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Ja han començat les votacions per trobar el jugador amb més fair play de l’última temporada
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“M’hagués agradat jugar molt més     
amb el meu mite de jovenet, César”

V
a ser un dels millors 
jugadors espanyols de 
tot el temps, i això ho 
demostra el fet d’haver 
sigut el primer jugador 

que vestia la samarreta del FC Bar-
celona a aconseguir la Pilota d’Or. 
Va ser l’any 1960. Luis Suárez (La 
Corunya, 1935) Va fer viure i va viu-
re uns anys daurats al Club, amb 
dues Lligues, dues Copes de Fires 
i dues Copes del Generalíssim. Viu 
a Milà, però sempre que pot torna 
a Barcelona per retrobar-se amb 
antics companys de l’Agrupació.
1. Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el Barça? 
Un any abans de venir al FC Barce-
lona anava darrere els jugadors del 
Barça a demanar-los autògrafs, o 
sigui que tenir l’oportunitat de ve-
nir a jugar aquí va ser una emoció 
molt gran.
2. El millor moment que recordes 
del teu pas pel Barça va ser... 
Del 58 al 60, en què l’equip va 
guanyar dues lligues, dues Copes 
de Fires i a mi em van atorgar la 
Pilota d’Or.
3. Un partit per oblidar. 
L’últim partit que vaig jugar amb el 
Barça abans d’anar-me’n a l’Inter 
de Milan. Va ser la final de la Copa 
d’Europa a Berna, que vam perdre 
contra el Benfica. Aquest partit el 
voldria esborrar de la meva vida 
futbolística però no puc. 
4. Quina era la teva activitat pre-

MArC CAsAnOVAsLuis Suárez, a la imatge entre Jordi Cardoner i ramon Alfonseda, en un dels últims actes de l’Agrupació

ferida a les concentracions? 
L’única cosa que fèiem a les con-
centracions era jugar a les cartes.
5. Tenies alguna superstició o ma-
nia quan sorties al camp? 
Preferia comptar més amb mi mateix 
que no pas amb la superstició.
6. Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs? 

El mite que tenia jo de jovenet era 
César, però vaig jugar pocs partits 
amb ell. M’hagués agradat jugar-ne 
molts més.
7. De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun que 
no regalaràs mai? 
La Pilota d’Or, que vaig guanyar el 
1960 com a millor jugador euro-

peu. És tant personal i prestigiós... 
per mi representa una mica de tot 
el que vaig fer a la meva carrera 
futbolística.
8. Què ha de millorar en el món 
del futbol? 
Els jugadors avui són molt més for-
ts, ràpids i resistents, però penso 
que tècnicament no han evolucio-

nat tant.
9. Ja hem vist el millor Barça de 
la història? 
El Barça actual passarà a la his-
tòria perquè ha fet coses grandio-
ses. segurament per a molts serà 
el millor de tots. Per altres pot 
ser que siguin millors els d’altres 
èpoques, com per exemple al que 
jo vaig jugar, que no estava gens 
malament.
10. De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut? 
A casa meva eren carnissers, però 
a mi m’agrada. Quan era petit tenia 
una passió per la cirurgia.
11. La pròxima pilota d’or ha de 
ser per... 
Li donaran una altra vegada a Mes-
si si continua així! n
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Socis exjugadors
Ignacio Castro García
Carles Cuadrat Xiques
Jordi Esteve Mele
José Antonio García Alonso
Juan Antonio Orenes Delgado 

Socis simpatitzants
Artur Golart Prat
Joan Anton Meléndez Gea
Frederic Sardà Tàmaro

Defuncions socis exjugadors
Miguel Codola Camps
Enrique Orizaola Velázquez

Defuncions simpatitzants
Josep Maria Bosch Garriga
Antoni Cardoner Blanch
Joan Freixas Riera
Carles Barnils Vilà

nous socis de 
l’agrupaciÓ

El millor Barça
de la història

“L’actual ha fet coses 
grandioses, pero el que jo hi vaig 
jugar no estava gens malament”



T
othom que vulgui pot par-
ticipar a les votacions del 
4t. Premi Barça Jugadors, 
creat per l’Agrupació per 
distingir el jugador del  

Barça amb més joc net de l’última 
temporada, fins el 30 de juny. A 
diferència d’altres guardons de 
caràcter esportiu, el Premi Barça 
Jugadors no es regeix per una es-
tadística sinó per les actituds del 
jugador dins i fora del camp. 

El Premi, patrocinat per Damm, 
distingirà aquell que està més 
allunyat de polèmiques, en els seus 
actes i celebracions, el que durant 
el partit es comporta amb més es-
portivitat o el que ha rebut poques 
targetes o sancions, característi-
ques que ja van demostrar en el 
seu moment els anteriors guardo-
nats: Bojan Krkic, Andrés Iniesta i 
Xavi Hernández. “La nostra missió 
és ajudar els excompanys que ho 
necessiten, però amb aquest Pre-
mi volem anar més enllà, volem 
posar nom i cognoms als valors 
que tant bé defineixen el nostre 
Club”, assegura Ramon Alfonseda, 
president de l’Agrupació. 

Amb aquesta iniciat iva el 
col·lectiu d’exjugadors busca la 
implicació de l’afició blaugrana 
per trobar el membre del primer 
equip amb una millor conducta 
dins i fora del camp al llarg dels 
68 partits que es van disputar en-
tre els mesos d’agost i juny. Com 
en l’anterior edició del Premi, una 
vegada finalitzat el període de 
votacions, un jurat es reunirà a 
principis de juliol i decidirà, entre 
els sis jugadors més votats, qui 
s’emporta el guardó. 

Per incentivar les votacions, en-
tre tots els participants a la vota-

Obertes les votacions per trobar                   
el jugador del Barça amb més fair play

FINS EL 30 dE juNy

Vota fins el 30 de juny a través 
de l’aplicació que trobaràs fent 
“M’agrada” a www.facebook.
com/FCBJugadors
No et perdis l’esport de la cam-
panya. Mira’l a www.youtube.
com/FCBJugadors

aIxí ES poT voTar

ció es sortejarà un viatge per a 2 
persones per acompanyar el Barça 
en un desplaçament de Lliga o de 
Copa del Rei.

1 de juny: el primer vot
El president del FC Barcelona, 
Sandro Rosell, va ser el primer en 
votar, en un acte institucional que 
es va fer minuts abans de l’últim 
partit de lliga, que va enfrontar el 
Barça i el Màlaga. En l’acte tam-
bé hi va ser Ramon Alfonseda, el 
director general de Damm, Enric 
Crous i el directiu del Club, Silvio 
Elias. Des d’aleshores, centenars 
de persones ja han participat a 
la votació a través del facebook 
de l’Agrupació i personatges com 
Manel Fuentes o l’actor David Fer-
nández també s’han volgut sumar 
a la campanya per trobar el jugador 
blaugrana amb més fair play.

del futbol al futbolí
“Qui juga net es guanya el res-
pecte dels altres” o “El joc net es 
mostra tant en saber guanyar com 
en saber perdre” són dues de les 
sentències que es poden escoltar 
a l’anunci de la campanya del Pre-
mi Barça Jugadors. Està protago-
nitzat per 4 exjugadors del Barça 
de generacions diferents però que 
coincideixen més d’una vegada a 
les activitats de l’Agrupació. Lobo 
Carrasco, Santi Ezquerro, Michael 
Reiziger i Josep Moratalla reflexio-
nen al voltant del joc net mentre 
s’ho passen bé com bons amics 
jugant al futbolí. n

FOTOS: DAVID CUELLAEnric Crous, Sandro Rosell, Silvio Elias i Ramon Alfonseda van fer una crida a la participació

Sandro Rosell va ser el primer a votar i Carrasco, Ezquerro, Reiziger i Moratalla van fer campanya jugant al futbolí
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Xavi va dedicar als seus pares el Premi Barça Jugadors
Dificultats d’agenda van fer que 
Xavi Hernández, guanyador de la 
tercera edició del Premi Barça Ju-
gadors, no pogués recollir el guar-
dó fins el 23 de maig. Aquell dia 
la Sala París del FC Barcelona es 
va omplir per presenciar el lliura-
ment del premi al capità del primer 
equip. El va recollir en presència 
del President del FC Barcelona, 
Sandro Rosell. I Xavi el va dedicar 
al seus pares, a qui deu no tant 
la seva manera de jugar, com sí la 
manera de ser. 
Com és habitual en aquesta ceri-
mònia, es va fer una menció espe-
cial a un exjugador del Club que en 
la seva etapa hagués destacat pel 
seu joc net. En aquesta ocasió la 
menció va ser per Ferran Olivella.

FOTOS: JAVIER FERRÁNDIZ
Xavi Hernández va recollir el premi envoltat de la seva família
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80 participants a la Folga 65 de Sitges
La Folga 65, organitzada un any 
més per la Fundació Barça Vete-
rans, va reunir a finals de maig a Sit-
ges una quarantena d’exjugadors 
del primer equip del Barça més 
grans de 65 anys, en un esdeveni-
ment que ja s’ha convertit en una 
activitat de referència de l’entitat. 
Exjugadors com Josep Fusté, Car-
les Rexach o José Antonio Zaldúa 
no van faltar a la cita.
Com és habitual al mes de maig, 
la Folga va reunir un bon nombre 
d’exjugadors del primer equip i els 

seus acompanyants. En aquesta 
ocasió, Sitges va ser la localitat 
escollida per la Fundació per reunir 
antics companys de vestidor i dife-
rents generacions: Josep Seguer, 
Martí Vergés, Justo Tejada, Pere 
Valentí Mora, Joaquim Rifé, Eladi 
Silvestre o Josep Palau. Al llarg del 
cap de setmana van participar a 
diferents activitats lúdiques, com 
una visita a les Bodegues Torres o 
un sopar de gala, on també hi va 
assistir el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda.

ABJ

FOTOS: ABJ

Els exjugadors del Barça comparteixen 
la seva experiència amb els més joves
D

urant les últimes set-
manes diferents mem-
bres de l’Agrupació han 
protagonitzat xerrades 
amb alumnes d’escoles 

i joves esportistes, al voltant de 
diversos valors del futbol com el 
respecte, la tolerància a la frustra-
ció o el sacrifici. Amb aquestes tro-
bades, els joves no només tenen 
l’oportunitat de fer totes les pre-
guntes que vulguin a l’exjugador, 
sinó que poden compartir amb ell 
les experiències que vivia quan te-
nia l’edat dels joves, ja que en la 
majoria de casos aquests jugadors 
ja formaven part de la disciplina 
del FC Barcelona o tenien molt en-
focada la seva carrera cap al món 
del futbol.

Aquest va ser precisament el 
cas de Gerard López, que des de 
molt petit tenia un somni: jugar al 
primer equip del Barça. L’exjugador 
granollerí el va explicar durant la 
visita que va fer dies enrere a 
l’Escola Salvador Llobet, a la seva 
ciutat natal. Allà es va reunir amb 
els alumnes de 4t de primària, amb 
qui va compartir no només la seva 
passió pel futbol i el Barça, sinó 
l’esforç que li va suposar arribar-
hi i el sacrifici que va haver de fer 
quan a l’edat de 32 anys va deixar 
el futbol professional. 

Gerard, que continua jugant 
amb l’equip de l’Agrupació, els va 
remarcar la importància d’estudiar, 
especialment els idiomes, pels 
quals ells sent molta curiositat. Els 
alumnes també li van preguntar si 
coneixia Messi, cosa que ell va res-
pondre que va ser un dels primers 
amb qui va parlar quan l’argentí va 
començar a entrenar amb el primer 
equip del Barça. 

Precisament Messi va ser un 
dels personatges sobre el que es 
va parlar en les sessions Educas-
port, dirigides a més de 100 joves 
de barris de Lleida i que van pro-
tagonitzar Xavier Sánchez Jara i 
Antoni Pinilla. 

Gerard i 
Pinilla van 
explicar als 
nanos de 
Granollers 
i Lleida 
les seves 
experiències 
al primer 
equip del 
Barça. Van 
parlar de 
tot allò que 
aporta la 
pràctica de 
l’esport

En les seves intervencions, els 
dos exjugadors blaugrana van mos-
trar un vídeo d’un penal fallat pel 
quatre vegades pilota d’or. Aques-
ta errada del argentí serveix per 

introduir el tema de la tolerància 
a la frustració, del saber encaixar 
les errades i de la importància de 
l’esforç per poder millorar. 

En aquestes xerrades també 

van parlar sobre tot allò que aporta 
la pràctica de l’esport d’equip i de 
la necessitat de jugar per passar-
s’ho bé, especialment en les edats 
més joves. n

Èxit de participació  
al 2n Partit Social
L’Agrupació va organitzar el 
19 de maig a Taradell un nou 
Partit Social dirigit als exjuga-
dors majors de 55 anys. Un 
total de 60 persones van par-
ticipar al partit de veterans i 
al posterior dinar popular, en 
una festa que també va servir 
per celebrar el 65 aniversari 
de Joan Casassas, membre 
de l’ABJ i col·laborador de 
l’entitat en l’organització 
d’esdeveniments com la 
Trobada. La jornada es va 
completar amb una visita a la 
seu de la PB Taradell.

Tot ple pel viatge a Verona
50 persones s’han apuntat al 
viatge a Verona organitzat per 
la Comissió d’Oci i Lleure. La 
sortida serà del 12 al 14 de 
juliol i, tal com es va explicar a 
la reunió informativa celebrada 
fa uns dies, tindrà com a punt 
culminant l’assistència a la 
representació de l’òpera Aïda, 
de Giuseppe Verdi, que es farà 
a l’Arena de Verona.

Borsa de Trebal de l’ABJ
El servei d’orientació labo-
ral i de borsa de treball de 
l’Agrupació ja funciona a ple 
rendiment, amb l’objectiu 
d’acompanyar els membres de 
l’ABJ en la millora en l’àmbit 
laboral o a buscar ocupació. 
Tots aquells socis interessats 
poden posar-se en contacte a 
través del mail formacio@ju-
gadorsfcbarcelona.cat. D’altra 
banda, l’Àrea de Formació ja 
treballa en la programació de 
propostes formatives per al 
curs 2013-2014.

Breus

28 aniversari PB Vilarreal, Carnet d’Or 
de l’ABJ 
Assistència de Pere Valentí Mora
50 aniversari PB Olesa de Montserrat
Assistència de Paco Clos
40 aniversari PB Sant Celoni 
Assistència de Paco Clos
25 aniversari PB Saragossa 
Assistència de Robert Fernández
20 aniversari PB Calafell 
Assistència de Salvador Sadurní
20 aniversari PB Alcañiz 
Assistència de Robert Fernández
12a. Trobada Penyes Tarragona Nord 
Assistència de Salvador Sadurní
 Inauguració PB Cardedeu
Assistència de Paco Clos
Inauguració PB Sils
Assistència de Paco Nieto
1r. aniversari PB Campins 
Assistència de Joan Torrent
Col•loqui sobre Ramallets PB El Papiol
Participació de Pere Valentí Mora
Presentació del llibre i cartell de la PB 
Villabalter
Assistència de Ferran Olivella
Taula Rodona sobre Josep Raich de la PB 
Josep Raich
Participació de Josep Seguer

L’ABJ, AMB LES PENYES



Victòria sobre els veterans 
de França a Nimes (1-2)
L’equip de l’Agrupació va guanyar (1-
2) la selecció francesa de veterans 
en un partit que es va jugar el 18 de 
maig a Nimes (França). L’amistós va 
reunir un bon nombre d’exjugadors 
blaugrana que va oferir un bon espec-
tacle de futbol, en un esdeveniment 
marcat per la pluja i per la coincidèn-
cia amb les Fires de Nimes, una de 
les més concorregudes de la zona.

Els gols de l’equip de l’Agrupació 

els van marcar Arpón i Mingo, men-
tre que l’expedició es va completar 
amb Robert Fernández, Víctor Muñoz, 
Michael Reiziger, Santi Ezquerro, Xa-
vier Sánchez Jara, Fuentes, Vilches, 
Miracle, Moner, Tomàs, Blanquera, 
David Garcia, Xavi Molina i Carles 
Rexach II. Amb l’equip, que estava 
entrenat per Xavi M. Villena, també 
hi va viatjar el directiu de l’Agrupació, 
Josep Marcet.

ABJ

ABJ

Fora de la Lliga Indoor 
als quarts de final
L

’equip de l’Agrupació Ba-
rça Jugadors va quedar 
fora de la competició de 
la Lliga Indoor després 
de perdre davant els ve-

terans del FC Porto (13-10) en el 
partit corresponent als quarts de 
final i que es va jugar a la ciutat 
portuguesa el 30 de maig. Malgrat 
que el partit va ser molt igualat, 
la superioritat dels portuguesos 
en la seva concreció –sobretot a 
la segona part– i alguna decisió 
arbitral controvertida van afavorir 
la victòria del FC Porto. 

El partit es va disputar al Pavelló 
Dragao Caixa, a la ciutat esportiva 
del club portuguès, que es va om-
plir de gom a gom per presenciar 

l’enfrontament. Per part blaugrana, 
Ezquerro i Reiziger van ser els prin-
cipals transformadors, tot i que, un 
partit més, el jugador més destacat 
del combinat entrenat per Villena 
va ser el porter Felip, amb un reci-
tal d’aturades espectaculars. 

desenllaç fatal
El partit havia arribat a mitja part 
amb empat a cinc gols, però a la 
represa el Porto va escapar-se al 
marcador i l’equip de l’Agrupació 
no va aconseguir superar-lo. Els 
integrants de l’equip en l’últim par-
tit indoor de la temporada van ser 
Felip, Julio Iglesias, Albert Tomàs, 
Arpón, Ezquerro, Pinilla, Mingo, 
Sánchez Jara, Luque, Reiziger i 
Quique Martín.

Amb la derrota de Portugal, 
l’equip de l’Agrupació Barça Ju-
gadors va tancar la participació a 
la Lliga Indoor amb força irregula-
ritat pel que fa als resultats: dues 
victòries davant el Real Madrid i 
l’Atlètic de Madrid, un empat amb 
el València i les derrotes amb els 
veterans de l’Espanyol i els del 
FC Porto. nL’equip de l’Agrupació que va caure a Portugal davant el FC Porto

Una acció del darrer partit de la fase regular, contra el RCD Espanyol ABJ
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21/04/2013

Torroella – Barça Jugadors       3-2
Barrado i Verdú

28/04/2013

Barça Jugadors – UB Catalònia 1-0
Rengel

03/05/2013

RCD Espanyol – Barça Jugadors       13-6
Sánchez Jara (2), Óscar Arpón, Quique Mar-

tín i Luque

11/05/2013

Castellbisbal – Barça Jugadors     0-4
Ezquerro, Mingo, Retuerto i Vilches

11/05/2013 · Final Torneig Santa Susanna

Barça Jugadors – Team Albion      2-0

18/05/2013

Veterans França – Barça Jugadors      1-2
Óscar Arpón i Mingo

26/05/2013 

Veterans Berga – Barça Jugadors      2-8

30/05/2013

FC Porto - Barça Jugadors      13-10
Ezquerro (3), Reiziger (2), Óscar Arpón (3), 

Quique Martín i Albert Tomàs

13/06/2013

Barça Jugadors – Real Madrid      0-5

Barça Jugadors – Spartak Moscou     2-1
Reiziger i Sergi Pérez

ÚLTIMs parTITs

21/06/2013
Barça Jugadors – Selecció Suïssa     

22/06/2013
El Campello – Barça Jugadors
Homenatge a Fèlix Palomares

29/06/2013
CFS Montsant – Barça Jugadors      

29/06/2013
Veterans Pedro Muñoz – Barça Jugadors  

30/06/2013
Veterans EC Granollers – Barça Jugadors
Partit del Centenari de l’EC Granollers

02-07/07/2013
Torneig Internacional a Dubai

06/07/2013
Veterans Navàs – Barça Jugadors +55

06/07/2013
Veterans El Vendrell - Barça Jugadors     
Partit del Centenari d’El Vendrell

16/07/2013
Partits de Final de Temporada

prÒXIMs parTITs
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Es prepara un programa d’avantatges 
comercials pels socis de l’ABJ
En pocs mesos, els socis de 
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
tindran accés a un programa 
d’avantatges comercials. Fa unes 
setmanes ha començat la cam-
panya per captar una sèrie de 
descomptes que provindran, en 
una primera fase, dels mateixos 
membres de l’entitat que tinguin 
empresa i que vulguin oferir els 
seus productes i serveis amb un 
descompte especial. Aquesta 

iniciativa respon a l’objectiu 
solidari de l’Agrupació, ente-
nent que entre els mateixos 
membres de l’entitat es pot 
establir una col·laboració 
mútua. 
Amb la posada en marxa 
del programa d’avantatges 
comercials el nou carnet de 
l’Agrupació Barça Jugadors, 
que s’ha començat a distribuir fa 
pocs dies, tindrà una nova utilitat, 

la d’accedir a descomptes i tractes 
exclusius.

150 exjugadors del Barça participen 
a la 12a. Trobada d’Almacelles

L
a localitat d’Almacelles 
(Segrià) va acollir el 8 
de juny la 12a. Troba-
da de Jugadors del FC 
Barcelona, organitzada 

per l’Agrupació i en què van par-
ticipar 150 exjugadors del Barça 
i els seus acompanyants. En to-
tal, 250 persones que van om-
plir la jornada de barcelonisme 
i història. Entre els participants 
hi havia Xavier Sánchez Jara, 
fill d’aquesta localitat i amfitrió 
de la festa.

La Trobada també va servir 
per retre reconeixement als 
exjugadors del Barça nascuts 
o residents al Segrià, i que van 
assistir als actes: Rafael Aru-
mí, David Franqué i Joan Ramon 
Puig Solsona, Ramon Argilés, a 
més de Sánchez Jara. Tots ells 

van rebre l’escultura de la Sama-
rra Blaugrana. Durant el matí es 
van fer quatre partits al municipal 
d’Almacelles, amb exjugadors del 
Barça de diferents generacions i 

categories. En els últims partits 
també hi van participar alguns 
veterans de l’EFAC Almacelles, el 
club local on encara juga Sánchez 
Jara. Prebenjamins i benjamins del 

club lleidatà també van jugar un 
partit d’exhibició, just abans del 
xut d’honor de la Trobada, protago-
nitzat per l’alcalde, Josep Ibarz, la 
regidora d’Esports, Montse Noró, 
el president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda i un dels capitans de 
la història del Barça, José Anto-
nio Zaldúa. Tant el president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, com 
el directiu del FC Barcelona, Silvio 
Elias, van dedicar unes paraules dels 
seus parlaments a la implicació del 
Club en el procés que viu Catalunya, 
i van indicar que l’any que ve, amb 
motiu del 300 aniversari dels fets de 
1714, caldrà tenir en compte aques-
ta efemèride a l’hora d’organitzar 

actes com la Trobada. Per la se-
va part, l’alcalde d’Almacelles va 
posar de manifest el vincle de la 
localitat amb el Club i la ciutat de 
Barcelona.

En aquesta ocasió la Trobada ha 
estat possible gràcies a la implica-
ció del FC Barcelona, l’Ajuntament 
d’Almacelles, la Penya Barcelonista 
La Clamor, Fruites Espax, l’EFAC Al-
macelles, Damm, Codorniu, Heinz, 
Sport Gol 2000 i We. n

FOTOS: JOSEP MARIA AROLASAlmacelles va acollir la Trobada de Jugadors del FC Barcelona el passat cap de setmana

18 de juny
Memorial Kubala (12 h - Auditori 1899). Amb 
Ferran Olivella, Justo Tejada i Luis Suárez.
18 de juny
Conferència ‘La importància de les emocio-
ns’ (18 h - Seu de l’Agrupació)
20 de juny
Teatre ‘La Cena de los idiotas’ (20 h - Teatre 
Apolo de Barcelona)
30 de juny
Últim dia per votar el Premi Barça Jugadors 
(facebook.com/fcbjgadors
18 de juliol
Assemblea Àrea Esportiva (18 h - Seu ABJ)

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS



exjugadors

Joan Franch
Davanter centre
Joan Franch Xargay (Santa Cristina 
d’Aro, Girona, 07-01-1941). Germà 
de l’exjugador del primer equip Josep 
Franch. Va jugar tres temporades. 
Al Juvenil (58-59) i Amateur (59-60 i 
60-61). Era davanter centre i va jugar 
algún amistós amb el primer equip. 
Abans de jugar al Barça va fer-ho al 
Banyoles i a la selecció catalana ju-
venil. Després de fer-ho a l’equip bar-
celonista va defensar les samarretes 
del Girona, Figueres i Banyoles.

Esteban Junqué    
Defensa central
Esteban Junqué Català (Barcelona, 
14-02-1944). Va arribar al Barça 
l’any 1955 i va defensar la sama-
rreta de l’entitat des de la tempora-
da 1955-56 a la 1959-60, passant 
per l’Infantil, Juvenil i Amateur. Ju-
gava de central. Abans d’arribar al 
Barça va jugar al Roses i al Sants i, 
després de fer-ho al Barça, va jugar 
a les files del Maó i El Masnou.

Fernando Gil       
Va escollir la banca
Fernando Gil Villanueva (Barcelo-
na, 16-09-1943). La seva és una 
història curiosa. Un mes abans de 
començar a treballar a un banc el 
van veure jugar al carrer i el Barça 
el va fitxar. Era l’any 1958. En tenia 
14. Ho va deixar quatre anys més 
tard. O anava a l’Amateur o feia 
carrera a la banca. Era un gran mi-
gcampista amb vocació ofensiva. 
El futbol va perdre un talent.

FCBARCELONA

J
oan Antoni Celdrán Monto-
ya va defensar la porteria 
del FC Barcelona entre el 
1959 i el 1963. Va néixer a 
L’Hospitalet (Barcelona) el 

25 de març de 1936. Fill de José i 
Salvadora, de Mazarrón (Múrcia) i 
Almeria respectivament, va ser el 
segon de tres germans (Andrés i 
José) d’una família sense antece-
dents esportius. “El més rodó que 
haviem vist a casa era una tauleta 
de xocolata”, bromeja…                    

Celdrán va fer realitat el somni 
de jugar al FC Barcelona gràcies a 
la seva constància. “Un dia el club 
feia proves a La Bordeta i allà que 
m’hi vaig presentar”, recorda. Te-
nia només 13 anys. El senyor Bo-
ter, un caçatalents d’aquells anys, 
no va dubtar i el va fitxar pel Juvenil 
B, on tenien cabuda nanos a partir 
de 14 anys. Celdrán va haver de 
falsificar el seu any de naixement 
per poder jugar.

Va passar pel Juvenil A, Ama-
teur B i Amateur A. Llavors va anar 
cedit una temporada a la UA Horta, 
que jugava a Tercera Divisió. Des-
prés va tornar a al Barça per ju-
gar a L’Espanya Industrial, el filial. 
Amb aquest equip va aconseguir 
l’ascens a Primera i, amb el nom 
de Condal, la temporada 1956-57, 
va debutar a la màxima categoria. 
Les campanyes següents, 1957-
58 i 1958-59 va seguir a la porte-
ria del Condal, ara a Segona.

La temporada 1959-60, ja amb 
Helenio Herrera a la banqueta, va 
donar l’esperat salt al primer equip 
del FC Barcelona. “Vaig anar a un 
amistós a Palma, encara jugant a 
L’Espanya Industrial i li va agradar 
com vaig jugar. Llavors, al viatge 
de tornada, es va asseure al meu 
costat i m’ho va preguntar tot… Si 
vivia amb els pares, si tenia núvia, 
si tenia vicis… Tot sobre la meva 
vida menys el futbol. No vaig poder 
sortir perquè erem a l’avió”.

Celdrán era un porter molt àgil, 
volava, era de goma. I agafava les 
pilotes, no les rebutjava. Les hores 
d’entrenament per perfeccionar la 
tècnica de blocar serien incompta-
bles. “Els entrenadors xutaven 
de molt aprop, eren sesions molt 
intenses. L’objectiu, és clar, era 
evitar les segones jugades que pot 
haver-hi en un rebutg”.

Va arribar en un moment com-
plicat. A la porteria hi havia Rama-
llets i Medrano. Va jugar poc. Això 
vol dir que va veure molts partits 
des de la banqueta, sempre al 
costat d’Helenio Herrera perquè 
“em volia al seu costat, deia que 
li donava sort. I llavors, recordem-

ho, no havia possibilitat de fer 
canvis…”. També recorda que, a 
poques hores del Barça-Madrid de 
Copa d’Europa, em va dir: “Avui és 
el meu últim partit”. I ho va ser… 
“Era un visionari”, diu Celdrán. 
“Era únic, ho sabia tot… Aconse-
guia que tothom sortís a jugar amb 

el cap calent”. En un Valladolid-Ba-
rça, recorda, “el públic ens tenia 
moltes ganes. ¿Què va fer? Doncs 
sortir uns minuts abans al camp, 
feia veure que mirava la gespa… 
Tothom el va escridassar. Llavors 
ens va dir: Ara ja poden sortir vos-
tès. Ja s’han cansat”. I encara una 
altra història: “Havíem guanyat a 
Sevilla, al Betis i va entrar el presi-
dent, Miró-Sans. Abans ens havia 

dit que, quan aparegués, no paré-
ssim de cridar perqué ell diria que 
ens havia promès prima doble”.

Va  have r  d ’ ana r  ced i t  a 
l’Osasuna (1960-61) perquè vo-
lia jugar. A Pamplona va anar amb 
Fusté i Salvador i va ser campió de 
Segona i el porter menys golejat. 

El Barça el va reclamar i va signar 
per tres anys més. Però només en 
va estar dues (1961-62 i 1962-63) 
perquè tampoc jugava. El Barça ha-
via fitxat Pesudo, que li va barrar el 
pas. Va anar traspassat a l’Elx, on 
va jugar dos anys (1963-65) i des-
prés va fitxar pel Pontevedra, on es 
va consolidar. A Pasarón va estar 
cinc anys (1965-70). Va viure un 
ascens i un descens. “Volien que 

renovés, però la família tira molt. 
Era l’hora de tornar a casa”. 

Encara va tenir temps de jugar 
a Catalunya, concretament al Sant 
Andreu, on va penjar els guants. 
A l’equip quatribarrat recorda una 
campanya de Copa. “Vam arribar al 
quarts de final. Ens va eliminar el 
Sevilla per només un gol”. A l’equip 
andreuenc va ajudar l’entrenador, 
Lluís Aloy, i va veure que el món 
de les banquetes també li agra-
dava. Es va treure el carnet i va 
començar una altra etapa. Va diri-
gi d’altres equips, a la Gramenet, 
Esparraguera, Europa, Lloret, Man-
lleu… Després va ser professor a 
l’Escola TARR i caçatalents al Ba-
rça. També entrenador de l’equip 
de l’Agrupació. Com confessa, “el 
Barça ha estat la meva vida”.

Va tenir quatre fills: Joan, Maria 
Dolors, Pau i Jordi. El petit, Jordi, 
fou l’únic que va jugar al futbol (va 
fer-ho a l’infantil de l’Espanyol) i 
el tercer, Pau, juga amb els vete-
rans. n

Porter de la dècada del seixanta. 
‘Volava’ i la seva gran qualitat era 
aturar la pilota, mai rebutjarla

CELDRÁN
La HIsTÒrIa

El Barça, la seva vida  
Celdrán volia jugar 
al Barça i ho va 
aconseguir gràcies a 
la seva constància. 
Un porter molt àgil
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Xavi ja té el 
Premi Barça Jugadors
Ja han començat les votacions per trobar el jugador amb més fair play de l’última temporada
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