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Comença una
nova etapa de
renovació i
il·lusió

ls darrers mesos en clau barcelonista han estat especialment intensos: el
procés electoral, la presa de possessió de la nova Junta presidida per Joan
Laporta i els primers passos d'un nou i il·lusionant projecte, que ja camina
amb peu ferm.
El passat 15 de juny, els socis del FC Barcelona van tornar a oferir una lliçó de
participació democràtica i van votar de forma massiva pel canvi. Joan Laporta
es va imposar a les eleccions amb un programa basat en la renovació i amb
l'objectiu de recuperar en un breu termini el lideratge esportiu i mediàtic a
nivell mundial.
El nou equip directiu proposa visualitzar el canvi d'estil en tots els àmbits i
combinar la tradició i els valors històrics del barcelonisme (fidelitat, arrela-
ment, catalanitat, democràcia, civisme, deportivitat...), amb una visió més
moderna i actual de com s'ha de gestionar el nostre Club en el segle XXI. Per
aixó, el president Joan Laporta compta amb la col·laboració de la seva nova
Junta Directiva, que posarà tota la seva capacitat i coneixements al servei del
FC Barcelona i de tota la 'gent' blaugrana.
En el camp esportiu, els reforços no han trigat gaire i tant l'equip de fubol com
la resta de les seccions professionals han anat completant progressivament
les seves plantilles. Els primers reforços han aterrat a 'Can Barça' amb un
lema per bandera: el compromís amb el tarannà de l'Entitat i, lògicament, la
màxima entrega en el terreny esportiu.
Menció especial mereix l'arribada al primer equip de futbol de Ronaldinho, que
ha significat una alta dosi d'autoestima per a l'afició. La seva presentació
oficial, amb 25.000 barcelonistes al Camp Nou, en va ser una prova. La seva
contractació ésel fruit d'un treball ben fet, seguint els procediments legalment
establerts i fixant en tot moment els límits en què podia moure's l'economia
del Club.
Sobra il·lusió i empemta en aquest nou projecte, que ja han fet seu tots els
barcelonistes des del passat 15 de juny.
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J oan Laporta i Estruch va ser elegit nou
president del FC Barcelona el 15 de juny
de 2003. Laporta, advocat de professió,

va resultar electe amb el 52,57 per cent dels
votants, que d'aquesta manera es van pro-
nunciar per un canvi en l'estil de conducció
del Club.

Menys signatures però gran elecció
Joan Laporta i Estruch, nascut el 29 de juny
de 1962 a Barcelona, casat amb Constanza
Etxeberría i pare de tres fills, és el soci 27.869
delClub i es va imposara lesurnes en aconse-
guir 27.138 vots, superant l'empresari Lluís
Bassat.
El nou president havia aconseguit en la cam-

LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

El 15 de
juny de

2003
passarà a
la història
del Barça.

Les
eleccions

van
registrar la

major
participació

del soci.
Joan

Laporta,
elegit nou
president.

LAPORTA,
UN NOU
RUMB
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panya preelectoral el suport de
5.145 socis, aval que només va ser
superatper la candidatura deLluísBas-
sat, a qui després, aquest advocat va de-
rrotar, en convertir-se en el president més
votat de la història. Laporta, qui va resultar
guanyador en aquesta elecció, en la qual van
participar 51.520 socis, va superar el
"rècord" de Josep Lluís Núñez, qui en 1989
va resultar electe en aconseguir 25.441 vots
en unes eleccions amb una participació de
45.888 socis.

El resultat final
Joan Laporta va ser seguit en primer lloc per
Lluís Bassat, qui va captar el 31,80 per cent de
l'electorat, amb 16.142 vots.
Després per Jordi Majó que, amb 2.490 vots,
va obtenir un suport del 4,82 per cent.
Josep Martínez Rovira es va situar en la quar-
ta posició en aconseguir captar l'atenció del
4,63 per cent dels socis habilitats per exercir el
seu dret de votar -el van votar 2.388 perso-
nes.
Josep Maria Minguella, amb 1.867 vots, va
resultar elegit en cinquè lloc, amb un percen-
tatge del 3,62, i en la sisena plaça -sis eren els
candidats que van presentar les seves opcions
per arribar a la presidència, i els sis van arribar
als comicis- es va situar Jaume Llauradó, amb
987 vots i un percentatge del 1,91. Aquesta
elecció va mobilitzar el 54,72 per cent de
l'electorat -hi van concórrer 51.856 socis,
d'un total de 94.339-, es van registrar 98 vots
nuls i 238 vots en blanc. Joan Laporta i
Estruch succeeix en el càrrec com a nou presi-
dent electe a Joan Gaspart i Solves.
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Dedicació i il·lusió.
Joan Laporta, el
nostre nou
president, ocupa la
major part de les
seves

prime-
res i
intenses jornades
al capdavant del
Club a complir allò
que va prometre.

EL PRESIDENT

24HORES
AMB JOAN
LAPORTA
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S ense cap mena de dubte, la vida
del president del FC Barcelona,
Joan Laporta, ha canviat com

de la nit al dia des que fou elegit, de
manera rotunda i històrica, el passat
15 de juny. No podia ser d'altra ma-
nera, ja que les obligacions que com-
porta el seu càrrec el responsabilit-
zen extraordinàriament i a aquesta
tasca dedicarà els seus pròxims qua-
tre anys.
Laporta viu el dia a dia amb total
implicació. El seu horari culer és gairebé
de 24 hores en exclusiva. "Dedicarem els
nostres millors anys al FC Barcelona", va
argumentar en campanya electoral, i el fet
cert és que els seus primers dies són inten-
síssims.

Del despertador al sopar
A dos quarts de vuit del matí ja està en marxa
i és l'hora en què el xofer del Club, Miquel
Cañadas, passa a recollir-lo pel seu domicili i
el porta al seu despatx professional, on hi
estarà dues hores. És el temps suficient que li
cal a Joan Laporta per donar les directrius
necessàries en el seu bufet d'advocats, on

també s'han fet a la idea que la seva
contribució futura baixarà en intensitat. No
obstant això, els seus col·laboradors van aco-
llir el seu triomf electoral amb enorme ale-
gria i no serà per a ells cap problema.
Al voltant de les 11 del matí arriba al Club.
Allà l'esperen els seus vicepresidents i els
seus directius responsables d'àrees, amb els
quals repassarà assumptes molt puntuals

com són la premsa, les urgències i els
passos ja pautats en l'ordre del dia de
treball. El president Laporta delega, en-
caraque assumeixpersonalment cadas-
cuna de les decisions que s'hagin de
prendre per part de la junta directiva.
Salta a la vista que en els seus primers
30 dies com a president del Club, ni
amb 24 hores no n'hi havia prou.
El migdia és terreny adobat també per al

treball. "Fa molt temps que no vaig a
dinar a casa; per això procuro que el sopar

sigui sagrat al costat de la meva família."
Aquestes reunionsdiàries les aprofita elpresi-
dent del FC Barcelona per intercanviar punts
de vista amb totes aquelles persones que
conformen l'entorn del Club. El temps és
escàs i precís. La tarda de la seva ajustada
agenda personal és plena. Com sempre, és
una agenda de la qual té cura la fidel Mercè.
Reunions i més reunions...
Sempre està atent tant al telèfon mòbil com
al que té reubicat al despatx presidencial, on
no ha introduït un sol canvi des de la seva
arribada. El seu horari no està marcat i, llevat
d'alguna excepció, sempre marxa del Club
passades les 10 de la nit. Són els primers dies

EL PRESIDENT

24
HORES
AMB JOAN
LAPORTA

10 Juliol-Agost de 2003



d'un president que desitja acontentar to-
thom, fins i tot una multitud de nens amb els
quals es creua camí del Palau de Gel i que
l'animen a que fitxi i fitxi, però que també li
recorden que si un jugador no vol venir al
Barça, ell s'ho perd.

Atendre al soci és fonamental
Joan Laporta vol desviure's pel soci. Anirà a
totes les trobades possibles. Onze socis ani-
ran a la llotja, per sorteig, encara que si a
algú li preocupa seriosament algun tema, el
pot canalitzar a través dels múltiples con-
ductes que l'entitat posa a la seva
disposició. I vol, perquè així ho va re-
conèixer a la Revista BARÇA, "conèixer
tots i cadascun dels empleats d'aquest
Club".
Afirma que se sent "molt a gust al Casal de
l'Avi sempre que hi vaig" i fonamental-
ment desitja "crear un bon ambient a casa
nostra". Laporta viatjarà amb l'equip sem-
pre que la seva disponibilitat li ho permeti.
Ho deixarà tot per representar el Barça, ja
que per això ha estat elegit i no vol defraudar
ningú. I si s'hi ha entestat, segur que ho
aconseguirà.

Dedica dues
hores
matinals a la
seva tasca
professional

El treball és
fort: fa
temps que
no va a casa
a dinar

I des de les
onze del matí
el Club se'n
porta tot el
seu temps

No ha
canviat cap
element del
despatx
presidencial

Per això
considera el
sopar en
família com
a “sagrat”

Viatjarà amb
l'equip i
viurà el Club
amb el soci
a prop
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LA GRAN IL·LUSIÓ
La incorporació del 'crack' brasiler

torna el Barça al primer pla mediàtic
mundial i genera molta il·lusió

en una afició
amb gana de títols

RO
NAL
DI

NHO
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ELS REFORÇOS

E l Camp Nou ja té un nou 'O rei'.
Com altres dels seus compatrio-
tes que van conquistar Barcelo-

na amb la seva festiva manera
d'entendre el futbol, Ronaldinho
Gaúcho vol confirmar que Brasil i
Barça formen una combinació explosi-
va. A més a més, el fitxatge de Ronal-
dinho ha posat el FC Barcelona en "la
primera línia mediàtica mundial", un
dels objectius prioritaris que s'ha fixat
la nova directi-
va de Joan La-
porta. Proce-
dent del Paris
S a i n t G e r -
main, el fet
d'havercompe-
tit per la seva
contractació
amb clubs com
el Manchester
U n i t e d i e l
Reial Madrid
proporciona, si
això és possi-
b l e , m a j o r
rellevància a la
s e v a
incorporació.
Ronaldinhovasignar percinc tempora-
des amb el Barça i en la seva
presentació va aplegar 25.000 aficio-
nats a les grades del Camp Nou, que
van gaudir amb els seus increïbles ma-
labarismes. En el seu primer dia blau-
grana, el 21 de juliol, el nou '10' va
causar furor: a La Botiga s'hi van ven-
dre 2.000 samarretes amb el seu nom
en unes hores.
Ronaldo de Assis Moreira viu el futbol
com una cosa natural. El seu germà i

actual representant, Roberto, era una
de les estrelles del Gremi quan Ronal-
dinho era un nen. Als 7 anys ell també
va ingressar al club.

Un artista de la pilota
Tècnica exquisida, velocitat, driblatge
inversemblant i habilitat per donar el
passi definitiu són les qualitats d'un ju-
gador capaç d'actuar com a centrecam-
pista ofensiu o davanter.

Ronaldinho va
aconseguir el
seu primer èxit
internacional a
l a C o p a d e l
Món Sub-17
d 'Eg ip t e , e l
1997. El Brasil
v a g u a n y a r
aquell Mundial
i Ronaldinho
en va ser el
màxim goleja-
dor i declarat
millor jugador.
El seu debut
amb la selecció
absoluta va ser
el 26 de juny

de 1999 davant de Letònia (3-0). Des-
prés ha vestit en 39 ocasions la
'canarinha', amb la qual ha anotat 13
gols. Un d'aquests gols, aquell que va
marcar a la Copa Amèrica de 1999 da-
vant de Veneçuela, va ser comparat
amb un dels dos que va aconseguir Pelé
a la final del Mundial-58, contra Suè-
cia.
L'agost de 2001 Ronaldinho va fitxar
pel PSG. En la seva primera temporada
a França, va jugar 28 partits i va aconse-

guir nou gols. Luiz Felipe Scolari el va
convocar per al Mundial de Corea i Japó
i, formant triplet amb Rivaldo i Ronaldo,
va donar el cinquè títol mundial al Brasil.
La seva vaselina des de 40 metres al por-
ter anglès Seaman va ser un dels millors
gols del torneig.
La seva segona temporada en el PSG no
va ser tan feliç com s'esperava i va decidir
provar un altre futbol. Malgrat l'interès
d'un club amb la categoria del Manches-
ter, que va traspassar David Beckham
amb la idea de fitxar a Ronaldinho, el
brasiler va dir sí al Barça. Sabedor que el
Camp Nou va ser el trampolí definitiu de
'cracks' com Romario, Ronaldo o Rival-
do, Ronaldinho va tenir clar el seu destí
ideal. Per això, en la seva presentació va
dir que ve "a fer història com els meus
ídols, i a seguir els seus passos". Les seves
primeres declaracions com a blaugrana
inviten a somiar: "Em sento blaugrana i
m'encanten aquests colors: em veig molt
maco amb aquesta samarreta. Vull do-
nar-li alegria als 'torçedores' del Ba-
rça."També el president Joan Lapor-
ta, a la presentació de Ronaldinho,
va ressaltar que el 'crack', de 23
anys, "arriba per donar-li al Barça
els millors anys de la seva vida
esport iva" . E ls benef ic i s
mediàtics que suposa in-
corporar un jugador
així també van estimu-
lar l'esforç delFCBar-
ce lona. Per tot
això, Ronaldinho
és un futbolista
rendible. És el
'fitxatge10', el fi-
t x a t g e d e l a
il·lusió.

El brasiler
s'estrenà
davant
25.000
culers

“Vull
fer
història al
Barça”

'O rei'del Camp Nou

Un 'teva-meva' amb Joan Laporta. El
president va fer el que va poder davant el crack

Ronaldinho ja
coneix la Revista
Barça. A la sèrie
superior recollim
com es va vestir el
dia de la seva
'première'
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Els nous serveis tècnics del Barça van apuntar
a la porteria així que van estrenar els seus
despatxos. En les últimes temporades no hi ha
hagut un porter fix, d'aquests als qui ningú
qüestiona la titularitat, i per això l'aposta
per Rustu Reçber, un meta de 30 anys a qui
la majoria d'aficionats -no turcs, està clar-,
va descobrir en el Mundial de Corea i Japó.
Al principi la gent es va fixar en ell pel seu
cridaner 'look' de guerriller, amb els
pòmuls pintats de negre, però aquest pri-
mer cop d'ull superficial va passar a un
segon terme quan va començar a parar
pilotes una i una altra vegada.
Turquia se'n va ben aprofi-
tar del seu gran treball,
que va sorprendre a to-
thom amb un tercer lloc
al final del torneig. Per
a la història queden els
seus dos partidassos
contra Brasil, inclòs el
de semifinals, en què
només Ronaldo, i de
puntera, va poder batre'l.
Rustu, això sí, haurà de
competir amb Víctor Valdés,
un producte del planter molt
prometedor que va acabar com a
titular durant la temporada
passada.

El segon reforç que ha firmat pel Barcelona
ha estat Rafael Márquez, un mexicà que pel
que se'ndiu al seu país, on ésvenerat fervent-
ment, és tota una estrella. Malgrat la seva
demarcació, defensa central o fins i tot pivot
per davant de la defensa, aquest jugador ha
aconseguit acumular 'fans' a causa de la seva
elegància. De fet se'l coneix amb un sobre-
nom que resumeix la seva fama: el "kàiser de
Michuakan", en referència al mític Bec-
kenbauer. Internacional amb Mèxic, on és
capità amb a penes 24 anys, Márquez ha

disputat les últimes quatre temporades en
el Mònaco francès, on s'ha consagrat

com un dels millors defenses
d'Europa.

La intenció del cos tècnic blau-
grana en adquirir els seus ser-
veis ha estat dotar l'eix cen-
tral defensiu d'una sortida
ordenada de la pilota des
de posicions endarrerides,
una funció que fins ara
d e s e n v o l u p a v a
l'internacional holandès
Frank de Boer, que ha
abandonat el Barcelona
per fitxar pel Galatasa-
ray turc.

ELS REFORÇOS

D'ESTRENA
E l Barça 2003-04 arrenca

amb novetats, amb il·lusió,
amb ganes de reobrir d'una

vegada les vitrines del Museu per
tornar a donar entrada a aquests
títols que no es guanyen des de fa
q u a t r e t e m p o r a d e s . L a
renovació total experimentada a

la llotja presidencial s'ha projec-
tat parcialment cap a la gespa
amb el fitxatge, de moment, de
cinc nous jugadors: el porterRus-
tu Reçber, primer turc que milita
en el nostre Club; el central Ra-
fael Márquez, primer mexicà
que vesteix els colors blaugrana;

l'extrem portuguès Ricardo Qua-
resma, cinquè en el seu cas
d'aquesta nacionalitat; el badalo-
ní Luis García, davanter esquerrà
format en el planter barcelonista
repescat de l'Atlètic de Madrid
després d'una gran temporada i,
la guinda, el brasiler Ronaldin-

ho. Provenen, com es veu,
d'orígens molt diferents, però un
aspecte els fa convergir: s'han
adaptat a l'austeritat econòmica
impulsada des de la junta directi-
va i això garanteix un grandíssim
punt de partida: el del com-
promís.

RUSTU REÇBER RAFAEL MÁRQUEZ
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Totes les noves incorporacions
que ha fet el Club per a la
temporada que ve han passat pel
Centre de Medicina Esportiva
Sanitas-FC Barcelona, on els han
estat realitzades les pertinents
proves mèdiques. En aquest
servei, ubicat en les
instal·lacions del Camp Nou, els
nous jugadors de l'equip de futbol
i de les diverses seccions han
pogut comprovar l'eficàcia i
professionalitat dels serveis
mèdics.

Els nous
jugadors passen
per Sanitas

Luis García re-
p r e s e n t a u n
exemple per a
molts jugadors
del planter que
no tenen la sort
de saltar directa-
ment al primer
equip. La seva
trajectòria des
que va abando-
nar el Mini el va
portar a Teneri-
fe, Valladolid i a
l'Atlètic i va ser
en aquest últim
club, la tempo-
rada passada,
on va confir-
mar l a s eva
m a g n í f i c a
evolució. És
per això que el Barça ha decidit repescar-lo
desemborsant cinc milions d'euros. Si en el
Mini hi actuava de "9", el seu esclat esportiu
ha arribat en el Calderón actuant per la ban-
da esquerra, factor que no li ha impedit aca-
bar la passada Lliga amb una desena de gols.

Ricardo Quaresma és potser el menys cone-
gut dels quatre reforços estivals del nou
Barça. D'ètnia gitana, aquest veloç extrem
destaca sobretot per la seva habilitat en l'un
contra un, una virtut que es troba a faltar a la
plantilla blaugrana. Procedent de l'Sporting
de Lisboa, Quaresma té tan sols 19 anys i per
l'afició del seu exequip el futbol que sorgeix
de les seves botes és tan màgic que el seu
àlies és ni més ni menys el "Harry Potter
d'Alvalade". L''staff' tècnic blaugrana té una
cosa clara: espera una integració ràpida de
Quaresma i, per descomptat, que doni a
l'equip una referència a la banda dreta de
l'atac. Amb Rijkaard les bandes guanyaran
molta importància. El Manchester va lluitar
pels seus serveis, però el Barça és qui es va

sortir amb la seva a canvi de sis milions
d'euros i la cessió de Rochemback a

l'Sporting de Lisboa.

RICARDO QUARESMA

LUIS GARCÍA

.



EL NOU TÈCNIC

RIJKAARD
ASSUMEIX
EL REPTE
És el quart entrenador
holandès del Club

F rank Rijkaard, de 41 anys, serà
l'entrenador del FC Barcelona les
pròximes quatre temporades. El passat

23 de juny, després d'arribar a un acord amb
la nova directiva que presideix Joan Laporta,
es va convertir en el quart tècnic holandès de
la història del Club, després de tres figures
com Rinus Michels, Johan Cruyff i Louis van
Gaal, amb els quals Rijkaard va coincidir
durant la seva carrera com a futbolista: amb
Michels en la selecció 'orange' (amb la qual
va conquistar l'Eurocopa 88), amb Cruyff en
la seva primera etapa a l'Ajax i amb Van Gaal
en la segona. "És una oportunitat fantàstica.
No sempre es té la sort de poder entrenar al
Barça. És una gran alegria, però també un
gran repte", assegura.
Aquesta és la tercera experiència de Rijkaard
a la banqueta després del seu pas per la
selecció holandesa -va ser segon de Hiddink
en el Mundial 98 i màxim responsable en
l'Eurocopa 2000- i l'Sparta de Rotterdam
(2001-2002). Ara afronta la seva nova expe-
riència amb el desafiament de fer tornar el
Barça a l'elit del futbol mundial després de
quatre anys sense títols. "Hem d'aspirar al
màxim; no és bo mirar enrere. Però tenim un
llarg camí per recórrer. Només prometo tre-
ball, molt treball, encara que si fem les coses
bé, amb els jugadors de què disposem, aviat
arribaran els resultats", comenta Frank, qui,
com tots els holandesos, apostarà per "un
futbol atractiu, encara que per consolidar el
nostre estil necessitarem temps, el suport de
l'afició i començar la temporada guanyant".
Amb Rijkaard va aterrar també Henk ten
Cate, de 48 anys, que serà el seu ajudant. El
tècnic procedeix del NAC Breda, equip al
qual ha deixat classificat per a la Copa de la
UEFA després d'aconseguir la quarta plaça a
la lliga holandesa, la millor de la història
d'aquest modest club.
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Els qui millor coneixen a Frank destaquen
que el Barça ha fitxat un gran entrenador,
però també una gran persona, tranquil·la,
sensata i honrada. Com a tècnic és molt
exigent -"un futbolista és tan bo com el seu
últim partit", afirma-, molt dur amb les
faltes d'indisciplina i molt obert amb tots
els seus col·laboradors i jugadors, als qui
contínuament demana l'opinió. "Sóc dels
qui pensen que sempre podem aprendre
alguna cosa de les persones que ens envol-
ten", apunta Rijkaard, qui en només un
mes ha aconseguit expressar-se ja correcta-
ment en castellà. El tècnic parla també ho-
landès, anglès, alemany, francès i italià.
Malgrat que fa poc que va arribar, Frank ja
s'ha enamorat de Barcelona. "Encara em
falta molt per veure, però per ara em quedo
amb el passeig de Gràcia", indica Rijkaard,
qui en els pròxims dies, quan disposi de
més temps lliure, es dedicarà a visitar a fons
la Ciutat Comtal juntament amb la seva
dona, Monique, i el seu fill, Mitchel, d'11
anys. La seva filla Linsey (17) seguirà els
seus estudis a Holanda. "Per ara estic a gust,
sobretot perquè la gent ens ha rebut molt
bé. Espero quedar-me aquí molts anys",
afirma. Un desig que també subscriurien
tots els culers.

EL NOU TÈCNIC

El tècnic, que inicia la
tercera experiència a la
banqueta, admet que
firmaria aconseguir els
mateixos èxits que va
sumar durant la seva
carrera com a
futbolista,
extraordinària.
Frank va debutar com a
professional als 18
anys a l'Ajax
d'Amsterdam
(temporada
1980-1981). Un any
després va conquistar
el primer dels seus
nombrosos títols, la
lliga holandesa. En
1987, i amb el seu
pare futbolístic, Johan
Cruyff, com a
entrenador, va
aconseguir el seu

primer trofeu
continental, la Recopa
d'Europa. Després d'un
curt període en el
Saragossa -només va
disputar 11 partits-
fitxa pel Milan de
Sacchi, un equip amb
el qual passa a la
història després
d'alçar-se, entre
d'altres títols, amb
dues lligues italianes,
tres Copes d'Europa i
dues Intercontinentals.
Rijkaard va tornar a
l'Ajax per penjar les
botes el maig de 1995,
després de sumar-hi
una nova Copa
d'Europa. Frank va ser
dues vegades Bota de
Bronze i en 1988 va
guanyar l'Eurocopa
amb una de les millors
seleccions d'Holanda
de la història, al costat
de Van Bastin, Gullit i
Ronald Koeman.

Un palmarès
extraordinari
com a jugador
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EL MILLOR CLUB POLIESPORTIU DEL MÓN

Amb la conquista per part de
l'equip d'Svetislav Pesic de
l'Eurolliga de bàsquet al Palau
Sant Jordi, el FC Barcelona
completa la seva col·lecció de
màxims títols continentals
aconseguits per les quatre sec-
c i o n s p r o f e s s i o n a l s d e
l'entitat. El ceptre de bàsquet
e s va sumar a l a Copa
d'Europa aconseguida per
l'equip de futbol en 1992, a les
sis Copes d'Europa de la secció
d'handbol (1991, 1995, 1996,
1997, 1998 i 1999) i als 14
trofeus aconseguits per la
secció d'hoquei sobre patins,
deu antigues Copes d'Europa
(1973, 74, 78, 79, 1980, 81,
82, 83, 84) i quatre Lligues
Europees (1997, 2000, 2001 i
2002). En total, 22 corones.

El bàsquet
eleva a 22
els ceptres
europeus

Copa d'Europa
de futbol

Eurolliga de
bàsquet

Copa d'Europa
d'handbol

Lliga Europea
d'hoquei patins

.



E l destí ha volgut que aquest estiu el nou
Barça t ingu i una presentac ió
d'autèntic luxe en el Camp Nou. El

rival serà el vencedor de la Copa Libertado-
res, el Boca Juniors, entrenat a més per Car-
los Bianchi, qui no fa encara un any va estar
a punt de dirigir al Barça. El rival ja estava
contractat fa mesos i el títol de campió
d'Amèrica obtingut per Boca ha estat tota
unabenediccióper alBarça,que vol redimen-
sionar el Gamper.
Històricament, el Gamper ha estat el gran
examen estiuenc del Barça davant de la seva
afició. Milers de socis i aficionats, amb
'mono' de futbol, interrompien les seves va-
cances d'agost per desplaçar-se a Barcelona i
no perdre's la 'posada de llarg' dels nous
fitxatges. El Gamper va viure el seu millor
moment en els anys 70 i 80. Cruyff, Sotil,
Neeskens, Krankl, Simonsen, Maradona, Li-

neker, Laudrup, Koeman... els va poder
conèixer l'afició barcelonista durant el mes
d'agost, en el Gamper i en el Camp Nou.
Juan Carlos, Cruyff, Asensi, Sánchez, Ale-
xanko, Zubizarreta, Guardiola, Sergi... van
ser capitans que van alçar el que es considera
primer títol de la temporada i un dels tor-
neigs amb més tradició, comparable al del
Carranza o el Teresa Herrera.
Són pocs els 'cracks' que no s'hagin presentat
en un Gamper celebrat en el Camp Nou. Les
excepcions van ser Schuster, fitxat iniciada
ja la temporada, o Hristo Stóitxkov, que va
jugar el seu primer Gamper l'any 1990 a
l'Estadi Olímpic Lluís Companys perquè la
gespa del Camp Nou s'havia de replantar.
Però la irrupció dels amistosos d'estiu en la
programació televisiva, a partir dels anys 90,
i la retransmissió dels partits de preparació
disputats en l'estada van permetre a l'afició

COM ELS
UN GAMPER

TORNA EL GAMPER

D'ABANS

La nova directiva
del FC Barcelona
vol que el Trofeu
Joan Gamper
torni a ser la
referència de
l'agost futbolístic
i un assaig
general del
Barça que es
veurà al llarg de
la temporada
oficial
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blaugrana familiaritzar-se des del primer
dia de pretemporada amb la forma de jugar
del nou Barça de cada campanya. També es
vanotar la participació de l'equip en compe-
ticions oficials ja en el mes d'agost (Superco-
pa d'Espanya i fases prèvies de la Champio-
ns). La conseqüència directa per al Trofeu
Joan Gamper va ser que l'expectació per
veure les noves incorporacions ja no arriba-
va a nivells tan elevats com els d'abans.

Les arrels del torneig
La intenció de la directiva actual és recuperar
l'esperit original del debut davant l'afició del
Camp Nou i, a la vegada, l'interès competi-
t iu de l torne ig . I l 'ún ica manera
d'aconseguir-ho és citant-se amb rivals de
primer nivell.
Boca Juniors, campió de l'Amèrica del Sud,
té prou cartell perquè aquest any el Gamper
sigui una festa. Més endavant es treballarà
en el projecte de recuperar les semifinals i la
final amb tres equips de primera categoria,
que és el plantejament amb el qual va
néixer el torneig i que històricament ha
conservat, una manerade ferque ha propor-
cionat el prestigi de ser durant molts anys
una de les referències de l'estiu futbolístic a
nivell internacional.
Pel Gamper hi han desfilat els millors equips
americans (Boca, River, Peñarol...) al costat
dels històrics del futbol europeu (Bayern,
Borussia, Ajax, Milan...) i fins i tot rivals del
Barça a la Lliga espanyola com l'Atlètic de
Madrid o el València. En els propers anys el
torneig recuperarà la seva antiga esplendor. I
el futur del torneig comença aquest mes
d'agost, amb el campió de l'Amèrica del Sud.
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E l nou tècnic Frank Rijkaard ha mostrat
el seu desig que els aficionats blaugra-
na puguin estar a prop de l'equip de

futbol i s'ha interessat en les iniciatives de
Gent del Barça per celebrar entrenaments de
portes obertes. "Volem estar a prop dels afi-
cionats", ha explicat l'holandès, que també
ha reconegut que "el Barça és un equip de la
gent i crec que per aquesta raó és més que un
Club".

El 18 de setembre, primera sessió
Com a mostra d'aquesta predisposició de
Frank Rijkaard, ja s'ha concretat la primera
sessió d'entrenament exclusiu per a socis i
Gent del Barça. Serà el pròxim 18 de setem-
bre en el Miniestadi, on ja es podran veure
sobre la gespa els nous jugadors del Club. A
més, s'està estudiant també la possibilitat
q u e p u g u i n r e a l i t z a r - s e s e s s i o n s
preparatòries de portes obertes fora de les
nostres instal·lacions.

Tens aquesta bufanda
exclusiva reservada
per a tu!

Tu, que vius la passió blaugrana, ara és el
moment d'encomanar-la a tots els teus
amics i familiars. La teva passió té premi.
Presenta'ns un amic o amiga que vulgui
fer-seGentdelBarça i et regalem labufan-
da exclusiva que només podran tenir els
nous socis i titulars de Gent del Barça.
Recorda que donar-se d'alta és molt fàcil!

Per telèfon al 902 22 05 05.

A l'estand Gent del Barça, en el Camp
Nou.

Per poder reservar-te la bufanda, és im-
prescindible que el teu amic o amiga ens
doni com a referència el teu nom i la teva
clau única (que apareix en el teu carnet
de soci o de Gent del Barça).
Podràs recollir la teva bufanda Gent del
Barça amb el teu carnet de soci, sòcia o
Gent del Barça a l'estand Gent del Barça
del Camp Nou, a partir del moment en
què el teu amic o amiga hagi rebut el
carnet.

GENT DEL BARÇA, AL DÍA

“Volem estar a prop

CARNET DE GENT DEL BARÇA

dels aficionats”
Frank
Rijkaard està
encantat amb
la possibilitat
d'obrir la
porta de les
sessions als
seguidors

902 220 505

Tant el nou porter, Rustu Recber, com el
tècnic Frank Rijkaard ja tenen el seu carnet de
Gent del Barça. El tècnic holandès vol apropar
l'equip als aficionats.
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Aprofita per comprar ara el
nou equipament del primer
equip de futbol i gaudeix del
10 per cent de descompte
que tens amb el teu carnet a
la botiga 'on-line' del Barça
(www.fcbarcelona.com).
Recorda que per poder
comprar amb aquest
descompte has de tenir
activats els teus serveis a la
web oficial del Club.

L a comunitat internauta de
Gent del Barça continua
creixent i ja som més de

10.000 els usuaris que gaudim
del compte de correu electrònic
gratuït del Club i dels serveis ex-
clusius a la web per a Gent del
Barça i socis.
Si encara no has activat els ser-
veis que t'ofereix la web, ara és
el moment de fer-ho. Podràs
guanyar un dels cinc jocs FIFA
2003 PlayStation que sorteja-
rem entre tots els socis i Gent del
Barça que activin els seus serveis

d'Internet durant els mesos de
setembre i octubre.
Per activar els teus serveis
hauràs d'identificar-te amb les
dades del teu carnet i elegir el

teu nom d'usuari, la teva contra-
senya i el teu correu electrònic
personal. Activant els teus ser-
veis, estaràs al dia del Barça!
El sorteig es realitzarà el 30
d ' o c t u b r e . S i v o l s m é s
informació entra a la secció de
Gent del Barça a la pàgina web
del Club: www.fcbarcelona.
com.
Ambel jocFIFA2003 dePlaySta-
tion et posaràs a la pell dels juga-
dors i podràs suportar la pressió
de jugar una lliga en els estadis
més importants d'Europa.

Registra't a la web i guanya un
joc FIFA 2003 PlayStation

Jordi
Alexandre
Ortiz, el
guanyador
del concurs,
al costat del
nou fitxatge,
Rustu
Recber.

10 % de descompte
en el nou equip si el
compres 'on-line'

Actualitza les teves dades per telèfon.
Si has canviat alguna de les teves dades
personals, com adreça, telèfon mòbil o
correu electrònic, no dubtis a
comunicar-nos-ho per estar informat de
totes les novetats del nostre Club. Ara
pots accedir a aquesta possibilitat
trucant al 902 22 05 05.

Juliol-Agost de 2003 27



LES PENYES

TOTS A

L a ciutat vallesana de Gra-
nollers acull en el mes de
setembre la 27a edició de la

Trobada Mundial de Penyes Bar-
celonistes. Els dies 11, 12 i 13 de
s e t e m b r e G r a n o l l e r s e s
convertirà en la capital mundial
del barcelonisme i es tenyirà de
blaugrana.Antoni Castillo, presi-
dent de la Penya Barcelonista de
la localitat vallesana, és el res-
ponsable d'organitzar una Tro-
bada que vol ser un èxit absolut.
La Trobada de Granollers
passarà a la història, ja que serà
la primera de Joan Laporta en la
presidència del Club, a la qual va
accedir el passat 15 de juny.
Al marge dels actes propis de
qualsevol Trobada Mundial, la
deGranollers inclou algunes no-
vetats interessants, comuna visi-
ta al Circuit de Catalunya de
Montmeló,un emotiu homenat-
ge a l'exdirectiu blaugrana Fran-
cesc Ventura, que era natural de
lapoblacióvallesana o una atrac-
tiva desfilada de cotxes, motos
antigues i Harleys pels carrers de
la localitat. La Trobada es
tancarà dissabte dia 13 amb un
sopar de gala al Palau d'Esports
de Granollers, al qual acudiran
les autoritats locals i el president
del FC Barcelona, Joan Laporta.
Serà el colofó d'una jornada de
barcelonisme.

GRANOLLERS
La Trobada
Mundial, els
dies 11, 12 i
13 de setembre
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LES PENYES

La Penya
organitzadora
treballa des de fa
mesos perquè la
Trobada de
Granollers sigui un
èxit rotund. Totes les
penyes o aquelles
persones que
desitgin inscriure-s'hi

poden trucar al
telèfon 93 879 31
69, i si desitgen
reservar habitació
d'hotel poden fer-ho
en el 93 871 52 53.
En cas que tinguin
algun dubte pel que
fa a la Trobada,
sempre poden trucar
al telèfon mòbil 629
18 01 79.
L'organització
espera un ple
absolut.

Ja es poden
fer les
reserves

La Trobada tindrà, un
any més, l'atenció de la
premsa. En la imatge
inferior, Antoni Castillo,
president de la Penya de
Granollers, al costat de
Joan Laporta.
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FESTIVAL D'ÈXITS

FAN
LES SECCIONS

HISTÒRIA
Entre la de bàsquet, handbol
i hoquei, han sumat vuit títols
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L a temporada 2002-2003 ha representat
un autèntic festival de les seccions pro-
fessionals del FC Barcelona de bàsquet,

handbol i hoquei patins. Entre les tres han
sumat vuit nous títols per a les vitrines del
Museu. Així, els assidus al Palau Blaugrana, i
tots els socis i aficionats barcelonistes, han
viscut en aquesta campanya moments de
glòria que van tenir la seva
culminació màxima el pass-
at 11 de maig, quan l'equip
de bàsquet es va proclamar
campió de l'Eurolliga al Pa-
lau Sant Jordi. Els triomfs en
handbol i hoquei van posar
la guinda a un exercici que
quedarà gravat amb lletres
d'or en la centenària història
del nostre Club.
El conjunt que dirigeix Svetislav Pesic ha
estat el gran triomfador. I és que, aviat està
dit, ha guanyat les tres competicions que ha
disputat. Ja és el "Barça de la Triple Corona".
L'equip barcelonista va tancar a València,
amb la victòria a la final de la Lliga ACB sobre
el Pamesa per un rotund 3-0, una temporada
impecable.

El primer títol, la Copa del Rei, la vam
guanyar, curiosament, en aquest mateix es-
cenari. Elpavelló Font de SantLluís de Valèn-
cia va veure al febrer com el Barça
s'adjudicava la final després de superar, en un
partit tan igualat com emocionant, al Tau, que
va aconseguir forçar la pròrroga però no va ser
capaç de contenir els blaugrana en el temps

extra (84-78). Abans, el Barça s'havia desfet
amb una facilitat insultant del Reial Madrid en
quarts de final (72-59) i s'havia vist obligat a
protagonitzar una remuntada final impressio-
nant davant l'Unicaja en 'semis' (78-77).
El primer títol de la temporada ja era al sac i
això va donar confiança a l'equip en les altres
dues competicions en què estava immers.
Així, el Barça es va classificar com a cap de
sèrie per a la segona fase de l'Eurolliga però es

va complicar seriosament la vida en caure a
Ljubljana en la segona jornada.
Els de Pesic van viure a partir del llavors pen-
jats d'un fil, sabent que el més mínim error els
apartaria de la somiada 'final four' del Sant
Jordi. Però amb una brillant victòria a la calen-
ta pista de l'Olympiakos (55-58) el Barça va
amarrar el bitllet per a la cita que tots els seus

aficionats tenien marcada
en vermell en les seves
agendes. Després de sis in-
tents fallits, aquesta vegada
va ser la bona. El Barça, im-
pulsat per un Sant Jordi to-
talment entregat, es va des-
fer en semifinals del CSKA
Moscou (76-71) i va tocar
el cel dos dies després en

superar a la final la seva 'bèstia negra', el
Benetton.
El somni etern del bàsquet blaugrana, i gran
objectiu de la temporada, ja s'havia aconse-
guit. Però Pesic i els seus homes no es van
conformar. Volien firmar un triplet que els
col·loqués a l'altura dels millors equips euro-
peus de tots els temps. I a València, a la final de
l'ACB, van consumar la gesta.

Abans ja
havia vençut
al TAU a la
final de la
Copa

L'equip de
bàsquet va
trencar la
mala sort i
va guanyar
l'Eurolliga

Els de Pesic
van acabar la
temporada
guanyant la
Lliga ACB
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FESTIVAL D'ÈXITS

V alero Rivera i els seus nois han
tornat aquesta última tempora-
daal nivell mésalt de l'elit euro-

pea. Després de dues campanyes sen-
se guanyar cap títol dels considerats
'grans', en la temporada 2002-2003
el Barça s'ha tret l'espina i ha guanyat
en dos torneigs de prestigi: la Lliga
Asobal i la Copa EHF. La derrota en
les finals de la Copa del Rei -davant
del BM Ciudad Real- i de la Copa
Asobal -davant del Valladolid- no en-
fosqueixen un brillant balanç en una
temporada que va començar amb di-
versos jugadors nous a la plantilla: el

suec Ohlander, els noruecs Solberg i
Hagen, el iugoslau Skrbic i el francès
Jerome Fernández.
"L'objectiu és la Lliga, i el somni, la
competició europea", és una de les
frases que acostuma a repetir Valero
quan comença una temporada.
Aquesta vegada, Rivera i els seus nois
la van fer realitat.
El primer títol a caure va ser la Copa
EHF, la tercera competició continen-
tal en importància. Amb una
trajectòria gairebé perfecta fins a la
final, l'equip blaugrana es va veure
en els dos últims partits amb el Dyna-

mo Astrakhan. En tots dos encontres
la superioritat barcelonista va ser evi-
dent.
Guanyar la Lliga no va ser fàcil. De
fet, el triomf es va certificar a la pista
del gran rival, el Ciudad Real, en la
penúltima jornada (28-30). Gràcies a
aquesta Lliga el FC Barcelona tornarà
de ple dret i amb un equip de luxe a
una Lliga de Campions més interes-
sant que mai.
Enric Masip, el gran capità i líder de
l'equip, ja pot presumir de ser el
màxim golejador de la història de la
Lliga Asobal.

Una altra
vegada
al cim

El millor
equip
d'handbol de
tots els
temps va fer
honor a la
seva tradició:
va guanyar la
Lliga i l'EHF
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T res títols de quatre possibles és
el balanç de la temporada del
Barça d'hoquei sobre patins. Els

homes de Carlos Figueroa van tancar
l'exercici com a campions de la OK
Lliga, de la Copa Continental i de la
Copa del Rei. Cairo, Borregán, els ger-
mans Páez i companyia van demos-
trar la seva categoria i només els van
quedar sense celebrar la Copa
d'Europa. Una fatídica tanda de pe-
nals davant del Liceu a 'semis' va
deixar el quadre blaugrana fora de la
gran final.
La trajectòria fins a conquistar el títol

de Lliga va ser modèlica. No era res
fàcil guanyar tres partits seguits en els
'playoff' al Voltregà, al Reus i al Noia, i
els homes de Carlos Figueroa ho van
aconseguir.
La Copa del Rei també es va guanyar
amb èpica. I és que el Barça va haver
d'afrontar la fase final del torneig sen-
se el seu gran capità, Gaby Cairo, per
culpa d'una fractura de peroné. Des-
prés de solucionar els quarts de final
(Lleida) i les semifinals (Igualada) en
els dos casos en la pròrroga, l'equip
barcelonista es va desfer a la final del
Vic sense gaires problemes (2-0). Els

homes de Figueroa van dominar més,
van crear més ocasions de perill i van
disparar més. David Páez i Borregán
van aconseguir els gols del Barça.
El primer títol de la temporada va ser
laCopa Continental, l'antiga Superco-
pa d'Europa. El Barça, com a campió
de la Lliga Europea, es va enfrontar al
Voltregà, campió de la Copa de la
CERS, al qual es va imposar a doble
partit amb una superioritat absoluta.
L'encontre d'anada, disputat a Sant
Hipòlit, va acabar amb empat (4-4).
La tornada va ser un passeig per al
Barcelona (8-1).

Tres
copes de
quatre

OK Lliga,
Copa del Rei i
Copa
Continental
formen la triple
corona de
l'hoquei patins.
Brutal
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SERÀ PER SEMPRE LA REFERÈNCIA EN EL CAMP DEL MILLOR
EQUIP D'HANDBOL DE TOTS ELS TEMPS. ENRIC MASIP ÉS DEL
BARÇA I NO NOMÉS PERQUÈ PORTI EL SEU ESCUT. LA SEVA
PASSIÓ PER TOT ALLÒ BLAUGRANA LA VIU A CASA. AIXÍ ÉS I
AIXÍ VIU EL GRAN CAPITÀ.

N.1
Total i absolutament familiar. Així és En-

ric Masip. A la pista només demostra
tenir un objectiu: guanyar. A fora, i

quan el temps li ho permet, es 'perd' a la
seva casa de Barcelona al costat dels seus
dos fills Enric (7 anys) i Adriana (4) i col·la-
bora en tot amb la seva dona Rosa, amb qui
va tenir un casament 'olímpic' el 1992. Fa a
penes dos anys va optar per quedar-se a
prop del Palau i ajornar el seu desig de viure
en el Maresme.
"Patia per la puntualitat. La circulació a Bar-
celona és tremenda, en canvi ara en només
deu minuts, i caminant, sóc al Palau i en
cinc minuts porto els nens al col·legi." Masip
ha nomenat la paraula clau: nens. Als seus
33 anys, aquest home, que difícilment va
poder compaginar estudis i esport -"ara és
una altra cosa"-, pensa en el present encara
que també ha començat ja a pensar en què
pot ser el futur. "Porto 13 anys en el FC
Barcelona i allò que vull és dedicar-me a fer
el que sé fer. No vull ser entrenador del
primer equip; prefereixo dedicar-me a la
mainada, com faig amb el meu Clínic
d'Andorra cada any. Aquí he crescut i he
patit els canvis bàsics de la meva vida i vull
transmetre això a la gent jove".
Masip parla de sentiment, parla amb el cor.
"Parlo d'una religió, perquè així m'han en-
senyat a sentir el barcelonisme", postil·la.
Per aquest barceloní, que ha arribat a l'elit
mundial de l'handbol, el secret s'anomena
"esforç, treball i humilitat", i donar-ho tot

N.1
DEL

AL NATURAL

EL
MASIP
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Eric y Adriana
absorbeixen tot el
temps lliure del qual
pot disposar Enric
Masip.
Abans de la seva
arribada, 'fins i tot'
anava al cinema
amb la seva dona,
Rosa.
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AL NATURAL

“No vull
entrenar a
professionals,
prefereixo
nens”

Golf, cinema
i lectura
formen part
del seu
temps lliure

“No puc
dir 'no' a
algú que em
demana un
autògraf”

Ser puntual
l'ha fet viure
a cinc
minuts del
Palau

“Sento el
barcelonis-
me com
una
religió”

Per això va
ajornar el
seu desig de
residir al
Maresme

per a la gent del Club, per a
la gent de les penyes, que es
tornen bojos només per po-
der parlar amb nosaltres".
Enric Masip atén a la Revis-
ta BARÇA a casa seva amb
l'ordinador i la seva PlaySta-
tion a punt. Es palpa un am-
bientexcepcionalperquè es-
tem davant d'un dels grans
homes d'aquest esport.
S'observen detalls com
l'impressionant 'mitja' me-
dalla que el seu 'germà' Ma-
teo Garralda li va donar per
Atlanta 96, o la de Sidney
2000. Una reproducció en
vidre del 'dream team' més
gran de tots els temps,
posseïdor de fins a cinc Co-
pes d'Europa. Són detalls
que fa que la gent s'entregui
fins al límit amb ells. "No
puc dir mai que no a algú
que em demani un autògraf
o a algun mitjà que vulgui
alguna cosa de mi. Com a
m í n i m , h e d e
correspondre'ls amb afecte i
professionalitat."

S'inicia en el golf
Però no tot és handbol enca-
ra que, per descomptat, li
dediqui la majoria del seu
temps diari. "Fa poc temps
em vaig decidir a jugar a golf
i l a v e r i t a t é s q u e
m'agrada." De fet, Masip

sempre ha estat un home
molt esportista i, sobretot,
un tipus realment senzill.
"Jo no tinc dues cares, sé
que tinc pocs amics, però
ells saben perfectament que
poden comptar amb mi
quan els faci falta de veri-
tat. Sóc un tipus molt direc-
te, un tipus tal com se'l
veu."
Golf, cinema, teatre i lectu-
ra també han format part
d e l s e u p r e s e n t m é s
pròxim. "M'agrada llegir
contes als nens, és una cosa
que sempre m'ha agradat
fer. Encara que també
m'ha agradat sempre el ci-
nema i el teatre. A casa, re-
peteixo, prefereixo fer de
paràs tant com pugui."
A Enric Masip no li molesta
que es faci molt més ressò
d'una única Copa d'Europa
de futbol que no de les cinc
d'handbol. "Tots sabem on
som i la gent sempre ma-
na", diu assumint que ha
estat, és i serà sempre així.
Sempre disposat a donar
tant com se li demani, dins i
fora de la pista. Sempre
atent a qualsevol petició
d e l s m i t j a n s d e
comunicació. Així és qui ha
capitanejat el millor equip
de tota la història del FC
Barcelona.
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VELLS CONEGUTS

TORNA EL 'DREA
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L 'esperit del 'Dream Team' seràmolt pre-
sent durant la temporada que ve en el
FC Barcelona. I és que un dels inte-

grants d'aquell equip que a principis dels
anys 90 va meravellar el món, Txiki Begiris-
tain, és el nou director esportiu del futbol
blaugrana. Extrem hàbil, ràpid i incisiu, el
basc vol recuperar molts dels valors que van
fer del conjunt que entrenava Johan Cruyff
un dels equips més brillants del món. I per a
aconseguir-ho ha decidit aplicar la lògica.
Així, s'ha envoltat d'un grup de jugadors
que van conformar aquell equip i que van
militar al Barça a finals dels anys 80 i princi-
pis dels 90.
Els 'escollits' de Begiristain són Eusebio Sa-
cristán, Guillermo Amor, Juan Carlos Un-
zué i José Ramón Alexanko. Aquest últim
estava vinculat a l'organigrama tècnic del
Club i ara seguirà sent-hi després del canvi
de directiva que van afavorir les eleccions
del passat 15 de juliol. Els altres tres estaven
desvinculats del FC Barcelona des que en
van deixar les files però ara, després de
l'arribada de Begiristain, s'incorporaran a la
disciplinadel Club en el qual obtingueren els

seus majors èxits.
Cadascun té una tasca concreta dins del
nou organigrama esportiu del futbol
blaugrana. Txiki és el director espor-
tiu. D'ell depèn la línia que adopti el
Club a l'hora de configurar la planti-
lla i les línies bàsiques de l'esquema
de joc. L'exjugador és amic personal
de Johan Cruyff, però des que va
assumir el càrrec va voler deixar
molt clar que l'exentrenador no
serà qui mani, des de l'ombra, en
el Club: "Johan és el meu amic

AM TEAM'

De la mà de Txiki
Begiristain, Amor,
Eusebio, Unzué i
Alexanko
treballaran al
Barça. Els cinc van
ser la identitat del
Barça d'inicis dels
90.
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i no deixaré de veure'l ni de parlar-l'hi per
por de què pugui dir-hi la gent o perquè algú
pensi que està darrere del nostre projecte.
Johan no em dóna consells ni em mediatitza.
A més, com podem renunciar a algú que ha
representat tant per al Barça?"
Txiki també vol deixar molt clar que, encara
que està orgullós d'haver format part del
'Dream Team', el passat no serà una referèn-
cia per als nous rectors del Club: "Nosaltres
crearem un gran equip, però sense espolsar
històries. Hem de ser capaços de crear quel-
com nostre i després, amb temps, ja li busca-
rem un nom."

Ben acompanyat
No obstant això, el director esportiu blaugra-
na ha decidit envoltar-se de jugadors que
van ser importants dins del 'Dream Team'.
Guillermo Amor n'és un. El de Benidorm,
un dels màxims exponents del planter blau-
grana, s'encarregarà de dirigir la futura Ciu-
tat Esportiva Joan Gamper i la Masia. La seva
experiència li servirà de gran ajuda. I és que
Amor va arribar a la residència de jugadors
del Barça als 12 anys. Poc després, va tenir
l'honor de substituir Diego Armando Mara-
dona en el partit d'inauguració del Miniesta-
di. L'exjugador lluitarà perquè els xavals dels
equips inferiors "s'involucrin en tot el que és
el Club, l'estimin, el sentin i sàpiguen allò
que representa la nostra samarreta i el nostre
escut, però sense pensar en els diners".
"El que interessa és estar molt pendent dels
nois, parlar amb ells, saber si tenen proble-
mes, controlar els seus estudis i, sobretot,
donar-los afecte, afecte i afecte, que és el que
es necessita quan s'està a mil quilòmetres de
casa", afegeix. Però la cosa més important
per Amor és "que el xicot del planter vegi la
porta del primer equip oberta".
Mésa propdel primer equip treballaran Euse-
bio Sacristán i Juan Carlos Unzué. El de la
Seca serà el tercer entrenador, formant
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Juan Carlos
Unzué és el
nou
preparador
de porters

EL RETORN

Txiki
Begiristain
és el nou
director
esportiu

Guillermo
Amor dirigirà
la Ciutat
Esportiva i
la Masia

Eusebio serà
el tercer
entrenador
del primer
equip

Alexanko
seguirà dins
de l'staff
tècnic del
Club

equip amb Frank Rijkaard i Henk ten Cate.
Eusebio té el títol nacional d'entrenador i
per tantno tindràcap problemaper desenvo-
lupar la seva tasca. En la seva etapa com a
jugador en actiu va destacar per la seva
tècnica, el seu bon toc de pilota, el seu espe-
rit de sacrifici a favor del grup i la seva
intel·ligència. La intenció de Begiristain és
que el val·lisoletà inculqui a la plantilla
blaugrana tots els valors que a ell li van
servir per convertir-se en el 'comodí' del
'Dream Team', i l'esperit guanyador

d'aquell grup. "Tor-
noambil·lusióalBa-
rça. Intentaré acon-
seguir experiència
com a entrenador i
aportar el que vaig
aprendre en la me-
va època en actiu",
assegura. Per Euse-
bio, la seva missió
c o m a t è c n i c
consistirà "a assolir
objectius tractant
bé la pilota. Si ho
aconseguim, recu-

perarem el prestigi i tornarem a ser respec-
tats".
Pocs mesos després de penjar els guants,
Unzué substituirà a FransHoek com a prepa-
rador de porters. El navarrès, que va militar
al Barça entre 1988 i 1990, va haver de
marxar atès que Zubizarreta li tancava les
portes. Ara torna amb la intenció de fer que
no es torni a parlar de la meta blaugrana
com d'un lloc maleït. "Faré canvis en la
metodologia de treball i em centraré a acon-
seguir que els nostres porters siguin forts
mentalment", assegura.
Finalment, Alexanko seguirà vinculat al
Club. El capità que va aixecar la Copa
d'Europa a Wembley també té el títol
d'entrenador i formarà part d'una comissió
tècnica que liderarà Txiki.

Moltes coses
per dir-se. Han
passat uns anys
des que van vestir
de blaugrana. Ara
tindran l'ocasió de
tornar a treballar al
Barça.
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EL FUTUR DEL
LA CIUTAT
ESPORTIVA
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Un dels gran somnis del barcelonisme
està a punt de convertir-se en realitat:
la Ciutat Esportiva de Sant Joan Des-

pí. Després de la col·locació de la primera
pedra, l'11 de desembre de 2000, i de l'inici
de les obres, el 22 de gener de 2002, en els
pròxims mesos els 'cracks' de Frank Rijkaard
i tots els equips de les categories inferiors es
desplaçaranallà per aentrenar-s'hi. Al capda-
vant de la Ciutat Esportiva, com a màxim
responsable, hi haurà Guillermo Amor, el
millor mirall en el qual mirar-se que podrien
tenir les joves promeses del planter.
Guillermo Amor ha estat una referència per
a molts altres 'cracks' del Barça que han
passat pel planter, com Albert Ferrer o Pep
Guardiola. Amor va arribar a la Masia proce-
dent de Benidorm en 1980 als 12 anys, de la
mà de Joan Martínez Vilaseca i el 23 de
setembre de 1982, sent infantil, va passar a la
història en substituir Maradona en el partit
d'inauguració del Mini. Llavors ja apuntava
per a estrella, fet que es va confirmar anys
després. Va ser un dels líders del 'Dream
Team' i, després de passar pel Fiorentina
italià, el Vila-reial i el Livingstone escocès, ha
penjat les botes per afrontar una aventura
"apassionant". "Jo aportaré -prossegueix
Guillermo- la meva experiència i els meus
coneixements per a la Ciutat Esportiva, a
més de l'afecte que personalment donaré al
Club."
Què fa un responsable de la Ciutat Esporti-
va?"Va tot lligat al futbol base.Al seu funcio-
nament, als equips, a reunions amb els pa-
res, a portar gent a donar xerrades, a realit-
zar un seguiment de cada jugador... Feines
n'hi ha mil", assegura Amor, qui destaca
que "el Barça ha de seguir el seu exemple,

L CLUB

És el futur del
Club. Els 'cracks' i
les promeses del
planter treballaran
molt aviat a la
Ciutat Esportiva de
Sant Joan Despí.
La dirigirà
Guillermo Amor.
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però també és bo aprendre coses d'altres
centres que funcionen, com Clairefontaine.
Josep Colomer -el nou responsable del fut-
bol base- coneix a la perfecció el funciona-
ment d'aquesta escola francesa".
L'exjugador té molt clar que "els nens de 12
o 13 anys no poden estar pensant en els
diners, s'han d'involucrar en l'esperit del
Club, que l'estimin, que el sentin, que
sàpiguen què representen la samarreta i
l'escut i que no dubtin en cap moment que
desitgen jugar al Barça". Amor comenta que
la seva idea és que "el xaval jove no tingui
por al salt definitiu i vegi la porta del primer
equip oberta", raó per la qual "seria molt
bonic que hi hagués una gran relació a la
Ciutat Esportiva entre els 'cracks' i els del
planter del filial, que passin per allà i que fins
i tot mengin junts".
La Revista BARÇA, seguint la seva filosofia,
va reunir a la Ciutat Esportiva a quatre juga-
dors del primer equip, Víctor Valdés, Gabri,
Xavi i Motta, i quatre dels membres de
l'infantil B de la passada campanya que

viuen a la Masia: el lateral dret, Carlos, el
migcampista, 'Cuqui', l'interioresquerre, En-
ric i l'extrem esquerra, Toni. Els petits s'ho
van passar d'allò més bé, mentre que els més

grans van al·lucinar amb l'avançat estat de
les obres, sobretot dels terrenys en els quals
començaran a entrenar-se aviat.
Valdés, Gabri, Xavi i Motta es van erigir la

LA BASE DEL FUTUR
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passada campanya en quatre dels futbolistes
més destacats del quadre blaugrana i en la
present seran també molt importants per a
Frank Rijkaard, qui confia molt en tots. Als
quatre els va encantar la Ciutat Esportiva i
van expressar el seu desig d'anar-hi a treba-
llar com més aviat millor.

Unes instal·lacions de luxe
Sobre els 136.839 metres quadrats els espor-
tistes del Club es trobaran unes instal·lacions
i uns serveis complementaris de primer nive-
ll. L'àrea de futbol professional comptarà
amb un camp de futbol amb grades laterals,
dos d'entrenament, una pista amb parets
laterals i una residència, la responsabilitat de
la qual també recaurà en Amor. L'àrea de
futbol base disposarà dels mateixos terrenys
de joc i a més una zona d'esbarjo amb pisci-
na; mentre que l'àrea de seccions estarà for-
mada per un pavelló poliesportiu per al
bàsquet, un altre per a l' handbol i un altre
per a l'hoquei patins, a més de quatre pistes
poliesportives exteriors.

LA BASE DEL FUTUR

La Revista
BARÇA va
reunir a la
Ciutat
Esportiva de
Sant Joan
Despí quatre
'cracks' del
primer equip
formats en les
categories
inferiors (Víctor
Valdés, Gabri,
Xavi i Motta) i a
quatre promeses
dels infantils,
que viuen a la
Masia: Carlos,
'Cuqui', Enric i
Toni. Molt aviat
s'hi retrobaran,
ja per treballar.
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Visites institucionals. Encapçalada per Joan Laporta, la Junta va visitar el 30 de juny la Generalitat i l'Ajuntament. El Molt
Honorable Senyor Jordi Pujol va desafiar el president Laporta a un simpàtic duel futbolístic.

'Football
AID'. Prèvia
subhasta,
seguidors
culers de tot
Europa van
viure el
somni
d'enfrontar-
se als seus
ídols en el
Camp Nou.

Doble celebració. El 25 de
juny els equips de bàsquet i
d'hoquei sobre patins van
presentar al Palau Blaugrana
dos dels títols conquistats la
temporada 2002-03 per les
seccions blaugrana: la Lliga
ACB i la OK Lliga.

DIA A DIA

Sobre rodes.
Amb la
incorporació del
defensa Miquel
Masoliver, del
porter Carles
Cantarero i del
davanter Sergi
Panadero es
perfila la plantilla
d'hoquei sobre
patins 2003-04.

Reforç de
luxe.
El Barça de
bàsquet va
presentar el
15 de juliol
Roger
Grimau,
escorta
procedent
del Caprabo
Lleida.

II Concurs literari Cafè Baviera. El lliurament de premis va tenir lloc l'11 de
juny en presència del president de la Junta gestora Joan Trayter. El guanyador va
ser Guillem González Bermejo, amb l'obra 'Estiu de 1930', i Pere Guixà va quedar
finalista, amb el conte 'Com es celebra un gol'.
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Amb els empleats.
L'1 de juliol el
president del FC
Barcelona va
mantenir a la zona
presidencial de
l'Estadi una trobada
amb els empleats del
Club. Joan Laporta es
va presentar de
manera oficial i va
elogiar el treball dels
seus interlocutors.

XIV Nit del futbol català. Es va celebrar
al Palau de Congressos de Catalunya amb
l'assistència de Joan Laporta i nombroses
autoritats polítiques i esportives.

Amistós a la Masia. La Junta de Joan
Laporta, que va liderar l'atac, va perdre
davant la secció d'hoquei sobre patins,
reforçada amb jugadors d'handbol.

Record imperible. La inauguració de la
plaça Ricardo Zamora, dedicada al mític
exporter blaugrana, va tenir lloc el 10 de juliol
amb presència del directiu Antoni Rovira.

Solidaritat. Txiki Begiristain es va sumar a
l'homenatge a l'exjugador de l'Europa Sergi
Mascarell, que ha hagut de deixar la pràctica
del futbol per un problema cardíac.

Un altre 'crack' per l' handbol.
David Rodríguez Carvajal va ser presentat el 8
de juliol com a reforç de luxe per al 'Dream Team'
de Valero Rivera .

Conveni de col·laboració. El FC Barcelona
el va subscriure amb l'Ajuntament, la PB Sant
Raval i l'Associació Cultural IBN Batuta.

Reunió del 'G-12'. Laporta va fer el seu
primer viatge oficial a Madrid amb motiu de la
'cimera' pels drets de TV i d'una cita a la LFP.

'Nit del futbol base. Va congregar en un
ambient festiu les figures del futur, que van
aconseguir una magnífica temporada 2002-03.

Canvi en els serveis mèdics. El directiu responsable, Jordi
Monés va explicar la nova estructura mèdica del Club en la qual
destaca la creació de la innovadora Àrea de Ciències de l'Esport.

XII 'Xuntanza' de Silleda. Es va dur a terme
l'últim cap de setmana de juny en terres gallegues i va
constituir el primer encontre de penyes barcelonistes
amb l'assistència del president Laporta.
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ZUVIRÍA

RAFAEL DALMACIO ZUVIRÍA, EL 'TORITO' ARGENTÍ QUE
EMOCIONAVA EL CAMP NOU AMB EL SEU EXCÉS D'ENERGIA,
ÉS AVUI UN PRÒSPER EMPRESARI A CATALUNYA. AGRAÏT AL
BARÇA, FANÀTIC DEL CLUB, NO ES PERD MAI UN PARTIT A
L'ESTADI. "FER UN GRAN EQUIP PORTA TEMPS; LA CLAU NO
ÉS CANVIAR MOLTS JUGADORS, SINÓ NOMÉS DOS O TRES",
ACONSELLA.

R afael Dalmacio Zuviría era un
d'aquests jugadors que es deixen la
pell al camp. D'aquests futbolistes

que posen arrels en el cor del seguidor per la
seva tenacitat, la seva urpa, la seva manera
de dir-li a l'aficionat en ple renou d'un par-
tit: "Si he de morir al camp pel Club i per
vosaltres ho faré." Per això Zuviría va passar
a la història blaugrana com el 'Torito'.
Era defensa lateral dret, encara que també
podia jugar com a interior destre. Va néixer
a l'Argentina, el 1951, i va jugar com a
oriünd en el FC Barcelona entre 1977 i

LES GRANS

'TORITO'
Entre les temporades 1977 i 1982 el seu punt
d'honor va fer les delícies del barcelonisme

TASQUES DEL

1981
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ELS EX

1982. Es va quedar al Club cinc temporades,
en les quals va disputar 215 partits en total,
amb tres Copes del Rei i dues Recopes
d'Europa. "Arribar al Barcelona fou la gran
il·lusió de la meva vida. Per mi, jugar al
Barça va significar més que haver-ho fet en
la selecció argentina", assegura el 'Torito'.

Aquell inoblidable gol a l'Anderlecht
"Sempre estaré agraït al Club per haver-me
fitxat", diu. Al 'Torito' sempre se'l recordarà
per ser l'autor d'un dels gols més llegendaris
de la història del Barça. Va ser a la Recopa
78-79, el tercer de la gran remuntada davant
l'Anderlecht, que va donar peu a la tanda de
penals i, posteriorment, a l'inoblidable títol
de Basilea. "Aquella jugada a pocs minuts
del final va ser una sensació grandíssima,
que encara avui sento." Va ser un gol
d'empenta i decisió, un gol de 'Torito'. Però
seria injust recordar-lo només per uns se-
gons màgics. Aterrar al Barça va ser fruit

d'una trajectòria: "Vaig arribar
del Racing de Santander i encara
que d'allà en tinc molt bons re-
cords, jugar al Barça va ser jugar
en el millor club del món."
Integrat plenament des de fa anys
a la vida a Catalunya, Zuviría,
avui és representant i soci de la
Cooperativa Agrícola i Caixa de
Vins i Caves de l'Arboç, i resideix
en el país al costat de la seva dona
N e l a C a r r e r e s , t a m b é
empresària.
Ell se sent un català més i cull allò
que va sembrar: "La gent al carrer
m ' a p r e c i a . I a m é s t i n c
l'agradable possibilitat de jugar
amb els veterans del Club."
'Torito' recorda que "vaig començar al costat
de Cruyff i vaig acabar amb Schuster, però
l'equip de la temporada 1978/79 va ser el
que millor ho va fer". "Aquest equip tenia

futbol i força. Tenia a Neeskens i
Krankl i vam guanyar la primera
Recopa", agrega. 'Torito' diu
que "solíem sortir amb el
'Boquerón' Esteban. Vam arri-
bar junts al Club, ens vam fer
molt amics i aquesta amistat la
seguim cultivant avui dia amb
les nostres famílies".
Comenta que "sempre vaig a
veure l'equip perquè des que ju-
gava que em vaig fer fanàtic", i
afegeix que "malgrat que l'equip
aquests últims anys no ha tingut
el nostre esperit, avui em veig
reflectit en Puyol, qui té gairebé
la mateixa força que jo, encara
que jo tenia més tècnica. Però ell

és jove i encara pot progressar molt en
aquest sentit". És Rafael Zuviría, el 'Torito'.
Un gladiador inclaudicable del futbol i del
Barça.

Per a Zuviría
el Barça és un
sentiment. Des
que va vestir els
seus colors
frueix i sofreix
amb l'equip.
Espera que
aquest any
arribin els títols.

“Vaig jugar
amb Cruyff
però em
quedo amb el
Barça-79”

2003

“Em veig
reflectit en
Puyol... quasi
té la meva
força”
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA!

LLIGA 1994

La tercera 'Lliga
del transistor'

L a Lliga 93-94 va ser la quarta que el
'Dream Team' va guanyar consecutiva-
ment i la tercera que va aconseguir

gràcies al fet que el seu rival no va poder
guanyar en l'última jornada. Aquesta vega-
da el paper de derrotat li va correspondre al
'Súper-Depor' d'Arsenio Iglesias, que no va
passar del 0-0 a casa davant el València de
Guus Hiddink mentre que en el Camp Nou
Romàrio i Stóitxkov desplegaven la seva últi-
ma exhibició de la temporada. El Sevilla es
va emportar un 5-2, malgrat que es va

avançar dues vegades,
en un segon temps de-
molidor del Barça.
El conjunt deportivista
havia arribat a l'última
jornada amb un punt
d'avantatge, gràcies a l'1-3 aconseguit una
setmana abans a Logronyo. Aquesta mateixa
penúltima jornada el Barça havia vençut per
0-1 al Bernabéu amb un gol d'Amor que
donava vida al conjunt blaugrana. Malgrat
aquest triomf davant del Reial Madrid -fora

de qualsevol opció de
títol- el triomf del Depor
a Las Gaunas gairebé sen-
tenciava laLliga... peròca-
lia guanyar al València en
l'última jornada.

Era la Lliga del 'Chupa-Chups', la llaminadu-
ra que Johan Cruyff degustava a la banqueta,
tres anys després de l'infart que li va fer aban-
donar els cigarrets sense filtre. I en l'última
jornada es va convertir també en la tercera
'lliga del transistor', després de les experièn-

L'eufòria es va
desbordar el 14 de
maig de 1994,
després
d'acabar–se el
Barça–Sevilla i amb
la 'punxada' del
Depor
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El Barça de Cruyff va sumar la seva
quarta Lliga consecutiva, tercera
aconseguida en el darrer alè i amb la
ràdio com a protagonista.

cies dels dos anys anteriors en la beneïda illa
de Tenerife. Però aquest any 1994 el rival no
va ser el mateix.
La Lliga semblava deportivista molt abans del
seu desenllaç. El Madrid s'havia despenjat i
unaderrota a Saragossa (6-3) en la jornada 23
va posar el Barça contra les cordes. En falta-
ven 15 i, sis punts per darrere, es donava la
Lliga per perduda. Però hi va haver reacció i el
Barça va sumar 28 dels 30 punts en disputa.
En l'episodi final, el València aguantava a
Riazor i el Sevilla ja havia estat passat per la
pedra al Camp Nou. A l'últim minut, penal a
favor del Deportivo. Tota l'atenció en les
ràdios. Uns minuts de tensió llarguíssims i...
explosió d'alegria! Cap especialista del Depor
es va atrevir a llançar aquell penal. Va assumir
la responsabilitat Miroslav Djukic. Va llançar.
Amb por. Fluix, ras i al pal dret de González,
que va atrapar la pilota. Eufòria desbordada
cinc dies abans de la final de la Copa d'Europa
a Atenes davant d'un Milan que portava tres
setmanes esperant-los amb les ungles esmola-
des sota una pell de be.
Gairebé deu anys després, aquella final de
Lliga es pot considerar l'última gran exhibició
del 'Dream Team'. I la història és una cosa que
no podrà arrabassar ningú a aquell equip.

Els jugadors del
Barça van celebrar
aquella Lliga sobre la
gespa. Per a Romàrio
va ser el seu únic títol
com a blaugrana; per a
Andoni Zubizarreta,
l'últim.
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TONI ELÍAS

EN
ELS
CIRCUITS

UN CULER

BARCELONISTES IL·LUSTRES
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El jove pilot
manresà és una de
les figures del
campionat del
món. Es va
enganxar al Barça
quan era un nen
amb el 'Dream
Team' i ara
passeja els colors
blaugrana amb la
seva moto per tot
el món.

Toni Elías, a casa
seva amb les seves
dues mascotes i una
samarreta del Barça, el
seu club des de ben
petit.
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Toni Elías és una de les
grans figures del Mun-
d ia l de motos . E l

manresà està realitzant una
brillant campanya en 250 cc i
ha fet vibrar l'afició amb
victòries èpiques com les que
va aconseguir a Jerez i a Le
Mans. Toni és un gran segui-
dor del Barça i passeja els co-
lors blaugrana pels circuits
de mig món.
Malgrat la seva afició per
l'equipblaugrana poques ve-
gades ha estat a la grada del
Camp Nou. El fet de viure
l l u n y d e B a r c e l o n a i
l ' e x i g e n t r i t m e
d'entrenaments que reque-
reix la seva professió li han
impedit acudir més sovint a
l'Estadi. No oblidarà mai la
primera vegada que va estar
a les graderies del Camp
Nou: "Va ser el Barça-València de la
temporada passada, en què hi va ha-
ver unagran mocadorada i greus inci-
dents després del partit. No va ser un
dia molt agradable per debutar com a
espectador", recorda el jove pilot.
Malgrat que no anava al Camp Nou,
Toni Elías és un enamorat del Barça
des de l'època del 'Dream Team'. Ell
llavors era encara nen i explica que
"s'ho passava molt bé veient jugar
aquell equip. Era un passada i un
espectacle veure a Koeman,
Stóitxkov, Laudrup i compan-
yia". Prefereix no comparar-lo
amb el Barça actual i afirma que "són
èpoques diferents".
Les últimes temporades ho ha passat
pitjor, com la majoria de seguidors
del Club, però confia que el futur
immediat ens aporti nous èxits.
El jove pilot manresà no pot ocultar
que "Van Gaal mai m'ha agradat, en

cap de les seves dues etapes". Explica
que "la seva forma de ser i el seu
caràcter no em van convèncer mai.
Crec que es pot motivar els esportis-
tes amb un altre estil". Radomir An-
tic li va causar millor impressió, "va
fer les coses amb bastant criteri i sem-
blava bona persona".
Toni Elías ha tingut contacte amb
alguns jugadors del Barça quan
aquests han acudit al Circuit de Cata-
lunya per presenciar els entrena-
ments o les carreres en directe. El
pilot recorda que "amb Luis Enrique
he coincidit en diverses ocasions, ja
que em sembla que és un gran aficio-
nat al motor. Sergi, que ja no és al
Barça, tambéhavingutdiverses vega-
des".Amb quihamantingutmés con-
tacte és amb el seu 'paisà' Gabri, que
és de Sallent. "Me'l trobo a vegades
per la comarca", comenta.
Al circuit motociclista el futbol es viu

amb molta intensitat, ja que la majo-
ria de pilots són seguidors d'algun
conjunt. Elías destaca que "en els
boxs del meu equip se segueix la Lli-
ga amb especial atenció, ja que gaire-
bé tot el personal és del València i
Fonsi Nieto, l'altre pilot, és del Reial
Madrid. Jo sóc l'únic del Barça i quan
les coses van malament fan moltes
bromes amb mi. Però quan guanyem
em revenjo", diu esbossant un
somriure.
Espanyols i italians són majoria al
circuit i la Champions League ha do-
nat molt joc en les últimes tempora-
des. "Hi ha hagut molts enfronta-
ments del Barça amb equips italians i
les 'topades' amistoses han estat molt
habituals".
Sempre ha preferit les motos a la
pilota. Ell mateix admet que "de petit
jugava amb els amics, però era molt
dolent".

BARCELONISTES IL·LUSTRES

La primera
vegada que
va anar al
camp hi va
haver bronca
i mocadors

Els 'piques'
futbolístics
entre els
pilots són
habituals

“Disfrutava
veient el
Dream
Team. Era
una
passada”
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I guanya una samarreta
signada pel teu ídol

La foto guanyadora
de la secció 'Envia
les teves fotos' del
número 4 de la
Revista BARÇA és la
de J. Antoni Espejo.
Els responsables
d'aquesta publicació
es posaran en
contacte amb el
guanyador per
lliurar-li la samarreta
del seu jugador
preferit signada. La
foto premiada en
aquest número es
donarà a conèixer en
el pròxim.

Guanyador del
número anterior

Per aconseguir la
samarreta del Barça
signada pel teu ídol,
has d'enviar una
carta amb les teves
dades personals, el
nom del teu jugador
favorit i una
fotografia que
destaqui la teva
condició de culer.
Les més originals es
publicaran en
aquesta secció i es
premiarà una de les
imatges publicades
en cada número.
L'adreça postal és:
FC Barcelona / Envia
les teves fotos / Av.
Arístides Maillol,
s/n. 08028
Barcelona.

Bases de
participació

El Barça, a flor de pell. Xavier Deulofeu ens diu
que porta l'escut blaugrana en el cor des de
sempre. I, des de fa uns anys, tatuat a la pell.

El petit Gerard Daniel Palacios, als 3 mesos,
ja enamorat de la pilota l'últim estiu. El seu pare
Daniel ens envia la imatge.

Laura Ginesta s'aferra a la Copa d'Europa.
Ara només espera que el 'Conejo' Saviola, del qual
és admiradora, porti més trofeus al Museu.

Juan Manuel i el seu fill Daniel, barcelonistes
per 'via sanguínia', posen al costat del trofeu de la
Lliga durant la Trobada de Penyes de Santa Pola.

Cristina Jacas, barcelonina i barcelonista de 13
anys, a la seva habitació. El seu ídol és Puyol.

Juliol-Agost de 2003 63



El jugador enigmàtico era..
Pello Artola

1. Després d'abandonar
el FC Barcelona va jugar
en un equip de la Cata-
lunya francesa
2. El polític lleonés José
Luis Rodríguez Zapatero
ha dit recentment que la
seva família es va fer del
Barça gràcies a ell.
3. Va morir el 1995.
4. Va marcar 294 gols com a jugador
blaugrana
5. Després de retirar-se com a jugador
en actiu va tenir l'oportunitat de seure a
la banqueta del FC Barcelona, a princi-
pis dels anys 60.
6. Va ser 'pichichi' de la Lliga, tres vega-
des segon màxim golejador del campio-
nat i en vuit temporades màxim goleja-
dor del Barça, en què va militar durant
13 campanyes.
7. Va formar part de l'equip de les 'Cinc
Copes'.
8. Davanter centre i, entre les seves
múltiples virtus, destacava per la seva
extraordinària facilitat per rematar de
cap.
9. Va ser el segon de la mítica davantera
que Joan Manel Serrat va cantar a
"Temps era temps".
10. No tenia ni un pèl de babau. Per
alguna cosa els seus companys
l'anomenaven 'El Pelucas', un sobre-
nom que va triunfar fins a la posteritat.

DE QUIN JUGADOR
ES TRACTA?

SOLUCIONS AL
NÚMERO ANTERIOR

PASSATEMPS

Horitzontals:
1. El nou projecte. Revolt.
2. Per alguns, el millor entrenador de la història. El
d'oliva és molt preuat. Personatge de comic per als més
petits. Del revés, la nostra terra.
3. La primera. Animal més noble que la gent que el fa
servir com insult. Fotre's de lloros. I no després.
4. Nom de noia que té una penya al Palau. Fer anar la
barca.
5. Instrument de corda amb un teclat. Un milió de
milions. Orient.
6. A dintre de Londres. Motiu començat pel final. El
nom de pila del Howard, històric pivot de l'equip de
bàsquet. Vocal.
7. Profeta del taoisme, girat. Existeix. Que no està a
favor. Sentir.
8. Sigla septentrional. Del revés, l'esquelet de la sardina.
Parts d'esquelet, perè no de sardina.
9. No s'enfonsa a l'aigua i prové d'alguns arbres. Torni a
cremar. Antic testament.
10. Que orna. Fer trossets de la cua fins al cap i amn una
's' de menys.
11. Beguda blanca dolça i refrescant del País Valencià,
començant per Elx i acabant per Vinarós. Obres
Públiques. Marquès que va donar lloc a l'adjectiu 'sàdic'.
12. Punt erogen. Es fa servir per dir que el camp està ple.
Fem servir les cames. Aquesta lletra la porta el nou
'crack' penjada del coll.
13. El cognom de soltera de la senyora Lennon. Del
revés, mesquí. La capital d'Itàlia, escrita a Londres i del
revés. En anglès, després de Crist.
14. Curi. Nen de Ses Illes. Òrgan reproductor d'algunes
espècies vegetals.
15. Guerrers del desert. Mesura de la sensibilitat dels
rodets fotogràfics. Mig tam-tam.

Verticals:
1. Aquest any no la jugarem. El mes de fer el gos.
2. Partit polític que pateix un tractament de criminal. Els
segadors l'esmolen. De cap per avall, que no és dur.
Embarcació.
3. Aquesta lletra a França és como una 'g'. En aquest
moment. La província catalana més meridional.
4. La germana del meu cosí. El que porta el Clint Eastwo-
od. Anar a Madrid.
5. Noies blanques com la llet. Doni armes. Espanya.
6. Exclamació per cridar l'atenció d'algú. Lletra porno.
Fer-lo servir. Organització benèfica.
7. Victòria. Imprescindible per fer un bon sofregit. Caye-
tano. Aquest no el vam fitxar.
8. Relatiu al país de la bota. Parla com una granota.
Nitrogen.
9. Mira de costat. Donin empar començant pel final. La
carta guanyadora del pòker.
10. Déu víking. Embarcació de luxe. Estat Japonès. Cava
darrerament poc valorat i posat boca avall.
11. La lletra de fer ensurts. L'art d'estimular la sensuali-
tat. Molèstia.
12. Amb accent, és un animal; sense accent, és cada una
de les parts de l'animal. Espanya. Itàlia. De cap per avall,
la força que es fa sobre una supèrficie.
13. Bessons units per sempre. Hìstòric cap d'Estat xinès
començant pels peus.
14. La Montiel pel darrere. Cabra montesa. En aquest
moment.
15. L'antic equip del nostre entrenador.

MOTS ENCREUATS

MOTS ENCREUATS
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BARÇALAND

Joaquim Muntañola i Puig
(Barcelona, 1914) ha estat un
dels dibuixants d'humor gràfic i
historietes més populars del
país, sobretot arran de la seva
col·laboració diària a "La
Vanguardia" durant els anys 60;
però va ser també autor d'èxit
d'obres de teatre i novel·les. Va
començar a dibuixar abans de la
guerra civil, en la mítica revista
"El Be Negre", i també ho va fer
al "TBO", on va crear el famós
personatge de 'Josechu el basc'.
De la punta prolífica del seu
llapis n'han sortit milers de
dibuixos, i molts d'aquests
dibuixos per a les pàgines de
"Dicen", "Xut!", "El Mundo
Deportivo", "Vida Deportiva",
"Barça", o "Barcelona
Deportiva", on ha retratat amb
el seu traç precís i espontani els
protagonistes de l'actualitat
blaugrana. Avui us presentem
unes expressives i encertades
caricatures de Flotats, Navarro,
Manchón i César, que va
publicar a les pàgines d'"El
Mundo Deportivo".

L'ESPURNA
CULER DE
MUNTAÑOLA
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