Juan Carlos, et dirà que no m’ha  

ensenyat res. I és tot al contrari. Té talent per entrenar”.
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Javier Mascherano, l’últim 
fitxatge, és un líder amb una 
incansable capacitat de lluita

Més galons 
al migcamp
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T Jordi Clos  F Miguel Ruiz - FCB
S’acostava el tancament del mercat de fitxat-
ges i al Barça encara li faltava una peça per 
completar una plantilla excelsa. Fins llavors, 
les incorporacions de David Villa i Adriano 
Correia havien aportat polivalència. De totes 
maneres, la marxa de Touré Yaya deixava 
Sergio Busquets com l’únic migcentre. Si bé 
és cert que hi ha jugadors que en un mo-
ment determinat poden desenvolupar amb 
garanties aquesta funció, com és el cas de 
Piqué o Keita, la direcció esportiva buscava 
un complement per al de Badia. Havia de ser 
algú experimentat, versàtil, tàcticament pre-
parat i solvent en la sortida de pilota des del 
darrere. El número 1 de la llista era el capità 
de la selecció argentina, Javier Mascherano. 
Les converses amb el Liverpool van ser 
llargues. Era un dels seus líders. Formant 
tripleta a la medul·lar amb Xabi Alonso i 
Gerard, va dirigir els reds fins a la final de la 
Lliga de Campions del 2007. El 27 d’agost, 
anglesos i catalans anunciaven l’acord per 
al traspàs del centrecampista. Tres dies més 
tard signava el seu nou contracte per a les 
pròximes quatre temporades, amb una clàu-
sula de rescissió de 90 milions d’euros. El 
somni del Jefecito era una realitat. Per expli-
car les ganes que en tenia, el vicepresident 
esportiu, Josep Maria Bartomeu, va revelar 

un secret de la negociació. “Per venir aquí 
ha fet un esforç personal. Ha renunciat a un 
20% del seu salari per ajudar el transfer”, 
confessava el dirigent. 

Amb les seves primeres frases com a 
blaugrana, Javier Mascherano, de 26 anys, va 
confirmar el seu anhel per conèixer més del 
seu nou club. L’interessen els petits detalls. A 
la Sala de París va deixar els periodistes bo-

cabadats en recor-
dar que Johan Cruyff 
al Barça portava el 
número ‘9’ i no el 
‘14’ amb què tothom 
l’associa i que ara 
portarà ell. El seu to 
era serè. El discurs, 
ple de lucidesa. Es 

notava que ha suat molt per arribar fins a on 
és. I les aficions dels seus equips, River Plate, 
West Ham i Liverpool, han agraït l’entrega 
idolatrant-lo.

Una decisió ferma
“Quan el millor equip del món et ve a buscar 
la decisió és ferma. Per fi jugo on ho volia 
fer. Ni em puc imaginar el que gaudiré”, 
declarava un il·lusionat Macherano. Parlava 
amb l’autoritat i contundència que manifesta 
sobre el rectangle de joc. També admetia 

VA FER UN 
ESFORÇ 
ECONÒMIC PER 
JUGAR EN “EL 
MILLOR EQUIP 
DEL MÓN”

El centrecampista i Pep Guardiola, somrients, en el primer entrenament de Mascherano a Sant Joan Despí.
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que era plenament conscient de la compe-
tència que hi ha, especialment a la medul·lar. 
“S’ha de respectar la gent que ho està fent 
molt bé. Sé que en el migcamp hi ha tres 
campions del món, serà un orgull aprendre 

i passar-m’ho bé 
amb ells”. El colofó 
del primer dia 
com a culer va ser 
l’aparició al Camp 
Nou. Tot i que en un 
principi l’acte no era 
públic, finalment es 
van obrir les portes 

de l’estadi perquè uns 5.000 aficionats po-
guessin corejar el nou ‘14’ blaugrana. 

Masch va quedar impressionat per la 
rebuda i per la majestuositat de l’escenari on 
jugarà a partir d’ara. Només hi havia estat en 
una eliminatòria de Champions, el 2007. Aca-
bava d’aterrar a Anfield i no va intervenir en 
cap dels dos partits. En una entrevista a Bar- 
ça TV i www.fcbarcelona.cat va reconèixer 
que es va enamorar de l’estadi l’any de 
Bobby Robson a la banqueta i d’un Ronaldo 
imparable en atac (1997). Es va mostrar com 
és, humil i ambiciós: “Un dels reptes són els 
títols. No he tingut la sort de guanyar-ne cap 
a Europa i no m’agradaria dir al final de la 
meva carrera que no ho vaig aconseguir. Sóc 
al club ideal per fer-ho”.

Ràpidament es va posar la granota de 
treball. El de San Lorenzo, que no va ser a 
temps de debutar a la Lliga en la primera 
jornada a Santander, va descobrir la Ciutat 

Esportiva Joan Gamper en una matinal en 
què només s’exercitaven set homes del 
primer equip. La resta estaven dispersats 
amb les seves seleccions. El seu primer cara 
a cara amb l’entrenador Pep Guardiola va 
ser enriquidor. Ningú coneix millor la posició 
d’organitzador que el de Santpedor. I tenia 
clar qui l’hauria de compartir amb Busquets. 
Per Guardiola, “Mascherano és molt més 
que un jugador defensiu: té molt criteri 
amb la pilota, juga simple, és molt fort i ens 
dotarà d’amplitud al migcamp”. I afegia: “A 
més, tenim boníssimes referències seves 
com a persona”.

L’estada a Sant Joan Despí va ser breu, 
ja que, després del primer entrenament, el 
Jefecito va viatjar cap a l’Argentina per a 
l’amistós que la seva selecció va disputar 
davant d’Espanya a Buenos Aires. El capità 
de l’albiceleste va celebrar el seu fitxatge 
pel Barça amb un contundent 4-1 sobre el 
conjunt que dirigeix Vicente del Bosque. 
Curiosament, a Buenos Aires va coincidir 
amb nou companys, els seus amics Milito i 
Messi i els campions del món Valdés, Piqué, 
Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro i Villa. 

Debut sense sort
A la tornada coincidiria, per fi, amb l’equip 
al complet. Pràcticament va ser arribar i 
moldre. Dimecres creuava l’Atlàntic i dissabte 
debutava al Camp Nou davant de l’Hèrcules. 
El sorprenent 0-2 va aigualir l’estrena de 
Mascherano davant d’una afició molt predis-
posada a aplaudir-lo. Precís en la distribució 

EL SEU REPTE 
ÉS GUANYAR 
TÍTOLS I ES VEU 
EN EL CLUB 
IDEAL PER 
ASSOLIR-HO

JAVIER MASCHERANO

Javier Mascherano, com a bon 
argentí, ha estat batejat de di-
verses formes. Se’l coneix com 
a Soldadito, León o Pulpo. El 
sobrenom que més ha quallat, 
però, és el de Jefecito. Li va 
posar un diari del seu país 
quan començava a entrar en 
les alineacions de River Plate. 
En els Millonarios, Leonardo 
Astrada era el Jefe. Durant 
una dècada va ser l’amo i 
senyor del migcamp dels de 
Buenos Aires. Quan Astrada 
es va retirar, el 2003, imme-
diatament se li va buscar un 
successor. Hi havia uns quants 
candidats dins de l’inesgotable 
planter del club. En apun-
tar dots de líder nat, Javier 
Mascherano va ser l’escollit. El 
mateix Astrada el va instruir 
amb especial cura l’any que va 
entrenar River (2004/05). Des 
d’aleshores, és el Jefecito. Fins 
i tot, durant la seva estada a 
Anfield, el seu mot més habi-
tual era The Little Chief. 

L’ORIGEN DEL 
SOBRENOM
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(45 passades bones de 47 intents), una targe-
ta al minut 20 per frenar un contracop va 
minar el seu rendiment. Guardiola va optar 
per substituir-lo per Xavi al descans. Tot i els 
bons detalls que va ensenyar, el ‘14’ trans-
metia “la tristesa del vestidor” i feia autocrí-
tica: “La groga m’ha condicionat molt. És on 
crec que he de millorar. Aquesta és una Lliga 
diferent i hauré d’adaptar-me tan ràpid com 

sigui possible”. 
Les llàgrimes 

s’eixuguen aviat 
amb aquest Barça. 
Al cap de tres dies, 
el quadre blaugrana 
rebia el Panathi-
naikos en el primer 
partit de la fase de 

grups de la Lliga de Campions. El futbol culer 
enlluernaria, de nou, tot Europa. El resultat, 
un 5-1 que fins i tot es va considerar curt per 
la superioritat local respecte al campió grec. 
Mascherano va continuar agafant rodatge 
intervenint en els darrers 12 minuts. Ho va 
fer al costat de Sergio Busquets, en una 
clara mostra de la compatibilitat entre tots 
dos migcampistes. Va viure la seva primera 
nit màgica al Camp Nou. “Havia vist molt el 
Barça i sé quin és el seu nivell exacte, però 
allò, contra un Panathinaikos amb jugadors 

importants, va ser francament impressio-
nant”, rememorava.

Amb Javier Mascherano, així com 
les altres dues contractacions (Da-
vid Villa i Adriano Correia), Pep 
Guardiola disposa de 19 futbo-
listes. Ha tingut les baixes de 
Márquez, Henry, Touré Yaya, 
Txigrinski i Ibrahimovic, 
aquest en l’esprint definitiu 
del període de fitxatges. 
No obstant, el cos tècnic 
ha comentat en diverses 
ocasions que treballa 
bastant més còmo-
de amb una plantilla 
ajustada, sempre que hi 
predomini el talent. És 
el cas. I per a qual-
sevol contratemps, 
només cal mirar de 
reüll el que succeeix 
al Miniestadi. Una 
tranquil·litat enorme 
per lluitar per reptes 
tan importants com la 
tercera Lliga conse-
cutiva i la Champions 
que es decidirà a 
l’inoblidable Wembley.

GUARDIOLA 
EL CONSIDERA 
MOLT MÉS QUE 
UN JUGADOR 
DE PERFIL 
DEFENSIU

Javier Mascherano, en l’entrevista que va oferir a Barça TV, després de signar.

a ser francament impressio-
morava.

 Mascherano, així com 
s contractacions (Da-
iano Correia), Pep 
posa de 19 futbo-
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T Jaume Marcet F M. Ruiz - Arxiu FCB 
Veure partits de futbol al Mini és més gratifi-
cant que fer-ho a molts camps de Primera. El 
Barça B de Luis Enrique n’és el responsable. 
Amb futbolistes virtuosos i un estil de joc amb 
una personalitat molt definida, el filial del FC 
Barcelona afronta el repte de la nova catego-
ria amb atreviment i amb un trajecte més curt 

fins al Camp Nou.
En la seva tercera 

temporada i un cop 
assolit l’ascens de 
Segona B a Segona 
A, Luis Enrique ha 
confeccionat un grup 
ampli i compacte 
per afrontar una 
temporada que es 

preveu molt exigent: “Hem dissenyat un grup 
nombrós i de molta qualitat per poder supe-
rar totes les dificultats que ens podem trobar. 
L’any passat vam patir moltes baixes per con-
vocatòries internacionals, ascensos al primer 
equip i lesions i és per això que prefereixo 
disposar de 25 jugadors de garanties”.  

L’entrenador asturià confia que haurà de 
superar en molts partits les absències de 
jugadors que pugin al primer equip: “Som 
un filial i aquest és l’objectiu primordial. Ja 
m’agradaria que Guardiola convoqués 10 
jugadors del B, jo hauria de convocar juvenils 
i assumpte resolt”. De fet, en nombroses oca-
sions, el tècnic del primer equip ha justificat 
la plantilla de 19 jugadors per la confiança en 
un equip B ple de recursos i jugadors prou 
madurs per fer el salt amb garanties.

Per aquest motiu, la confecció de la 
plantilla del B va lligada estretament amb 
les necessitats del primer equip. “Nosaltres 

volíem comptar amb una plantilla molt equi-
librada on no baixés el nivell si perdíem tres 
o quatre peces de nivell, per això ens hem 
reforçat a consciència”, assegura el segon 
entrenador del B, Joan Barbarà. Per Barbarà 
és un avantatge “no comptar ni amb titulars 
ni suplents”. “Pot semblar un tòpic, però en 
aquest cas és real: tenim tanta confiança en 

tots els jugadors que 
totes les combina-
cions són bones. La 
nostra elecció depèn 
del seu rendiment, 
del rival i d’altres 
circumstàncies a 
vegades difícils de 
preveure”, explica.

La base de l’equip 
és molt jove. La mitjana d’edat és de 20 anys, 
però les incorporacions han d’aportar expe-
riència, entesa com a coneixement de la nova 
categoria. En aquest sentit, el davanter Carlos 
Carmona (23 anys), exjugador del Recreati-
vo, i el migcampista Saúl Berjón (24 anys), 
procedent del Las Palmas, són futbolistes 
contrastats a la Segona A. El lateral esquerre 
Abraham Minero (24 anys) era una de les 
peces clau del Sant Andreu, mentre que el 
rapidíssim extrem dret Cristian Tello (19 anys) 
torna al Barça després de tres anys en què ha 
madurat a la Damm i l’Espanyol. 

A la plantilla, les aspiracions comprensibles 
de guanyar-se un lloc al primer equip s’han 
de fer compatibles amb la dificultat competi-
tiva d’una categoria més exigent i professio-
nalitzada. El central de Lloret Marc Muniesa 
entén que ara les dificultats creixen, “ja que 
els davanters són de més nivell i qualitat”. 
Un altre central, Marc Bartra, valora també 

Onze anys després, el FC Barcelona  
disposa del segon equip a la Divisió  
de Plata del futbol estatal. A un esglaó  
del Barça de Guardiola, amb estil propi

HI HA 25 HOMES 
QUE PODEN 
ASSUMIR SENSE 
TRAUMES ELS 
ASCENSOS AL 
PRIMER EQUIP

JUGAR A  
SEGONA A
PERMET 
GUANYAR 
EN QUALITAT 
COMPETITIVA

Futbol de plata

LES CARES DEL BARÇA B

Oier OLAZÁBAL 

Paredes 

14-09-1989 
La competitivitat el 

defineix, i la seva 
alçada i agilitat fan 

que sigui un porter 

difícil de batre.

EDUARD ORIOL 

Gràcia 

05-11-1986 
Davanter o mit-
japunta que pot 
arrencar des de les 

bandes. És vertical, 

tècnic i molt treba-
llador. 

Carlos CARMONA 

Bonet 

05-07-1987 
És un migcampista 

que pot jugar en 
ambdues bandes i 
de mitjapunta, i que 

té experiència a la 
Segona A. 

MARTÍ Riverola 

Bataller 

26-01-1991 
Migcampista tècnic 

i amb gol, producte 

genuí del planter del 

Barça, on s’hi està 
des dels sis anys. 

T Aida Soriano



Martín MONTOYA 

Torralbo 

14-04-1991
És un lateral dret 
amb una gran 
presència física, 
resistència excep-
cional i tècnicament 

molt hàbil. 

Manuel Agudo Durán 

‘NOLITO’

15-10-1986 
Extrem esquerre molt 

dinàmic i actiu amb 

capacitat de desequi-

libri: dribla, assisteix i 

marca gols. 

ARMANDO Lozano 

Sánchez 

16-12-1984
Central dretà sobri 

i experimentat, 
poderós físicament 

i que va molt bé per 

alt a pilota aturada. 

Rubén ROCHINA 

Naixes 

23-03-1991
És un ‘9’ pur,  
esquerrà, amb 
condicions tècni-
ques excepcionals 
i gran capacitat per 

llançar faltes.

 
el 

Marc BARTRA 

Aregall 

15-01-1991
Central dretà 
intel·ligent i ràpid 
en l’anticipació, 
amb bona 
col·locació i bona 
sortida de pilota. 

Víctor VÁZQUEZ 

Solsona 

20-01-1987
És un migcampista 

imaginatiu, d’un 
talent immens, amb 

una gran visió de joc 

i un dels líders del 
filial. 

Carles PLANAS 

Antolínez 

04-03-1991
Lateral esquerre 
ràpid, intens i molt 

sacrificat, difícil de 
superar pels davan-

ters rivals. 

Marc MUNIESA 

Martínez 

27-03-1992
Central sobri, ràpid 

i treballador, que 
posseeix molta qua-

litat en la passada i 

sortida de la pilota. 

THIAGO Alcántara 

do Nascimiento 

11-04-1991
El talent innat fa 
únic aquest mig-
campista de vocació 

ofensiva, amb una 
extraordinària visió 

de joc.

Jonathan SORIANO 

Casas 

24-09-1985 
Davanter centre  
pur que respira  
gols per tots els 
costats i que domi-
na totes les facetes 

d’un rematador. 

SERGI ROBERTO 

Carnicer 

07-02-1992
Migcampista ràpid, 

tècnic i de recorre-
gut, amb gran capa-

citat d’associació i 
molta intel·ligència. 

Rubén MIÑO Peralta 

18-01-1989
Porter d’envergadura 

que domina totes les 

facetes del joc i és 
especialista a aturar 

penals. 

Andreu FONTÀS Prat  

14-11-1989 
Central esquerrà 
de gran jerarquia. 
Segur, contundent 
i elegant, mana a 
l’eix sense fer esca-
rafalls. 

SAÚL Berjón Pérez 

24-05-1986 
És un davanter rà-
pid i amb potència 

que té experiència 
a la Segona A.

ABRAHAM Minero 

Fernández  

22-02-1986
Lateral esquerre 
ràpid, amb bona 
tècnica i molt 
recorregut, que pot 

actuar en posicions 

més avançades. 

SERGI GÓMEZ Solà 

28-03-1992
És un central juvenil 

d’una gran presèn-
cia física, domini 
del joc aeri i que va 

molt bé al tall. 

Oriol ROMEU Vidal 

24-09-1991
Migcampista defen-

siu consistent i eficaç 

en la recuperació de 

la pilota i en la cons-

trucció del joc. 

Jordi MASIP López 

03-01-1989 
Porter que destaca 

per la seva agilitat, 

reflexos, intuïció, 
capacitat de salt i 
seguretat aèria. 

Jonathan DOS 

SANTOS Ramírez 

26-04-1990
Migcampista que 
destaca per la seva 

fortalesa i decisió, 
toc de pilota exqui-
sit i capacitat de 
lideratge. 

LUIS ENRIQUE  

Martínez García

08-05-1970
És la tercera tempo-

rada que dirigeix el 

filial, amb el qual ha 

aconseguit l’ascens 

a la Segona A.

Cristian TELLO 

Herrera 

11-08-1991 
Davanter molt ràpid i 

dinàmic amb qualitat 

per desbordar en l’u 

contra u. Té gol i és 

un bon assistent. 

ILIE Sánchez Farrés 

21-11-1990 
Migcampista poliva-

lent que destaca pel 

seu joc de toc eficaç, 

conservació de pilota 

i posicionament. 

Benjamín Martínez 

Martínez ‘BENJA’

23-08-1987
Davanter molt 
treballador i amb 
recursos a l’àrea, 
molt fort físicament, 

amb bon joc aeri i 
xut potent.

Joan BARBARÀ Mata 

23-07-1966
En la direcció 
del Barça B, és la 
mà dreta de Luis 
Enrique, amb qui 
es compenetra a la 

perfecció.

21Revista Barça
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LES CARES DEL BARÇA B

EL PLANTER  
TAMBÉ TÉ HISTÒRIA

el ritme de la nova categoria: “Els partits 
són més ràpids i trepidants. Abans el 90% 
dels rivals només es tancaven al darrere, ara 
tots disposen de recursos per disputar-te la 
pilota i fabricar futbol”. El salt de qualitat és 
evident. Rivals com el Betis o el Celta jugaven 
fa poques temporades a la Lliga de Campions 
i ara són els rivals d’un Barça B que fa pocs 
mesos jugava als camps de clubs modestos 
com l’Ontinyent o l’Atlètic Balears.  

Però aquest professionalisme també 
porta associats altres aspectes relacio-
nats amb la Segona A que afavoreixen la 
progressió dels jugadors. És el cas, per 
exemple, de l’estat dels terrenys de joc. 
Després de guanyar a Balaídos en el debut a 
la categoria (1-2), Luis Enrique ho valora-

va: “En camps com aquest, gran i espaiós, 
amb una gespa perfecta, és molt més fàcil 
jugar; a Segona B, els desplaçaments són 
més complicats, ja que els camps són més 

estrets i sovint força 
irregulars”. 

Des que Guardiola 
és l’entrenador del 
Barça, sempre ha 
comptat amb juga-
dors que estan a ca-
vall entre el filial i el 
primer equip. En la 
primera temporada 

Pedro i Víctor Sánchez van assumir aquest 
rol, en l’anterior temporada Jonathan dos 
Santos va ser el jugador del filial que va 

tenir més presència en les convocatòries del 
primer equip. El paper d’aquests jugadors 
ascensors, que combinen entrenaments i 
partits entre el primer equip i el filial, és 
més senzill ara que el Barça B juga a la 
Segona A. La diferència de ritme competitiu 
existeix, però és molt més menor que quan 
el filial actuava a la Segona B. A més, un 
altre avantatge és que els futbolistes que 
no tenen cabuda al primer equip disposen 
de més possibilitats de recalar en un con-
junt professional, ja que, com apunta Luis 
Enrique, “aquesta és una categoria on hi ha 
posades moltes més mirades, és molt més 
exigent però també molt més agraïda. Els 
jugadors guanyaran una experiència que els 
serà molt útil per a les seves carreres”. 

ELS CAMPS I 
CONDICIONS 
DE LA DIVISIÓ 
AFAVOREIXEN 
EL JOC DE 
L’EQUIP

L’any 1901 ja existia un segon equip 
barcelonista. Posteriorment va anar 
creixent el nombre de conjunts 
filials fins al punt que als anys vint 
les categories inferiors van arribar a 
tenir uns mil futbolistes. Després de 
la Guerra Civil (1936-1939) el futbol 
base va quedar molt malmès, però es 
va recuperar aviat i als anys quaranta 
i cinquanta va destacar l’equip aficio-
nat.  L’any 1945 el Barça va signar un 
conveni de cooperació amb l’Espanya 
Industrial, que va quedar transfor-
mat en un filial blaugrana. L’Espanya 
Industrial va aconseguir pujar a 
Primera Divisió l’any 1953, però hi va 
renunciar, cosa que no va fer el 1956, 
quan va tornar a assolir l’ascens i va 
canviar el seu nom pel de Comtal, 
equip que el 1957 va baixar a Segona 
Divisió. El 1970 el Comtal es va 
fusionar amb un altre filial barce-
lonista anomenat Atlètic Catalunya 
per tal de donar pas al Barça Atlètic, 
què va començar a jugar a la Tercera 
Divisió. El 1991 el Barça Atlètic va 
passar a dir-se Barça B, nom que va 
conservar fins que el 2008 l’equip 
va ser de nou rebatejat com a Barça 
Atlètic. Finalment, l’any 2010 aquesta 
nomenclatura es va tornar a canviar 
per la de Barça B. Per la seva banda, 
les diverses categories del futbol 
base blaugrana, des dels juvenils als 
infantils, han assolit grans èxits als 
campionats estatals. Cal destacar 
l’antic Barça Amateur, un equip que 
es va fundar l’any 1967 i el 1993 va 
passar a denominar-se Barça C, però 
es va dissoldre el 2007, quan estava 
enquadrat a la Tercera Divisió. 
/Manel Tomás

A dalt, onze del Condal de l’any 1965. A sota, l’alineació del Barça Atlètic el juny del 1991.
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Codi Ètic  
del FC Barcelona

El Futbol Club Barcelona és una associació esportiva 
privada catalana de persones físiques, sense ànim de 
lucre i inscrita al Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya.  
 L’adequada gestió d’una entitat esportiva reque-
reix establir els mecanismes que permetin, no única-
ment assolir els objectius que són propis de la seva 
activitat principal, sinó també que el sistema utilitzat 
sigui plenament respectuós amb les bones pràctiques 
empresarials.
 Si, a més, ens referim al Futbol Club Barcelona, 
que per la seva història i trajectòria té implantació 
arreu del món i un fort arrelament a la societat catala-
na, l’administració i representació de l’entitat per part 
dels seus màxims responsables ha de respondre a uns 
valors ètics que són consubstancials a la pròpia natu-
ralesa social i als principis que la inspiren. El Futbol 
Club Barcelona és “més que un club” i la societat es-
pera que els seus directius i gestors estiguin a l’altura 

dels valors que representa. 
 Per tant, és necessari crear un Codi Ètic 
—o de bon govern— en què es reguli, en l’àmbit 
material, quins valors han d’inspirar l’acció de 
govern i de representació —des d’un punt de 

vista positiu— i quines conductes són con-
tràries a aquests valors —des d’un punt de 
vista negatiu—. Conscients que la realitat 
ens presenta una casuística complexa, 
es crea una Comissió de Control i Trans-
parència que d’una manera efectiva pu-
gui interpretar i excepcionar l’aplicació 

del Codi Ètic posant atenció a criteris de 
pertinència i oportunitat i, en el seu cas, advertir 

quines accions de govern i de representació són con-
tràries a aquests valors.

El Codi Ètic ha de ser aplicat a les persones que osten-
ten la representativitat corporativa del Club, és a dir, 
els membres de la Junta Directiva i de les Comissions 
—Econòmica, Disciplinària, Jurídica, Social i Esportiva—, 
així com al personal de l’Alta Direcció.

Ja està en vigor el codi ètic per  
al bon govern del FC Barcelona.  
Una comissió d’experts vetllarà pel  
compliment d’aquesta normativa 

I. MOTIUS

II. ÀMBIT SUBJECTIU
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1.- Les persones que assumeixin la responsabilitat de 
l’administració del Club han d’adequar la seva gestió i 
adoptar les seves decisions amb compliment estricte 
als principis de pertinència i oportunitat. 

2.- La finalitat perseguida ha de ser la d’assolir el ob-
jectius principals de l’activitat del Club –èxits esportius 
i sostenibilitat econòmica dels recursos emprats-, però 
s’ha d’actuar amb pràctiques i conductes que dignifi-
quin el Club, la seva imatge i els valors que representa.

3.- En aplicació dels anteriors criteris, l’actuació del 
personal directiu i executiu s’ha d’ajustar als principis 
següents:

3.1.- Legalitat: L’actuació dels representants del 
Club ha de ser conforme al que està establert a les 
lleis i les regles de les organitzacions nacionals i in-
ternacionals de defensa i promoció de l’esport.

3.2- Honradesa i servei als socis: Els representants 
del Club han d’actuar sempre com a gestors d’un 
patrimoni que és dels socis. Per això, la gestió ha de 
ser honrada i eficient en benefici sempre dels inte-
ressos del Club.

3.3.- Lleialtat al Club: Qualsevol actuació d’un re-
presentant del Club, tant en tasques de gestió com 
de representació, ha de perseguir, únicament i ex-
clusiva, els interessos del Club. Aquesta lleialtat és 
compatible amb la discrepància d’opinions en el si 
de la Junta Directiva i de la resta d’òrgans de govern 
del Club, però els representants del Club han d’evitar, 
en tot cas, la divulgació de notícies que puguin perju-
dicar el bon nom i la bona imatge del Club.

3.4.- Comunicació: El Club mantindrà sempre una 
actitud d’àmplia informació de les seves activitats, 
basada en la transparència en els processos de pre-
sa de decisions.

3.5.- Participació: El Club promourà més participa-
ció dels socis, a través de l’Assemblea, en la presa 
de decisions, d’acord amb la naturalesa de cada 
assumpte.

3.6.- Pluralisme: El Club, fidel a la seva història i 
catalanitat, atesa la diversitat d’idees dels socis, 
directius, jugadors i empleats del Club, preservarà 
i respectarà el pluralisme, tot evitant que les políti-
ques i actuacions del Club tinguin caràcter excloent.

3.7.- Austeritat: L’austeritat, com a valor de re-
ferència, presidirà en tot moment la gestió del Club i 
s’aplicarà a totes les activitats socials i econòmiques 
de l’Entitat.

4.- Es  consideren contràries als principis i valors ante-
riors les pràctiques següents:  

4.1.- Incórrer en conflicte d’interessos, i si hi és, el 
que en resulti afectat ho ha de revelar per abstenir-
se en el procés de presa de decisions.

4.2.- Exercir influències sobre altres per tal d’assolir 
la presa d’una decisió en benefici propi.

4.3.- Els directius i membres de les comissions no 
podran intervenir en un àmbit de gestió diferent al 
que li hagi estat assignat sense la preceptiva autorit-
zació del seu responsable.

4.4.- Contractar laboralment o mercantilment pa-
rents, fins al quart grau de consanguinitat o afinitat, 
ja sigui personalment o a través de societats en què 
hi participin o hi treballin. 

4.5.- Contractar serveis externs sense ajustar-se als 
principis de necessitat, pertinència i oportunitat.

4.6.- Acceptar obsequis, regals, avantatges o dis-
posicions a títol gratuït més enllà dels que puguin 
ser admesos per als usos socials. Tampoc es poden 
oferir a tercers regals que no siguin els autoritzats 
amb caràcter institucional. 

4.7.- Fer incórrer el Club en despeses desproporcio-
nades, sumptuoses i injustificades.

4.8.- Percebre comissions o qualsevol retribució.

4.9.- Pagar comissions que excedeixin o estiguin al 
marge de les que corresponguin als professionals 
autoritzats.

4.10.- Prevaldre’s de la seva posició al Club per obte-
nir beneficis en l’àmbit personal o professional quan 
aquests beneficis comportin un perjudici per al Club.

4.11.- No respectar les normes de confidencialitat 
de les deliberacions dutes a terme en els processos 
de presa de decisions.

4.12.- Protagonitzar fets o actuacions públiques i, 
àdhuc privades, que atemptin contra la bona imatge 
i el prestigi del Futbol Club Barcelona.

4.13.- Utilitzar béns i actius del Club en benefici 
propi.

4.14.- Discriminació o tracte inadequat per raons 
de gènere, raça, color, nacionalitat, creença, religió, 
opinió política, estat, orientació sexual, minusvali-
desa o qualsevol altra circumstància personal pro-
tegida pel dret, tant pel que fa als empleats, com als 
directius, socis o proveïdors.

5.- El Codi Ètic no solament compromet a allò que 
expressament es preveu, sinó també a totes les con-
seqüències que de conformitat amb la bona fe se’n 
deriven del contingut.

6.- Si per raons de pertinència i oportunitat per part 
del Club es considerés adient adoptar alguna decisió 
que no s’ajusti a les pràctiques definides en l’apartat 
anterior, es demanarà amb caràcter previ i preceptiu 
un informe escrit a la Comissió de Control i Transparèn-
cia. Una vegada emès aquest informe, la Junta Directi-
va del Club adoptarà la decisió que cregui adient.

Pel control del compliment del contingut material 
del Codi Ètic es crearà una Comissió de Control i 
Transparència amb les potestats d’interpretar, 
d’assessorar i d’advertir la Junta Directiva i el Sín-
dic del Soci de les conductes que no el respectin.

Estarà integrada per 5 membres designats per la 
Junta Directiva per un període de sis anys coinci-
dint amb el mandat de la mateixa Junta Directiva.

Les atribucions són les que li permetin dur a terme 
la seva tasca. Entre aquestes:

- Emetre informe sobre les qüestions que la 
Junta Directiva sotmeti al seu criteri i judici o 
que requereixin el seu informe favorable amb 
caràcter previ.

- Admetre o rebutjar motivadament queixes 
fonamentades que hagin estat formulades per 
la Junta Directiva, per un membre d’aquesta o 
de les comissions adscrites a la Junta Directiva, 
pel Síndic del Soci o per un empleat respecte 
d’actes realitzats o decisions adoptades i emetre 
informe sobre la qüestió que hagi estat objecte 
de la queixa, advertint, si fos el cas, de les con-
ductes que no s’ajustin al contingut material del 
Codi Ètic.

- Obtenir informació per emetre els seus informes.

- Informar l’Assemblea General de les actua-
cions dutes a terme durant l’exercici.

- Promoure modificacions del Codi Ètic, que en 
tot cas hauran de ser aprovades per l’Assemblea 
General del Club.

L’actuació d’aquesta Comissió haurà de ser garanti-
da amb ple respecte als principis d’independència 
dels seus membres i de confidencialitat de les se-
ves deliberacions.
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ZUBI I AMOR

Les seccions 
apunten alt
El Regal Barça, el Barça Sorli Discau, el 
Barça Borges i el primer equip de futbol 
sala arrenquen les temporades respectives  
amb els objectius més ambiciosos

La plantilla completa del Regal Barça, en una fotografia presa durant la recent concentració a Alp (la Cerdanya).
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oblidar, és clar, una Eurolliga que enguany 
disputa la seva fase final a Barcelona. Més 
al·licients, impossible.

Handbol: l’assalt
El Barça Borges té dos grans competidors a 

Europa. Ciudad Real 
i Kiel li han barrat el 
pas als últims grans 
títols i ara és hora de 
fer l’assalt definitiu 
al tron. A l’Asobal 
cada partit pot ser 
determinant i els 
homes de Xavi Pas-

cual volen assegurar una regularitat que l’any 
passat no van tenir, cosa que els va costar el 
títol domèstic.

Pel que fa a Europa, toca mirar a Còlonia, 
ciutat on es va disputar la Final a Quatre de 
l’any passat i que enguany tornarà a acollir 
la fase decisiva de la màxima competició. Els 

T Llorenç Tarrés 
F Miguel Ruiz - FCB / ACB
El Barça és més que un club de futbol i una 
part important dels èxits esportius de la insti-
tució provenen de les seccions professionals. 

Aquesta temporada, 
totes quatre apunten 
de nou als reptes 
més grans. El bàsquet 
blaugrana espera re-
petir èxits, arrodonint 
el curs amb l’ACB; 
l’handbol té l’espina 
clavada de la final de 

la Champions de l’any passat a Colònia; l’hoquei 
patins no es cansa de guanyar, i el futbol sala 
vol premiar d’una vegada per totes la ferma 
aposta dels últims anys per part del Club.

Bàsquet: continuïtat
El Regal Barça no presenta pràcticament 
novetats. Continuïtat és la paraula que millor 

defineix el nou projecte, que només compta 
amb la incorporació del pivot Kosta Perovic. 
Després de la consecució de quatre dels cinc 
títols que va disputar ara fa un any, especial 
menció de l’Eurolliga guanyada a París, el 
conjunt de Xavi Pascual vol repetir èxits. I 
és que diuen que és més fàcil arribar que 
mantenir-se, i el gran repte d’aquest equip és 
continuar dominant com ho va fer la tempo-
rada passada.

De moment, el capità del Regal Barça, 
Roger Grimau, ja ha aixecat els dos primers 
títols: la Lliga Catalana disputada al Palau i la 
Supercopa ACB jugada a Vitòria. En aquest 
torneig, els blaugranes van passar per sobre 
del Reial Madrid de Messina, amb molta con-
tundència, i del Power Electronics València a 
la final. Aquests èxits reforcen un conjunt que 
té un compte pendent. Aquest equip té entre 
cella i cella la consecució d’una Lliga ACB que 
l’any passat el Caja Laboral li va arrabassar 
a última hora i de manera sorprenent. Sense 

EL BARÇA 
BORGES,  
A L’ASSALT 
DELS REGNATS 
DE KIEL I 
CIUDAD REAL 

EL NOU 
PROJECTE  
DEL REGAL  
FC BARCELONA 
ES BASA EN LA 
CONTINUÏTAT

Que el FC Barcelona aposta per la base 
ja fa temps que ha deixat de ser una 
proposta engrescadora per esdeve-
nir una realitat de grans fruits. És així 
amb el futbol i també amb les quatre 
seccions, els filials de les quals viuen 
moments de joia. Els d’handbol, futbol 
sala i hoquei van assolir l’ascens de 
categoria, mentre que el bàsquet re-
cupera el Barça B després de tancar la 
seva vinculació amb el CB Cornellà.
Els filials tenen la doble funció de 
complir amb uns objectius esportius i 
alhora donar suport als respectius pri-
mers equips. Ho demostra l’handbol, 
que aquesta temporada militarà a la 
Divisió d’Honor B després de no poder 
ascendir altres anys per motius extra-
esportius. No és cap novetat que Xavi 
Pascual, el tècnic del Barça Borges, 
confia plenament en jugadors com ara 
Pérez de Vargas, Molina i Saubich.
El segon equip d’hoquei patins, entre-
nat per Àlex Segura, jugarà a l’exigent 
Primera Estatal, mentre que el filial de 
futbol sala ja ho fa a la Divisió de Plata, 
segona màxima categoria d’aquest 
esport. El FC Barcelona és l’únic club 
de la Divisió d’Honor que té un filial 
a Plata, fet que beneficiarà la secció, 
ja que el salt amb la 1a Nacional era 
massa gran per als joves jugadors que 
aspiraven al primer equip.
Finalment, el Regal Barça recupera el 
Barça B, que jugarà a la LEB-Plata. El 
Club augmenta l’aposta pel bàsquet 
formatiu de la mà de Jordi Ardèvol, 
nou director tècnic, i Borja Comenge 
serà qui dirigirà un grup que, com els 
altres filials, voldrà proveir el primer 
equip. D’aquí en sortiran els futurs Javi 
Rodríguez, Beto Borregán, Juan Carlos 
Navarro i Víctor Tomàs. 

LA DOBLE FUNCIÓ  
DELS FILIALS
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ESPECTACLE AL PALAU

1 Els tres fitxatges de la secció d’handbol —Sjöstrand, Entrerríos 
i Sorhaindo— posen al Palau Blaugrana. 2 Lin, Wilde i Jordi Tor-
ras arriben al Barça de futbol sala amb l’objectiu de portar els 
primers grans títols a la secció. 3 Marc Torra i Sergi Fernández 
apuntalen el projecte d’un insaciable Barça Sorli Discau. 

fitxatges d’Entrerríos, Sjöstrand i Sorhaindo, i 
sobretot el camí ja recorregut, fan que l’equip 
blaugrana sigui un dels grans aspirants a tot.

OK, èxit assegurat; Futsal, aquest any, sí!
La secció més prolífica —13 Lligues consecu-
tives de les 23 en total i 19 Copes d’Europa— 
torna a ser el gran rival que s’ha de batre. A 
Borregán, Egurrola, Páez i companyia no els 
cal presentació. A més, el tècnic Ferran Pu-
jalte compta amb dues noves estrelles: Sergi 
Fernández, un dels millors porters del món, 
i Marc Torra, un golejador que arrodoneix 
un equip de gran talent ofensiu. Per al Barça 
Sorli Discau no passen els anys i els canvis 
generacionals es fan sense perdre la fam de 
títols. L’any passat van caure la Lliga Europa i 

l’OK Lliga, un doblet que es pretén reeditar.
Si el bàsquet aposta per la continuïtat del 

grup que li va fer tocar el cim d’Europa, el 
futbol sala no ha fet més que apuntalar un 
projecte cuinat amb paciència en els darrers 
anys. Aquest any ha de ser l’any de la secció 
que encapçala Marc Carmona. Amb els fitxat-
ges de Lin, Torras i Wilde, tres dels millors 
jugadors del moment, l’equip aspira a assolir 
finalment alguns dels grans títols en joc: 
lliga, Copa d’Espanya i Copa del Rei.

Després d’una pretemporada excel·lent i 
d’adjudicar-se per tercer any consecutiu la 
Copa Catalunya, l’equip té el repte de fer el 
salt definitiu. “Tot el que no sigui guanyar 
títols serà un fracàs”, apunta, ambiciós, el 
capità de l’equip, Javi Rodríguez.

1
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T Sònia de Alba F Àlex Caparrós - FCB 
Viu a Gavà (Barcelona) amb la seva família 
des de fa una dècada. Des d’aleshores Ilija 
Djurdjevic juga al rugbi amb el Barça. El va 
introduir un amic del col·legi. “Ja m’agradava 
d’abans, perquè el meu pare és un apassio-
nat de tots els esports i considerava el rugbi 
una disciplina en què es combinava la força i 
el fair play”, raona Djurdjevic.

Fins aquí no hi ha res de particular, oi? 
Però encara hi ha més, molt més. El seu ger-
mà, Bogdan, té tres anys més que ell i prac-
tica el tennis en l’àmbit semiprofessional. 
“M’agradaria poder arribar a fer dobles amb 
el meu germà de manera professional”, as-
senyala Ilija, que explica també que el tennis 
és un altre dels seus esports de capçalera.

Però encara hi ha més. La seva destresa 
amb les activitats físiques l’ha dut a ser 
seleccionable per la Federació Sèrbia de golf. 
I s’acaba de proclamar campió del seu país. I 
ara emprèn el viatge amb la selecció balcàni-
ca cap a Buenos Aires (Argentina), on del 16 
al 30 d’octubre se celebra el Mundial de golf 
amateur: “Sèrbia competeix a nivell de se-
leccions des del 2008. Per tant, seria un èxit 
acabar entre els 30 millors equips. El nostre 
objectiu ara seria treballar per poder partici-
par als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro”.

Aquestes són les activitats que mouen la 
vida d’Ilija, un triatleta completament dife-
rent. Els seus esports, a priori, no s’avenen. 
“Jo crec que sí. Mentalment tots els esports 
són iguals: una lluita interna amb tu mateix”, 
refuta el jugador d’origen serbi, però també 
amb arrels força peculiars. 

La família, un puntal bàsic
Aquesta diversitat de pensament esportiu 
s’entén quan coneixem la seva família. El 
seu pare, Dragan, és professor de tennis 
(professió a la qual es dedica a Barcelona), 
però també ho va ser de natació al seu 
Belgrad natal. La mare, Rosa, és cantant 
de lírica, pop i jazz, i, per cert, Ilija ja ha 

començat a impartir classes també de cant! 
Nascuda als Estats Units de família macedò-
nia, de Skopje, va viure gran part de la seva 
infantesa a Alemanya. Tot i que va conèixer 
el seu marit a Sèrbia, els seus fills van néixer 
a Alemanya, en una localitat pròxima a 
Düsseldorf. El petit Ilija va començar a fer 
esport amb només tres anys, amb activitats 
com ara l’hoquei gel i la natació. 

Quan van aterrar a Barcelona (“la intenció 
era d’estar-nos un 
any perquè el meu 
germà millorés en el 
tennis”), el rugbi i el 
Barça van creuar-
se en la vida d’Ilija 
Djurdjevic. 

“La meva família 
em transmet la força, 

sobretot mental, que necessito”, confirma 
el blaugrana, que sustenta aquesta teoria 
en un exemple digne d’estudi: “Em vaig 
lesionar jugant al rugbi, però amb el fisiote-
rapeuta no vam tenir clar si m’havia trencat 
l’avantbraç esquerre a l’altura del radi. Em 
feia mal, però podia girar una mica la mà. Així 
que, tot i que em molestava, vaig continuar 
jugant tant al tennis com al golf. Ara bé, un 
mes després em continuaven els dolors i vaig 
anar al metge. Els doctors del FC Barcelona 
es van quedar sorpresos en comprovar que, 
efectivament, havia estat un trencament, però 
l’os havia quedat soldat perfectament”. 

El rugbi: una filosofia de vida
Per a Ilija l’esport és més que una pràctica 
física. “Per mi és el meu cercle d’amistats. 
Tots els meus amics fan esport. Els 
d’Alemanya i els de Barcelona”, confessa: 
“És cert que en el tennis i en el golf no trobo 
els mateixos vincles que en el rugbi. Allà hi 
ha més enemics i, en canvi, en el rugbi tots 
som una família. Hem de confiar els uns en 
els altres perquè tot vagi bé”. 

La història d’un 
triatleta modern
Jugador del primer equip de rugbi, Ilija 
Djurdjevic no es conforma amb aquesta 
disciplina. Aspira a convertir-se també 
en tennista o golfista professional

“MENTALMENT 
TOTS ELS 
ESPORTS SÓN 
IGUALS: ÉS 
UNA LLUITA 
INTERNA”

El rugbi, el golf i el tennis són les passions esportives d’Ilija.
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PARLEM AMB... Andoni Zubizarreta
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“Hem d’adaptar 
l’estil del Barça  
als nous temps”
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Li ha canviat la vida ser director del fut-
bol professional del Barça?
Sobretot tinc la sensació que ara la meva vida 
torna a ser més pública. M’ha canviat la vida 
perquè visc a Barcelona amb el meu fill gran. 
I, en canvi, la meva dona i la resta dels meus 
fills són a Bilbao. Així que, en aquest sentit, sí 
que ha canviat la meva vida. 

Quan li arriba la proposta, l’accepta amb 
els ulls tancats o el repte és tan gran que 
un s’ho ha de pensar bé?
Per una banda, el cor et diu que és una 
oportunitat. Penses: quin millor equip que 
el Barça per treballar la gestió esportiva. Per 
altra banda, hi ha la part racional (que te la 
dóna l’edat) i reflexiones: aquest equip ho ha 
guanyat tot, està a un nivell d’excel·lència ex-
traordinari i el repte és molt gran. Però arribo 
amb la il·lusió i l’objectiu d’intentar mantenir 
aquesta excel·lència. 

Quin és l’encàrrec que li fa el president 
Rosell i la seva Junta?
El treball consisteix a mirar el projecte des 
d’un lloc una mica més elevat. No només 
s’ha de tenir en compte el terreny de joc, 
sinó tota l’estructura del futbol formatiu i 
el futbol professional i construir-ho com un 
projecte conjunt. I a partir d’aquí, cal buscar 
quines coses podem incorporar perquè 
segueixi sent excel·lent. 

El Narcís Julià i l’Albert Valentín, els pro-
posa vostè? Ja els coneixia?
Els proposa el Club, però jo ja els coneixia. 
El Narcís i jo ens vam conèixer en un torneig 
juvenil amb la selecció espanyola a Mèxic 
amb 17 anys. I a l’Albert el conec de l’època 
que ell era jugador del Figueres i, posterior-
ment, de l’Espanyol. Tots dos saben perfecta-
ment com és el futbol professional i l’Albert 
ja tenia experiència en el món de la gestió 
dels equips. Eren noms que estaven sobre 
la taula i que a mi m’anaven molt bé. A més, 
ells també saben perfectament quina és la 
realitat del Barça. 

Quan va arribar al Club, quines són les 
primeres decisions que va haver de 
prendre?
Sobretot, amb la reordenació del futbol 
professional i del futbol formatiu, en el meu 

cas, havíem de prendre decisions pel que fa a 
la plantilla del primer equip, del Barça B i del 
Juvenil A. El treball de l’estiu ha consistit en 
la confecció d’aquests tres conjunts.
 
Quin és el criteri que s’ha seguit i se se-
guirà per als futurs fitxatges? 
El primer i molt evident són les condicions 
econòmiques en les quals podem treballar. El 
segon és que la plantilla, pel que fa a la seva 
composició, està ben construïda. És a dir, 
que no es necessita fer grans coses. A més, 
tenim uns entrenadors que tampoc són grans 
sol·licitadors de fitxatges. I el tercer element 
seria la cultura de joc del Barça. És molt 
particular, molt personal i sempre hem de 
pensar que el tipus de jugador que vingui es 
pugui adaptar a aquest estil. Per això sempre 
parlem de la polivalència dels jugadors, que 
no siguin estàtics i juguin només en una posi-
ció, sinó que ens aportin diferents solucions. 

Pel que diu, Ibrahimovic seria un jugador 
que no s’ha adaptat a la cultura de joc del 
Barça?
Si un veu el futbol per unitats, o per 
accions individuals, Ibrahimovic entraria 
dins d’aquesta llista. És un extraordinari 
futbolista. Però quan explicava que el cas 
Ibra és una qüestió de futbol és perquè en el 
terreny de joc no només es juga amb la pilo-
ta, sinó que també es juga sense pilota. Has 
de donar solucions als companys i, dins el 
joc del treball, hi ha una gran feina tàctica. 
I s’han de gestionar molt bé les dues coses: 
la pròpia individualitat, però també el valor 
dins el col·lectiu. 

El paper més difícil és dir a un jugador 
que no entra en els plans del Club?
És més difícil dir al responsable de material, 
a un metge, o a un empleat del Club que ja 
no entra en els plans del Club. Els èxits són 
gràcies a moltíssima gent i no només són 
els futbolistes els únics responsables. Per 
mi la decisió més difícil en aquests mesos 
ha estat comunicar a la gent que estava a la 
secretaria tècnica que, per diferents motius, 
no comptàvem amb ells. També amb els 
jugadors, però, per la nostra a condició 
de futbolistes, ja sabem com és la nostra 
carrera. En canvi, en el cas d’un empleat és 
molt més dolorós.  

Zubizarreta vol que el futbol professional  
i el formatiu siguin concebuts “com un  
projecte conjunt” i treballarà per “evolucionar” 
un manual de futbol admirat arreu

T Sandra Sarmiento
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L’altra cara de la moneda és Mascherano. 
Un futbolista que ha renunciat a un tant 
per cent del seu sou per fitxar pel Barça. 
És difícil trobar jugadors amb aquest 
compromís?
Jo no n’havia trobat cap. Vaja, a l’Athletic sí 
que hi havia jugadors que firmaven el con-
tracte i ni tan sols havien llegit què hi posava. 
Però en el món professional no és senzill. 
A mi em va sorprendre des del principi. 
Des que ens vam posar en contacte amb el 
jugador. La seva actitud sempre va ser la de 
venir al Barça. 

Assumir un càrrec com aquest, en el qual 
un està exposat a l’opinió pública diària-
ment, comporta elogis i també crítiques. 
Com ho porta?
Jo sempre dic que jo era porter. I ser futbo-
lista i ser porter són dos conceptes diferents. 
Els porters sempre hi som quan les coses 
surten malament. Quan perdem som prota-
gonistes i els partits sempre els guanyen els 
davanters. I, des d’aquesta perspectiva, la 
meva feina s’assembla molt a això. Defensar 
la porteria, fer que l’equip estigui organitzat, 
que les coses vagin funcionant i, a partir 
d’aquí, que el joc el desenvolupin els profes-
sionals que es trobin en les millors condi-
cions. Aquesta és la meva feina i m’agrada 
veure el futbol des de dalt. Des d’aquesta 
posició veig el Club amb una perspectiva 
semblant a la que jo he tingut. 

El dia 1 de setembre va dir: “Tenim la 
plantilla que volem”. Però és la planti-
lla més curta dels últims deu anys. En 
tindrem prou?
Aquesta plantilla en realitat té trampa. Té 
un desplegable que són tots els jugadors 
que tenim a la base i que poden jugar al 
primer equip. Hi ha 19 fitxes del primer 
equip, però els jugadors del B poden pujar 
tranquil·lament. I ens semblava injust pujar-
los i que les seves possibilitats de jugar fossin 
menors. Veurem fins al mes de desembre 

“AL BARÇA S’HA DE GESTIONAR 
LA PRÒPIA INDIVIDUALITAT, 
PERÒ TAMBÉ EL VALOR DINS 
EL COL·LECTIU. EL FUTBOL NO 
NOMÉS ES JUGA AMB LA PILOTA. 
HAS DE DONAR SOLUCIONS ALS 
COMPANYS”

PARLEM AMB... Andoni Zubizarreta
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490 PARTITS COM A BLAUGRANA

Parlar d’Andoni Zubizarreta és parlar del Dream Team, 
un dels millors equips de la història del futbol. I també 
és parlar de la primera Copa d’Europa del Barça. Però 
Zubi és molt més que tot això. Com a porter era solvent, 
tenia una bona col·locació i imposava respecte als rivals 
per la seva sobrietat. A més, era el millor capità per als 
seus companys. Zubi era admirat i respectat per tothom 
i no ha pogut oblidar mai els seus vuit anys al Camp Nou 
després de substituir un altre ídol de l’afició com va ser 
Urruti. Amb el Barça va guanyar una Copa d’Europa, 
una Recopa, quatre Lligues, dues Copes, una Superco-
pa europea i dues d’estatals. És un dels deu futbolistes 
blaugrana amb més partits oficials. Setze anys després 
del seu últim partit al Camp Nou, Zubi ha tornat per ser 
el director del futbol professional, un càrrec que ja va 
exercir a l’Athletic Club, l’altre equip de la seva vida. 

“AQUEST BARÇA ÉS HEREU DEL 
DE RIJKAARD, COM TAMBÉ HO ÉS 
DEL MODEL QUE VA CONSTRUIR 
CRUYFF. UNA DE LES FEINES MÉS 
APASSIONANTS ÉS ADAPTAR 
L’ESTIL ALS NOUS TEMPS”

com anem gestionant aquesta situació i si 
hem de pujar definitivament algun jugador 
del filial a la primera plantilla. 

L’estil és irrenunciable?
És el que ens diferencia. Però el que hem 
de pensar és com evolucionar dins el mateix 
estil. Diem que aquest Barça és hereu del de 
Rijkaard, i el del Frank del de Johan. Però, si 
mirem l’equip de la final de Wembley i el de 
la final de Roma, veurem que el sistema de 
joc és diferent però l’essència és la mateixa. 
És l’estil aplicat al futbol d’avui. Aquesta és 
una de les feines més apassionants. Adaptar 
l’estil als nous temps.

Quan un ho ha guanyat tot com és el cas 
del Barça, és difícil no mirar-se al mirall? 
No ha de ser fàcil perquè, tot i que un mateix 
no s’ho digui, l’entorn sempre t’ho acaba 
dient. I demanar absoluta normalitat quan 
ho has guanyat tot i ets candidat a la Pilota 
d’Or, etc., no és fàcil. Però la millor manera 
de descartar-ho és veure’ls entrenar. Amb 
la intensitat que ho fan, amb les ganes que 
tenen de guanyar un partidet en la sessió 
preparatòria, no els veig més relaxats, no 
pensen que ho tenen tot guanyat. Segueixen 
tocant de peus a terra. Però, en tot cas, ens 
ho marcarà la competició. És un repte perso-
nal del jugador i del Club.  

Setze anys després, torna a treballar al 
costat del Pep. Ara que el veu en acció 
cada dia, el sorprèn alguna cosa?
Sempre busca alguna cosa més, sempre 
busca millorar. Sempre pensa en el partit 
següent, en la competició següent. Aquesta 
meticulositat en la feina. I també em sor-
prèn la proximitat que sempre busca amb 
el jugador però mantenint l’equilibri. Si ets 
massa pròxim, deixes de ser l’entrenador 
i, si estigués molt allunyat, no seria el Pep 
que conec. I gestionar aquestes dues coses 
és molt difícil. 



36 Revista Barça

Les penyes  
del segle XXI
El Club ha impulsat la relació amb les 
penyes barcelonistes i les ha dotat de 
més recursos, serveis i autonomia. 
L’objectiu: revaloritzar la marca Penyes

T Xavier Guarte F Arxiu FCB 
Les penyes han estat una eina bàsica de 
vertebració del barcelonisme durant les 
últimes dècades. A moltes ciutats i pobles 
de Catalunya, l’Estat espanyol i el món són 
entitats arrelades a la societat civil i des de la 
seva creació han col·laborat en el teixit cul-
tural, cívic i esportiu de cada localitat fixant 
com a premissa la seva complicitat amb el 
fet barcelonista i difonent els seus valors. Les 
penyes representen avui dia una bona part 
de l’àmbit social blaugrana, ja que disposen 
pràcticament de 1.400 entitats formades per 
250.000 barcelonistes d’arreu del món.

El fenomen associatiu al voltant del Barça 
s’ha anat adaptant a la realitat canviant 
durant els darrers anys, tot i que s’ha perdut 
aquella força amb què van irrompre als anys 
80 i 90. Les penyes, per tant, han d’evolucio-
nar d’acord amb els temps actuals. 

L’arribada a la presidència del FC Barce-
lona de Sandro Rosell representa un canvi 
en la relació entre el Club i les penyes. El 
president afirmava al 31è Congrés de Penyes 
del 25 d’agost passat: “Volem que les penyes 
siguin respectades i admirades”. I es dirigia 
als més de mil penyistes assistents amb un 
clar desig. “Volem que hi hagi orgull de les 

PENYES

A mà esquerra, imatge de la 14a Trobada de les Penyes de l’Anoia, el Penedès i el Garraf, celebrada aquest setembre. A mà dreta, el 31è Congrés de Penyes.
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penyes per fer barcelonisme, que la nostra 
família sigui molt gran. És fonamental que el 
moviment penyístic funcioni”. 

Jordi Cardoner, vicepresident de l’Àrea 
Social, lidera el projecte de penyes del Segle 
XXI conjuntament amb el Consell Consultiu 
de Penyes per assolir aquest canvi de model i 
revaloritzar la marca Penyes.

Com seran les noves penyes?
La penya del segle XXI serà una associació 
amb més implicació a la seva localitat, un 
moviment més modern, amb més autonomia 

i amb més projectes 
solidaris. S’establiran 
criteris de qualitat 
per donar d’alta 
noves penyes i per 
segmentar-les.   

Les noves penyes 
tenen com un dels 
objectius rejovenir el 
moviment ajudant a 

promoure activitats que acostin i integrin els 
més joves. El Club vol incentivar que puguin 
donar suport incondicional sigui quin sigui 
l’esport i l’equip del Barça que visiti cada 
cap de setmana les localitats d’arreu del 
món on hi hagi una penya barcelonista. El 
creixement internacional és fonamental i es 
crearà una xarxa de punts de trobada dels 
barcelonistes d’arreu del món.

El moviment penyístic comptarà amb una 
dotació més important de recursos humans i 
econòmics i s’està desenvolupant una orga-
nització interna que beneficiarà les penyes. 

El Club ja ha posat en marxa l’Oficina 
d’Atenció a les Penyes (OAP), un espai que 
suposarà un important increment de servei 
a les penyes barcelonistes, tant per mitjà del 
telèfon com presencialment i per escrit. 

Dins d’aquesta organització, la figura del 
delegat del Consell Consultiu de Penyes es 
reforça amb més responsabilitat. Així, els 
delegats són representants de les penyes 
davant del Club escollits cada quatre anys 
per les penyes de les 35 zones que confor-
men el mapa penyístic. 

Amb aquests recursos les penyes han de 
ser capaces de gestionar-se autònomament, 
ser una extensió de servei en el territori i te-
nir una presència més activa a la societat civil 
de cada localitat. L’objectiu és desenvolupar 
la millor organització de penyes de tots els 
clubs de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

ROSELL: 
“VOLEM QUE 
LES PENYES 
SIGUIN 
RESPECTADES 
I ADMIRADES”
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EL MOMENT
Andrés Iniesta, refrescant-se durant l’últim Trofeu Joan Gamper.  F Miguel Ruiz - FCB
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Remuntada a la Supercopa d’Espanya  
El FC Barcelona va guanyar la Supercopa d’Espanya en 
superar el Sevilla. En el partit d’anada, disputat al Sánchez  
Pizjuán, Guardiola no va poder comptar amb els vuit 
jugadors campions del món amb la selecció espanyola i va 
alinear quatre jugadors del Barça B. Ibrahimovic va avançar 
el Barça amb un gol al minut 20, però l’equip andalús va re-
muntar amb tres gols a la segona part. Calia una remuntada 
al Camp Nou. I així va ser. Amb l’equip gairebé al complet, 
el Barça va fer una exhibició de bon joc i al descans ja 
guanyava per 3-0, amb un gol de Konko (en pròpia porta) i 
dos de Messi. La dinàmica de la segona part no va canviar i 
un altre cop Messi va arrodonir el resultat amb el 4-0 final. 

El Barça, a la Diada
Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una dele-
gació del FC Barcelona, encapçalada pel president Sandro 
Rosell, va fer la tradicional ofrena floral al monument de 
Rafael Casanova. La representació dels equips professi-
onals estava formada pels capitans Carles Puyol, Roger 
Grimau i Javi Rodríguez, els tècnics Josep Guardiola, Xavi 
Pascual i Marc Carmona, a més dels secretaris tècnics de 
l’handbol i el bàsquet, Enric Masip i Joan Creus, i el cap 
de Relacions Externes Manel Estiarte. El vicepresident de 
l’Àrea Institucional, Carles Vilarrubí, també va assistir a 
l’acte que el Govern de la Generalitat i el Parlament van 
organitzar al Parc de la Ciutadella.

T Xavier Catalán i David Jover F Miguel Ruiz i Àlex Caparrós - FCB

BOJAN KRKIC, 
PREMI BARÇA 
VETERANS 
2010
El davanter Bojan 
Krkic va ser el 
guanyador del Premi 
Barça Veterans 2010, 
que reconeix el 
jugador blaugrana 
que més joc net va 
fer la temporada 
passada. Carles 
Puyol i Lionel Messi 
han quedat en 
segona i tercera 
posició de les 
votacions.

MOR 
L’EXJUGADOR 
ANDREU 
MUXART
Andreu Muxart 
Domènech, jugador 
del FC Barcelona a la 
temporada 1944/45, 
va morir a l’edat de 
86 anys. Nascut a 
Martorell el 13 de 
setembre del 1923, 
ocupava la posició 
de defensa i va jugar 
amb el Barça cinc 
partits. 

ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ 
A LA XINA
Amb motiu de 
la gira asiàtica 
d’aquest estiu, el FC 
Barcelona va ampliar 
la seva presència 
a la Xina, fruit de 
diversos acords de 
col·laboració i cartes 
d’intenció que el 
vicepresident Josep 
Maria Bartomeu va 
signar amb diverses 
entitats.

EL MINIESTADI, 
DE REFORMES
Durant aquest 
estiu s’han realitzat 
obres de millora 
al Miniestadi que 
afecten la Tribuna de 
Premsa, els vestidors 
locals i visitants, 
la Zona Mixta i la 
Sala de Premsa, la 
infermeria, la sala de 
control antidopatge i 
els passadissos.

Mor Eduard Manchón
Eduard Manchón, el cèlebre extrem esquerre del Barça de 
les Cinc Copes, va morir a l’edat de 80 anys. Provinent de 
les categories inferiors del Club, Manchón va jugar al pri-
mer equip en una de les etapes de més èxits: del 1950 al 
1957. El seu palmarès és de luxe: dues Lligues, una Copa 
Llatina, quatre Copes d’Espanya i dues Copes Eva Duarte. 
Va disputar 201 partits i va marcar 81 gols. Després de la 
retirada, Eduard Manchón va tenir una vinculació molt 
estreta amb l’Associació Barça Veterans.

Ramon Cierco, nomenat nou directiu
La Junta Directiva del FC Barcelona va nomenar Ramon 
Cierco nou directiu adscrit a l’Àrea Esportiva com a nou 
responsable de les seccions no professionals. El seu 
nomenament ha de ser ratificat en la propera Assemblea 
de Socis Compromissaris. Cierco, empresari i diplomat en 
IESE, és especialista en gestió empresarial i finances.
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Mònica Ruiz, visitant 20 milions del Museu
Mònica Ruiz es va convertir en el visitant 20 milions del Mu-
seu del Barça. Acompanyada per un amic i vestida amb la 
samarreta de Xavi, la Mònica, de 25 anys i natural d’Almenar 
(Lleida), va rebre de mans de Javier Faus, vicepresident eco-
nòmic del Club, una entrada gegantina que l’acreditava com 
el visitant 20 milions. Posteriorment, el president Rosell 
la va felicitar personalment i li va entregar una samarreta 
commemorativa del Barça. L’acte també va comptar amb la 
presència de Julià Bretos, el primer visitant que va rebre el 
Museu blaugrana quan es va inaugurar el 1984.

Campions de la Copa Catalunya de futbol sala
El primer equip de futbol sala es va proclamar campió de 
la Copa Catalunya per tercer any consecutiu. A les semifi-
nals, el conjunt blaugrana va guanyar a domicili l’Andorra  
per un contundent 2-7. A la final, disputada a Balaguer, el 
Barça va derrotar el Marfil Santa Coloma per 2-1. L’equilibri 
va ser la nota predominant durant el primer temps. El con-
junt de Marc Carmona es va avançar amb un gol de Wilde 
al minut 11, però poc després Rafa empatava el partit. La 
igualtat va continuar a la segona meitat fins que un altre 
gol de Wilde va suposar el definitiu 2-1. 

BERNABÉU, 
AMBAIXADOR 
DAVANT LA 
UEFA
Amador Bernabéu és 
el nou representant 
de les relacions del 
Club amb la UEFA. 
Bernabéu va estrenar 
el seu càrrec en el 
sorteig de la Lliga de 
Campions que es va 
celebrar a Mònaco. 

ESTIARTE, NOU 
PRESIDENT 
DEL PRÍNCEP 
D’ASTÚRIES
El responsable de les 
Relacions Externes 
del FC Barcelona, 
Manel Estiarte, va ser  
nomenat president 
del jurat del Premi 
Príncep d’Astúries 
dels Esports que 
enguany ha estat 
atorgat a la selecció 
espanyola de futbol. 

OLMEDO, 
BRONZE 
BLAUGRANA
Amb motiu de 
L’atleta barcelonista 
Manuel Olmedo 
va guanyar la 
medalla de bronze 
en la prova dels 
1.500 metres dels 
Campionats d’Europa 
d’atletisme que 
es van disputar a 
l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys.

MOR L’EXVICE-
PRESIDENT 
JOAN CASALS
L’exvicepresident 
del Club Joan Casals 
va morir a l’edat de 
67 anys. Casals va 
formar part el 1978 
de la primera junta 
presidida per Josep 
Lluís Núñez.

Recepció al Parlament de Catalunya
El president del FC Barcelona, Sandro Rosell, acompanyat 
pel vicepresident de l’Àrea Institucional, Carles Vilarrubí, 
va ser rebut pel president del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach. Un dels primers actes que va fer la Junta 
Directiva quan va entrar al mes de juliol al Club va ser les 
visites als organismes oficials com l’Ajuntament de Bar-
celona i la Generalitat de Catalunya. En aquella ocasió, 
l’agenda no va fer possible la trobada de la Junta amb els 
representants del Parlament de Catalunya.

Doblet del Regal Barça
L’equip de bàsquet es va adjudicar dos títols a l’inici de la 
temporada. El primer va ser la Lliga Catalana, que es va dis-
putar al Palau Blaugrana. El Regal Barça va derrotar l’Assig-
nia Manresa per 78-71 a les semifinals i el DKV Joventut a la 
final per 95-79. En aquest partit, Morris va ser el jugador més 
valuós amb 17 punts i 8 rebots. El segon va ser la Supercopa 
ACB. A les semifinals, l’equip de Xavi Pascual va donar una 
lliçó al R. Madrid i va guanyar amb una pallissa històrica: 89-
55. A la final, el conjunt blaugrana va derrotar el PE València 
amb una exhibició de bon joc. Navarro, amb 22 punts, va ser 
nomenat el jugador més valuós i el capità Grimau va aixecar 
la tercera Supercopa en la història de la secció.

QUÈ HA PASSAT
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Victòria i homenatge a Ronaldinho al Gamper 
Un Camp Nou gairebé ple de gom a gom, amb 96.195 
espectadors, va vibrar amb l’edició del Trofeu Joan Gamper, 
que van disputar el Barça i el Milan amb l’atractiu de la tor-
nada de Ronaldinho a l’estadi. Abans del partit es va retre 
un emotiu homenatge a Ronaldinho, que va ser aclamat per 
l’afició. La primera part del partit va acabar sense gols. A 
l’inici de la segona meitat, David Villa va inaugurar el mar-
cador. Inzaghi va empatar al minut 66 i el marcador ja no es 
va moure. El Barça va acabar guanyant el torneig als penals, 
en què Pinto va ser l’heroi en aturar tres llançaments.

 Una altra Lliga dels Pirineus al sarró
El Barça Borges va guanyar l’onzena Lliga dels Pirineus de 
la seva història i va revalidar el títol assolit a la tempora-
da anterior. En la final disputada a Berga, l’equip de Xavi 
Pascual va derrotar a la final el Fraikin BM Granollers. La 
primera part del partit va ser molt igualada i es va arribar 
al descans amb un ajustat 18-17. A la segona part, els gols 
de Rutenka, màxim golejador amb 7 dianes, i les aturades 
del porter blaugrana Sjöstrand van trencar el partit i el 
Barça va acabar guanyant per un clar 38-31. Laszlo Nagy 
va aixecar el seu primer trofeu com a capità. 

ROSELL, 
VICE- 
PRESIDENT  
DE L’ECA
L’Associació de Clubs 
Europeus (ECA) 
va elegir Sandro 
Rosell vicepresident 
d’aquesta 
organització 
que defensa 
els interessos i 
necessitats dels 
clubs europeus. El 
president del Barça 
liderarà el grup de 
treball de l’Àrea 
de Màrqueting i 
Comunicació

BARÇA I USAP 
ESTRENYEN 
VINCLES
Una representació 
del FC Barcelona, 
encapçalada pel 
president Rosell, 
es va desplaçar 
a Perpinyà per 
participar en 
una trobada 
amb els màxims 
representants de 
l’equip de rugbi de la 
USAP (Unió Esportiva 
d’Arlequins de 
Perpinyà).

OFRENA 
FLORAL A 
GAMPER
Coincidint amb la 
disputa del Trofeu 
Joan Gamper, 
una delegació 
del FC Barcelona, 
encapçalada pel 
president Rosell, va 
realitzar la tradicional 
ofrena floral a la 
tomba de Joan 
Gamper. L’acte també 
va comptar amb la 
presència de familiars 
del fundador del Club.

PENYES 
CAMPIONES AL 
CAMP NOU
La cinquena edició 
del torneig de futbol 
de penyes blaugrana 
va ser tot un èxit. 
Celebrada per 
primera vegada al 
Camp Nou, la Penya 
Blaugrana d’Alzira i 
la de Caracas van ser 
les campiones.

Visita del Campus Bàsquet sense Fronteres
La Ciutat Esportiva Joan Gamper va acollir el Campus 
Bàsquet sense Fronteres Europa. Cinquanta dels millors 
jugadors europeus sub-18 van participar en aquest 
campus, amb cinc jugadors NBA com a professors: Marc 
Gasol, Marcus Camby, Serge Ibaka, Vladímir Radmanovic i 
Jason Terry. Una delegació de l’NBA pertanyent a aquesta 
campanya també va visitar els beneficiaris del centre XICS 
de Santa Coloma de Gramenet. La trobada va servir per-
què els esportistes posessin de manifest la importància 
de l’educació i la formació en la vida d’aquests joves amb 
edats compreses entre els 6 i els 16 anys.

Canvis al Patronat de la Fundació
El Patronat de la Fundació va celebrar una reunió per 
exposar la seva nova singladura i presentar-ne el nous 
membres. Aquest òrgan ha quedat constituït per Sandro 
Rosell (president), Ramon Pont (vicepresident primer), 
els vicepresidents Gabriel Masfurroll, Ramon Canela, Lola 
Bou i Ramon Palou i 18 vocals. El Patronat també va de-
cidir nomenar Josep Cortada com el nou director general 
de la Fundació, en substitució de Marta Segú. Cortada, 
nascut a Banyoles l’any 1975, és llicenciat en Ciències Em-
presarials i Màster en Gestió a ESADE. Fins ara ocupava el 
càrrec de responsable de projectes estratègics al Depar-
tament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya.



VISITA  
DEL FUTBOL 
FORMATIU A 
MONTSERRAT
Més de 200 joves 
futbolistes d’entre 7 i 
17 anys pertanyents 
als equips del 
futbol formatiu del 
FC Barcelona van 
visitar el monestir de 
Montserrat.

NOUS 
ASSESSORS  
DE LA JUNTA
Els exjugadors del FC 
Barcelona Josep M. 
Fusté, Carles Rexach 
i Miguel Bernardo, 
‘Migueli’, van ser 
nomenats assessors 
de la Junta Directiva. 

PARTICIPACIÓ 
A LA 
MUSCLETECH 
NETWORK 
WORKSHOP 
El FC Barcelona, 
representat 
pel directiu de 
l’Àrea Esportiva 
i responsable de 
l’Àrea Mèdica i 
de Rendiment, 
Jordi Monés, va 
participar a la segona 
edició d’aquestes 
sessions de treball 
sobre la diagnosi, 
el tractament i 
la prevenció de 
lesions musculars i 
tendinoses.

PIQUÉ 
PRESENTA EL 
SEU LLIBRE
Coincidint amb la 
28a Setmana del 
Llibre en Català, 
Gerard Piqué va 
presentar al Parc de 
la Ciutadella el seu 
llibre Viatge d’anada 
i tornada. 

 Èxit al Congrés Mundial de Penyes 
Gairebé 1.600 barcelonistes d’arreu del món van assistir 
procedents de 500 penyes al 31è Congrés Mundial de 
Penyes Barcelonistes. El president Sandro Rosell va donar la 
benvinguda als penyistes i tot seguit el vicepresident, Jordi 
Cardoner, i el cap de la Comissió Social, Pau Vilanova, així 
com el directiu de la Comissió Social de Penyes Internacio-
nals, Josep Maria Barnils, i Toni Guil, portaveu del Consell de 
Penyes, van exposar els projectes que s’ha previst desenvo-
lupar durant els propers anys. També es va fer un reconei-
xement a les penyes de més de 50 anys i es va presentar la 
proposta de la mascota de les penyes. El Congrés, que va 
comptar amb l’assistència dels jugadors del primer equip 
Villa i Adriano, va tornar a celebrar-se coincidint amb la 
disputa del Trofeu Joan Gamper. La Junta Directiva, que ha 
iniciat una nova etapa en la relació entre el Club i les penyes, 
va complir així una de les seves promeses electorals. 
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Messi rep la Bota d’Or
Leo Messi va rebre la Bota d’Or que l’acredita com el 
millor golejador de les Lligues europees de la temporada 
2009/10. Messi va marcar 34 gols a la Lliga espanyola. 
La cerimònia oficial del lliurament de la Bota d’Or va 
tenir lloc a l’antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. 
L’argentí també va ser reconegut com el millor jugador 
blaugrana de la campanya 2009/10 amb el premi Aldo 
Rovira. El jurat que va concedir aquest trofeu estava 
format per directors i caps d’esports dels diferents mitjans 
de comunicació catalans.

Premi a la fidelitat a uns colors
Coincidint amb la festivitat de la Mercè, patrona de 
Barcelona, i la celebració dels 53 anys de la inauguració 
del Camp Nou, es va fer un dels actes més emotius de 
la temporada: el lliurament de les insígnies d’or. Sandro 
Rosell va fer entrega de les seves primeres insígnies des 
que és president del FC Barcelona a aquells socis que 
complien 50 anys d’antiguitat al Club. Entre els 189 socis 
que van rebre la insígnia d’or es trobava Àngel Mur, que 
va ser massatgista durant més de 30 anys del primer 
equip de futbol.
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EL CLUB PER DINS 

El nou vicepresident 
esportiu creu en una 
gestió propera  
i professional, i pretén 
dotar els tècnics de tots 
els mitjans necessaris 
perquè treballin en les 
millors condicions

T Miriam Nadal F Àlex Caparrós - FCB
“El Barça no és una empresa normal ni un club 
normal. Generem moltes emocions i senti-
ments i això ens exigeix gestionar el Club d’una 
manera molt especial”. És una de les primeres 
afirmacions que ens fa Josep Maria Bartomeu, 
el nou vicepresident esportiu del Club, en el 
transcurs d’una conversa per traçar el seu perfil 
i comentar les seves noves responsabilitats. 
Tota una declaració d’intencions, d’entrada. Es 
troba còmode parlant de reptes, de gestió i de 
persones. L’il·lusiona la seva nova tasca perquè 
es considera un amant de l’esport, una de les 
millors herències que li ha transmès el seu pare, 
amb qui ha compartit moltes jornades al Camp 
Nou i al Palau Blaugrana. 

En Barto, com el coneixen els seus des de pri-
mer d’EGB –“Josep Maria Bartomeu era massa 
llarg!”, ens explica–, ens resumeix quin és el seu 

rol a la Junta: “Sense interferir en la gestió es-
portiva, perquè confio molt en l’Andoni Zubizar-
reta, el nostre director tècnic, he d’intentar que 
els tècnics tinguin tots els recursos materials 
i econòmics necessaris per fer la seva feina. 
Alhora que cal complir els nostres compromisos 
de campanya amb els socis”. 

Bartomeu és conseller delegat de Team 
Company, una empresa que es va crear 
l’any 1991 per desenvolupar el projecte de 
passarel·les telescòpiques per a l’aeroport de 
Barcelona. Actualment, amb uns 1.500 treba-
lladors, és una enginyeria de productes i ser-
veis per a ports, aeroports, la Renfe i l’exèrcit. 
Fins al moment abans de guanyar les eleccions 
a la presidència del Club, també era conseller 
d’empreses per a la gestió integral de projectes 
esportius. “Ho vaig deixar per incompatibilitats 
amb el càrrec, com ens vam comprometre”, 

L’enginyer dels  
recursos esportius 

A dalt, el vicepresident esportiu, als seients de la seva família a l’estadi. Al costat, Bartomeu amb el tècnic Josep Guardiola en la presentació d’Adriano.
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ens subratlla aquest barceloní de 47 anys i 
pare de dos nens de 9 i 12 anys que, no cal dir-
ho, també són socis del Barça. 

Les seves responsabilitats professionals 
l’obliguen a viatjar constantment, però la 
distància no li ha fet mai deixar de banda el seu 
Barça: “És la forma de relacionar-me, les meves 
arrels, sempre seré culer i català. És una forma 

de vida”. I ja sigui des 
d’una penya o des 
d’un local on es re-
uneixen catalans per 
veure el seu equip, 
en Josep Maria no es 
perd cap partit del 
seus sigui on sigui. 

Tot i que ja sabia 
què significa ser 
directiu, després de 

la seva experiència a la Junta anterior (2003-
2005), ha estat aquest estiu, amb el mercat de 
fitxatges en plena ebullició, quan els focus li han 
donat més protagonisme, que ell, treballador 
i discret, sempre intenta evitar. La renovació 
de Pep Guardiola, les arribades d’Adriano i 
Mascherano, l’adéu de Txigrinski i Ibrahimo-
vic... Tot plegat un estiu molt intens, sempre 
treballant braç a braç amb el president Sandro 
Rosell i amb els membres de la direcció tècnica. 
L’operació que probablement va aixecar més 
expectació va ser l’adéu d’Ibra. Bartomeu admet 
que, després de la segona reunió que van man-

tenir amb el jugador 
i el seu agent, el seu 
adéu era necessari. 
“El jugador va forçar 
molt la màquina i la 
Junta vam decidir 
que havíem de 
trobar-li una sortida. 
L’entrenador és el 
cap i al jugador no se 
li podia garantir més 
presència a l’equip. 

Ni a ell ni a ningú. Per això vam acceptar l’oferta 
del Milan, la més bona per al Club i la de menys 
pèrdua econòmica”, recorda. 

El soci 19.000, que tenia com a ídol futbolís-
tic el Charly Rexach, somia ara completar una 
autèntica fàbrica de talent a Sant Joan Despí. 
Per això es treballa per reunir tota l’estructura 
del futbol del Club a la Ciutat Esportiva: “Esta-
ran tots a prop dels camps d’entrenament, de 
la nova Masia, de l’àrea mèdica. És on estem 
formant i fabricant els jugadors del futur”, 
afirma amb orgull. 

Josep M. Bartomeu

A les aules d’ESADE, als passadissos 
d’Empresarials i també calçant botes 
de futbol sala, Josep Maria Bartomeu 
va conèixer una bona part dels que 
avui són els seus companys de la Junta 
Directiva. Entre ells, Sandro Rosell. Eren 
joves amics que es van formar plegats 
i que acostumaven a viatjar junts a 
les finals del Barça. Una d’aquestes va 
ser la d’Atenes el 1994. Moix, Bladé, 
Mestre, Rosell i Bartomeu van presen-
ciar junts la derrota davant del Milan. 
Va ser llavors quan van començar les 

ganes de mullar-se. “Osti, hem de fer 
alguna cosa”, va ser una de les frases 
que solien comentar entre ells. Rosell 
va marxar al Brasil per temes professio-
nals però van seguir en contacte. Va ser 
quan Joan Gaspart va dimitir, l’any 2002, 
que van acabar organitzant-se i sumant 
esfor-ços amb Joan Laporta. El 2008 
el mateix grup d’amics que va anar a 
Atenes i que es coneixia de la Facultat 
va començar a preparar el seu segon 
projecte. Potser va ser el segon “osti, 
hem de fer alguna cosa”. 

“OSTI, HEM DE FER ALGUNA COSA”

En Barto tenia una pàgina pendent 
amb el Barça, potser perquè, com 
ell diu, “marxar quan esportivament 
les coses van bé, mai no és fàcil”. En 
veure que no es complia el progra-
ma electoral, va decidir dimitir l’any 
2005. Llavors no pensava a tornar a la 
direcció del Club, però ara ho fa amb 
les piles carregades de l’experiència i 
després d’haver escoltat, des de fa dos 
anys i mig, més de 600 socis. 

“Si em presento, m’ajudareu?”, va 
preguntar Sandro Rosell als seus l’any 
2008 abans de la moció de censura. En 
Barto tenia clar que l’ajudaria, que hi 
seria. Mai no falla als seus. I per això es 
van posar a treballar. “Durant dos anys 
i mig ens hem imbuït d’informació; hem 
escoltat els socis i hem fet un programa 
per fer realitat el que ens demana la 
nostra massa social”, explica orgullós 
d’aquest porta a porta.  

VIATGE D’ANADA I TORNADA

“SEMPRE 
SERÉ CULER  
I CATALÀ.  
ÉS UNA  
FORMA  
DE VIDA” 

L’ARRIBADA 
AL CLUB, AMB 
LES ALTES 
I BAIXES,  
HA ESTAT 
INTENS 
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SALUT I ESPORT v

Tot i que les commocions cerebrals no són gaire 
habituals en el món de l’esport, hi ha determinades 
disciplines en què es donen alguns casos més o 
menys greus, fruit d’accions contundents

Esports habituals del nostre club com el futbol, 
el bàsquet o l’handbol no són disciplines de 
risc, però els jugadors sempre estan exposats 
a tenir alguna lesió poc habitual, com és el cas 
d’una commoció cerebral. Per sort, depenent 
de l’esport, s’esdevenen pocs casos i aquests 
no són normalment greus.

La commoció cerebral és una lesió al cervell 
provocada per un traumatisme al cap que cau-

sa una alteració de 
les funcions cerebrals 
de caràcter temporal. 
Les conseqüències 
d’aquesta lesió 
varien en funció del 
nivell de gravetat. 
L’esportista que la 
pateix, normalment 

per una topada contundent i fortuïta depe-
nent de l’activitat esportiva que es practiqui, 
pot mostrar símptomes com ara pèrdua de 
consciència, encara que el més freqüent són 
els episodis de confusió o falta de memòria. 
Altres símptomes que poden aparèixer són 
el vertigen, el mal de cap, els problemes de 
concentració, la visió borrosa i els marejos i 
vòmits, entre d’altres.

Els metges dels Serveis Mèdics del Club no 
només estan preparats per fer front a aquests 
casos, sinó que també disposen d’uns fulls 
d’avaluació que ajuden a establir els processos 
més adients en cada moment. Aquesta eina, 
anomenada SCAT2, és un mètode estandar-
ditzat a escala mundial i estès i amb el suport 
d’organismes com el COI o la FIFA. Quan 

l’esportista pateix una commoció, el personal 
mèdic es posa en marxa de manera imme-
diata per conèixer l’abast real de la lesió. Per 
començar sempre es fa una avaluació dels 
símptomes i posteriorment també es fa una 
avaluació física i del funcionament del cervell 
per valorar aspectes com la coordinació, 
l’equilibri, l’orientació i la memòria. El protocol 
en aquests casos està clarament establert 

gràcies a l’SCAT2 
i el metge acaba 
elaborant un informe 
detallat que l’ajuda 
a determinar com 
s’ha d’actuar, quin és 
el millor tractament 
i facilitant el seu 
seguiment per decidir 

quan es pot tornar a l’activitat esportiva.
Per tornar al terreny de joc s’ha de seguir un 

programa gradual en funció de la simptomato-
logia. En cap cas s’hauria de tornar a la compe-
tició el mateix dia de la lesió; per aquest motiu 
es recomana un temps de descans fins que en 
desapareguin els símptomes. La realització de 
proves com les ressonàncies magnètiques o 
els TC cerebrals que descartin problemes més 
greus és adient en alguns casos i sempre que 
hi hagi complicacions. Per tornar a adaptar el 
cos es recomana fer exercici aeròbic de forma 
lleugera i, posteriorment, fer les pràctiques ha-
bituals de la mateixa disciplina esportiva sense 
contacte directe amb els companys. En el cas 
que totes aquestes proves prèvies hagin tingut 
un resultat positiu, el metge podrà donar l’alta.

La commoció  
cerebral

EL FUTBOL AMERICÀ, 
L’ESPORT AMB MÉS CASOS

Si hi ha un esport amb més casos 
de commocions cerebrals, aquest 
és el futbol americà. Tot i utilitzar 
el casc, els jugadors de la NFL 
pateixen amb freqüència cops al 
cap que en alguns casos acaben 
provocant commocions cerebrals, 
algunes d’aquestes greus. Els epi-
sodis repetits poden ser un pro-
blema a llarg termini, ja que hi 
ha esportistes que a la llarga han 
acabat patint problemes crònics. 
Per aquest motiu el seguiment 
d’aquesta lesió esportiva té molta 
importància en la prevenció de la 
salut. En els esports de combat i 
el futbol americà les pautes estan 
molt ben reglamentades i a la 
resta d’esports està ben aconse-
llada amb l’SCAT2. 

Coordinació David Jover i Francesc Orenes
Assessors Dr. Franchek Drobnic
 (Serveis Mèdics FCB)
Fotos Miguel Ruiz - FCB

L’ESPORTISTA 
HA DE SEGUIR 
UN PLA 
GRADUAL PER 
TORNAR A LA 
COMPETICIÓ

NORMALMENT 
SÓN 
PROVOCADES, 
FRUIT DE 
TOPADES 
FORTUÏTES



En un partit de futbol es poden donar situacions de risc que provoquin commocions cerebrals, tot i que en aquest esport no són gaire habituals.
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T Roger Bogunyà F Arxiu Seguí-FCB / Sport
Amb ell com a entrenador va canviar la 
història del Barça. Johan Cruyff, un dels 
millors jugadors del segle XX, va aterrar a 
la banqueta blaugrana en el moment idoni, 
segons reconeix ell mateix: va arribar només 
una setmana després que la plantilla hagués 
demanat la dimissió de Josep Lluís Núñez en 
el conegut Motí de l’Hesperia. L’entitat era 

un polvorí i Cruyff, 
amb el vistiplau 
del president, va 
aprofitar la situació 
per ajustar l’equip 
al seu gust. Va con-
vertir Alexanko en 
capità, va retocar els 
contractes de tots 

els jugadors –apartant de l'equip els qui no 
hi estiguessin d'acord–, va renovar de dalt a 
baix la plantilla i va incorporar fins a 15 juga-
dors nous. Especial importància van tenir els 
fitxatges bascos, com Bakero, Txiki o Salinas. 
A Cruyff li agradaven pel seu caràcter decidit, 
perfecte per aplicar el seu nou sistema.
Cruyff, animat a seure a la banqueta després 
de tots els descobriments realitzats en el seu 
pas pels Estats Units, on va recalar després 
de deixar el Camp Nou a finals dels 70, va 
apostar per un futbol d’atac des del princi-
pi. Va prescindir dels quatre defenses per 
jugar amb una línia de tres. “Si els rivals 
et juguen amb un 4-4-2, amb només dos 
davanters, pots jugar amb tres defenses”, 
raona. D’aquesta manera, l’equip comptava 
amb un jugador més a la zona més avan-
çada del camp. Bakero era aquest home. El 
migcampista que sorprenia més sovint des 
de la segona línia. Darrere seu, dos interiors 
i la figura del '4', amb Milla i després amb 
Guardiola com a grans referents, eren els 
encarregats de fer funcionar l’equip. Cruyff 
va innovar en el joc de posicions. En el seu 
primer any, Lineker va haver de jugar fins i 
tot d’extrem dret, cosa que no li va acabar 
d'agradar. Els jugadors havien d’adaptar-se al 
seu sistema, i no viceversa.
La fórmula del 3-4-3 va requerir el seu 
temps. El primer any de Cruyff l'equip només 
es va apuntar la Recopa, i el segon la Copa 
del Rei. Era un equip de llums, encara que 
també amb ombres. Hi va haver algunes 
golejades en contra. “Quan més aprens és 
quan perds”, recorda. I la plantilla, cada ve-
gada més conjuntada, va aprendre. Laudrup 
i Koeman apuntalen l'equip el 1989 i, un any 

Cruyff La seva arribada va portar un nou estil 
de joc i els millors anys de la història del Club

Johan Cruyff, seguint amb atenció una jugada des de la banqueta.

Vinc d’una 
mentalitat 
on el resultat 
no és l’únic. 
Només és una 
part. El que 
m'agrada fer 
a mi és tenir 
la pilota per 
dominar. 
Aquest és 
el futbol 
més difícil.

‘RECORDA, MÍSTER’

ELS JUGADORS 
HAVIEN 
D’ADAPTAR-SE 
AL SISTEMA DE 
CRUYFF I NO A 
L’INREVÉS
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L’ONZE DE CRUYFF

Sergi

Amor

Bakero Julio Salinas

Laudrup

Koeman Guardiola

Begiristain

Stòitxkov

Ferrer

Zubizarreta

Cruyff prohibia al 
jugador que ocupava 
la posició de '4' –ha-
bitualment Guardio-
la–abandonar el cercle 
central. Des d’aquí 
podia dirigir tot el joc 
i distribuir a qualsevol 
de les dues bandes del 
camp. “Si tens la pilota, 
manes”, era una de les 
frases preferides de 
l’holandès. Per davant 
del '4' es posicionava el 
'6', Bakero, que jugava 
entre línies i era l'home 
que sorprenia des del 
migcamp. També era 
l'encarregat de llegir les 
jugades. Si calia, havia 
de fer passades enrere 
perquè l'equip iniciés 
una nova jugada des 
del darrere.

després, es va fitxar Stòitxkov. Va ser a partir 
d’aquest moment quan van començar a arri-
bar les 4 Lligues i la desitjada Copa d’Europa.

Atenes arrasa amb aquell equip
Cruyff, inspirat en Marinus Michels, tècnic 
seu durant deu anys, va aprendre d’ell i va 
millorar les seves idees. Va afegir conceptes 
de collita pròpia. El Barça jugava ràpid, al 
primer toc, amb ritme, sempre a l’atac. Era la 
meravella d’Europa i únicament una certa re-
laxació va poder posar punt i final a un equip 
de somni. Va ser a Atenes, el 18 de maig del 
1994, només tres dies després d'aixecar la 
quarta Lliga consecutiva, la del penal fallat 
per Djukic. L’equip va caure per 4-0 davant 
l’AC Milan. El favoritisme blaugrana es va aca-
bar al xiulet inicial. Com el Dream Team.
L’holandès va continuar al capdavant de la 
nau durant dos anys més, però el conjunt ja 

mai va ser el mateix. 
Zubizarreta va saber 
un dia després d’Ate-
nes que no continu-
ava al Club, Laudrup 
va afirmar que no 
aguantava més i 
Romário va marxar 
pocs mesos després. 

La forma de gestionar la plantilla per part 
de Cruyff –que sovint culpava públicament 
els seus jugadors després d'una derrota– va 
acabar per dinamitar aquell vestidor. En la 
seva última fase al Club, va atorgar als joves 
talents de la Masia tot el pes de l'equip. Ja no 
hi havia líder al camp, només a la banqueta. 
Quan va saber que Robson estava lligat per a 
la temporada següent, es va precipitar el seu 
adéu. Tot i això, el seu llegat encara perdura.

LA DERROTA 
A ATENES VA 
PRECIPITAR 
EL FINAL 
D’AQUELL 
EQUIP CAMPIÓ

REVIU-LOS A

‘RECORDA, 
MÍSTER’

Revista B

A

DA,
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QUINA NIT !
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T Carles Santacana F Arxiu Seguí-FCB
Aquest mes de setembre una noia que es diu 
Mònica Ruiz es va convertir en el visitant 20 
milions del Museu del Club, i com tots va te-
nir l’oportunitat de resseguir les dues plantes 
del Museu, però també de fer el Tour per tot 
l’estadi. El Museu es va inaugurar el 1984, 
però, des de molt abans, l’estadi blaugrana ja 
tenia un enorme poder d’atracció, més enllà 

dels dies de partit. Efectivament, 
la majestuositat del Camp Nou 
ha atret sempre moltes mirades. 
Van ser moltíssims els barcelo-
nins que s’hi van acosta fins i tot 
quan només eren uns terrenys 
per al futur Camp Nou; també 
molts van participar en l’acte de 
col·locació de la primera pedra, 
els qui anaven a les visites do-
minicals que el Club organitzava 
per visitar les obres, etc. I un cop 
inaugurat, eren molts els barcelo-
nistes que el volien visitar. 

Les fotografies de l’esquerra 
ens evoquen els precedents més 
remots d’un interès diferent, el 
que van començar a mostrar els 
primers turistes estrangers. El 
Camp Nou havia estat inaugurat el 
1957, i, des de l’inici de la dècada 
del 1960, els autocars amb turis-
tes van començar a ser familiars 
durant els mesos d’estiu a les 
costes catalanes i a Barcelona, i 
eren un motiu de contrast en un 
país que havia viscut molt tancat 
i que un ministre va definir com a 
Spain is different. Aquests turistes 
eren poquíssims si ho comparem 
amb l’actualitat, però apuntaven 

ja cap al futur. Era un fet nou, que reflectia 
l’aparició d’un incipient turisme de masses 
i el potencial que tenia el Club, però també 
específicament l’estadi, que aleshores era 
tot un símbol de modernitat i espectacula-

ritat, entre els millors del món. Els turistes 
de les imatges arribaven l’agost del 1964, 
i no passaven desapercebuts. La revista 
Barça parlava de l’estadi com a gran atracció 
turística, i descrivia escenes que encara 
avui ens són ben quotidianes: els autocars 
procedents de la Costa Brava o d’altres 
destinacions turístiques, les omnipresents cà-
meres fotogràfiques... En definitiva, el ritual 
d’una visita que en aquells moments cridava 
l’atenció d’aquells estrangers sobretot per 
les dimensions del Camp Nou, però molt 
especialment pel voladís de la tribuna, que 
causava un fort impacte. La modernitat del 

Camp Nou sorprenia 
aquells visitants que 
venien d’una Europa 
puixant i esperaven 
trobar només sol, 
folklore i endarreri-
ment. El Camp Nou 
els oferia una imatge 
diferent, la d’un gran 

projecte fet realitat amb mentalitat moder-
na. Naturalment, la visita que es trobaven 
tenia un caràcter quasi familiar: aparcaven 
l’autocar a la mateixa porta de l’estadi, feien 
la visita en petits grups i podien adquirir un 
banderí o algun altre petit record en una 
improvisada botiga regentada per un atleta 
del Club. Res a veure amb el que aniria 
esdevenint més endavant, però un símbol 
inequívoc de l’interès que despertava aquella 
gran obra arquitectònica i de la projecció in-
ternacional que el Barça brindava a la ciutat 
de Barcelona, un procés que no ha parat de 
créixer des d’aleshores, i que pocs podien 
imaginar aquell 1964.

La força d’atracció 
del Camp Nou
Les riuades de visitants que cada any omplen 
el Camp Nou van tenir el seu precedent en 
els anys seixanta, quan els primers turistes es 
van acostar a les instal·lacions del Club

ELLS VAN 
POSAR LES 
BASES DEL 
QUE SERIA EL 
FUTUR TOUR 
DEL CAMP NOU



54 Revista Barça

L’EX ...

Seducció 
portuguesa
El 1996, en plena recerca de l’hereu de Zubi, 
Vítor Baía va ser el porter més car de la història. 
En els dos anys i mig al Barça va confirmar la 
seva fama de carismàtic, professional i guanyador

T Jordi Clos 
F Arxiu FCB - Fundação Vítor Baía
Víctor Valdés ha acabat amb el debat sota 
pals. La recerca del successor d’Andoni 
Zubizarreta es va tancar el 2004, una dècada 
després de la marxa del basc. I, fins avui, 
a Valdés ja ningú li ha discutit la titularitat. 
Onze porters ho havien intentat durant la 
transició. D’entre els dos que més èxit van 
tenir hi ha Vítor Baía. 

La contractació de l’internacional portu-
guès es va gestar l’estiu del 1996. Tot feia 
indicar que el Barça tancaria un contracte 
amb el porter més destacat de l’Eurocopa 
d’Anglaterra, Andreas Koepke. De fet, l’ale-
many fins i tot va superar el reconeixement 
mèdic previ al seu fitxatge. Al final, un pre-
sumpte precontracte signat amb l’Stuttgart 
va aturar l’operació. Bobby Robson, el tècnic 
que dirigiria l’any post-Cruyff, se sortia amb 
la seva: Vítor Baía, del Porto, era l’escollit. 

La incorporació de Baía va generar una 
enorme expectació. El precedia un important 
prestigi a Europa, una bona tirada mediàtica 
i els prop de 1.000 milions de pessetes (uns 
6 milions d’euros) que va costar. Rememora 
així el seu traspàs: “En principi havia de fitxar 
per la Juventus, però el meu representant em 
va informar de la proposta del Barça, un gran 
desafiament per a mi. A Robson li agradava. 
Era a l’Eurocopa quan es va produir l’acord 
entre clubs. En aterrar a Barcelona em vaig 
trobar un ambient de bogeria al meu voltant. 
Vaig ser rebut com una gran estrella. Era 
la transferència més cara d’un porter en la 
història del futbol”. 

Captivat pel Camp Nou
El seu perfil era l’idoni per defensar l’arc 
blaugrana. Combinava agilitat i bons reflexos 
amb una forta personalitat i capacitat de 
lideratge. Afegia dosis d’espectacularitat 
i elegància a les seves intervencions. Uns 
trets que no van passar desapercebuts per 
a l’exigent Camp Nou en les semifinals de la 
Champions 94. Va marxar de la seva primera 
visita a l’estadi amb un 3-0 en contra, “im-

pressionat amb la grandesa del Club i amb 
ganes de pertànyer-hi algun dia”.

El seu moment arribaria dues temporades 
més tard. Tenia 26 anys i es va comprometre 
pels vuit següents. “Li vaig dir al president 
Nuñez que només me n’aniria per tornar al 
Porto. Volia demostrar la meva disposició i 
la voluntat d’acabar la meva carrera aquí”, 

indica. Començava 
bé. Amb la lliçó 
apresa i sumant ben 
aviat el primer títol, 
la Supercopa d’Espa-
nya. Aquell curs és 
recordat per la irrup-
ció del Fenomen Ro-
naldo. Amb Robson 

a la banqueta, l’adaptació de Baía a l’estil de 
joc culer va ser senzilla. Tampoc li va costar 
aclimatar-se a la societat catalana. Segons 
ell, “el Porto i el Barça són similars,”:“tots dos 
són clubs amb una identitat molt pròpia, que 
sempre lluiten contra el poder de la capital”.

El lusità resultaria clau en les conquestes 
de la Recopa i de la Copa del Rei, els altres 
dos títols del curs 1996/97. Especialment 
lluïda va ser la seva actuació a la final de Rot-
terdam davant del París St. Germain (1-0).  El 
seu primer any va estar marcat per la regula-
ritat. Ja se sap que la seguretat a la porteria 
és bàsica per assolir èxits. Paradoxalment, la 
pitjor nit la va viure en la increïble remuntada 
per 5-4 contra l’Atlètic de Madrid, als quarts 
de la Copa. Pantic el va batre quatre vegades. 
En acabar el matx va córrer cap als vestidors 
desconsolat. Tot davant l’atenta mirada de 
Louis van Gaal, a la graderia. L’holandès seria 
el seu entrenador en l’exercici posterior. 

L’agost del 97 va ser un punt d’inflexió 
en la trajectòria de Vítor Baía al Barça. “A la 
pretemporada tot anava bé. Amb el tècnic 
vam tenir una conversa en què em va dir que 
jo era la seva primera opció, encara que n’hi 
hagués d’altres. Malauradament vaig tenir 
una lesió greu al genoll. Ruud Hesp va fer una 
bona temporada i em va complicar la meva 
entrada en l’equip”. No estava en perfectes 

NO VA DECEBRE 
LA CONFIANÇA 
DE ROBSON 
I VA SER BÀSIC 
EN EL TRIPLET 
DEL 97
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condicions d’aquella lesió al genoll quan es va 
haver d’enfrontar al Dinamo de Kíev, suplint 
el sancionat Hesp (en la derrota per 0-4 que 
suposaria l’adéu a Lliga de Campions). “Era a 
l’etapa final de la meva recuperació. Van Gaal 
em va confessar que em preferia a mi al 50%, 
un fet que personalment em perjudicaria. 
Però al Porto estava acostumat a donar-ho tot 
per l’equip i vaig fer el mateix pel FC Barce-
lona”. El conjunt blaugrana es refaria del KO 
continental gràcies al doblet de Lliga i Copa, 
amb una participació testimonial de Baía. 

Ruud Hesp s’havia guanyat la confiança de 
Van Gaal. Al mateix temps, la comunicació de 
Vítor Baía amb l’entrenador s’havia deteriorat 
força. Al gener del 99 va fer les maletes per 
tornar, cedit, a casa. “La meva relació amb 
Van Gaal no era fàcil, fet que havia dificultat 
la meva tornada a l’equip. No vaig tenir una 
altra opció que canviar d’aires per poder 
jugar i seguir demostrant el meu valor”. 
S’acomiadaria amb honestedat i “el cap ben 
alt”. A Porto va ser acollit com un heroi. Baía 
sempre va tenir un poder d’atracció potent 
sobre els aficionats. Allà patiria una nova 
lesió al genoll que li barraria les portes del 
Barça definitivament. Això sí, fent gala del 
seu esperit de superació, es va recuperar i 
va ser titular en les històriques UEFA (2003), 
Lliga de Campions (2004) i Intercontinental 
(2004) que van guanyar els Dragons. Només 
vuit futbolistes més tenen a la vitrina tots els 
títols internacionals possibles.

I continuaria guiant el Porto per un camí 

triomfal fins a la retirada, el 2007, amb 37 
anys. Des d’aleshores, l’exblaugrana ha 
residit a Porto. Va continuar vinculat al Club 
dels seus orígens com a director de Rela-
cions Externes. Paral·lelament, ha encapçalat 
una Fundació que porta el seu nom. La va 
crear el 2004 amb la finalitat de fomentar el 
desenvolupament social dels més necessi-

tats, amb principal 
atenció als nens i als 
adolescents. A part, 
l’exporter ha asso-
ciat la seva imatge 
a algunes iniciatives 
solidàries. És una 
persona inquieta. 
Baía va estudiar un 

curs amb l’objectiu “d’aliar el coneixement 
i l’experiència adquirida com a professio-
nal del futbol, així com el lideratge sobre 
el camp, a tot el coneixement teòric d’una 
formació en administració esportiva”. 

No té la intenció de ser tècnic, a diferència 
de molts dels seus antics companys. “No tots 
ho volem ser. Jo he optat per l’àrea directiva. 
Penso que tinc capacitat per realitzar un 
projecte ambiciós”. Es pot comprovar que 
conserva la fam de glòria que l’ha situat, 
amb 31 guardons, en l’elit dels futbolistes 
amb millor palmarès. També l’encant que li 
va permetre fer-se un nom al Barça. No s’ha 
d’oblidar que, entre Zubizarreta i Valdés, 
només Baía i Hesp van celebrar títols impor-
tants des de la porteria.

19992010

TOT I COMPTAR 
PER A VAN 
GAAL, UNA 
LESIÓ I HESP EL 
RELEGUEN A LA 
SUPLÈNCIA

A l’esquerra, una fotografia 

de Vítor Baía en un dels seus 

primers partits amb el FC 

Barcelona. A la dreta, el lu-

sità en una imatge recent. El 

mes de juny passat va deixar 

la seva tasca com a director 

de Relacions Externes 

del Porto. Actualment viu 

centrat en la seva Fundació, 

que, entre d’altres funcions, 

ha tingut un rol important 

en la millora dels serveis de 

pediatria de diverses unitats 

hospitalàries del seu país.

19962010
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L’ENIGMA ?

L’ENIGMA  ANTERIOR

L’any 1997 es va fundar la Penya 
Barcelonista de Mahbes, formada 
per refugiats sahrauís

Una penya 
sahrauí per 
l’esperança

T Manel Tomàs F Arxiu FCB
El 12 d’octubre del 1997 es va crear una 
penya barcelonista molt especial. Els seus 
membres fundadors vivien en haimes, unes 
enormes tendes de campanya exposades 
al xaloc del desert del Sàhara. Tots eren 
refugiats sahrauís del Front Polisario que 
lluitaven per la independència del seu país, la 
República Àrab Sahrauí Democràtica. Vivien 
en condicions molt precàries al sud d’Algèria, 
al campament de Mahbes, prop de Tindouf, i 
eren del Barça com el que més.
Aquell dia els directius barcelonistes Jaume 
Sobrequés i Miquel Esquirol i l’antic porter 
Javier Urruticoetxea van representar el FC 
Barcelona en aquelles terres inhòspites. 
També hi van anar membres de l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, que 
havien finançat la construcció d’un hospital 
maternoinfantil anomenat Catalunya. La nova 

penya va celebrar el seu naixement amb un 
partit de futbol jugat contra una selecció de 
refugiats. Van ser noranta minuts en què 
l’enyorat Urruti va patir pels peus de molts 
dels jugadors, que jugaven descalços en un 
camp de sorra del desert ple de pedres. En 
acabar el matx van entonar les notes del Cant 

del Barça. Molts se’l 
sabien al peu de la 
lletra.

Els directius 
barcelonistes van 
repartir pilotes de 
futbol, samarretes i 
insígnies del Barça a 
uns homes oblidats 

per la comunitat internacional que, per un 
dia, van experimentar l’alegria de sentir-se 
recordats pel club dels seus amors. 

La Penya Barcelonista de Mahbes va 

acabar desapareixent per manca de mit-
jans, però el seu exemple no va ser en 
va. Actualment, la immensa majoria dels 
sahrauís són del Barça, i els nens van a les 
precàries escoles dels camps de refugiats 
a aprendre la llengua espanyola amb les 
samarretes blaugrana amb el ‘10’ de Messi o 
el ‘8’ d’Iniesta. Però allò que el Barça va fer 
aquell 12 d’octubre del 1997 va ser quelcom 
extraordinari, tal com va dir el periodista 
Màrius Carol: “El FC Barcelona és gran per-
què fa emocionar gent de llengües, cultures, 
religions i classes diferents. És immens 
perquè aconsegueix tornar a fer brillar els 
ulls d’un vailet de 10 anys a qui el porter 
Urruticoetxea dóna una samarreta blau-
grana en un camp de refugiats de Tindouf, 
al Sàhara, i del qual s’escolta en el visca el 
Barça del nen el seu visca la vida, perquè 
torna a creure en l’esperança”. 

LA PISTA
Urruticoetxea 
va assistir a la 
seva fundació

LA SOLUCIÓ
La Penya Barcelonista 
de Mahbes, formada 
per refugiats sahrauís  
i fundada l’any 1997

NOM DEL GUANYADOR
Pere Ferré i Panisello
Núm. de soci 181.440

QUINA PENYA BARCELONISTA ES 
VA FUNDAR AL DESERT?

LA PENYA VA 
DESAPARÈIXER, 
PERÒ EL 
SEU RECORD 
PERDURARÀ 
PER SEMPRE

Rebrà una samarreta signada del 
seu jugador preferit.
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EL NOU ENIGMA

Veritable ídol per a les penyes barcelo-
nistes, Urruti  sempre va estar disposat 
a donar suport a les causes més justes. 
Una vegada li van preguntar: “Què 
faries si tinguessis les claus del cel?”.  
I ell va contestar: “Obrir les portes a 
tothom”. La convivència  amb aquells 
refugiats sahrauís el va impressionar: 
“Ha estat una experiència meravello-
sa compartir aquests tres dies amb 
aquesta gent tan senzilla i tan humana. 
He fet tot el que he pogut, però tot el 
que es faci per ells és poc.” Va prome-
tre que tornaria per impartir un curs 
de futbol, però malauradament això ja 
no va ser possible. 

LA CARA MÉS  
SOLIDÀRIA D’URRUTI

LA PISTA
El cartell anunciador 
el va fer Antoni Tàpies

La resposta s’ha d’enviar, fent constar 
el nom i el número de soci, a:
Correu: REVISTA BARÇA . Av. d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Adreça electrònica: revista@fcbarcelona.cat
Coordinació: Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona

QUIN CONCERT QUE S'HAVIA 
DE CELEBRAR AL CAMP NOU VA 
SER PROHIBIT PER L'AUTORITAT?

 Per sort, la solidaritat encara és viva. 
David Villa és el protagonista d'un llibre 
titulat Historia de cinco goles. El Mundial de 
‘El Guaje’, una recopilació de reportatges 
sobre l'actuació del davanter barcelonista al 
Mundial de Sud-àfrica que va escriure el pe-
riodista Francisco Álvarez al diari asturià El 
Comercio. Publicat per Ediciones La Cruz de 
Grado, els diners recaptats per les vendes es 
destinaran a comprar equipament esportiu 
per als nens refugiats del Sàhara. Com va dir 
Álvarez, “el poble sahrauí malviu en un racó 
oblidat d'Àfrica i és just que, encara que es 
tracti només d'uns milers d'euros, li reporti 
també algun benefici el primer Mundial que 
s’ha disputat en un camp africà”. 

A l’esquerra, partit de futbol entre els refugiats sahrauís. A la dreta, Hami, un nen barcelonista. A sota, Urruti saludant els nous penyistes.
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TRESORS BLAUGRANA

Taronja 
de Wembley
T Carles Santacana
Ningú dubta que la nit de Wembley és una de les més màgiques del barcelonisme, quan el 
1992 el Club assolia la primera Copa d’Europa. Tothom recorda el gol de Koeman i la inconfu-
sible samarreta taronja que aquell dia va lluir l’equip blaugrana. Moltíssims barcelonistes van 
fer via fins a Londres, però només un va ser l’afortunat de marxar de l’estadi amb la samar-
reta d’un dels protagonistes. Joan González era un jove afeccionat de 18 anys, que va viatjar 
en autocar des de Barcelona, i va patir com tothom fins a la pròrroga. En acabar el partit, el 
davanter Michael Laudrup es va posar la samarreta blaugrana, i la que duia a les mans, la de 
color taronja, la va llançar cap al públic del córner. El Joan s’hi va abocar i la va aconseguir, 
amb la qual cosa el viatge de retorn va ser doblement feliç. Ara, divuit anys després, ha cedit 
la samarreta al Museu del Barça perquè tothom pugui gaudir-la; un color taronja que sempre 
recordarà Wembley. 
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BARÇATV

Informació, esport  
i entreteniment!

La televisió del Barça ha engegat la tempo-
rada amb una nova proposta de programa-
ció, sostinguda sobre tres pilars bàsics, la 
informació, l’esport i l’entreteniment, i amb 
la renovació total de la seva imatge gràfica. 
Tot el que passa al Club és notícia i mereix 
tota la nostra atenció. Comptem amb el mi-
llor plató possible, les nostres instal·lacions 
i en qualsevol moment podem connectar en 
directe amb el Camp Nou, el Mini, el Palau o 
la Ciutat Esportiva.

Les retransmissions també formen part de 
l’essència de Barça TV. Tots els partits del con-
junt de Pep Guardiola es poden tornar a viure 
durant la setmana, així com els del Barça B i 
els del Regal FC Barcelona a l’ACB. A més, els 
matins del cap de setmana podem gaudir dels 
partits dels joves valors del planter, en directe, 
des dels camps de la Ciutat Esportiva.

L’entreteniment i la divulgació s’incorporen 
com els altres eixos de la graella. Programes 
com Assumptes Interns FCB, Comedy Barça i 
Barça Zap s’estrenen a Barça TV per dimensio-
nar els nous pilars de la seva programació.

‘BARÇA NOTÍCIES’

‘EL MARCADOR’

ADN BARÇA

ASSUMPTES INTERNS

Cada migdia, a les 14 hores

El Barça Notícies et porta a casa la 
informació que vol qualsevol culer des 
del Camp Nou, la Ciutat Esportiva i el 
Palau Blaugrana.

Tota la informació del partit

Si el Barça juga, El Marcador és el 
teu programa. T’ofereix les dades i la 
informació necessària per viure la prèvia  
i el postpartit.

Cada dia, a les 20 hores, debat i anàlisi 

Estrenem ADN Barça, un programa per 
repassar de manera distesa tot el que ha 
passat, jornada a jornada, a Can Barça.

El Club per dins

A través del seguiment de persones 
vinculades al FC Barcelona, coneixerem 
aspectes desconeguts del dia a dia del 
Club, però imprescindibles per saber 
com funciona.

NOU!

NOU!

CONSULTA TOTA LA PROGRAMACIÓ A www.fcbarcelona.cat.fcbcccc

Nous programes, tertúlia, actualitat, partits  
de bàsquet, joves valors, diversió, entrevistes...,  
i futbol, és clar! Barça TV et porta el Barça a casa
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MARXANDATGE

La manera més blaugrana  
de tornar al col·legi!

Megastore Camp Nou i xarxa de botigues oficials: 5% de descompte per als socis

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis
També pots fer les compres d’una manera fàcil sense moure’t de casa a través del lloc web de la botiga

elolll

Els productes del FC Barcelona t’ofereixen l’opció 
més divertida i blaugrana de tornar al col·legi! Passa per qualsevol 
botiga oficial i descobreix les novetats d’aquesta temporada, 
amb un ampli ventall de productes escolars

MOTXILLES I ESTOIGS 

 DE LA 2A EQUIPACIÓ

ÀLBUM DE FOTOS LOT DE LLAPIS, 

ESTOIG I GOMA
 CARPETES 

MOTXILLES I ESTOIGS 

 DE LA 1A EQUIPACIÓMOTMOTXXILLES I E
DE LA 2A

MOTMOTMOTXXXILLES I
DE LA 1

STOIGS II ESTESTOIGS LLES II

 CARPETES TES
ÀLBUM DE FOTOS
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SOCIS

Tota la informació, al teu abast!

Seient Lliure
Els socis amb abonament 
poden alliberar el seu 
seient si no poden assistir 
a un partit. També es pot 
consultar l’estat de les 
localitats, així com l’import 
acumulat durant l’any.

Capçalera
Només entrar a la secció 
de Socis trobaràs les notí-
cies més destacades que 
en aquell moment poden 
interessar el soci. Des de 
la venda d’entrades fins a 
campanyes de captació.  

El lloc web del Club, www.fcbarcelona.cat, és un punt de referència per a tots els socis. 
Aquí pots trobar tot el que t’interessa

Notícies
Diàriament s’actualitza 
l’apartat de notícies 
en què els socis poden 
veure quins avantatges 
hi ha per a ells, com ara 
preestrenes de teatre.

Ofertes especials
Els socis, pel simple fet 
de ser-ho, gaudeixen 
d’una sèrie d’ofertes ex-
clusives. Aquí es poden 
consultar els avantatges 
més exclusius.

Zona interactiva
Els autèntics fans tenen 
aquí tot el necessari per 
viure el Barça al 100%. 
Trobaran diversió i serveis 
interactius per ser un gran 
culer a la xarxa.

Agenda
Per estar informat de 
totes les activitats que hi 
ha al Barça, els usuaris 
poden fer servir l’agenda, 
en què trobaran els esde-
veniments més rellevants 
de la setmana.

‘Creix amb el Barça’
Els més petits de casa també 
tenen el seu espai. Aquí hi 
ha els avantatges especials 
per a ells. A més es poden 
dirigir a l’FCBJúnior, amb 
un munt de novetats, jocs i 
activitats.

Avantatges i serveis
Aquí trobaràs el recull dels 
avantatges que dóna el 
carnet de soci, que inclou 
tot el que fa referència 
a abonaments, paquets 
d’entrades i venda de 
localitats.

Altres
Les gestions com ara 
actualitzar les dades, 
tenir correu electrònic, 
registrar-se al butlletí i a 
les alertes de mòbil, es  
poden fer amb un sol clic.

Venda d’entrades
Ara és molt més còmode 
i senzill comprar la teva 
entrada. A través del lloc 
web del Barça pots escollir 
la zona on vols seure i 
imprimir l’entrada des de 
casa, entre altres serveis.

7

6

3

2

109

8

1

4

5



65Revista Barça

Nova 
edició de 
la Llotja 
Oberta
La Llotja del Camp Nou s’obre als socis per-
què puguin gaudir d’un partit des de la zona 
presidencial de l’estadi. Cada partit de Lliga 
a casa deu socis són convidats a presenciar 
un matx des d’aquest lloc del camp. L’elecció 
dels guanyadors es fa a través d’un sorteig 
davant de notari, que es duu a terme men-
sualment per designar els socis que podran 
accedir a la Llotja Presidencial. La llista dels 
afortunats es podrà anar consultant a la 
secció Socis, a l’apartat d’Avantatges i Serveis 
del lloc web del Club, www.fcbarcelona.cat. 
Comprova si ets un dels afortunats!

En el sorteig entren tots els socis i sòcies 

majors de 18 anys, amb totes les quotes 
abonades i amb el carnet renovat amb la foto-
grafia. A més, cal no haver estat sancionat pel 
Comitè de Disciplina ni per la Comissió Anti-
violència. Els socis que hagin estat premiats 
per la Llotja Oberta en les últimes temporades 
tampoc formaran part del sorteig.

Excepcionalment, en el partit que es jugarà 
a casa pels volts de Nadal la Llotja Oberta 
estarà destinada als socis d’entre 15 i 18 anys. 

Nou guanyador del  
Supersorteig Júnior
Amb l’inici de la nova temporada també co-
mencen els nous sortejos en què els socis 
poden guanyar un munt de premis. Un dels 
primers guanyadors d’aquest curs és el del 
Supersorteig Júnior, que es duu a terme 
entre els més menuts de casa. L’afortunat 
és el Xavi Pedreño Martínez, soci número 
114.680, que ha tingut l’oportunitat de viat-
jar amb el primer equip de futbol del Barça 
en un desplaçament de Lliga. El regal el va 
gaudir aquest mes de setembre coincidint 
amb el partit davant l’Athletic Club de Bil-
bao. El jove seguidor del Barça, que va es-

tar acompanyat pels seus pares, va gaudir 
d’un dissabte inoblidable, ja que va viatjar 
en avió al costat dels cracs de l’equip. I 
posteriorment va veure el duel des de les 
grades de l’estadi de San Mamés.

El Supersorteig Júnior és una iniciativa del 
programa d’avantatges Creix amb el Barça, 
dirigit als socis més joves. Aquest sorteig per-
met una experiència exclusiva al guanyador 
amb la possibilitat de viatjar amb l’expedició 
del Barça en un partit de Lliga fora de casa 
i poder-lo veure en directe. Aquest és el 
primer sorteig dels tres que hi haurà durant 
tota la temporada. És a dir, que encara que-
den dues ocasions més en què un soci júnior 
podrà gaudir d’aquest premi. Per participar-
hi no cal inscriure’s enlloc, ja que el sorteig es 
fa de manera automàtica entre tots els socis 
de la categoria júnior.

AGENDA

OCTUBRE

Sala Apolo
Festival Músiques del Món. Don Bigg
Preu per als socis, 15 € (25% descompte)
16 d’octubre a les 20.30 hores

Palau de la Música
Concierto de Aranjuez
25% de descompte per a socis
24 d’octubre

NOVEMBRE 

Museu de la Música  
L’Auditori
Entrada gratuïta per als socis durant tot 
el mes

Palau de la Música
Pasadena Roof Orquestra
25% de descompte per als socis
28 de novembre

Teatre Poliorama
Planeta Tumàcat
Sessió especial per als socis
Tots els diumenges del mes de novembre 
a les 12 hores

Jove Teatre Regina
Pinotxo Bric a Brac
Descompte especial per als socis tots  
els dissabtes i diumenges
Del 6 al 14 de novembre

Jove Teatre Regina
Tina, la bruixa fina
Descompte especial per als socis tots  
els dissabtes i diumenges
Del 20 al 28 de novembre

MÉS INFORMACIÓ
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat
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Els socis tenen avantatges en la compra o utilització dels serveis 
de patrocinadors i empreses col·laboradores. Treu partit al teu carnet!

10
Descompte en totes
les assegurances de Regal 
de nova contractació: 
Regal auto, Regal moto, 
Regal llar.

%

Truca al 902 300 221 i indica 
que ets soci del FC Barcelona
www.regal.es
O bé entra al web del club, 
a les ofertes especials de socis.

LES OFERTES ESPECIALS 

ENTRADA 
GRATUÏTA 
PER A SOCIS Una experiència única 

al món, que et farà 
emocionar i vibrar
amb els millors moments 
del Barça de les 6 copes. 

Més informació a www.fcbarcelona.cat 
(secció Club) a l’apartat 
Camp Nou Experience.

CAMP NOU 
EXPERIENCE

Crea el teu compte 
de correu Barça 
personalitzat amb el domini 
elteunom@socis.fcbarcelona.cat.

Entra a www.fcbarcelona.cat
(secció Socis) a l’apartat 
Correu electrònic Barça. 

EL CORREU 
ELECTRÒNIC 
BARÇA 
TOTALMENT 
GRATUÏT
 

FCBWEBMAIL 

Amb la Visa Barça 
podràs lluir el teu 
barcelonisme sense 
canviar de banc o caixa.
I podràs jugar al Camp Nou 
(www.busquemtitulars.com).

QUOTA ANUAL 
GRATUÏTA 
PER ALS SOCIS
DEL BARÇA
I MOLTS 
AVANTATGES
BLAUGRANA

Sol·licita-la a qualsevol 
oficina de La Caixa 
o al 902 239 498. 

VISA BARÇA

Servei d'alertes SMS
complet exclusiu per a socis.
Rep totes les alertes 
dels horaris, alineació 
i resultat dels partits fins 
al final de temporada.

Entra a www.fcbarcelona.cat
(secció Socis) al mòdul 
“Nou servei d'alertes”.

NOMÉS
PER 
TOTA 
LA 
TEMPORADA 

SMS

€14
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