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Puyol i
Migueli
comparteixen
la mateixa
sang
blaugrana

ràcies a tots els barcelonistes per la gran acollida que ha tingut la Revista
BARÇA. En aquest segon número ens hem proposat elevar el llistó de la
qualitat i reforçar el nostre projecte de comunicació, que passa per seguir sent
una finestra oberta capaendins del nostre club. Des d'aquesta perspectiva
vam ser testimonis d'un encontre únic i irrepetible, perquè era la primera
vegada que Puyol i Migueli es reunien per parlar del Barça, el club que
sempre portaran al cor. Carles no va veure mai jugar el brau Migueli. No
s'escau, doncs, parlar d'una conducta imitativa ni hereditària, sinó d'una
similitud espontània, però alhora idèntica en la força del seu sentiment
blaugrana i de donar-se a uns colors, molt més enllà dels límits. 'Tarzan', com
ara Puyol, destacà en els anys 70 i 80 pel seu tarannà de lluitador, guanyador i
competitiu sobre el terreny de joc. Dins del vestidor, per la seva personalitat i
per ser un futbolista exemplar amb un esperit de sacrifici capaç d'aixecar
l'equip i la graderia quan pitjor es posava un partit.
Ens quedem amb una frase amb la qual Migueli va piconar Puyol durant
l'estona que van estar junts: "No s'ha de besar tant l'escut, sinó suar sempre la
samarreta", en referència als jugadors que, a l'hora de la veritat, no antepo-
sen les necessitats del club a altres prioritats personals. Puyol va escoltar amb
un profund respecte i la màxima admiració al llegendari defensa blaugrana,
nascut a Ceuta i establert a Barcelona des que va fitxar procedent del Cadis. El
seu primer partit amb el Barça li va costar un arrest ja que en aquell moment
Migueli estava fent el servei militar.
Va preferir un càstig abans d'advertir
l'entrenador que no podia ser convo-
cat. Aquella va ser una constant al
l l a r g d e l a s e v a b r i l l a n t i
extraordinàriacarrera. Sempre vavo-
ler jugar encara que estigués ferit,
lesionat o sagnant; en una ocasió fins
i tot va saltar al camp amb una coste-
lla fissurada. En realitat, Migueli se-
guia sent titular als 36 anys quan el
va retirar una lesió d'abductors i en-
cara ningú no el supera en nombre
de partits oficials disputats amb el
Barça. Avui, Puyol encarna, davant
de tots els aficionats que sempre re-
cordaran a Migueli, aquest mateix
esperit blaugrana indomable. La Re-
vista BARÇA se sent veritablement
orgullosa per haver propiciat una
imatge per a la història, la de Migueli
i Puyol junts al Camp Nou.

G
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Dies de partit: dues hores abans del partit
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Telèfon: 93 496 36 08
Fax: 93 496 37 79
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Horari: dilluns a dissabte: 10-19'00 h
Diumenge i festius: 10'30-14'30 h
Dies de partit: fins mitja hora abans de l'inici del partit.

TAQUILLES
Direcció: Av. Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
(Instal.lacions Camp Nou). Accés 14
Telèfon: 93 496 37 09
Fax: 93 496 37 01
Horari: dilluns a dijous: 9-13'30 h i 15'30-18 h
Divendres: 9-14'30 h
Dissabte*: 9-13'30 h* (en partits al Camp Nou el cap
de setmana)

PISTA DE GEL
Direcció: Av. Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
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No hi ha com
Puyol per
recollir la
liana que va
deixar
Tarzan
Migueli.
Quins dos
defenses!
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“Jo no el
vaig veure
jugar però sé
què representa
Migueli”“També
sé que amb
ell endarrere
no passava
ni l'aire”

PUYOL / MIGUELI

B rutal. Migueli i Puyol junts. El
primer arriba a la cita amb
'look' i figura imponents, ves-

tit gris i camisa rosa iunaplantaque ja
voldrien tots els de la seva edat; el
segon vesteix caçadora 'motard',
texans i botins, en una imatge més
d'acord amb els seus 24 anys. El pri-
mer conserva l'accent que el delatarà
tota la vida com a procedent de Ceu-
ta, i ambmolta honra; el segonmanté
el català propi del Pirineu lleidatà. És
la grandesa del Barça.Migueli i Puyol
són diferents, pertanyen a diferents
generacions, les seves arrels no tenen
res en comú però, per a qui ha tingut
el plaer de veure'ls jugar tots dos, es
tracta sens dubte de la mateixa raça

de futbolista. Per aixòel culer els idola-
tra. És extraordinari veure'ls junts,
escoltar comdialoguende futbol, sen-
tir les seves riallades i comprovar que
la sevapassió pels colors blaugranano
és un posat sinó una veritat com un
temple.

Des del principi Tarzan assumeix
la iniciativa -o caldria dir Tarzan I,
veient que Migueli li ha llançat la
liana successòria a Carles?- en la con-
versa. És el veterà, la veu de
l'experiència i Puyol és plenament
conscient que l'ha de respectar. "Jo
no el vaig veure jugar. Tenia 10 anys
quan es va retirar, però tant Ramon
Sostres (el seu representant) comAn-
tonio Oliveras (un gran amicm, ja

mort, que també ho va ser de Migue-
li) emvanexplicar què va representar
i què representa en el Barça: molt.
Sobre el seu joc em van dir que amb
ell a la defensa no passava ni l'aire."

Puyol, per tant, és tot oïda. Parla
Migueli: "No oblidis això, segueix així
i no traeixis mai els teus principis."
Consell número dos: "Això de besar
l'escut... El que s'ha de fer sempre és
suar la samarreta." "Mira -explica
unaanècdota-,Weisweilerensvaaga-
far una vegada ami i a Neeskens i ens
va dir: 'Us dono instruccions per no
faltar a la resta de companys, però a
vosaltres no em cal dir-vos res; ho
doneu tot sempre'." "El mateix passa
amb tu", afegeix Migueli mirant fixa-

PUYOL

Barça en estat pur: un mite consagrat i un
altre que creix a gran velocitat, junts

Puyol es va
posar la Meyba
de Migueli i
aquest la Nike
de Carles.
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“No
traïcionis
mai els
teus
principis ”“Què
donaria per
tenir la teva
edat i jugar
una altra
vegada!”

ment a Puyol, que entén el que té de
bàsic el missatge encara que possible-
ment no sàpiga que Weisweiler va ser
un tècnic alemany que va dirigir al Barça
en la temporada 1975-76.

Continua la classemagistral, aquesta
vegada cenyida a l'ofici que compar-
teixen, el dedefensa: "Enel campcal ser
intel·ligent. No t'obsessionis ambvigilar
un rival tan de prop, tan enganxat a ell,
perquè això et pot fer perdre de vista la
pilota. Per exemple, en un córner". I
segueix: "Una bona anticipació és un
contraatac."

És hora d'intercanviar-se les samar-
retes per a la sessió fotogràfica. Carles es
posa la Meyba dels 80 i s'atreveix a fer
broma amb el 'jefe': "La meva no

t'entrarà", somriu. "No et posis de pun-
tetes, que et veig", diuMigueli a contra-
cop, que es fa un embolic a l'enfundar-
se el '5' de Puyol: "A la meva època no
hi havia aquest doble fons ni res; era
més simple." De nou somriures i la
sensació d'estar davant d'un moment
exclusiu: dos mites -l'un consagrat,
l'altre creixent a gran velocitat-, cara a
cara. Gaudi culer total.

Migueli repassa unes fotos de la seva
època. "Quina passada! Mira aquesta,
com posaves el colze, eh? Aquest és
Toño de la Cruz de jove? És igual que el
seu fill", exclama Puyol. Migueli està
aramés seriós que abans; les imatges de
la seva època són un cop nostàlgic ines-
perat per a ell. En una està amb Cruyff,

enunaaltraambMaradona. "Quèdona-
ria ara per tenir la teva edat i retrocedir
en el temps!", confessa a Puyol. I se-
gueix en pla melancòlic: "Quan vaig
deixar de jugar, vaig dir 'prou' i vaig
estar deu anys sense passar pel club.
Quan vaig tornar, se'm va trasbalsar el
cor", relata.

Els dos trepitgen la gespa del
CampNou. És buit. El de Ceutamira
les grades i reflexiona: "Por? Això
ple l'únic que fa és disparar-te i pro-
vocarquehodonis tot." Puyol assen-
teix i rep una última recomanació:
"A vegades fins i tot ets massa bona
persona. Al vestidor s'ha de tenir mala
llet en algunes ocasions." Paraula de
Tarzan.

MIGUELI

Carles escolta a Migueli: "No cal besar
l'escut, cal suar la samarreta"
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PUYOL / MIGUELI

SANG CU
D eixar-se la pell al camp", "sentir els

colors", "suar la samarreta"... hi ha
tòpics futbolístics que de tan gas-

tats, de tan utilitzats capriciosament, han
anatperdent el seu sentit original.Migueli
a la seva època i Carles Puyol a l'actualitat
han estat els qui més han fet o estan fent
perdignificar aquestes expressions i salva-
guardar-ne el significat real. Dir que tots
dos "ho donen tot quan vesteixen de
curt" no és fer fantasia sinó ser fidel a
la veritat. En els seus currículums hi
ha proves inequívoques del seu
compromís amb el futbol. Amb el
Barça.

Migueli va disputar amb la
samarreta blaugrana un total
de 649 partits, més que cap
jugador en la història del
c l u b , u n a f i t a
extraordinària però no
t a n c a r r e g a d a

d'afectivitat per a l'afició com altres gestes
menys estadístiques però més carregades
d'heroisme. Per exemple, Migueli va fit-
xar pel club l'any 73 en ple servei militar i
es va esforçar per jugar aquella temporada
almenys un partit. L'esforç li va costar ser
arrestat en tornar a la
caserna. Si la figura de
Tarzan és inoblidable
per als culers és també
perquè un 16 de maig
de 1979 va ser capaç de
jugar els 90minuts de la
memorable final de la
Recopa a Basilea amb la
clavícula trencada. I
també perquè a Vila Park, amb la seva
samarreta amarada de sang per un tall a la
boca, va lluitar contra els elements i con-
tra una actuació arbitral escandalosa que
va impedir al Barça guanyar la Supercopa
europea de 1982. I serà recordat igual-

Perquè 'cracks' comRivaldo o altres
brillin, calen homes com Puyol, capaços
de jugar amb ferides, fractures o cops
molt dolorosos

Amb la mà o
el pòmul
fracturats,
Puyol no
s'ha rendit
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ULER
ment per la marginació a què va ser sot-
mès durant un llarg any pel tècnic ale-
many Udo Lattek, qui això no obstant va
recórrer a ell per guanyar la final de la
Recopa contra l'Standard de Lieja.

L'historial de Carles Puyol no està a
l'altura encara del de Migueli, però és sols
qüestió de temps que sigui així. Hi ha pro-
ves suficients per demostrar que per les
seves venes corre sang blaugrana. Ja al
barça B més d'un tècnic es va adonar que
aquell marrec de melena arrissada tenia
un do especial. Una de les seves primeres
gestes la va protagonitzar al juny de 1998.
El filial, posat enels 'playoff' d'ascens, aspi-
rava a pujar a Segona A. Sis partits el
separaven de l'èxit i Carles, just abans es
va trencar la mà. Un altre jugador hauria
abandonat, però ell va treballar intensa-
ment amb el doctor Pruna, van dissenyar
una protecció i no es va perdre cap encon-
tre. El seu equip va golejar 5-0 alMadrid B

en el Mini. Ell va obrir el compte.
Més tard, amb el Camp Nou com a

escenari, la seva abnegació va traspassar
l'anonimat. Això va succeir, per exemple,
quan Puyol va decidir, al febrer de 2002,
donar la cara literalment per l'equip al
disputar dos partits
d'altíssim nivell i risc
amb el pòmul fracturat.
Un contra el Deportivo i
unaltre contra laRoma.
La seva participació en
totsdoscasosva serdeci-
siva, donant dues assis-
tències, una per partit,
queKluivert va conver-
tir en gol. A Anoeta, el passat 1 de desem-
bre, va preferir seguir al campmalgrat que
patia un terrible cop al cap que li va provo-
car dificultats en la visió. La llista s'acaba
aquí de moment perquè a Migueli li ha
sortit un successor enorme i digníssim.

Migueli va
jugar la final
de Basilea
amb la
clavícula
partida

Migueli va tenir aMaradona i a
Cruyff com a companys. La seva imatge
sagnant en el Vila Park és ja històrica.
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ELS PESIC

PESIC

6de desembre de 2002. 00 30 hores. Els
jugadors de l'Alba Berlín, que acaben
de perdre 81-74 davant el Barça, des-

cansen unes hores a l'hotel Plaza abans de
tornar a Alemanya. Tots menys un, el base
Marko Pesic, que celebra el seu vint-i-sisè
aniversari en companyiadels seuspares, Sve-
tislav, l'entrenador del quadre blaugrana, i
Vera, i també LA REVISTA del club.
Si hi ha una família a Europa que senti una
veritable passió per l'esport de la cistella és la
família Pesic. El pare és un delsmillors entre-
nadorsdel continent i l'últimahaver conquis-
tat unCampionat delMónde seleccions nacio-
nals; la mare va ser una molt bona jugadora
que va militar durant diverses temporades en
equips destacats del seu país; el fill és el base
titular d'Alemanya, recent medalla de bronze
en el Mundial d'Indianàpolis, i potser el segon
millor del país, per darrere de l'NBA Dirk
Nowitzki. La filla, Ivana, de 18 anys, vesteix
també de blaugrana, amb l'Universitari.
El passatdia3, lavigília delBarça-Alba,Svetis-

lav i Marko van tornar a fondre's en una
abraçada tres mesos després. L'última se
l'havien fet després de la cerimònia de lliura-
ment de medalles del passat Mundial. Junts
van rebre el premi al seu talent i el seu esforç:
pare (Iugoslàvia) i fill (Alemanya) van posar
amb l'or i el bronze després de batre
l'Argentina a la final i en el partit de consolació

a Nova Zelanda, respectivament.
El del passat 5 de desembre, al PalauBlaugra-
na, va ser el setè enfrontament entre Svetis-
lav i Marko, amb balanç favorable per al fill
per quatre victòries a tres.
El 'pare' Pesic va començar amb dos triomfs
consecutius -un amb la selecció iugoslava
davant d'Alemanya a l'Europeu de Turquia i

PASSIÓ

El tècnic es va enfrontar al seu fill Marko al Palau i després van

BÀSQUET

La casualitat va fer
que l'endemà del
Barça-Alba Berlín
Marko complís 26
anys. Els seus pares,
Svetislav i Vera, ho
van celebrar amb ell

ELS

PEL
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l'altre amb el Colònia davant l'Alba Berlín-,
peròMarko es va prendre després la revenja
amb quatre triomfs seguits entre el 9 de
març i el 15 de maig de 2002: Marko es va
alçar amb la lliga alemanya amb l'Alba des-
prés de batre en el 'play off' final al Colònia,
dirigit per Svetislav.

celebrar junts el seu 26 aniversari

Svetislav va portar
Iugoslàvia a guanyar
la d'or i Marko es va
penjar la de bronze
amb Alemanya

L'última abraçada se
l'havien fet en la
cerimònia de
lliurament de medalles
del passat Mundial
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ELS PESIC

El tècnic va guanyar l'últim partit, disputat a
Barcelona, i el 13 de febrer, en terres
germàniques, disposarà de l'oportunitat
d'empatar el seu duel particular amb el base
alemany. "La sensació més estranya es va
donar en el meu primer partit contra ell, jo
amb Alemanya i ell amb Iugoslàvia -recorda
Marko, que va néixer a Sarajevo però viu a
Berlín des dels 10 anys-. Vaig jugarmalament
i no vaig ficar ni un sol punt en 26 minuts."

Un repte apassionant
Svetislav Pesic va aterrar a la Ciutat Comtal
amb un objectiu molt definit: aconseguir la
seva primera Copa d'Europa de clubs com a
entrenador i donar-li també la primera a la
secció de bàsquet de l'entitat blaugrana,
l'única secció professional que encara no ha
conquistat el màxim títol continental. Per-
què l'Eurolliga és l'únic que li falta a Pesic.
Com a jugador va
guanyar la primera
Copa d'Europa acon-
seguida per un equip
de l'exIugoslàvia, el
1979 a les files del
Bosna de Sarajevo i
amb Bogdan Tanje-
vic a la banqueta.
I com a entrenador el
seucurrículumés im-
pressionant. El seu primer gran èxit va ser el
Mundial júnior amb la selecció iugoslava,
que va batre a la final als Estats Units. En
aquest equip, impressionant, hi destacaven
Djordjevic, Kukoc, Radja i Divac.
Després es va fer càrrec de l'Alba Berlín. La
seva etapa va ser brillant, va aconseguir qua-
tre lligues i dues copes nacionals i, en 1995,
una Copa Korac, el primer trofeu europeu
d'un club alemany. Alhora, Pesic es va fer
càrrec de la selecció germànica, a la qual va
fer campiona d'Europa en 1993. De fet,
l'actual tècnic blaugrana és l'únic que s'ha
alçat amb un Europeu amb dues seleccions
diferents, ja que va repetir títol amb la iugos-
lava al cap de vuit anys, el 2001. El setembre
passat, amb els 'plavi', es va emportar el
Mundial d'Indianàpolis. Dos dies després de
penjar-se la medalla d'or, va arribar al Palau
juntament amb elmillor jugador del torneig,
el seu compatriotaDejanBodiroga. Guanyar
l'Eurolliga i guanyar-se l'afecte i l'admiració
dels culers apassionats pel bàsquet és el seu
gran repte. Està en el bon camí.

El somni del
'pare' Pesic
és guanyar
l'Eurolliga al
Sant Jordi

En el passatMundial,
Svetislav va portar
Iugoslàvia a guanyar la
d'or i Marko es va
penjar la de bronze
amb Alemanya
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La filla de Svetislav i
germana de Marko,
Ivana Pesic, també
juga a bàsquet. I ho
fa en el recentment
creat UB Barça,
després que
l'Universitari s'hagi
vinculat a l'entitat
blaugrana. Ivana té

18 anys, mesura 1,85
metres, juga
d'escorta i, tot i que
va néixer a Iugoslàvia,
és comunitària
perquè posseeix el
passaport alemany.
El somni d'Ivana, que
remarca sentir-se
"molt feliç" a
Barcelona, és
guanyar la Lliga.
L'Universitari va
perdre la final de les
dues últimes edicions.

Ivana Pesic
també vesteix
de blaugrana
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ELS
ECONOMIA

El Club treballa
sobre la base de
30 plans d'acció
econòmics,
socials i esportius
amb l'objectiu de
reforçar la seva
dimensió i
fortalesa
econòmica

PLANS
EEl FC Barcelona aplicarà al llarg de

2003 un bloc de fins a 30 actuacions
concretes en la seva gestió que prete-

nen augmentar sensiblement la dimensió i
la fortalesa econòmica de la Institució. A
més, la posada en pràctica d'aquestes inicia-
tives consolidarà el FC Barcelona com una
deles entitats capdavanteresde l'elit interna-
cional, amb una estructura organitzativa
moderna, eficaç, dinàmica i competitiva.
Els plans, dissenyats en aplicació del pla
estratègic aprovat per la Junta Directiva del
Club i alguns ja experimentats en els últims
mesos, inclouen actuacions en diferents
àmbits:

Comercial i màrqueting
Patrimonial
Internacional
De noves tecnologies
Organitzatiu

Les accions concretes s'estan detallant a tra-
vés de la web oficial del Club amb l'objectiu

que els barcelonistes tinguin un coneixe-
ment ple de totes les iniciatives de gestió de
l'Entitat.

Per un Barça més potent
Les mesures són tant de gran envergadura
com de dimensions més reduïdes, encara
que totes són necessàries per a la
modernització i contribució a l'expansió
global de l'Entitat. Entre unes altres, po-
dem apuntar l'expansió internacional del
merchandising blaugrana, la reducció de
la despesa en el pressupost ordinari no es-
portiu, les noves línies de negoci impulsa-
des a través de la web del Club o
l'explotació comercial de les instal·lacions.
El director general del Club, Xavier Pérez
Farguell, destaca que "totes les millores
organitzatives i econòmiques que
s'aconsegueixin es traduiran en un Barça
més potentesportivament,que és, sens dub-
te, la màxima aspiració del Club i el desig
de tots els seus seguidors". Per aquesta raó,
la finalitat última de totes les mesures és
"impulsar un club clarament guanyador".
Segons el director general, amb indepen-
dència de les conjuntures que es visquin,
l'obligació de l'equip directiu és impulsar
els eixos estratègics de desenvolupament a
mitjan i llarg termini: "No podem córrer el
risc de perdre temps i quedar endarrerits
en algun àmbit; ans el contrari, hem
d'anticipar-nos perquè el Club estigui en
l'avantguarda del seu entorn competitiu."
És evident que el món de l'esport professio-
nal, i del futbol en particular en el cas
d'Europa, està en procés de canvi profund.
"Ja no serveixen antigues receptes, sinó
que es requereix una gestió professional
multidisciplinar,moderna i eficaç,orienta-
da a un mercat de dimensions mundials,
però alhora amb una relació més estreta
amb els seus socis, els veritables diposita-
ris de l'essència del Club", explica Pérez
Farguell.
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DEL 2003
En línia amb el G-14

Els plans del FC Barcelona estan en línia
amb els projectes que volen posar en fun-
cionament alguns dels millors clubs del
G-14, agrupació que ha defensat
l'aplicació de mecanismes econòmics que
garanteixin que l'activitat esportiva no
quedi compromesa per desequilibris patri-
monials. Per aquesta raó, és imprescindi-
ble identificar i explotar de forma eficient
totes les fonts d'ingressos, tant les més
tradicionals com les emergents, i tant a
l'Estat espanyol com a la resta del món, al
mateix temps que es dóna prioritat a les
inversions que aporten realment avantat-
ges competitius.
L'adaptació del FC Barcelona a la nova
realitat es faràmantenint plena fidelitat als
seus valors tradicionals. D'aquesta forma,
enfront dels clubs que s'han transformat
en societats anònimes o han accedit als
mercats de capitals, el Barça conservarà
unade les quotes d'abonamentmés baixes
d'Europa als seus 106.000 socis. Així ma-
teix, a diferència d'altres entitats que s'han
centrat exclusivament en un únic esport,
es potenciaran totes les seccions professio-
nals i esmantindràel caràcterpoliesportiu.
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CARLES NAVAL, DELEGAT DE L'EQUIP DE FUTBOL PROFESSIONAL
DEL FC BARCELONA, VA REVELAR PER A LA REVISTA BARÇA ELS
SECRETS DEL SEU MALETÍ I ENS VA EXPLICAR TOT EL QUE
ENVOLTA L'ORGANITZACIÓ D'UN PARTIT

A ixí relata Carles el seu propi treball:
"Tenim per norma estar una hora i
mitja abans de l'inici del partit al

camp on anem a jugar. Això és pels tracta-
ments i els embenatges que han de rebre els
jugadors, a més a més de l'escalfament pre-
vi que dura entre 20 i 25 minuts i la
mentalització dels jugadors, encara que a
aquestes alçades ja estan mentalitzats per al
partit. El primer que s'ha de fer el dia del
partit és presentar a l'àrbitre una relació, en
ordre correlatiu, dels 18 jugadors que han

de figurar a l'acta, amb els noms i els núme-
ros ben definits dels titulars i els suplents i
les seves respectives llicències. Després cal
reclamar el formulari del test antidòping
perquè l'àrbitre conegui els medicaments
que ha ingerit cada jugadordurant la setma-
na. Una vegada estigui complet l'informe
ha de lliurar-lo al col·legiat en un sobre
tancat, i aquest ha de fer-lo arribar a la
comissió antidòping en exercici en aquest
partit una hora abans que comenci
l'encontre."

"A continuació s'ha de sol·licitar al dele-
gat del conjunt rival la 'planilla' de
l 'a l ineac ió de l seu equip . En e l s
prolegòmens del partit hi ha àrbitres que
poden demanar entrar al vestidor per revi-
sar els tacs de les botes que utilitzarà cada

jugador, encara que s'estila generalment
que el col·legiat els revisi uns 2 o 3 minuts
abans de sortir a la gespa, al mateix camp.
Els àrbitres italians solen respectar molt
més la intimitat d'un equip en els moments
previs al partit i no demanen entrar al vesti-
dor per verificar aquestes coses. Seguida-
ment, quan comença el partit cal estar pen-
dent que hi hagi calma a la banqueta i
només queda que el Senyor reparteixi la
sort."

La cerimònia de l'antidòping
Descriu Naval que "en la competició nacio-
nal teòricament no se sap mai si hi haurà
control. Els metges ho informen en el temps
de descans. En el minut 30 del segon temps
es fa el sorteig, i són elegits dos jugadors més

L'ENIGMA

QUÈ HI HA DINS DEL MALETÍ?

¿ ?
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un de reserva per si un d'aquells es lesiona
durant el joc. Després del partit cal anar al
despatx del dòping per saber quin jugador
ha d'anar-hi, el qual, finalitzat l'encontre, té
30 minuts de marge per presentar-s'hi amb
el metge de l'equip". A la Champions Lea-
gue no varia gaire el procediment: "El met-
ge de la UEFA es presenta a l'inici del partit i
en el descans es fa el sorteig, el resultat del
qual no es coneix fins que falten 15 minuts
per al final de l'encontre. En cada cas, el
resultat d'aquests sorteigs ha de ser lliurat
en un sobre tancat a l'àrbitre i en un altre
sobre, també tancat, als metges." El delegat
del FC Barcelona recorda que "a vegades a
alguns jugadors els costa molt més que a
altres orinar després del partit i a vegades, el
fet de no aconseguir-ho provoca una mica

d'ansietat i nerviosisme.
Sobretot quan s'ha jugat
fora de casa i cal abordar
aviat un avió per tornar.
Els temps s'escurcen i
s'acostuma a recórrer a
la cervesa o a algun
petit truc del doctor
Ricard Pruna per
complir amb el tràmit.
Quin? Obrir una aixeta
p e r p r o v o c a r u n a
reacció subliminal o
fer que el jugador es
posi descalç sobre el
terra fred per facili-
tar la qüestió. I ho
facilita".

Carles Naval, entre papers.
Ordre, sentit comú,
coordinació i concentració
són factors clau en el seu
treball. Però, a vegades, cal
improvisar
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QUÈ HI HA DINS DEL MALETÍ?
L'ENIGMA

Carles Naval té 47
anys i des de fa 15
temporades,
comptant l'actual, és
el delegat del primer
equip del FC
Barcelona. Va
començar a jugar en
les categories
infantils del club
després de provar
amb 11 anys. Va ser
incorporat i enviat a
jugar el campionat de
penyes del club.

Als 16 anys li van
proposar compaginar
els seus estudis de
Comerç treballant

amb infantils i alevins
del club. Va acceptar,
però després se'n va
anar a la 'mili' i quan
la va acabar va
treballar un any en
una empresa.
Després va tornar al
club per treballar amb
els juvenils.

Quan Rodolfo Peris
va estar de baixa, el
club li va proposar
suplir-lo juntament
amb Paco Rodríguez,
i quan Peris va tornar,
el Barça els va oferir
entrar en el futbol
professional.
Rodríguez va declinar
i, des de llavors,
Naval és el delegat
de l'equip.

"Si el partit no té
incidències, només
cal esperar la
recollida de l'acta i
marcar l'hora de
sortida, però si les
ha tingut, tot és
més complicat. És
clau conversar amb
l'àrbitre abans que
redacti l'acta
perquè és l'únic
moment disponible
per contrarestar la
seva opinió sobre
els incidents i
anomalies que
puguin haver estat
perjudicials per al

club. Generalment
preval el criteri de
l'àrbitre, perquè a
més a més està
elaborant l'informe
'en calent', i si ha
tret targetes per
protestar o per
insults, és gairebé
impossible que
canviï de parer. Bé,
almenys s'ha
d'intentar. En
aquest cas és
fonamental que el
jugador que va
protagonitzar el fet
ofereixi una
disculpa el més
ràpid possible", diu
Carles Naval, a qui
li sobra feina els
dies que hi ha
conflicte.

"La complicitat de
l'entorn és
fonamental per fer
les coses
ordenadament.
Coordinar amb la
recepció d'un hotel
que es truqui a
l'hora als jugadors i
el control de la
seva presència
durant el descans,
els horaris dels
àpats, portar a
terme les
instruccions de
l'entrenador.
Després, a l'estadi,
les coses són més
àgils ara que tot es
fa amb ordinadors.
Les actes ja vénen
amb targetes
digitalitzades amb

la firma del capità,
l'entrenador i el
delegat, i després
les rubriquen els
delegats dels dos
equips; això fa que
ja no sigui
necessari que es
vegin els capitans
amb l'àrbitre abans
del partit. Respecte
a la documentació
que cal presentar a
nivell europeu, la
FEF i la UEFA
admeten la llista de
jugadors inscrits i
responsabilitzen el
club si hi ha una
alineació indeguda.
En el cas dels
jugadors del
planter, els
convocats han de
ser menors de 23
anys i han de tenir
dos anys
d'antiguitat com a
jugadors del club".

D'allò més
culer

Parlar amb
l'àrbitre a
temps

El control és la base
de tot. El club es
responsabilitza de què
tota la documentació
estigui en regla.

L'ordre és la
clau d'aquest
treball

20 Gener de 2003



.



LASZLO NAGY
AL NATURAL

KUBALA
PALAU

EL

DEL

22 Gener de 2003



FA GAIREBÉ MIG SEGLE UN HONGARÈS, LASZI KUBALA, VA
DEIXAR PETIT EL CAMP DE LES CORTS I VA 'OBLIGAR' EL
BARÇA A CONSTRUIR EL CAMP NOU. AVUI, EL SEU
COMPATRIOTA LASZLO NAGY, DE NOMÉS 21 ANYS, S'HA ERIGIT
EN EL LÍDER DEL NOU 'DREAM TEAM' DE L'EQUIP D'HANDBOL.
LA PERLA HONGARESA DEL PALAU I EL FUTUR NÚMERO U DEL
MÓN VA REBRE A CASA SEVA A LA REVISTA I VA REVELAR LES
SEVES PRINCIPALS AFICIONS.

F a gairebé mig segle un dels millors fut-
bolistes de l'època, l'hongarès Ladislao
Kubala, va fer petit l'estadi de les Corts i

va "obligar" el Barça a construir-ne un altre,
el Camp Nou. Amb el seu talent com a futbo-
lista i la seva bondat com a persona es va
guanyar l'afecte i l'admiració de tots els cu-
lers i es vaconvertir enun mite del barcelonis-
me. Avui, el futbol hongarès, que va arribar a
ser una referència amb Kubala, Puskas, Koc-
sis, Czibor i companyia, travessa un dels seus
pitjors moments i només en handbol el país
centreeuropeu es manté a l'elit. Gràcies, en
bona part, a la seva estrella, el joveníssim
Laszlo Nagy, que brilla en el Palau i va camí
de convertir-se, molt aviat, en el número 1.
El '19' de Valero Rivera, que va rebre a La
Revista BARÇA a casa seva, on viu amb la
seva bellíssima nòvia Erika, va revelar les
seves aficions i ens va permetre descobrir
una maduresa impròpia de la seva edat i una
senzillesa difícil de trobar en 'cracks' de la
seva categoria.

Laszlo va néixer fa 21 anys a la localitat
hongaresa de Székesfehérvár i des de molt
petit va començar a jugar a bàsquet perquè el
seu pare va ser professional. Malgrat la manca
de recursos del seu equip i el pobre nivell
d'aquest esport en el seu país el va dur a
decidir-se pel handbol, en part a causa que el
club del seu poble, el Pick Szeged, militava a
Primera i era un dels punters del panorama
nacional. Tenia 14 anys quan es va decidir pel
canvi i ara, només set anys després, ja s'ha
convertit en un dels millors del món gràcies a
una progressió al·lucinant. En fa tres, Valero
Rivera el va descobrir en un Mundial júnior i
va viatjar a Hongria per convèncer la seva
famíliaque el deixés firmar pel Barça.La retira-
da d'Iñaki Urdangarin va avançar la seva arri-
bada a la Ciutat Comtal, on desitja quedar-se
moltíssims anys més. "Sóc molt feliç aquí. Ja
ho he visitat gairebé tot, la Rambla, la Sagrada
Família... Però el que més m'agrada és la seva
gent, molt amable. Sempre s'han portat molt
bé amb mi", comenta Nagy, qui amb els seus
2,03 metres no passa desapercebut.

A Laszlo Nagy li agrada
repassar els seus partits
amb el Barça. És un 'crack'
molt exigent i conscient que,
als seus 21 anys, li queda
molt per millorar.
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LASZLO NAGY

I també la
cuina
japonesa, els
esports i la
música

Li encanta
passejar
amb la seva
nòvia Erika i
el seu gos
Dodi

AL NATURAL

El lateral blaugrana, que fins la passada cam-
panya havia conquistat una Supercopa
d'Espanya i dues Copes Asobal, té
ganes d'aconseguir grans títols.
"Vull la Lliga, ja. Tenim una
plantilla molt bona i anem
pel bon camí, però encara
ens en queda molt. I
l'any que ve, la Copa
d'Europa",asseguraNa-
gy, que té contracte fins
al juny del 2007.

L'hongarès és un
dels més estimats en
el vestidor. Manté
una bona relació amb
tots, fins i tot ambValero,
encara que destaca a
X a v i

O'Callaghan i, sobretot, a Enric Masip, "el meu
millor amic". Aviat parlarà amb ells en català, ja
que va a classes juntament amb altres "cracks"

com Saviola i Luis Enrique.
La seva principal afició és "pas-
sejar amb l'Erika i el meu gos,
Dodi, i també anar a sopar fo-
ra.M'encanta la cuina japone-
sa". Nagy passa tambémoltes
hores davant del televisor,
veient canals temàtics
d'esports i música i repassant

els seus partits, i davant
l'ordinador, informant-seper In-

ternet de tot el que passa en el seu
país. Cada dia parla per telèfon amb

la seva família, amb la qual va passar
el cap d'any a Hongria. Poc va gaudir

amb els seus familiars perquè el dia 2 ja
estava concentrat amb la seva selecció per

preparar el Mundial de Portugal, una cita a la
qual no podia faltar. La pròxima, la Lliga Aso-
bal, el gran repte de Nagy i del nou 'Dream

Team'.

Nagy, en les
imatges amb
la seva bella
nòvia Erika i el
seu gos Dodi,
va exhibir una
senzillesa
impròpia d'un
'crack'.

És apreciat
per tot l'equip
i el seu millor
amic és
Masip

Desitja
seguir molts
anys a
Barcelona i
va a classes
de català
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E ls culers de la província
de Cadis i rodalia te-
nen sort. I és que el

primer equip del Barça
amb totes les seves estrelles
viatjarà a terres gaditanes
el pròxim mes de febrer,
concretament el dia 4, per
jugar un amistós davant
l'equip local, el Cádiz CF,
que milita en el grup IV de
la Segona Divisió B.
Tots aquests barcelonistes
tenen una gran ocasió de
fer-se el carnet 'Gent del
Barça' coincidint amb la vi-
sita de l'equip blaugrana a
Cadis. La raó és que tots
aquellsque presentinel car-
net t indran l 'entrada

g r a t u ï t a p e r a q u e s t
amistós. A més a més, co-
neixeran un producte que
dóna al seu titular molts
avantatgesper adquirir pro-
ductes oficials del club i
que, sobretot, dóna fe d'un
infinit amor pels colors
blau i grana.
L'equip aprofitarà per dis-
putar partits amistosos
d'aquest tipus les dates que
té lliuresentre setmanades-
prés d'haver caigut elimi-
nat en la primera ronda de
la Copa del Rei.
L'expedició barcelonista
viatjarà a Cadis el mateix
dia del partit.Almenys
aquesta és la intenció dels

tècnics. Durant la jornada,
dos dels 'cracks' de l'equip
estaran durant, un espai li-
mitat de temps, amb els afi-
cionats que tinguin el car-
net 'Gent del Barça'. Serà
unagran ocasió per aconse-
guir els seus autògrafs i fer-
se inoblidables fotos de re-
cord amb ells. També hi
haurà la possibilitat de què
el partit sigui retransmès
per televisió a través de Ca-
nal Sur a Andalusia, i per
TV3, a Catalunya. El de Ca-
dis no és l'únic amistós que
està gestionant el FC Barce-
lona. Hi ha altres negocia-
cions obertes però encara
no estan concretades.

GENT DEL BARÇA

El primer equip exporta
Gent del Barça
La plantilla
blaugrana amb
tots els seus
'cracks' viatjarà a
Cadis al febrer
perquè tots els
culers d'aquesta
zona puguin
veure'ls en acció
en un amistós i
per a promocionar
tots els
avantatges del
carnet 'Gent del
Barça'.

Dos eterns: Hristo i
Carmelo. Fa temps que
Cadis no veu al Barça
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E ls socis del FC Barcelona
tenen l'oportunitat de fer
un gran servei al club. Així

els ho ha demanat personalment
el president del club, Joan Gas-
part, a través d'una carta.
En ella, el dirigent blaugrana dema-
na als seus consocis que facin un es-
forç per aconseguir, cadascun, que
deu culers es facin el carnet Gent del
Barça. La intenció és, en definitiva, "fer un
Barça més fort", tal com escriu Joan Gas-

part.
Segons el president, "per reforçar
les estructures econòmiques que
han de garantir la independència
del club i mantenir la competitivitat
és imprescindible tirar cap enda-
vant el projecte Gent del Barça".
Per això, Gaspart demana als seus
socis que difonguin entre el seu en-
torn familiar, professional i perso-
nal aquesta iniciativa "per fer arri-
bar a tot arreu la passió i l'orgull de
formar part de la gran família blau-
grana". I que lagran famíliablaugra-
na creixi és una tasca comuna.

Tots aquells que aconsegueixin fer deu car-
nets Gent del Barça rebran un reconeixe-
ment del club. Probablement, serà una foto-
grafiadedicada d'undels 'cracks' de laplanti-
lla blaugrana.

La implicació del club amb el
projecte Gent del Barça és
total i absoluta. La millor
prova és que en els nous
carnets de soci corresponents
a l'any 2003 hi apareix el
logotip d'aquesta nova
iniciativa de l'entitat
blaugrana.
El motiu és que tots els socis
del FC Barcelona són també
Gent del Barça i, per tant,
gaudeixen de tots i cadascun
dels avantatges d'aquest
producte.

EL LOGO DE GENT
DEL BARÇA,
PRESENT EN EL
NOU CARNET

Un gran
repte per
als socis

Gener de 2003 27



E l 'pack' que 'Gent del
Barça' ha promocionat
durant el Nadal passat

ha tingut una impressionant
acollida. I és que es tracta
d'una oferta difícil de rebut-
jar. Durant aquestes festes
s'ha revelat comunregal per-
fecte per a tots els culers. I és
que, a més d'aconseguir per
només 39 euros el carnet
Gent del Barça amb tots els
drets que comporta, el 'pack'
inclou una fantàstica bu-
fanda amb els colors del
nostre club, l'escut i el

lema Gent del Barça.
Aquesta promoció, que es
pot aconseguir a El Corte In-
glés i a l'entrada del Museu
d e l F C B a r c e l o n a , e s
mantindrà mentre hi hagi
existències. Ideal com a regal
d'aniversaris, també serà un
present ideal per a tots els
'pares' del Barça quan cele-
brinel seudia el pròxim19de
març.

Gent del Barça dóna
dret a assistir a un
partit de futbol, a un
altre de bàsquet i a
tots els d'handbol i
hoquei patins. A
continuació detallem
els encontres de la
lliga d'aquelles quatre
seccions en els mesos
de gener i febrer.
FUTBOL
4 o 5 de gener:
Barça-Recreativo
18 o 19 de gener:
Barça-València
8 o 9 de febrer:
Barça-Athletic de
Bilbao
22 o 23 de febrer:
Barça-Betis
BÀSQUET
18 o 19 de gener:
Barça-Lucentum
Alacant
1 o 2 de febrer:
Barça-Bàsquet
Manresa
15 o 16 de febrer:
Barça-Cáceres Club
Baloncesto
HANDBOL*
15 de febrer:
Barça-Teucro
22 de febrer: Barça-C.
BM València
HOQUEI PATINS
12 de gener:
Barça-Cibeles Oviedo
26 de gener: Barça-CH
Mataró
9 de febrer: Barça-Vigo
Stick CH 2001
23 de febrer:
Barça-Coafisa Bell-lloc
CP

*: Durant el mes de
gener, la lliga ASOBAL
para perquè la selecció
espanyola disputa el
Campionat del Món

El millor
regal per a
pares i fills

Calendari
de partits

Gent del Barça dóna l'opció
d'assistir a un partit del
primer equip de futbol, entre
molts altres drets que
proporciona el carnet.

Per controlar l'estat
del planter no hi ha
res com ser Gent del
Barça. El Mini us
espera

Els 'cracks', com
Xavi, sempre estaran
a disposició de la
Gent del Barça. Vibra
amb els teus ídols
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CANAL BARÇA

E l Canal Barça va començar les
seves emissions el 27 de juliol
de 1999. Fa tres anys i mig

que emet barcelonisme durant 12
hores diàries els 365 dies de l'any,
cobrint la informació que generen
elsmésde70equips del FCBarcelo-
na i els actes institucionals del club.
Però tant a Jesús Carrillo, director
del Canal, coma la seva plantilla "el
que més ens agrada és cantar un
triomf del Barça. I encaramés quan
es produeix en un partit dels bons,
amb transmissió en directe 'pay-
per-view". A Carrillo li agrada molt
el que fa i això ho transmet. "Jo li
recomanoa lagent escoltar les locu-
cions de Canal Barça. A qui no ens
coneix li dic que s'ho passarà molt
bé perquè lanostra és la transmissió
més culer.Ambunanarració explo-
siva, la més barcelonista de totes.
Quan ens veu i ens escolta, el segui-
dor no abaixa el volum de la

televisió per escoltar la ràdio per-
què nosaltres fem positius tots els
relats",descriu entusiasmat el direc-
tor executiu. Les armes d'un canal
que avança Canal Barça s'emet pel
canal 66 de la plataforma Via Digi-
tal.

Una plantilla de luxe
'Juguen' per a l'equip 45 jugadors
entre periodistes, tècnics, càmeres,
productors,documentalistes i grafis-
tes des de les 14hores, encara que si
hi ha actes importants relacionats
amb l 'ac tual i ta t b laugrana,
l'emissió comença a les 10 hores, i
quan el Barça juga al CampNou tot
elCanal esmobilitza per transmetre
una prèvia del partit d'una hora i
unpostencontrede lamateixadura-
da.
Jesús Carrillo puntualitza que "hi
ha dues qüestions que han apunta-
lat el canal. L'experiència que hem
anat acumulant des del primer dia i
la complicada innovació tècnica
que va suposar realitzar el dual
català-castellà, amb la missió de fer
les emissions en l'idioma oficial del

club, però sense oblidar que ha-
víem demimar tots els abonats que
no són catalano parlants".

Estructura tot terreny
El Canal Real Madrid TV només
dedica temps al futbol i al bàsquet.
El de l'Inter de Milan, el del Milan,
el delManchesterUnited i elRoma-
Channel, el mateix. Però el Canal
Barça realitza i realça la seva espec-
tacular cobertura amb una plantilla
inferior a la que necessitaria una
televisió generalista. "Ens van ploure
les felicitacions quan amb tan poca
gent vam poder cobrir les alternati-
vesdel procéselectoralGaspart-Bas-
sat: una televisió generalista hauria
necessitat 200 persones per fer el
que nosaltres vam fer amb 45", diu
orgullós Carrillo, qui relata que "el
succés més pròxim a l'epopeia va
ser el5-1davantdelChelsea".Enca-
ra que "la millor anècdota es va
produir en el Madrid 2-Barça 2,
quan ens van anul·lar el gol de Ri-
valdo: un locutor va destrossar una
cadira a cops contra el terra". Més
sentiment, impossible.

UN CANAL DE

“EL QUE ENS AGRADA MÉS ÉS CANTAR EL
TRIOMF DEL BARÇA”. HO DIUEN EN EL CANAL DE
TELEVISIÓ QUE MÉS VIBRA AMB EL BLAU I EL
GRANA. AIXÍ HO VIUEN, AIXÍ HO EXPLIQUEN

Fa tres anys i
mig que Canal
Barça emet
barcelonisme. Si
ets culer, posa't
en ona.
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'El partit en directe':
PPV en el Canal 66
de Via Digital
'La Jornada': Resum
amb debat-tertúlia
els dilluns
'Tot Barça': Tot el
futbol base i les
seccions, els dimarts
de 18 a 19 hores
amb redifusions
periòdiques. Des dels
benjamins del futbol
fins a la Lliga EBA de
bàsquet, l'impacte
en l'Eurolliga,
l' handbol i
l'espectacularitat del
futbol sala. La
novetat del rugbi.
'Camp Nou vespre':
30 minuts diaris
d'informatiu a l'ús,
dedicat en un 80 per

cent al futbol
professional.
'Àlbum d'or': Sense
horari fix, aquest
espai emet la final
de Wembley, el 0-5
al Reial Madrid, el
5-1 al Chelsea o el
5-4 a l'Atlètic de
Madrid, amb els
resums de les lligues
guanyades amb
Johan Cruyff a la
banqueta, i també
les de Van Gaal.

Al costat de Jesús
Carrillo, locuten
Daniel Montesinos,
David Puig i Mario
Robert, “magnífics
professionals que
tenen el cor
blaugrana”, diu el

director, que
guarda un as a la
màniga: “Sonia de
Alba és una
narradora de
bàsquet fantàstica.
Tots desitgem que
en aquest any tan
especial, en què
l'equip de bàsquet
és favorit en els
grans tornejos,
Sonia canti els
títols”.

SENTIMENTS

Per tenir Canal
Barça a casa, els
aficionats només han
de pagar quatre
euros al mes (750
pessetes) per
subscriure's, i cal
estar abonat a la
plataforma de Via
Digital.
Els millors números
del Canal es van
conèixer l'abril de
2000 quan els èxits
del Barça a la
Champions el van
portar fins a la
semifinal, el bàsquet
va grimpar fins a la
Final-Four, l'handbol
va arribar a la final
de la Copa d'Europa i
l'hoquei sobre patins
va arribar a la final

europea de Porto. El
Canal gairebé va
cantar quatre títols,
però se'n van
celebrar dos. Carrillo,
en nom de Canal
Barça, els desitja
"un gran 2003" i
demana "confiança
perquè els
esdeveniments
esportius ens donin
satisfaccions a
tothom".

Les bases
d'una
supergraella

Tots els
noms
de l'èxit

Amb les
victòries, el
'boom'

Al Canal
Barça no es
deixa res a
l'atzar. Els
professionals
s'esforcen
per oferir
cada dia la
millor
cobertura del
Barça
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HOQUEI PATINS
AL DETALL
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NACHO RODRÍGUEZ S'HA GUANYAT EL RESPECTE DE TOT
EL PALAU BLAUGRANA, TANT DE LA GRADA COM DE
L'EQUIP. EL BASE ANDALÚS ÉS, PEL SEU CARÀCTER
EXTRAVERTIT, DELS QUE FAN VESTIDOR. AQUÍ HI TÉ EL
SEU RACÓ I ENS CONVIDA A COMPARTIR-LO

S enzill, directe, agraït, generós. Tot
això i més representa Nacho Rodrí-
guez al vestidor de bàsquet del FC

Barcelona. "Nachito" o "l'Avi", com
l'anomenen els seus companys d'equip ja
queés undelsmés veterans de la plantilla,
va obrir per a La Revista BARÇA la seva
taquilla i vamostrar a tots els socis i aficio-
nats del FCBarcelona la sevamés aprecia-
da intimitat.

"Jono sócdels que tenen gaire cosa a la
taquilla; diria més, em limito tan sols a
guardar-hi productes de lavabo i higiene
personal, però poc més." Un repàs a
aquest espai tan íntim ens dóna petits
detalls de la personalitat d'un gran espor-
tista poc donat a ocupar grans titulars
encara que se'ls hagi guanyat amb es-
creix. Roba senzilla i molt manejable,
idealper aqualsevol diade treball i aconse-
llable per a moure's amb tota facilitat. Els
fetitxes, lesmanieso les supersticionsque-
den per altres. "És veritat. Sóc
ben poc supersticiós encara
que també tingui el meu
ritual poc abans de
saltar a la pista per
disputar algun
p a r t i t d e
competició."

Nacho Rodrí-
guez comparteix
ubicació física alves-
tidor amb Saras Ja-
sikevicius, a la sevaes-

querra, i amb Rodrigo de la Fuente, a la
sevadreta,delsquidiuque"sóndosexcel·-
lents companys", i reconeix que aquesta
litúrgia abans de la competició és una cosa
que té present cada vegada que obre la
seva taquilla al Palau. "M'agrada arribar
una hora i mitja abans del partit i sortir
molt abans que l'equip a la pista. Treballo
durant 30 minutos jo sol, i fins i tot tiro a
cistella. És lamevamanera de ficar-me en
el partit abans del salt inicial." Però també
hi ha dies 'normals'. S'aixeca a dos quarts
de nou del matí, compa-
gina quan pot els seus
estudis de quart d'INEF
amb els entrenaments.
A la tarda, acaba la jorna-
da a la seva casa de Sant
Joan Despí. "Sóc dels
q u e v e i g m o l t a
televisió."

El capità barcelonista,
un dels pocs solters d'or en el conjunt de
Pesic, obre la seva personalitat a tothom
qui l'envolta. Extravertit i amable, man-
té un record sempre perdurable davant
de situacions especials. La seva il·lusió és
el títol europeu i una dedicatòria. "Em

recordo molt del meu germà Álva-
ro. Era periodista i també juga-

va a bàsquet. Va morir fa
set anys, però sempre

penso en ell." Serà
per Álvaro i per to-

ta la família del
FC Barcelo-
na. No ho té
escrit a la se-

va taqu i l l a ,
però Nacho ho
té gravat.

LA TAQUILLA DE ...

PESIC
Caràcter
SOLOZÀBAL..
El millor base de la
història del Barça
AITO

La meva gran
oportunitat
GASOL
Un amic i un 'crack'
GASPART
President
SOLIDARITAT
Un món feliç
COPA D'EUROPA
Un somni
AFICIÓ

“M'agrada
sortir abans
que ningú a
la pista,viure
el partit ”

TEST

NACHO, 'L'AVI'
DEL PALAU
És la veu de l'experiència al vestidor

40 Gener de 2003



FUTBOL
Luis
Enrique

De les millors
PALAU BLAUGRANA
La meva segona casa
CAPITÀ
Rodrigo
MÀLAGA
La meva família
ÍDOL
Juan Carlos Navarro
UN CONSELL
Que me'l donguin a mi

HANDBOL
Antonio
Carlos Ortega

El seu preferit per secció

HOQUEi
Gaby
Cairo

FUTBOL SALA
Fran
Espinosa
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BARCELONISTES IL·LUSTRES

HERROBERTO
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AS
“SÓC DEL BARÇA
DE TOTA LA VIDA”

Encara que prefereixno recordar-
ho, Roberto Heras, a finals del
passatmes de juliol, va estar aun

pas de donar-se el gran gust de pujar a
dalt de tot del podi de la Volta en el
mateixSantiagoBernabéu.Allà finalit-
zava la contrarellotge de l'última eta-
pa que havia de decidir el guanyador.
Al final no va poder ser i va quedar
segon, però segur que als amics de la
seva colla, sobretot als madridistes, els
hauria fet alguna broma.
Aixíha estat sempredesqueRober-

to va començar a decantar-se pels co-
lors blaugrana a Béjar (Salamanca), el
seupoble. "SócdelBarçades demarrec,
de tota la vida.ABéjarhi predominael
madridisme i, com a tot arreu, hi ha
'piques' amb els culers, però són molt
esportius", aclareix. El campió de la
Volta de l'any 2000 i possiblement el
millor escalador del planeta en
l'actualitat -va vèncer l'estiu en la
llegendàriaetapade l'Angliru-, assegu-
raque la rivalitat futbolística a vegades
es nota fins i tot en el pilot: "Entre els
cicl istes hi ha de tot, culers i
'merengues', i, quan baixem de la bici
i la carrera ens ho permet, fem les
nostres conyes fins i tot amb els perio-
distes que ens segueixen en el dia a
dia, sobretot si el Barça-Madrid coinci-
deix, per calendari, amb alguna
competició."
Casat amb una catalana, també cu-

ler, passa ara llargues temporades a la
CiutatComtal, on el seubarcelonisme

El millor escalador
del pilot
internacional, la
mà dreta de Lance
Armstrong a l'US
Postal, és culer
"des que era un
marrec". La pega
és que la seva
total dedicació al
ciclisme no li deixa
veure el Barça en
totes aquelles
ocasions que li
agradaria fer-ho

Quan Roberto Heras
baixa de la bicicleta el
seu 'maillot' és el
blaugrana. Aquí llueix
camiseta amb el 10 i el
seu nom
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“Un
jugador que
no ho dóna
tot no em
diu res”

BARCELONISTES IL·LUSTRES

“El meu
favorit és
Puyol pel seu
coratge en el
camp”

Fa dos anys,
coincidint amb
l'inici del seu
festeig amb Anna,
una catalana que
posseeix una botiga
de bicicletes a
Barcelona i és culer
com ell, Roberto
Heras va decidir
passar els mesos
d'hivern a la Ciutat
Comtal. Des d'agost
passat la parella és
matrimoni i per això
Barcelona s'ha
convertit ja per a ell
en localitat de
segona residència.
Alguns afortunats
hauran tingut fins i
tot el privilegi de
veure'l entrenar en
solitari per
carreteres del
Tibidabo, Manresa,
Terrassa, Sant
Cugat, Montserrat i
altres llocs. I quan
agafa la 'mountain
bike', disciplina que
també li encanta,
s'escapa per les
pistes forestals del

parc de Collserola.
"És un luxe poder
gaudir de Collserola.
T'escapes en un
moment però
sembla que estiguis
molt lluny de la
ciutat", explica. I és
que Roberto és
incapaç de deixar
de pedalejar: "Són
ben pocs els dies de
l'any que deixo de
pujar a la bici."

A principis de
desembre se li van
acabar els dies de
tranquil·litat. És
moment d'iniciar la
pretemporada amb
el seu equip, l'US
Postal que lidera el
millor ciclista de
l'actualitat: Lance
Armstrong. Als
Estats Units es fa la
presentació de
l'equip i els seus
corredors queden
concentrats. El
calendari d'Heras
inclourà, com l'any
passat, Vuelta i
Tour. El seu objectiu
és superar el segon
lloc en la carrera
espanyola, és a dir,
guanyar-la per
segona vegada.

Roberto Heras va rebre el carnet Gent del
Barça i una samarreta amb el seu nom
com a recompensa al seu barcelonisme.
La seva reacció es va assemblar més a la
d'un aficionat que a la d'un esportista
superclasse. "Què fort! No sabeu la
il·lusió que em fa!", va dir contentíssim.

Ja és 'Gent del Barça'

“Una final
de Champions
amb el
Barça seria
increïble”

no ha fet més que accentuar-se.
La llàstima és que la seva
dedicació absoluta al ciclisme li
impedeix anar al Camp Nou
tant com voldria. Aquesta tem-
porada ha vist en directe alguns
partits, inclòs elBarça-ReialMa-
drid,però araes troba ja concen-
trat als EUA amb l'US Postal i
s'ha acabat el futbol 'in situ' per
aell. Confessa quequandeixi de
guanyar-se lavidaamb labicicle-
ta anirà molt més sovint a
l'estadi blaugrana. "Sobretot
tinc ganes d'assistir a partits de
laChampionsLeagueperòel ca-
lendari m'ho posa difícil. Quan
acabi lameva carrera, si el Barça
arriba a la final, aniré a veure'l
on sigui. Ha de ser increïble un
partit així", imagina.

Per les seves apassionadesde-
claracions, el barcelonisme de
Roberto Heras està fora de qual-
sevolmena de dubte.No vacil·la
tampoc quan se li pregunta so-
bre els seus jugadors preferits.
Potser perquè prové del ciclis-
me, l'esport del sacrifici per

antonomàsia, es decanta pels
futbolistes que ho donen tot so-
bre la gespa. "Un jugador que
no sent els colors, que no ho
dóna tot, no em diu res encara
que tingui molta qualitat. Per a
miés important queun futbolis-
ta sigui bo amb la pilota als peus,
però ho és molt més per la seva
entrega a l'equip".

A travésd'aquestesmanifes-
tacions no és massa complicat
endevinar quin jugador del
Barça li té el cor robat a Rober-
to: "Elmeu favorit és Puyol, pel
seucoratgeenel camp.Éspossi-
ble que inconscientment
m'identifiqui amb aquest tipus
de jugadors perquè sóc ciclista.
I quan jugaven en el Barça
m'agradaven Stòitxkov, Sergi,
Ferrer, Guardiola, tots gent im-
plicada amb l'equip i el club".

L ' e s c u d e r d e l u x e
d'Armstrong a l'US Postal
intentarà recuperar el seu reg-
nat a la Volta. Per descomptat,
ja és el favorit de l'afició del
Barça.

Barcelona,
segona
residència
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EL GRÀFIC
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L avinculació entre laUniversitat deBarce-
lona i el FC Barcelona ha de suposar el
salt de qualitat definitiu per un equip que

ja porta unes temporades instal·lat en l'elit del
bàsquet femení nacional. Aquesta temporada
ha nascut l'UB Barça i les noies que dirigeix
Carme Lluveras aspiren a portar els seus nous
colors al puntmés alt, després d'unavinculació
que ha arribat gràcies a les gestions del seu
president, Joan Gallego.
El canvi de nom no suposa un increment

del pressupost, però el fet de jugar amb la
samarreta i el nom del Barça atraurà unmajor
nombre de públic al pavelló del Guinardó i els
facilitarà la possibilitat de trobar un patrocina-
dor que els permeti aspirar a cotes encara més
elevades.
La plantilla de l'UB Barça combina jugado-

res procedents del planter amb d'altres proce-
dents de la resta de l'Estat o de l'estranger.
Aquesta temporada, Carme Lluveras compta
amb deu jugadores, entre les quals hi ha tres
catalanes, una sevillana, una moçambiquesa,
una iugoslava amb passaport alemany, una
francesa, una irlandesa, una portuguesa i una
nord-americana.Unaespècie d'ONUonhi reg-
na la cordialitat i el bon ambient. Destaca la
presència d'Ivana Pesic, filla del tècnic de
l'equip masculí.
Carme Lluveras, l'entrenadora de l'equip,

afirma que "és un honor per al nostre equip
lluir els colors del Barça, però segur que el club
blaugrana se sentirà orgullós de nosaltres a
partir d'ara".

REPORTATGE

FINALISTA DE LES DUES ÚLTIMES EDICIONS DE LA LLIGA
NACIONAL DE BÀSQUET FEMENÍ, L'UNIVERSITAT S'HA VINCULAT
AL CLUB PER FORMAR DES D'AQUESTA CAMPANYA L'UB BARÇA.
LES NOIES DE CARME LLUVERAS LLUITARAN UNA ALTRA
VEGADA PEL TÍTOL, DES D'ARA VESTIDES DE BLAUGRANA

UB BARÇA

T R I P L ET I L
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4 C. Machanguana
Pívot natural de
Moçambia amb una
altura de 1,96 m 29
anys.
5 Paula Seguí
Ala pívot catalana de
20 anys i 1,90 m.
6 Ivana Pesic
18 anys, 1,85 m i
juga d'escorta. És
iugoslava, però té

passaport alemany.
7 Stéphanie Braise
Escorta francesa de
25 anys. Fa 1,83 m.
8 Isa Sánchez
Aler sevillana que fa

1,96 m 26 anys.
9 Laia Palau
Escorta catalana de
23 anys i 1,78 m.
10 A. Congreaves
Pivot de 32 anys de
1,93 m Irlandesa.
11 Kedra Holland
Aler nordamericana
de 28 anys y 1,70 m.
12 Núria Martínez
Base catalana de 18

anys, 1,75
m.
15 Debora
Abreu
Aler
portuguesa.
18 anys i
1,82 m.

COS TÈCNIC.
Entrenadora:
Carme
Lluveras.
Delegat:

Víctor Pallarés.
Preparadora Física:
Neus Ayuso. Fisio:
Anna Folch. Metges:
Joan Carles González i
Josep M. Badia.

El club ja té tres equips de bàsquet de la

màxima categoria. A l'equip masculí s'hi va

sumar l'any passat l'Institut Guttman i ara

l'Universitat femení.

El UB Barça compta amb el
suport de la Generalitat,
l'Ajuntament, la Diputació i
de patrocinadors, entre els
quals, Mundo Deportivo.

Les deu
jugadores van
ser al Camp
Nou i es van
fer fotos de
record. Volen
tornar-hi per
celebrar-hi un
títol

Una plantilla de luxe
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EL CLUB
SOCIAL

DIA A DIA

Kluivert, Saviola i Riquelme, per la integració Els tres "cracks" van ser al
Palau Blaugrana en el Futbol PLEC, un acte a favor de la integració organitzat per la
Secretaria General d'Esports de la Generalitat. Els tres futbolistes van ser els
convidats sorpresa i la gran atracció per als 5.000 nens que abarrotaven les
grades del Palau. Joan Gaspart també va participar en un acte que va ser el colofó
perfecte per a un bonic torneig en el qual van participar jugadors originaris de
països com Gàmbia, Argentina o el Marroc.
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“Urruti, de La Concha al cel”
Aquest és el títol de la biografia del
malaguanyat porter que ha escrit Manel
Fernández Sosa. La presentació de l'obra es
va celebrar en el Museu Melcior Colet i va
comptar amb la participació de l'exjugador
Chus Pereda, que era un gran amic d'Urruti.

Gaspart va saludar les seccions
amateurs Va estar amb els components
d'aquestes seccions: hoquei herba,
bèisbol, atletisme, hoquei gel, patinatge,
futbol sala, futbol femení, voleibol i rugbi, a
més a més dels equips vinculats (Dragons,
UB Barça i Institut Guttman).

Classes de català per als jugadors
Diversos jugadors de l'entitat s'han apuntat a
classes de català, com Luis Enrique, Saviola,
De la Fuente o Trashorras.

El viceprimerministre
d'Escòcia, al CampNou Jim
Wallace, viceprimer ministre
d'Escòcia i ministre de Justícia de
la Gran Bretanya, va ser a l'Estadi
i es va interessar per les mesures
de seguretat. Es va declarar fan
d'Arteta.

Al cinema amb la
Fundació FC
Barcelona i
Lauren Films
Les empreses de la
Fundació van ser
convidades a la pre
estrena de 'Un final
made in
Hollywood', última
pel.lícula de Woody
Allen
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EL CLUB
SOCIAL

DIA A DIA

125 aniversari del
naixement de Joan
Gamper
El passat 22 de
novembre es va
complir el 125è
aniversari del
naixement de Joan
Gamper. Una
representació del
club, encapçalada pel
president Joan
Gaspart, va realitzar
una ofrena floral a la
tomba del fundador
de l'entitat. A l'acte hi
van ser també
presents els familiars
de Gamper, que
després van celebrar
un dinar privat amb
els dirigents del club
blaugrana.

El casal de
l'Avi no para
El Casal de
l'Avi del Camp
Nou cada día
compta amb
més socis i la
seva activitat
no s'atura.
Aquest Nadal,
van pendre la
típica copa de
cava amb el
President
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El 29 de novembre el Barça
va fer 103 anys El 29 de
novembre es va complir el 103
aniversari del club blaugrana,
fundat l'any 1899. Es va
celebrar un emotiu acte en el
Museu President Núñez per
celebrar l'efemèride. A la
imatge s'hi pot veure el
president del club, Joan
Gaspart, dialogant
amistosament amb el soci
número 1 de l'entitat, Miquel
Botey. Un nét de Gamper va ser
a l'acte.

Tornen les
xerrades de
LaMasia El
secretari general
d'Esports de la
Generalitat va
oferir una
conferència a La
Masia
juntament amb
Jesús Farga, J.
M. García
Maranges i
Quimet Rifé.

Inaugurada una escultura de ClodoveoMasciarelli l'Estadi
L'obra "Chiaro di Luna", de ClodoveoMasciarelli, va ser inaugurada a
principis del mes de desembre en les instal·lacions del Camp Nou i se
suma d'aquestamanera a la interessant obra artística que envolta
l'estadi blaugrana. Miquel Pujol, Ramon Termens i Josep Casals van
acompanyar l'autor a la presentació.

Acord amb la Fundació ONCE El club va firmar un conveni amb la Fundació
ONCE per contribuir a la integració de les persones amb discapacitat,
especialment a través de l'esport. Van firmar el conveni Joan Gaspart, president
del Barça, i JoséMaria Arroyo, president de l'ONCE. Amés amés, l'àmplia xarxa de
distribució de l'ONCE permetrà tenir 3.000 nous punts de venda del carnet Gent
del Barça

Gener de 2003 53



Encara que ja ha plogut molt des de
1988, el fet cert és que per Manolo
Martínez Toral situar-se en sintonia

blaugrana li costa molt poc. Fins al punt
que, entre la nostàlgia i l'alegria, només
nomenar la paraula Barça li posa en marxa
la moviola.
"Jo vaig debutar als 18 anys de lamà deRifé
després de la final de Recopa a Basilea i ho
vaig fer davant laReial Societat.Van sernou
anys en el meu Barça i vaig tenir l'honor
d'estar a les ordres deLattek,HelenioHerre-
ra, Kubala, Menotti, Venables i Luis Arago-
nés. Va ser extraordinari." Noms propis?
Tots. Ni tan sols la llunyania d'aquests nou
anys el porta a l'oblit. "Recordo que a la
meva època també es van estrenar Carras-
co, Moratalla, Clos, Rojo, Bueno, ells amb
20 o 21 anys. Després vaig estar també amb
altres companys entranyables com 'Tente' o
Olmo."

No obstant això, després de deixar el
Barça, aterrar dos anys a Múrcia i una tem-
porada a Granada es va acomiadar del fut-
bol i poc o gairebé res se sap d'aquest lateral
esquerrà que va arribar a Barcelona amb
només 2 anys d'edat des de la seva murcia-
na Caravaca natal i que va escalar des del
futbol base fins al primer equip barcelonis-
ta. "No he deixat mai el futbol encara que

MANOLO VA COMPLETAR UNA DÈCADA EN EL CAMP NOU, ENTRE
1979 I 1988. COMPROMÈS DES DE PETIT AMB EL BARÇA, VA
RESPONDRE SEMPRE AMB GARANTIA DE LATERAL O DE CENTRAL.
VA TENIR UNA DURA COMPETÈNCIA: JULIO ALBERTO I MIGUELI. LA
SEVA SENZILLESA VA CONQUISTAR A UN VESTIDOR DE 'CRACKS'

ELS EX

1980

MANOLO
ALTA
FIDELITAT
Tornar al Camp Nou
és tornar a casa

Manolo,
de lateral
o central,
va fer
època.
Veient-lo,
avui encara
jugaria
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Va debutar
en el primer
equip de la
mà de Rifé

l'últim que m'hi ha lligat ha estat la meva
feina en el Premià. Ara m'ocupen més la
meva feina aSEATPrades, en el ramcomer-
cial, i seguir els meus fills Alejandro (13) i
Manel (10)."

La prova que Manolo no ha perdut el
més mínim interès pel FC Barcelona és la
seva anàlisi d'una plantilla amb molta gent
del planter. "M'enorgulleix que Puyol sigui
el millor. Em cabrejo molt pels gols que ens
fan i més quan recordo que a nosaltres ens
van donar diversos Zamoras! Ha canviat tot
massa al futbol actual. És increïble que
s'arribi a jugar amb un davanter, però què
hi farem?" El seu millor consell per als del
planter és clar: "Que no es desanimin. Ho
dic, per exemple, perGabri. Aquí hi ha, com
a exemple a seguir, Puyol, que treballa des
del primer fins a l'últim minut."

Té amics al vestidor
Manoloencarapassaalgunavegadapel vesti-
dor del primer equip, "generalment enhores
en què no hi ha ningú i perquè els meus fills
el vegin. Tinc encara bons amics comMur o
Langa en aquest vestidor, encara que abans
tot era més informal". Se li amunteguen els
records. "Potser nou no són molts els títols
quees vanaconseguir en lameva època -una
Lliga, dues Copes del Rei i una Recopa, entre
d'altres-, però qui ho ha donat tot pel seu
equip no està obligat a més." Els exemples
més clars d'entrega tenen nom propi. "Aquí
tenim Stóitxkov o Luis Enrique, però a les
grans figures mundials se les ha de deixar
treballar: Maradona, Schuster o Riquelme.
Quen'és de boRiquelme! Encaranoheuvist
el 15 per cent de Román! Jo sempre he estat
un "fan" seu; a totes aquestes estrelles no els
pots obligar a fer coses que no els toca. I si no
compleixen, se'ls canta les quaranta."

Segur que aquest missatge arriba a una
afició sempre exigent. "Sempre ha estat així.
A mi em passa com al meu pare, que és un
acèrrimbarcelonista. Jo, per exemple, sócun
"fan" deKluivert; és dels que sua la samarre-
ta de veritat i a més estima el Barça. Per això
em fan mal comentaris que se'n fan quan a
més a més marca tants gols. Està clar que
falla! Però jo em quedo amb els que marca i
els que dóna." Per Manolo no hi ha dubte:
l'afició blaugrana és la millor del món. "Per
mi sí, i així que et surten dues jugades bones,
se'ls escapen els aplaudiments, però per re-
bre, cal donar. Cal confiar en aquest Barça."

Va compartir
vestidor amb
Schuster i
Maradona

I va estar a
les ordres de
Kubala, H.
H., Lattek i
Luis

Avui treballa
de comercial
i s'alegra i
pateix amb
el seu Barça 2002
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA!

LA FINAL DE LES AMPOLLES

E l Comitè de Competició de la
Reial Federació Espanyola de
Futbol va decidir el passat 10

dedesembre de 2002 sancionar el FC
Barcelona amb el tancament del
Camp Nou per dos partits a causa
dels esdeveniments, considerats
greus, de l'últim Barça
-Madrid, que va aca-
bar en empat a 0 gols
malgrat que Patrick
Kluivert va marcar un
gol legal. No és la pri-
mera vegada, ni per
desgràcia serà l'última,
que a l'equip blaugra-
na li pispin un partit
quan té al davant el
Madrid. Sí és, però, la
primera vegada que el Camp Nou és
sancionat amb la clausura. Ja es va
tancar en el seu moment el camp de
les Corts, però va ser per motius polí-
tics.Raonsd'aquestamateixanaturale-
sa, sens dubte, han influït al Comitè de
Competició a l'hora de prendre la
decisió que han pres i que, no obstant,
passa per ser una qüestió merament
esport iva. Però el l lançament
d'objectes del Barça-Madrid del passat
23 de novembre no resisteix cap
comparació ambel que va patir el Barça,
entrenat per Salvador Artigas, al Ber-
nabéu l'11 de juliol de 1968. Era la

final de la Copa del Generalíssim i el
0-1 amb què va acabar el xoc va deri-
var en una pluja d'ampolles d'una po-
pular marca de cervesa, per part de
l'aficiómerengue,quenova saberper-
dre.

El Bernabéu no va ser clausurat. El
motiu fa enrojolar: "En ser la final de
Copa, era un camp neutral." En un
reportatgepublicat per "ElMundoDe-
portivo" el passat 6 de març de 2002,
alguns dels protagonistes d'aquell en-
contre van rememorar què va succeir.
Així, el capità blaugrana, JoséAntonio
Zaldúa, recordava que "recollir la Co-

pa de mans de Franco és la cosa més
gran que he v i s cu t . La p lu ja
d'ampolles va ser terrible i vaig haver
de protegir-me amb la Copa, que va
quedar abonyegada. Però el pitjor va
ser escoltar els crits contra el Barça,
contra nosaltres i contra Catalunya".

El mateix president del club, Narcís
de Carreras, malgrat que era un home
pròxim al règim, va haver d'escoltar a
la dona del ministre de Governació,
CamiloAlonsoVega, exclamar: "¡Hem
perdut!" L'intent d'arreglar-ho encara
va ser pitjor. Va dir: "Almenys ha guanyat
Barcelona, que tambéésEspanya,no?"

El Barça va
celebrar
aquell títol
sense
estar-se de
res

El trofeu
va
quedar
malmès
pels
impactes
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA!

DeCarreras va sortir al pas exclamant:
"No fotem, senyora, no fotem!"

Un altre jugador que va sentir
l'impacte de les ampolles llançades des
de la grada va ser Josep Maria Fusté,
qui va tornar a Barcelona amb una
feridaenunacama. "Vaigpassarmolta
por", va manifestar a "El Mundo De-
portivo". En el cas d'aquell partit sí
que hi va haver impactes en éssers
humans. El fet cert és que va ser una
exhibició de salvatgisme sense prece-
dents que vaposar enperill la vida dels
jugadors blaugrana. I el Bernabéu, en
canvi, no va ser clausurat després
d'aquell partit, que ha passat a la
història com "la Final de les Ampo-
lles". El Camp Nou ho ha estat per
molt menys.

El Barça va guanyar la Copa al
Bernabéu i contra el Madrid i
l'afició va tenir mal perdre

El Barça va resoldre
aquell partit per la via
ràpida: als sis
minuts, centre de
Rifé que el defensa
blanc Zunzunegui va
rematar al fons de la
xarxa en intentar
allunyar la pilota. Va
ser tan dolorós per al
Madrid, especialment
per l'inútil setge
posterior a Sadurní,
que ho va parar tot.
Al final del partit
l'afició blanca va
practicar el "tir al
culer" i l'eufòria es va
desencadenar a
Catalunya, país del
qual Bernabéu va dir
que "m'agrada
malgrat els
catalans". I han
passat a la història
com un club senyor.

Autogol de
Zunzunegui i
"alirón"

Una alineació que va guanyar un títol que trencava una
llarga sequera: Sadurní, Fusté, Torres, Salvador Artigas
(entrenador), Eladio, Gallego, Zabalza, Reina (porter
suplent), Rifé, Zaldúa, Mendonça, Pereda i Rexach
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EL MUSEU I LA NOSTRA HISTÒRIA

JOAN125 ANIVERSARI

Fundador, salvador i exemple
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E l Barça va celebrar, el passat 22 de
novembre, el 125 aniversari del naixe-
ment del fundador del club, amb una

senzilla cerimònia en el Cementiri de les
Corts i un sopar íntim amb els seus descen-
dents directes. Joan Gamper ha estat, sens
dubte, la persona més important en la
històriadel club. Es potopinar si ha estat ono
el millor president, però és un fet irrefutable
que no només va fundar el club, sinó que va
evitar-ne la desaparició.
La biografia escrita per Agustí Rodés i Català,
editada el 2001 per Edicions Joica, ajuda a
entendre moltes coses. La més important, la
incomprensió i la persecució sofertes per
Gamper, i per extensió pel seu Barça, en el
primer quart del segle XX per part de la
societat catalana mateixa. Aquesta
incomprensió essencial del FC Barcelona ha
marcat la història del club al llarg dels anys.
Gamper va conferir a l'entitat una personali-
tat pròpia, diferent, que va fer que ser del
Barça fos una senya d'identitat, un element
d'integraciód'allòexterior a la societat catala-
na, freqüentment amb la incomprensió
d'aquesta mateixa societat.
Gamper va tenir tres trets distintius que van
influir en la configuraciódel caràcter diferen-
ciador del barcelonisme: era protestant en
una societat catòlica i intolerant en el camp
religiós; no entenia l'esport, que va practicar
tota la vida en diferents modalitats, d'una
altra manera que no fos amateur i, final-
ment, va ser un catalanista convençut.
Hi ha demagogs que acusen el Barça de ser
un club menys català que altres. La causa,
que va ser fundat per un suís que no

s'anomenava Joan sinó Hans. És la mateixa
demagògia amb la qual avui es destaca amb
menyspreu que molts cognoms de socis del
Barça porten una zeta, com per exemple
Núñez,mentre en l'altreequipde la ciutat les
arrels són cent per cent catalanes. I aquesta
mateixa demagògia fa que els socis barcelo-
nistes que porten la zeta siguin menyspreats
fins i tot per consocis de llinatge immaculat.
Mesquins arguments, similars als que va ha-
ver de sentir el jove Hans Gamper quan va
arribar a Barcelona. Havia nascut el 22 de
novembre de 1877 aWinterthur (Suïssa), en
el cantó de Zuric, i ja havia practicat el futbol
i altres esports al seu país, on va fundar el FC
Zurich (1896), i a Lió.
Gamper era feligrès de l'església
evangèlica suïssa-alemanya
i els seus primers amics
eren protestants suïssos,
alemanys i anglesos.
Aquest grup va destacar
pels seus projectes es-
portius enfront de la vi-
da contemplativa de la
"societat civil". Pri-
mer van fun-

dar el RCT Barcelona 1899 i, poc després, el
Barça. Gamper i els seus companys (Wild,
Witty, Parsons, Harris...) van obrir el grup a
nois catalans. I van ser precisament aquests
els qui, liderats pel primer amic i després
rival de Gamper Lluís d'Ossó, van tardar poc
amarginar-los quant van descobrir que eren
protestants semiclandestins per les persecu-
cions de què, encara al segleXX, eren objecte
a Espanya.
Gamper va desaparèixer, discretament i per
evitar polèmiques, de la vida social del club
entre 1903 i 1908, amb el resultat que el
Barça gairebé desapareix. Durant aquest
període es va casar amb una noia suïssa,
fervorosa catòlica, Emma Pilloud. Va educar
als seus dos fills,Marcel i JoanRicard, en la fe
catòlica i els va donar el català com a llen-
guamaterna, contràriament a catalans na-
dius que parlen als seus fills en castellà. El
Barça s'hauria dissolt, després de l'etapa
de Lluís d'Ossó a la presidència, si Gam-
per no hagués convençut del contrari als
38 socis supervivents.
En crisis successives, Gamper va interve-
nir i va ser president cinc vegades. Es va
enfrontar als primers sorolls de rebel·lió

dels jugadors que desitjaven muntar
pel seu compte partits a canvi de

diners, fins que el professiona-
lisme es va fer inevitable i es
van haver de canviar els Es-
tatuts. Manel Gamper, nét
del fundador, va explicar
en una entrevista concedi-
daa "ElMundoDeportivo"
que el seu avi "creia en
l'amateurisme i teniaunes-
perit esportiu que va saber
transmetre als seus fills,
qui sempre van practicar
diferentsdisciplines, i sem-
pre de manera amateur."

EL FC BARCELONA VA CELEBRAR AMB LA FAMÍLIA GAMPER EL
125 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DEL FUNDADOR DEL CLUB.
UN HOMENATGE MERESCUT PERÒ ENCARA INSUFICIENT PER A
UNA FIGURA PERSEGUIDA EN EL SEU TEMPS PER LA MATEIXA
SOCIETAT CIVIL CATALANA, QUE SEMPRE HI ESTARÀ EN DEUTE

GAMPER

Joan Gamper va
salvar el Barça
de la dissolució i
de moments
molt difícils en
successives
crisis
institucionals en
el primer quart
del segle XX
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EL MUSEU I LA NOSTRA HISTÒRIA

Les Corts va ser només un dels
llegats de Joan Gamper L'Ajuntament
va oferir al Barça jugar a l'Estadi Olímpic,
però Gamper va optar per un camp propi.

Aquesta defensa de l'esperit amateur li va
suposar innombrables problemes.
I el tercer factor que va enfrontarGamper amb
la societat civil va ser el seu catalanisme, fruit
de les seves vivències així comels seus contac-
tes d'amistat amb lògies maçòniques catala-
nes.Gamperno va superar el desterrament i el
tancament de les Corts, l'any 1925, pels diri-
gents feixistes. Dos cops posteriors el van con-
duir al suïcidi, en1930: el "crash" econòmicde
1929, que va acabar amb el negoci professio-
nal d'unhomequehavia deixat part de la seva
fortuna en el FC Barcelona, i el fet que el rei
Alfons XIII concedís a Arcadi Balaguer, el seu
successor a la presidència del Barça, el títol de

Baró de Viver. A Gamper li va doldre que els
socis acceptessin aquest honor quan el funda-
dor havia estat desterrat.
Més tard, el barcelonisme va tenir remordi-
ments, però sempre estarà en deute amb
Gamper. El seu llegat és el club que avui tots
coneixem i al qual va conferir el seu esperit
d'obertura i integrador de forasters -esperit
queencara avui alguns integristesnocompre-
nen- i una rectitud que explica que la seva
família hagi renunciat al carnet número 1.
Manel Gamper, el nét, explica que "ell ho
hauria volgut així: si els reglaments diuen
quecal renunciar, ell hauria renunciat".Gam-
per segueix sent un exemple.

JOAN GAMPER

Gamper va ser un futbolista destacat en els primers
anys d'existència del FC Barcelona Vamarcar la xifra
de 118 gols en només 48 partits

125 ANIVERSARI

Joan Gamper va ser
cinc vegades
president del Barça:
en els períodes
1908-09, 1910-1913,
1917-19, 1921-23 i
1924-25. En 1908 es
va presentar en una
assemblea de socis
que pensava votar per

la dissolució del club i
ho va evitar. Des
d'aleshores, el
requerien quan la
gestió dels altres
desembocava en greus
crisis. Després,
tornaven a marginar-lo.
Gamper va impulsar
també la primera
candidatura de
Barcelona per als Jocs
Olímpics. La directiva
del Barça no hi va
donar el seu suport.

Cinc vegades
a la
presidència
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Amics de Josep
Tortosa i Club
Femení tenen
placa sense ser
penyes blaugrana

CConsiderades les més fidels forces vi-
ves del barcelonisme, les penyes i "pe-
ñas" sempre han merescut un tracte

preferencial per part del club blaugrana. Des
de 1991, gràcies a una iniciativa promoguda
per Josep Lluís Núñez, no només porten el
Barça al cor, sinó que també l'Estadi les porta
al seu: alberga una col.lecció d'escuts en el
seu cinturó exterior, en concret en els frisos
de les portes 34a59del costat delGol Sud i de
les portes 76 a 96 corresponents al flanc del
Gol Nord.

Menys en la 53 (deserta), la 97 (només n'hi
ha 7) i la 82 (3), en cadascuna d'aquestes
portes s'hi han penjat nou escuts de penyes
i/o "peñas", sempre proveïts amb el nom i
l'any de fundació. El FC Barcelona té una
àmplia llista de peticions d'ingrés i s'han pro-
jectatnombroses inauguracions.Aquestes so-
len coincidir, segons que explica el responsa-
bledelDepartamentdePenyesGustauGalva-
che, amb els partits de casa i es multipliquen
amb ocasió del Congrés de Penyes d'agost a
causa que en aquesta data, paral·lela a la

LES PENYES

Gamper, Cruyff,
Guardiola, Julio
Alberto o Nadal,
en els noms de
les penyes

Heràldiques
de penyes
blaugrana

Hi ha plaques de
penyes de Xina,
Mèxic, Holanda
Guatemala,
Suïssa, Suècia...

INCONDICIONALS

LES PLAQUES

UNIVERSALITAT HOMENATGES
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La llegenda de la
placa de la
Penha Bta. dera
Val d'Aran està
en aranès

celebració del Trofeu Gamper, es produeix
un desplaçament massiu des de punts de tot
Espanya i fins i tot des de l'estranger.
Les penyes que desitgin donar-se d'alta en
tanoriginal i entranyable galeria a l'aire lliure
s'han de posar en contacte ambGalvache (93
496 36 97) per formalitzar l'encàrrec de les
plaques. Les mides estan tipificades [vegeu
gràfic adjunt] i el Barça recomana l'empresa
Margranit, SA (93 430 36 36) per a la
confecció, regida per un disseny unitari i un
enquadrament uni forme. Fru i t de

l'exquisida manufactura, la col·lecció no
només captiva lesmateixes penyes, sinó tam-
bé el públic en general.
Una vegada la placa estigui en poder de la
"peña" o penya, el següent pas consisteix a
trucar a Antonio Tavira, del Departament de
Manteniment del Club (93 496 36 36), per
posar-se d'acord amb la data de la col·locació.
Les sol·licituds que coincideixin amb encon-
tres determinats s'hauran de cursar per escrit
amb 15 dies d'antelació i es recomana preve-
nir demores en l'enviament dels escuts.

A la porta 76 les
nou plaques
col·locades
corresponen a
penyes de Huelva

LA CURIOSITAT RÈCORD
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Y guanya una samarreta
signada pel teu ídol

José Alberto Negrete, de
Barakaldo (Bizkaia), és
recordista oficiós de sopes de
lletres gegants amb noms de
jugadors, tècnics i/o
presidents del FC Barcelona.
Aficionat al bon futbol, va

arribar a la seva altra passió a
través d'una aposta: uns amics
el van reptar a que
confeccionés una sopa de
lletres blaugrana mil.lenària, i la
va crear. La clau del seu èxit
rau en la metodologia; demana
llistes al Barça, ordena els
noms alfabèticament i ho
rubrica amb la paraula 'Camp
Nou'. El nou projecte de
Negrete serà el 'no va más'.

Laura
Ripollès, el
somriure
culer.
Sòcia
102576: “Ho
guanyarem
tot, tot i tot”.

Es diu Gerard, com el jugador del Barça. És el
soci 109.842 i el seu pare, Robert Brea, ens
ensenya en aquesta foto què apassiona al
seu fill

Recordista en
sopes de lletres
blaugrana

81x68,5 cm

Josep Artigas, soci 5.619, ensmostra la
imatge del seu besnét Oriol Clos, que exhibeix
orgullós el seu carnet de soci 109.893.

64 Gener de 2003



DE QUIN JUGADOR
ES TRACTA?

SOLUCIONS
DEL NÚMERO
ANTERIOR

PASSATEMPS

1. Va tenir una botiga d'objectes de regal
2. Va marcar 73 gols amb la samarreta
blaugrana tot i no ser davanter.
3. Sempre es va distingir pel seu pundo-
nor, com Migueli i ara Puyol.
4. Va ser un dels integrants del cèlebre
'Equip de les Cinc Copes'.
5. Va ser entrenador de la Unió Esportiva
Lleida i el Villarreal, entre altres equips.
6. Va jugar de defensa, i en ocasions
també al centre del camp.
7. Es sogre del que fou entrenador del
Reus i Nàstic, Ignasi Rojas.
8. Va néixer a Parets del Vallès.
9. Abans de retirar–se, va militar en les
files del Real Betis.
10. Va ser entrenador del Barça la tempo-
rada 69/70, entre Salvador Artigas i Vic
Buckingham.

MOTS ENCREUATS

Horitzontals
1.Fruit estiuenc. Gal irreductible.
2.La dels sants és brillant. Entri. Casa dels Cro-
magnons.
3. Romario va brillar en aquesta ciutat pels Jocs.
Ho dic quan em caso. Aquestes noies que surten
del revés a les revistes del cor ho són.
4.Abans que triomfés la ‘x’, era lamés sensual. La
tercera. Per a Van Gaal, està per sobre de tot. La
primera de Navarra, del revés.
5.Tot el que suma al balanç. Pot ser de rentat o del
temps, hi pots estar quan no guanyes i sempre és
fosc. La inicial d’abans. Cent.
6.Els visitants del Museu se’l troben de front.
7.Veritat? El Rei dels Jueus. L’arma homicida dels
pollastres. És d’ell, o també d’Urgell.
8.Cursa d’aventurers. Fet servir. Acaba amb la
vida.
9.Guanya a la parella. Romà. Cinquanta. Extrem.
Primera conjugació.
10.As.Ho feiaa divuit equipsamb laLligaespanyo-
la. Ho embolica. Alemanya.
11.Per a Louis, que soni un mòbil a la sala de
premsa. Repetit, davanter exòtic del Newcastle.
12.Àustria. Oest. Forat. De caràcter alegre.
13.L’entrenador de bàsquet. La duen els apre-
nents. Equip madrileny de water-polo molt perfu-
mat. Un romà.
14.No està malalt. Lliure del Milà que li’n va fotre
cinc al Madrid. Extraterrestre lluny de casa. El
quart.
15.Estudia les races. Atac.

Verticals:
1. Bonano el té comunitari. Del revés, forat per on
fer assistències.
2. Al tretze, hi ha el ‘Percebe’. Tindran descendèn-
cia. Menja a Londres.
3. Soroll mancat d’urbanitat. El segon. Senyal de
refredat.
4. Dóna gust als menjars. Felipe González a la
clandestinitat. Els tres primers Boixos, barrejats.
5. Lletra marejada. Ho facin amb la samarreta els
nois de Van Gaal. Article. Els extrems molt oberts
s’hi enganxen.
6. Pepsi destapada. Són com el Panoramix.
Aquest marcarà molts gols.
7. Vàreuanar aparar al terra jugant amb laselecció
espanyola. Estudien les parts íntimes.
8. Dues corbes. Cacauet anglòfil i capgirat. Va a la
guerra amb nosaltres. La mateixa lletra amb girs.
9. Ben adaptat. Les dues primeres. D’aquesta
companyia ni te n'adones.
10. Ho porta Ronaldo damunt la panxa. Campió.
Legió Jove d’Antimadridistes. Una altra vegada la
lletra sensual!
11. El de les cinc. I força al canut!. El César ho era.
12. Ressò. La lletra més ibèrica. En cap moment.
Elegeix.
13. Aquestes noies són compatriotes de Popescu.
No és propi. Escriure.
14. De la Peña. La darrera. Animal que vola de cap
per avall. Novel-la de por de l’Stephen King.
15. Ho mulla tot. Si us plau, aigua d’aquesta però
cap per avall.

LA FOTO FANTASMA
1. Final de la Recopa 78/79 a Basilea:
Barça-FortunaDusseldorf, 4-3. Penal que
falla Carles Rexach.
2. Semifinals de la Copa d'Europa
85/86: Barça-Goteborg, 3-0. Penal que
transforma Víctor Muñoz.

DE QUIN JUGADOR ES TRACTA?
Migueli.

EL TEST CULER
1. Zalguiris, 2. Slovan Bratislava, 3. Án-
gel Vilda, 4. Màlaga, 5. Josep Lorente, 6.
RaimonCarrasco, 7. Azul, 8. Indústria, 9.
Joan Sagalés, 10. Mora, 11. Eusebio.

SOPA DE LLETRES
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BARÇALAND

Ricard Opisso i Sala (1880-1966) va ser un dels
dibuixants més importants i populars de
Catalunya. Va estudiar dibuix a la Llotja i va
treballar durant un temps d'ajudant de Gaudí a
la Sagrada Família. Atret per la vida bohèmia, va
conèixer Picasso, Nonell, Casas i Rusiñol. Les
seves primeres il·lustracions van ser per a
revistes artístiques com "Luz" o "Els Quatre
Gats", però va descobrir la vocació de dibuixant
humorístic en la revista satírica "Cu-cut!", el
1902. Des d'aleshores, va dibuixar en moltes de
les publicacions satíriques de l'època: "El
Papitu", "La Campana de Gràcia", "L'Esquella
de la Torratxa" (on va recrear les multituds que
el van fer tan popular) i en altres revistes
d'humor i infantils, com el famós "TBO", al qual
es va incorporar en 1920 i on va participar
pràcticament fins a la mort. En 1924 va
aparèixer la revista humorística "Xut", dirigida
per Valentí Castanys, en què Opisso es va
encarregar gairebé sempre del dibuix de l'última
pàgina. Avui recuperem la il·lustració titulada 'El
partit' de la supermàxima emoció, on demostra
la seva mestria en les composicions complexes
i desbordants de dinamisme; i un altre dibuix,
'Gol a Zamora', on el mític porter -dibuixat amb
la seva inseparable gorra- encaixa un gol del
Barça en un partit davant l'Espanyol.

Opisso, la mà
mestra que va
dibuixar una època
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