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ONZE INICIAL

Gabriel Garcia de la Torre ‘Gabri’

“Recordo molt els ànims que vaig rebre
dels companys quan em vaig lesionar”

A

quest mes de febrer
està a punt de fer els
35 anys i actualment
forma part de la plantilla del FC Lausanne de
Suïssa. Gabriel Garcia de la Torre, Gabri (Sallent, 1979) va jugar
prop de 200 partits amb el FC
Barcelona, entre el filial i el primer
equip, en els 9 anys que va vestir
la samarreta blaugrana. Acabada
la temporada 2005-2006, la de la
Champions de París, va emprendre
una aventura de 4 anys amb l’Ajax
de l’Amsterdam, i abans d’aterrar
a terres suïsses va jugar un any
a Qatar. Amb tot aquest temps
també ha tingut temps de debutar amb l’equip de futbol indoor
de l’Agrupació. Ens atén en una
pausa del curs d’entrenador que
segueix aquests dies a la seu de la
Federació Espanyola de Futbol.
1. Quina emoció vas sentir el dia
que vas debutar amb el primer
equip?
Va ser el primer partit de Lliga
1999-2000, contra el Saragossa.
Va ser una emoció molt especial,
perquè des que era petit tenia
l’objectiu d’arribar a jugar al primer equip del Barça. Vaig haver
de lluitar molt per aconseguir-ho i
per això l’emoció va ser molt gran.
L’altra cosa és el que costa mantenir-se a primera fila.

2. El millor moment que recordes
del teu pas pel Barça va ser...
Un partit de Champions en què
vaig marcar dos gols. Per un jugador que no és golejador va ser un
dels dies més importants.
3. Un partit per oblidar.
Casualment va ser un enfrontament amb el Saragossa, el partit
en què em vaig trencar els lligaments.
4. Quina era la teva activitat preferida a les concentracions?
M’agradava mirar pel·lícules.
5. Tenies alguna superstició o mania quan sorties al camp?
Tant al Barça com a l’Ajax, més que
una superstició tenia la mania de
fer servir alguna part del vestuari que m’havia anat bé la jornada
anterior. Un dia podien ser unes
bótes i l’altre unes canelleres.
6. Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Amb Johan Cruyff.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?
A banda dels trofeus més importants que vaig guanyar, em fa molta il·lusió guardar una samarreta
molt significativa que van portar
els meus companys per donar-me
ànims quan em vaig lesionar.
8. Què ha de millorar en el món
del futbol?
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nous socis de
l’agrupaciÓ
Socis exjugadors
Maria Teresa Andreu Grau
Harina Babangida
Ignacio Caña Pavón
Juanjo Carricondo Pérez
Rubén Casado Royo
Gloria Comas Tarrés
Alícia Estivill Ropero
Pilar Gazulla Montero
Núria Gómez Amat
Rubén Iturbide Núñez
Anna Jaques Vidal
Hansi Krankl
Núria Llansá Fernández
Jaume Llaveria Danés
Pablo Martínez Estrella
Gaizka Mendieta
Òscar Ollés Lleonart
Lolita Ortiz Castaño
Josefa Ros Verdugo
Marcial Serrano Durán
María Luisa Vilaseca Blasi
Socis simpatitzants
Ramon Adell Ramon
Marcelino Álvarez Hurtado
Ignacio Álvarez Martos
Roger Arús Casanovas
Roser Casaus de la Fuente Masip
F. Xavier Fernández Campos
Josep Suau Cabayol
Baixes defunció (exjugadors)
Josep Seguer Sans
Antoni Marí Juan
Baixes defunció (simpatitzant)
Esteve Tàpies Morató

Gabri ha jugat alguns partits amb l’equip de l’Agrupació

No puc dir un aspecte concret. El
futbol és un món que cada dia va
millor, hi ha moltes persones que
es dediquen a millorar-lo.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
Sí. Com a mínim, serà molt difícil
d’igualar.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
Entrenador de futbol.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Ha de ser per un jugador del Barça,
com per exemple, Leo Messi. n
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Futbol indoor

Els exjugadors del Barça, principal
atractiu del Traditions Masters de Berlín

L

’equip de l’Agrupació
Barça Jugadors va ser
el principal atractiu del
Traditions Masters de
Berlín, el torneig de futbol indoor que se celebra cada any
a la capital alemanya amb un gran
èxit de públic. A més del combinat
d’exjugadors del FC Barcelona, el
campionat va reunir els dos equips
de Berlin, el Hertha BSC i l’FC Union
Berlin, i els alemanys Bayer Leverkusen, el Borussia Mönchengladbach
i l’FC Köln. Més de 8.000 persones
–les entrades
e s t av e n e x - L’equip de
haurides– van
omplir el Max- l’Agrupació
S c h m e l l i n g - va caure a
Halle de Berlín
per presenciar semifinals
el campionat, davant el
que va acabar
emportant el Borussia
Hertha.

Protagonistes

Víctor, Albert
Tomàs, Robert,
Arpón, Milla,
Bonano, Moner,
Miguel Ángel,
Chtistiansen,
Ezquerro i
Sánchez Jara,
a Berlín.
Abaix, Víctor
(esquerra) i
Miguel Ángel
(dreta) en acció

guanyar l’Union Berlín (4-3) i van
cedir davant l’Hertha (3-1). A les
‘semis’, però, van caure contra el
Borussia Mönchengladbach (4-2).
El torneig el va acabar guanyant
l’Hertha.
L’equip blaugrana, entrenat per
Villena, va estar format per Bonano i Moner a la porteria, Ezquerro,
Arpón, Christiansen, Milla, Miguel
Ángel, Robert, Víctor, Sánchez Jara
i Albert Tomàs. També hi va viatjar Josep Moratalla, vicepresident
esportiu de l’Agrupació. Durant la
seva estada a Berlín, l’expedició va
aprofitar per visitar els principals
reclams turístics de la ciutat com
el Centre de Documentació de la
Topografia del Terror i la persecució
nazis o l’Estadi Olímpic, reformat pel
Mundial del 2006. n

Un format espectacular que
requereix molt esforç físic

Aquest tipus de campionats desperten molt interès en països com
Alemanya, on hi ha una tradició
d’organitzar-ne aprofitant l’aturada
hivernal de les lligues. El torneig es
concentra en 5 hores seguides durant les quals es juguen 11 partits
(fase preliminar, semifinals i finals)
de 20 minuts cadascun. A la fase
inicial, els exjugadors del Barça van

fotos: kun sports consulting

Oman acollirà el clàssic de veterans
l’assistència de Josep
Moratalla. Durant l’acte,
el vicepresident esportiu
de l’Agrupació Barça Jugadors va agrair la invitació del govern omanita
per participar en aquest
esdeveniment esportiu,
que “serà una gran opor-

El Barça-Madrid,
de futbol 11, es
jugarà el proper
14 de març a la
capital, Muscat
Josep Moratalla, al centre, en un moment de la presentació del partit Barça-Real Madrid

L’Agrupació Barça Jugadors participarà el 14 de març vinent al partit
entre els equips del FC Barcelona
i el Real Madrid que es disputarà
a Oman. L’amistós, promogut pels
Ministeris de Turisme i Esports del

sultanat, tindrà lloc al Complex Esportiu Sultà Qabus de la capital del
país, Muscat.
La presentació del partit, que
serà de futbol 11, es va fer fa poques setmanes i va comptar amb

tunitat perquè tots els seguidors
del FC Barcelona de la zona, especialment els més joves, vinguin a
l’estadi per veure jugar alguna de
les llegendes que representaran el
nostre club”.

ABJ/DAVID CUELLA

Celebració del Nadal al Mini
El Mini Estadi va acollir el dia de
Nadal la tradicional matinal de
partits de veterans del Barça.
Més de 120 exjugadors es van
trobar en aquesta cita anual de
l’Agrupació en què, tot i el fred,
el futbol i el bon humor van ser
els protagonistes. L’últim dels
tres partits va reunir un grapat
d’exjugadors del Club que han
jugat a primera o segona divisió.
Aquest últim partit el va arbitrar
Sergi Albert, que també havia

xiulat a primera divisió. El partit va acabar amb 3-4 favorable
al combinat que lluïa la segona
equipació del Barça i els golejadors van ser Molina, Ollés, Rexach, Paquito, Mingo, Juan Carlos
Moreno i Rebollo. El president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i
el vicepresident esportiu, Josep
Moratalla, van presenciar els partits, així com també exjugadors
com Josep Maria Fusté o Pau
Garcia Castany.
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“És un gran honor”, va confessar el capità

Xavi Hernández va rebre el
4t. Premi Barça Jugadors

Ramon Alfonseda, Sandro Rosell i Enric Crous van
donar el Premi Barça Jugadors al capità del Barça,
que el va guanyar per segon any consecutiu

Un dia molt especial

avi Hernández va rebre el dijous 9 de gener el 4t. Premi Barça
J u g a d o r s , c o nv o c a t
per l’Agrupació Barça
Jugadors per reconèixer el jugador del FC Barcelona amb més
joc net de la temporada 20122013. “És un gran honor”, va
dir. El guardó, una escultura de
l’artista Agustí Puig, el va rebre
de mans de l’aleshores President
del FC Barcelona, Sandro Rosell,
el President de l’Agrupació Barça
Jugadors, Ramon Alfonseda, i el
Director General de Damm, Enric
Crous.
Al final de la temporada passada es va posar en marxa un període de votacions populars perquè
tothom que volgués participés en
l’elecció del jugador del FC Barce-

perquè, al camp, el veuen ja com
una prolongació del tècnic. Van
deixar entendre que sap llegir
molt bé els partits i que porta el futbol a la sang. “No
sé què em depararà el
futur –va respondre el jugador quan va tenir la paraula– però si em veuen
d’entrenador d’aquí a
uns anys, serà benvingut. Tant de bo pugui
estar vinculat al Barça
però no sé què passarà
al futur”.

X

lona amb més fair play. Prop de
4.000 persones van emetre el
seu vot a través de facebook i
el resultat va ser de sis finalistes: Abidal, Iniesta, Messi, Pedro, Puyol i Xavi. El 15
de juliol, el jurat del Premi
Barça Jugadors va atorgar
la distinció a Xavi, per segona vegada consecutiva,
ja que el migcampista de
Terrassa també havia rebut el premi de la temporada 2011-2012.

Xavi va viure una jornada molt emotiva a l’Auditori 1899.
El van acompanyar els seus pares, Joaquim i Maria
Mercè, a la foto de dalt saludant a l’expresident Núñez
En el discurs protocolari, Rosell
també va dir que “Xavi és un dels
inventors del tiki taka amb Messi,
Iniesta i Busquets. Això no és de
sempre al Barça, és una cosa que
van inventar ells”, va dir dirigint-se
al jugador premiat. Va afegir que
“Xavi és l’arquitecte de l’equip, un
mite. Ho fa tot fàcil. Una meravella
de jugador”.
el jurat

De Xavi el jurat va reconèixer la
seva gran personalitat i la seva capacitat de sintetitzar i transmetre

futur entrenador?

En els discursos, tant el president del FC Barcelona com el president de l’Agrupació Barça Jugadors van apuntar que desitjaven
veure Xavi Hernández algun dia
fent d’entrenador del primer equip

Es va reconèixer la seva capacitat
de transmetre els valors del
barcelonisme i la seva personalitat

Record pel ‘fair
play’ de Seguer

Quatre exjugadors
parlen del joc net

Igual que en les edicions anteriors, en
l’acte de lliurament del Premi es va fer
una menció especial per a un jugador que,
d’haver existit aquest guardó a la seva
època, en podria haver estat mereixedor.
La menció d’aquesta edició va ser per a
Josep Seguer, mort a principis d’any. Les
seves filles Montse i Isabel van rebre un
aplaudiment afectuós de tots els assistents en record del compromís del seu
pare amb l’activitat social del Barça i de
l’Agrupació al llarg de tota la seva vida.

Un vídeo protagonitzat per Michael Reiziger, Santi Ezquerro, Lobo Carrasco i Josep
Moratalla va servir per promocionar la
campanya de les votacions del 4t. Premi
Barça Jugadors. “Qui juga net es guanya
el respecte de tothom” assegurava Reiziger en el vídeo, mentre intercanviava uns
tocs de futbolí amb els seus companys. I
Moratalla també ho tenia molt clar: “el joc
net es mostra tant en saber guanyar com
en saber perdre”. Aquest és l’esperit del
Premi Barça Jugadors.
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ABJ/JORDI BLASI

Eusebio: “Amb l’esport,
els beneficis que reben
els nens són increïbles”
FOTOS: MARC CASANOVAS

Nou ‘fitxatge’ per a la junta directiva
Ramon Alfonseda va invitar a Xavi a formar part de la Junta Directiva de l’Agrupació. “Amb tú serem més forts i millors”, va dir.
Xavi, que va acceptar, va comentar que “és un orgull entrar-hi. Hi
seré per sumar i el que s’escaigui”. Xavi, amb Puyol, són els dos
representats del primer equip del FC Barcelona a la Junta i la
seva presència és el fil conductor per unir l’Agrupació amb l’Àrea
de Futbol Professional (FC Barcelona, Barça B i Juvenil). La idea,
a més d’apropar els jugadors en actiu a l’Agrupació, és que Xavi
participi en alguns dels actes organitzats per l’associació.
en la seva globalitat els valors del
barcelonisme. El jurat el van formar Ivan Tibau, Secretari General
de l’Esport; Maite Fandos, Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports de l’Ajuntament
de Barcelona; Josep Lluís Vilaseca, Secretari General de l’Esport
(1980-1995) i exdirectiu del FC
Barcelona; Ramon Alfonseda, president Agrupació Barça Jugadors;
Silvio Elias, directiu FC Barcelona;
Ferran Olivella, vicepresident Agru-

pació Barça Jugadors; Jofre Riera,
director de patrocinis de Damm;
Joan Vehils, director SPORT; Emili
Gispert, director adjunt El 9 Esportiu; Santi Nolla, director de Mundo
Deportivo; Jordi Bosch, directiu
d’Òmnium Cultural; Isidre Esteve,
pilot de ral·lis; Lluís Carrasco, director de Marketing i Comercial de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i Xavi Andreu, Director de Comunicació de la Secretaria General de l’Esport. n

4.000 votants, una guanyadora
Prop de 4.000 persones van participar en el període de votacions
del Premi Barça Jugadors. Entre
tots els votants es va fer el sorteig d’un viatge per a 2 persones
per poder acompanyar el primer
equip en un dels seus desplaçaments de Lliga. La Mireia González va ser la guanyadora, que
va viatjar amb el primer equip
en el desplaçament al camp del
Betis, i on va tenir l’oportunitat
de fotografiar-se amb alguns jugadors del primer equip.

HISTORIAL del premi

n Bojan Krkic 2009-10

L’entrenador del Barça B i exjugador del Club, Eusebio Sacristán, va
participar a la jornada Enganxa’t
a l’esport que l’Agrupació va organitzar a Sant Celoni. Eusebio,
que també és vicepresident de
l’Agrupació, va voler compartir
amb joves esportistes i els seus
pares les seves idees sobre els
valors del futbol. “Amb l’esport
–va assegurar– el benefici que reben els nens és increïble”.
Davant d’un auditori format per
joves futbolistes del CE Sant Celoni i la Penya Barcelonista, Eusebio
va assegurar que no s’imagina
la seva vida sense el futbol, i va
insistir en tots els beneficis que
li han comportat: “A mi no em va

ser gens fàcil dedicar-m’hi, però
des de ben petit el meu somni
era ser futoblista”. La carrera
d’Eusebio va viure el seu moment
culminant amb el Dream Team, i
amb la consecució de la primera
Copa d’Europa de la història del
Barça, l’any 1992.
I després de retirar-se amb el
mateix equip on havia debutat, el
Valladolid, va continuar dedicat al
futbol, ara com a tècnic. Ara està al capdavant del Barça B, on
dirigeix “un equip de joves amb
una gran il·lusió; tots ells tenen
les seves aspiracions i la meva
feina és acompanyar-los perquè
donin el millor d’ells mateixos pel
benefici de l’equip”. n

L’ABJ, AMB LES PENYES
n Andrés Iniesta 2010-11

Penyes carNET
d'OR de l'ABJ

n 20 aniversari PB
Burjassot. Assistència de Robert
Fernández.

n Xavi Hernández 2011-12

La suma de la
ment i la pilota
L’ar tista de Sabadell,
Agustí Puig, és l’autor del
guardó que ha rebut Xavi
Hernández en dues ocasions i Bojan Krkic (2010)
i Andrés Iniesta (2011).
Es tracta d’una al·legoria
del joc net, elaborada en
bronze i plata envellida, on
la pilota i la ment són els
principals protagonistes
del guardó.

n 30 aniversari PB
El Perelló i Trobada
Penyes Terres de
l’Ebre.Assistència de
Robert Fernández.
n Sopar Anual PB Les Corts.
Assistència de Paco Clos.
altres penyes

n 25 aniversari PB Sant Vicent
del Raspeig. Asistència de Juan
Manuel Asensi i Fèlix Palomares.
n 6a. Nit de les Penyes de Barcelonès Est. Assistència de Josep Moratalla (foto).
n 36a. Cursa S.Antoni PB Can Conesa. Assistència de Joan Torrent.

n 2n. Dinar Solidari de la PB
Cunit. Assistència de Bartolomé Paredes.
n Dinar anual de la PB Arbúcies.
Assistència de Rafael Zuviría.
n Diada del Soci de la PB Antoni Camps. Assistència de Ramon
Alfonseda.
n Diada solidària PB Vilafranca del Penedès. Assistència de
Lluís Carreras.
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Programa d’Oci i Lleure
2014 per als socis de l’ABJ

L

n

ABJ

’Agrupació ha presentat
el Programa d’Activitats
d’Oci i Lleure 2014. Es
tracta d’un conjunt de
propostes culturals i lúdiques dirigides a tots els membres
de l’entitat i que una comissió de
l’Àrea Social ha estat treballant els
últims mesos. L’objectiu és oferir al
llarg de l’any una sèrie d’activitats
socials i d’entreteniment i que
serveixin de complement a la resta d’accions de l’Agrupació, com
l’activitat esportiva, formativa o
institucional. Des de fa alguns anys
ja s’organitzen de manera puntual
activitats d’un dia encaminades
a l’esbarjo i la relació social dels
socis i simpatitzants de l’ABJ. Ara,
aquestes iniciatives s’han planifi-

cat al llarg de l’any i s’hi han afegit
de noves, amb l’objectiu d’arribar a
més membres de l’associació.
creuer i cargolada

Si bé l’any passat es va organitzar un viatge de cap de setmana a
Venècia i Verona, el viatge que es
proposa aquest any és un creuer
per les Illes Gregues. Amb sortida
des d’Istanbul i arribada a Venècia, el vaixell s’aturarà a Mykonos,
Santorini, Argostoli i Dubrovnik. El
dia 24 de febrer es farà una presentació del viatge.
La primera activitat de l’any va
ser la Cargolada (18 de gener).
Una seixantena de membres de
l’ABJ (foto) van participar a la sortida, que es va fer a Camarasa. n

Teatre: Bit’s, de El Tricicle

Dijous, 6 de febrer

Calçotada i visita a
l’Observatori d’Àger
n

Dissabte, 22 de febrer

Teatre: La Ratonera,
d’Agatha Christie
n

Dimecres, 12 de març
n

Xatonada a Sitges o Vilanova

Dissabte, 29 de març

Concert Royal
Philharmonic Orchestra, a
l’Auditori de Barcelona
n

Dimecres, 23 d’abril

Sortida familiar a
Port Aventura
n

Dia a determinar (abril-maig)
n

Sardinada a l’Escala

Dissabte, 17 de maig
n

Maridatge de vi i cava

Dissabte, 17 d’octubre
n

Sopar Anual ABJ

Dia a determinar

Agenda d’actes

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
3 de febrer
Inici del curs d’Anglès Pre-Intermediate
5 de febrer
Inici del curs d’Anglès Intermediate
6 de febrer
Anem al Teatre
Bit’s, del Tricicle
15 de febrer
Partit Social +55 a Bigues i
Riells
18 de febrer
Inici del curs Scouting II
22 de febrer
Calçotada ABJ
14 de març
Barça Jugadors-Real Madrid
Muscat (Oman)
25 de març
Inici del curs Scouting III

Inaugurada la remodelació
de la seu social

La remodelació de la seu social de l’Agrupació ja és una realitat des
de fa unes setmanes. A mitjans de desembre es va fer la inauguració
d’un espai que serveix de trobada i relació dels socis de l’associació.
L’aleshores President del FC Bacelona, Sandro Rosell, va presidir l’acte
d’inauguració juntament amb el directiu, Silvio Elias i un bon nombre
d’exjugadors. La reforma s’ha centrat en la façana i la sala principal de
l’Arupació, on s’ha pretès explicar d’una manera gràfica el que representen els exjugadors del Barça per la història del Club.
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Breus

Demà diumenge,
nou capítol del
‘Seguim en Joc’
El canal Barça TV estrena
aquest diumenge 2 de febrer
un nou capítol del programa
‘Seguim en Joc’, l’espai mensual dedicat a l’Agrupació
Barça Jugadors. A banda
de repassar alguns temes
d’actualitat, el programa
d’aquest mes fa una aturada
als entrenaments de veterans
que cada setmana tenen lloc
a les instal·lacions del Miniestadi, on més de 80 exjugadors del Barça es troben
els dimarts i divendres per
jugar a futbol. Les càmeres
del ‘Seguim en Joc’ també
dedicaran uns minuts a descobrir quina activitat desenvolupa en l’actualitat Joaquim
Rifé (foto), jugador del Barça
entre 1964 i 1976 i que va
disputar 527 partits amb la
samarreta blaugrana.

Al febrer, nous
cursos de formació
e-learning
L’Àrea de Formació treballa en
la definició dels nous cursos
e-learning que es posaran en
marxa durant aquest mes de
febrer. L’oferta formativa, dirigida i gratuïta per a tots els
exjugadors del Barça que són
socis de l’Agrupació, se centra
en les àrees d’idiomes, gestió,
ofimàtica i competències.

La Trobada de
Jugadors serà
el 14 de juny
La 13a. Trobada de Jugadors
del FC Barcelona se celebrarà el dissabte, 14 de juny. Es
tracta d’un esdeveniment
anual obert a la participació
de tots els exjugadors del
Barça (de qualsevol categoria) i on s’organitzen partits
de futbol, una activitat per
als acompanyant i un dinar
de germanor. La comissió
organitzadora està ultimant
els contactes per tal de tenir
concretada la seu de la trobada ben aviat.
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LA HISTÒRIA

BETANCOURT
F

rancesc Betancour t
Cocinero ha passat a la
història del FC Barcelona
per ser el primer jugador
de raça negra que va disputar partits de competició oficial.
Abans van fer-ho els brasilers Jaguaré Bezerra i Fausto dos Santos,
encara que només en amistosos
(1931-32). Betancourt va nèixer a
Barcelona el 4 de febrer de 1913.
Fill de pare cubà, Longinos (Santiago de Cuba) i mare catalana, Maria
(L’Arboç), va veure la primera llum
al carrer d’Aussias March.
Va començar a jugar al vestíbol
de la porteria on vivien i treballaven els seus pares. Va començar
jugant a un equip de Santa Eulàlia,
on jugava Miquel Valdés, exjugador
del Barça i propietari del popular
establiment de loteria del mateix
nom a La Rambla. El seu primer
equip ‘seriós’, de totes maneres,
vas ser el Fortpienc, on va arribar
als 12 anys.
Amb 15 el va anar a buscar el
Gràcia la temporada 1930-31 per
incorporar-lo al seu equip infantil,
anomenat ‘Petit Rodés’. Li van
donar 15 duros al mes i, després,
100 pessetes. I d’aquí, amb 18,
va donar el salt al Badalona (193140). Després de la guerra va anar
al Sabadell (1940-42) i, per fi, al FC
Barcelona, on va jugar les temporades 1942-43 i 1943-44, sempre
amb Nogués com entrenador. Va
disputar 27 partits (11 gols) i va
guanyar la Copa Moscardó (1943)
i la Copa Concordia (1944), ambdues de caràcter amistós.
Betancour t, que jugava
d’extrem per la dreta, era un malabarista, tenia velocitat i un potent
xut. Deia que “ballar gairebé tot el
dia –una de les seves grans aficions– em va ajudar en aquest sentit.
Tenia més agilitat i elasticitat”. Va
debutar contra el
Real Madrid el 27
de setembre de
1942 (3-0) i, curiosament, contra
el mateix equip
va jugar l’últim
partit oficial amb
la samarreta blaugrana, el 9 d’abril
de 1944 a Les Corts (1-2).
El Barça va voler fitxar Ciscu
Betancourt del Badalona quan
tenia només 18 anys i li va possar 35.000 pessetes sobre la
taula, a més de pagar al jugador
950 al mes i primes de 200 per
partit guanyat a casa i 400 afora.
De totes formes, el directiu Josep
Doménech va advertir Betancourt
abans de signar perquè el Barça,

antoni campañÀ

Va ser el primer jugador
de raça negra que va jugar
partits oficials amb el Barça
a la seva posició, acabava de fitxar
Martí Ventolrà, del Sevilla:
–Seràs suplent i, com ets jove,
molt aviat t’alinearàs en lloc de
Ventolrà.
En Ciscu s’ho va pensar unes
dècimes de segon. Va veure que
no jugaria cada diumenge i va respondre:
–Podriem trencar el contracte?
–Home, si vols… –va respondre
el directiu.

Va arribar al Barça amb 29 anys
i va signar per 30.000 pessetes i
en blanc. “Fins que volguessin”,
deia. Al Barça va jugar poc. Era suplent. Davant tenia jugadors com
Sospredra, Bravo o Valle que li
barraven el pas. De toda manera, va ser molt popular pel seu color de pell i les anècdotes es van
multiplicar. Explicava que, en un
desplaçament, anava al tren i va
escoltar com dues noies, al veure’l,
parlaven en veu baixa:
–T’has fixat en aquell noi de
color?
Betancourt, que a més de bon
futbolista era molt simpàtic i extrovertit, es va apropar a elles i,
passant-se la mà pel front, els va
dir:
–I d’abans de la guerra! No destenyeix!
Després va anar a jugar al Constància d’Inca (1944-45, va entrar
amb Rosalén en l’operació Corró).
I d’aquí, al Girona (1945-46), Martinenc (1946-50, va ser jugador-entrenador), Molinense (per amistat
amb Josep Raich, encara que només uns partits) i Tàrrega (també
només uns partits), per tornar al
FC Badalona (1950-51), on va penjar les botes. Quan li preguntaven
per aquest constant anar i venir
de club a club, deia: “No buscava
tants canvis, em treien de l’equip
els joves, que pujaven amb molta
força i com el que jo volia era jugar,
més que guanyar diners, marxava.
Tot i això, sempre em vaig sentir
molt barcelonista”.
Després de retirar-se, als 39
anys (mai va ser expulsat d’un
camp de futbol), va seguir vinculat
al món de futbol: ara a la banqueta. Va compaginar sempre la seva
feina en una firma de teixits amb
el futbol. Va dirigir al Tàrrega, Martinenc, Mataró, Europa, Sant Cugat, Ciutadella,
Ripoll, Torelló,
Turó de la Peira i
Palamós. A l’any
1965 li van donar la medalla
de plata al ‘Mérito Depor tivo’
de la Federació Catalana de Futbol (FCF). Betancourt sempre va
ser un defensor de les habilitats
del futbolista, de l’espontanietat,
i contrari a la rigidessa de les tàctiques. Va jugar molts anys amb
l’equip de l’Agrupació, on també va
fer d’entrenador. Allà va coincidir
amb Ladislao Kubala, que sempre
l’anomenava ‘Rubio’. Va morir a
Barcelona el 28 de març de 1998
als 85 anys. n

Tot i passar per molts equips,
sempre confessava que “em
sentia molt barcelonista”
I va tornar al Badalona, on cobrava 200 pessetes mensuals, quan
les cobrava perquè els pagaments,
com recordava en una entrevista
de l’època “eren irregulars”.
Va haver d’esperar gairebé deu
anys a fer realitat el somni de jugar
a Les Corts. Llavors sí, després
d’haver jugat tot el que volia i més,
pensava en els diners abans que a
saltar a un terreny de joc per jugar
a futbol.

exjugadors

Lolita Ortiz

Extrem i capitana

Lolita Ortiz Castañer (Barcelona,
04-08-1944). Va arribar al Barça
femení l’any 1968 i va ser la capitana en l’equip que va dirigir el mític
Ramallets. Jugava per l’extrem dret,
encara que també podia fer-ho de
davantera centre. Va jugar vuit anys
i va conquerir la 1a. Copa Catalunya
femenina que es va jugar. També
va jugar a la selecció catalana de
l’època i, després de deixar el futbol va fer ciclisme de muntanya.

Jordi Pelay

Tres anys a la porteria

Jordi Pelay Aiguadé (Barcelona,
07-06-1942). Porter. Va jugar les
temporades 1958-59 i 1959-60
a l’equip Juvenil i la 1960-61 a
l’Amateur. Després va anar cedit al Mataró (1961-62). Va ser
campió de Catalunya i d’Espanya
la temporada 1960-61 i abans
del FC Barcelona va jugar a les
files del juvenil del Poble Nou i
del Melilla.

Enrique Ros

Juvenil i Amateur

Enrique Ros Fàbregas (Barcelona, 24-09-1947). L’any 1963 va
ingressar al FC Barcelona i va defensar els colors de l’entitat entre
la temporada 1963-64 i 196667. Les dues primeres al Juvenil
i, les dues darreres, a l’Amateur.
Jugava d’extrem per banda dreta i
després va defensar les samarretes de Sitges i Vilafranca.

