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Triomf a Oman

L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors va guanyar davant el Real Madrid
(2-1) l’Oman Legends Match que es va disputar a Muscat el 14 de març
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ONZE INICIAL

Steve Archibald

“En el futbol hi falta
honestedat i integritat”
teve Archibald és l’últim
jugador escocès dels 10
que han jugat al FC Barcelona des de la seva
fundació. Va arribar al
Barça de la mà de Terry Venables
la temporada 1984-85, en què va
marcar 15 gols que van ser fonamentals perquè l’equip aconseguís
el títol de Lliga. Als 57 anys, Archibald resideix a Barcelona i es
dedica a allò que més li ha agradat
sempre a part del futbol, els negocis. Manté el vincle amb el Club a
través de l’Agrupació i té molt clar
que en el món del futbol hi fan falta
alguns valors que s’han perdut.
1. Quina emoció vas sentir el dia
que vas debutar amb el primer
equip?
L’emoció no convé. Si ets futbolista has de saltar al camp amb el
cap fred, no amb emoció. Si entres
al camp amb emoció et pot afectar
en un moment decisiu.
2. El millor moment que recordes
del teu pas pel Barça va ser...
Guanyar la lliga. Va ser un any fantàstic, de companyonia, de gols, de
bon feeling entre els jugadors, en
el club i fora del club.
3. Un partit per oblidar.
En tinc dos. La final de Sevilla per
raons òbvies, i un partit contra la

S

Steve Archibald manté el vincle amb el Club a través de l’Agrupació // JOAN MONFORT

Juventus. Vaig marcar un gol decisiu però m’hi vaig lesionar. I em va
fer mal. Però el més important per
oblidar, el de Sevilla.
4. Quina era la teva activitat pre-

ferida a les concentracions?
Descansar al llit mirant la televisió.
Al dia següent m’esperava un partit de molta intensitat i treball. Per
tant, descans!

5. Tenies alguna superstició o mania quan sorties al camp?
No. L’única cosa que sempre feia
era portar la samarreta de màniga llarga, però per una qüestió de
comoditat, no per superstició. Ni
emoció ni superstició m’entraven
al cap.
6. Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Kubala i Manchón, i de fet he tingut la sort de fer-ho, als camps
d’entrenament. Van ser esplèndids
tots dos, com a persones i com a
futbolistes.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?
No en regalo ni un, cap. I menys els
records, que són el més important
de la meva vida.
8. Què ha de millorar en el món
del futbol?
Per millorar el futbol en general,
falta honestedat i integritat.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
És possible, però això no se sap
mai. Hem tingut equips en el passat que van ser fantàstics i es deia
el mateix. Igual amb els jugadors,
Pelé, Maradona i ara Messi. L’equip
d’ara és un monstre d’equip, amb
una qualitat sensacional, amb tres

SPORT

NOUS SOCIS DE
L’AGRUPACIÓ
Socis exjugadors
Daniel Bigas Alsina
Jordi Gálvez Rendón
Luis Javier García Sanz
Carlos Gimeno Cabezas
Ana Mª Trullas Moreno
Sergio Martínez Álvarez
Jordi Martínez
Óscar López Hernández
Iban Javier Cuadrado Alonso
Socis simpatitzants
Joan Carles Font i Mas
Rafael García Martínez
Joan Antoni López Plaza
Santiago Martín Fernández
Mª Carmen Martín Quilez
Walter McComas Malek
Antoni Serrahima Elias
Vittorio Giorgio Pegone
Xavier Fillol Guimerà
José Mª Salgado Riba
Miguel Barragán Sánchez
Albert Olivé i Boix
Baixes defunció (exjugadors)
Josep Ventolrà Fort
Enric Ribelles Serós
Baixes defunció (simpatitzant)
Josep Borrell Pedrós

jugadors que fins i tot per professionals com nosaltres és un luxe
veure’ls.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
Home de negocis, és el que estic
fent ara i m’agrada.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Iniesta. Perquè ha marcat gols importants. És un geni en el camp
amb molta creativitat, i com a
persona crec que és un líder i un
exemple. I que el futbol està jugant
ara és sensacional. O
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L’EQUIP DE L’AGRUPACIÓ VA GUANYAR AL REAL MADRID A MUSCAT (2-1)

Victòria a l’Oman Legends Match
L
’equip d’exjugadors de
l’Agrupació Barça Jugadors va guanyar l’Oman
Legends Match que es
va disputar el 14 de març
a Muscat (Oman) entre els equips
de veterans del FC Barcelona i el
Real Madrid. En un partit trepidant,
el combinat blaugrana entrenat per
Carles Rexach va guanyat per 2 a
1, amb gols de Gaizka Mendieta i
Albert Tomàs. La primera part va
acabar amb empat a 1, gràcies al
gol de Mendieta al minut 31. Al minut 28 de la represa Albert Tomàs
va marcar el gol d’una victòria blaugrana significativa, ja que en els
últims clàssics de veterans havien
estat per l’equip blanc.
L’esdeveniment va tenir el suport
del govern d’Oman, amb l’objectiu
de promoure l’afició pel futbol entre
els ciutadans d’aquest país. Entre
els integrants de l’equip van destacar Ludovic Giuly, Luis García, i
Francesco Coco, que per primera
vegada es van vestir amb la samarreta del FC Barcelona després de
deixar el futbol professional. També
van viatjar amb l’expedició el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i els directius Josep Moratalla i Josep Palau. Moratalla, que és
vicepresident de l’Àrea Esportiva,
fa un balanç molt positiu del que ha
estat el primer partit de l’Agrupació
en aquest emirat, “no només el resultat ens va acompanyar, sinó que
hem contribuït a donar una bona
imatge del barcelonisme en aquest
país àrab”, gràcies a tot l’equip i especialment als jugadors de renom
que han acudit a la cita. O

Cares noves
A l’equip de l’Agrupació van debutar Ludovic
Giuly, Luis García i Francesco Coco

FOTOS: PEDRO VALERO/ABJ

Activitat amb la Fundació FC Barcelona

Com a acte complementari al
partit, Pepito Ramos, Miguel Angel Lozano, Xavi Villena i Esteve
Moner, exjugadors del FC Barcelona, van dirigir el dia abans
del partit un entrenament a 300
infants i joves entre 8 i 16 anys
participants al programa FutbolNet de la Fundació FC Barcelona. Aquest programa fomenta

els valors a través de la pràctica del futbol, i a Oman concretament es treballen aspectes
com el treball en equip i el respecte. A més de l’activitat amb
la Fundació, el viatge també va
incloure alguns actes de caire
institucional, com una recepció
a l’ambaixada espanyola o la
visita a un centre comercial.

Reportatge al ‘Seguim en joc’
El partit a Oman ocuparà una part
important del programa ‘Seguim
en Joc’ que s’estrenarà a Barça
TV el 6 d’abril. El reportatge no només cobrirà del partit sinó de totes
les activitats que va fer l’expedició
durant el viatge. L’equip blaugrana
que va guanyar l’Oman Legends
Match va estar format per: Ós-

car Arpón, Thomas Christiansen,
Francesco Coco, Santi Ezquerro,
Robert Fernández, Luis García, Ludovic Giuly, Jon Andoni Goikoetxea,
Miguel Ángel Lozano, Luis Milla,
Gaizka Mendieta, Esteve Moner,
Miquel Àngel Nadal, Víctor Muñoz,
Felip Ortiz, Pepito Ramos, Albert
Tomàs i Xavi M. Villena.
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Col·laboració amb el Club en la campanya
informativa de la consulta del Nou Espai Barça

Implicació

ABJ

’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) està implicada
en la campanya informativa del FC Barcelona sobre la consulta per a la
proposta del Nou Espai Barça, que
es farà el proper 5 d’abril, el mateix
dia que al Camp Nou es jugarà el
partit de Lliga entre el FC Barcelona i el Betis, corresponent a la
32a. jornada del campionat.
Durant tot el mes de març,
els exjugadors del FC Barcelona
estan participant en les sessions presencials organitzades al
Club per a diferents col·lectius
de socis i a les 26 exposicions
itinerants que es faran arreu de
Catalunya a partir del 6 de març
i també a les sessions informatives que es fan tant al Camp Nou
com a diferents penyes.
El col·lectiu d’exjugadors ha
estat present a les sessions informatives dirigides als socis del

Els exjugadors
estan participant
en les sessions
presencials
organitzades
pel Club

L

Club i a col·lectius especials com
el Senat, el Casal de l’Avi, la Messa
d’Assessors de l’Oficina d’Atenció
Especialitzada (OAE), els socis en
llista d’espera d’abonaments al
Camp Nou i els socis abonats al
Palau Blaugrana.

Al mateix temps, l’Agrupació, a
través dels seus membres, està
present a les 26 exposicions que
es faran arreu del país. A la primera va ser-hi Tente Sánchez (a
Badalona) i la darrera hi serà Jordi
Vinyals (a Barcelona). O

Presència de membres de l’Agrupació Barça
a les sessions sobre el Nou Espai Barça
6 de març
7 de març
7 de març
8 de març
9 de març
11 de març
11 de març
12 de març
13 de març
14 de març
15 de març
17 de març
18 de març
18 de març
19 de març
20 de març
20 de març
21 de març
21 de març
21 de març
22 de març
23 de març
24 de març
25 de març
27 de març
28 de març
28 de març
28 de març

Badalona
Mataró
Barcelona
Lloret de Mar
Girona
Barcelona
Olot
Barcelona
Manresa
Berga
Puigcerdà
La Seu d’Urgell
Barcelona
Lleida
Tàrrega
Reus
Barcelona
Barcelona
Amposta
Barcelona
Tarragona
Vilafranca del Penedès
El Vendrell
Vilanova i la Geltrú
Vic
Barcelona
Igualada
Barcelona

Tente Sánchez
Paco Clos
Josep Moratalla
Pau Garcia Castany
Delfí Geli
Tente Sánchez
Pere Gratacós
Paco Clos
Paco Clos
Joan Estella
Pere Valentí Mora
Pere Valentí Mora
Toño De la Cruz
Josep M. Fusté
Paco Clos
Pere Valentí Mora
Paco Clos
Tente Sánchez
Robert Fernández
Pepito Ramos
Rafael Zuviría
Josep Moratalla
Salvador Sadurní
Rafael Zuviría
Pere Valentí Mora
Miquel Corominas
Josep Moratalla
Jordi Vinyals

Jordi Cardoner i Silvio Elías expliquen el
Nou Espai Barça als socis de l’Agrupació
El vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner, i el directiu
del Club, Silvio Elías, van explicar
als socis de l’Agrupació Barça Jugadors la proposta de Nou Espai
Barça en una sessió que es va fer
el 17 de març. Cardoner va esgrimir les raons que han portat a la
Junta Directiva a proposar aquest
nou projecte: la poca visibilitat en
moltes localitats de l’Estadi actual,
un Palau obsolet, una accessibilitat complicada i la poca explotació
comercial.

De la seva banda, Silvio Elias,
en tant que directiu de l’Àrea
Econòmica i responsable de relacions amb l’Agrupació, va donar
els detalls econòmics i de finançament de la globalitat del projecte,
que es preveu que tindrà un cost
de 600 milions d’euros.
El president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda, va valorar “la
generositat que demostra la Junta Directiva en preguntar als socis del Club sobre la idoneïtat del
projecte”, i també va comparar la

nostàlgia que molts barcelonistes
podran sentir del Camp Nou amb
la que molts van experimentar amb
l’antic camp de Les Corts, “amb
la diferència que amb el nou projecte, no ens mourem del lloc, no
marxem del Camp Nou”.
Alfonseda també va avançar
que, amb la reforma del Camp Nou,
l’Agrupació Barça Jugadors disposarà de nous espais i millors oficines, i va demanar a Jordi Cardoner
una nova llotja per als exjugadors
del Club.

Pepito Ramos, al costat de Jordi Cardoner i Pau Vilanova // ABJ
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La Trobada de Palamós i
Calonge estarà dedicada
a la Final de Basilea
Paco Rodri i David Salinas, el dia de la presentació // VALENTÍ ENRICH

Rodri: una vida al
Barça, ara en un llibre

Un equip mític Artola, De la Cruz, Neeskens, Rifé (entrenador), Zuviría, Costas, Migueli, Rexach,
Sánchez, Krankl, Asensi i Carrasco amb la Recopa d’Europa guanyada al Fortuna de Düsseldorf l’any 1979
a mítica final de Basilea serà la protagonista de la 13a.
Trobada de Jugadors del FC Barcelona, que l’Agrupació Barça
Jugadors organitza el proper
dissabte, 14 de juny a Palamós i Calonge. De moment
ja s’hi ha confirmat la presència del trofeu guanyat davant
del Fortuna de Düsseldorf, i
a més, s’està treballant perquè també hi puguin assistir
alguns dels components de
la plantilla del FC Barcelona
d’aquella temporada.

L

“JO VAIG SER A BASILEA!”

La consecució de la Recopa
d’Europa de Basilea per part
del FC Barcelona va significar
quelcom més que un nou
trofeu per a les vitrines del
Museu del Club. Aquell 16 de
maig de 1979, els jugadors
entrenats per Joaquim Rifé
van protagonitzar una gesta
pel Barça –que feia molts Andrei Maslak i Ramon Alfonseda // ABJ
anys que aspirava a guanyar
un gran títol europeu– i també per que els han preguntat sobre aqueCatalunya, pel significat que va tenir lla final. Rifé assegura que “molta
aquella final en el moment polític gent m’atura i em diu, jo vaig ser a
que vivia el país. Els seus protago- Basilea!”. Aquesta frase il·lustra
nistes ho han assegurat sempre a la perfecció l’excepcionalitat

d’aquell moment. Com Quimet
Rifé, també Carrasco o Asensi sempre han tingut clar que
aquella final va ser molt especial: “Quan vam saltar al camp
i vam veure la imatge del mar
de banderes blaugrana va ser
increïble”, assegura el ‘Lobo’,
igual que Asensi: “ansiàvem
guanyar alguna cosa que ja
s’havien merescut els Kubala,
Manchón i companyia perquè
havien arribat a finals i se’ls havien escapat de les mans”.
MAS FALET, PATROCINADOR
DE LA TROBADA

Els partits de futbol entre exjugadors del Barça es jugaran
al Nou Municipal de Palamós,
mentre que el dinar institucional tindrà lloc al Parc de Cultura
i Negocis Mas Falet, a Calonge,
que aquest any és el patrocinador principal de la 13a. Trobada. Fa pocs dies el president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el propietari de Mas Falet, Andrei Maslak, van signar
l’acord de col·laboració. Mas
Falet ja havia estat el promotor de
dos partits que l’equip d’exjugadors
del Barça ja havia jugat contra els
veterans del Madrid a Palamós els
anys 2012 i 2013. O

El periodista David Salinas va presentar fa alguns dies el llibre Rodri,
una vida entregada al Barça, en un
acte que es va fer a l’Agrupació
Barça Jugadors i que va comptat
amb la participació del mateix jugador, el president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda i el directiu del
FC Barcelona, Silvio Elias.
La part central de l’acte va ser
una glossa de Francesc Rodríguez ‘Rodri’, que va fer el també periodista Frederic Porta, un
repàs pel trajectòria i la significança de Rodri per la història del
FC Barcelona, i on va quedar palesa la veritable dedicació al Club
d’un jugador que havia començat
als filials i que en va acabar essent entrenador i secretari tècnic,
havent passat per les categories
inferiors i primer equip. Frederic
Porta ho va sintetitzar en una
frase: “Rodri és del qui ha servit
sempre el Club, i dels que mai se
n’ha servit”. Rodri, que en alguns
moments de l’acte no va poder
contenir l’emoció –la seu social

de l’Agrupació estava plena dels
seus amics i familiars–, ho va
deixar clar: “em costa explicar
el que sento avui”. En la seva
obra, l’autor relata amb detall
la infantesa de Rodri al barri de
Poble Sec de Barcelona, la seva
constància en la millora i la seva
exhaustivitat en el treball, alguns
dels valors que van marcar la seva empremta al Barça.
El directiu del FCB, Silvio Elías,
va recordar l’època en què la línia
Olivella, Rodri i Gràcia era inqüestionable. De fet alguns dels antics companys i altres membres
de l’Agrupació, com Olivella, Justo Tejada, Josep M. Fusté, Carles Rexach, Pere Valentí Mora,
Cuca Palau o Gillermo Amor, no
es van voler perdre l’acte, en què
també hi va assistir una de les
filles de l’exjugador. També hi van
ser l’expresident del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez i persones
rellevants del món de la comunicació, com Joaquim M. Puyal o
Ramon Besa. O

Breus
Presentació d’un nou llibre

Assemblea de l’ABJ

El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i Carles Rexach
van acompanyar el també exjugador del Club, Florenci Hernández, en la presentació del seu
llibre ‘La
crisis de
los 50’,
que es
va fer a
principis
de març.

L’Agrupació Barça Jugadors
celebrarà l’Assemblea General Ordinària el proper dilluns
7 d’abril. Els socis de l’entitat
estan convocats per aprovar
el balanç de gestió del 2013 i
per aprovar els projectes que
presentarà la Junta Directiva,
presidida per Ramon Alfonseda, per aquest any. La reunió
es farà a la Sala Wembley del
FC Barcelona.

Enganxa’t a l’esport a Calella
El dilluns 31 de març l’Agrupació organitza la jornada Enganxa’t a
l’esport a Calella. Josep Moratalla protagonitzarà un taller per a
joves esportistes per parlar sobre la importància de l’esport per
mantenir una vida sana i allunyada de conductes de risc. A les 8 del
vespre hi haurà una taula rodona oberta a tothom. Hi col·laboren la
Generalitat i La Caixa.
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Els valors dels exjugadors
del Barça, cap a l’empresa

SPORT

Breus

Agenda d’actes
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
31 de març
Enganxa’t a l’esport a Calella.
Amb Josep Moratalla (20 h). Ajuntament Vell (Calella).

Femení a La Masia
Un grup d’exjugadores del
Club, membres de l’Agrupació,
va acudir a La Masia del FC
Barcelona per celebrar-hi un
dinar, juntament amb els socis que ho fan una vegada al
mes. Van poder conèixer la
instal•lació i participar en una
de les activitats socials més
arrelades de l’Agrupació.

Notificació IBAN
L’Agrupació ha començat una
campanya informativa perquè
tots els socis de l’entitat facilitin el codi IBAN corresponent
al número de compte on se li
carrega la quota anual. Cal
contactar amb les oficines de
l’ABJ i comunicar aquest nou
codi, tal com preveu la nova
normativa europea SEPA.

ABJ

n el marc de la relació entre l’Agrupació i
l’escola de negocis IESE, a mitjans de març
es va organitzar la jornada ABJ-IESE Experience, que va tenir lloc a les instal·lacions del FC
Barcelona. L’objectiu de l’activitat va ser traslladar alguns dels valors que han viscut els jugadors del
FC Barcelona, com són el treball en equip o la comunicació. El directiu de l’ABJ i membre de l’estructura professional del Club, Joan Vilà, es va posar el capdavant
d’un equip d’exjugadors que va compartir una sessió
de treball d’equip al camp d’entrenament del Miniestadi. Prèviament, i a les instal·lacions de l’escola, el
president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va fer

E

4 d’abril
Inici del Taller de Memòria.Seu
Social ABJ.
6 d’abril
Partit Veterans El Papiol-Barça Jugadors (12 h). El Papiol.
7 d’abril
Assemblea ABJ (18 h). Estadi.
19 d’abril
Partit Veterans Canyamars-Barça
Jugadors (12.30 h). Canyamars.

una presentació als participants –empresaris filipins
de la Universitat d’Àsia i Pacífic– al voltant dels valors
que experimenten els jugadors del Barça durant el seu
pas pel Club, i com l’Agrupació treballa per promoure
aquests valors en la seva activitat.
Ja en la sessió del Mini, es van plantejar diferents
propostes teòriques i pràctiques per demostrar com
la comunicació i el treball en equip són essencials per
l’acompliment dels objectius esportius, de la mateixa
manera que també són bàsics pel bon fer de les empreses. Després d’aquesta jornada, que es va plantejar
com una prova pilot, se n’avaluaran els resultats i es
decidirà la seva continuïtat. O

Oci i lleure
Sortida al Teatre:
‘La Ratonera’

Àrea de Formació
Comença el tercer nivell
d’Scouting. Aquesta setmana ha
començat el tercer i últim nivell
d’Scouting, proposat per l’Àrea de
Formació i Desenvolupament i on
hi participen 25 alumnes, provinents dels anteriors nivells que
ja s’han impartit des de finals del
2013. En aquest curs, de 30 hores de durada, els continguts es
basen en la figura de l’Analista,
am b 3 m at èr i es pr i nci pals :
l’evolució d’scouter a analista, les
àrees principals d’anàlisi tàctica i

tècnica, la detecció de la informació rellevant per a l’entrenador i
els estudis evolutius i detecció de
realitats i tendències en el joc.
Taller de Gimnàstica Mental.
L’Agrupació proposa pels divendres d’abril i maig el taller ‘Gimnàstica Mental’, amb l’objectiu
d’estimular la ment a través de
la descoberta d’activitats per a
mantenir la ment activa i en plena
forta, d’aprendre estratègies i jocs
per estimular les diferents àrees
del sistema cognitiu, d’aprendre la

ABJ

importància de portar una vida activa i equilibrada i de potenciar el
contacte social i la comunicació.

Els tallers es fan els divendres 4,
11, 25 d’abril i 9 i 16 de maig de
10.30 a 12.30 hores. O

Cursos gratuïts i exclusius per a exjugadors del FC Barcelona socis de l’Agrupació. Info i inscripcions a formacio@jugadorsfcbarcelona.cat

Noves aventatges
comercials per als
membres de l'Agrupació,
i que es poden consultar
a la nostra web.
O

Barcelona Viatges

Últimes places per Setmana
Santa. Menorca des de 124 €

O

Restaurant Puda de Can Manel

Menú ABJ
20 €

Bufet Lliure Orenes
(Castelldefels)

Rural Bike L’Empordà

O

O

Laborales 10 € i festius 15 €

Lloguer de bicis elèctriques
(2 € per 2 hores)

Un grup de membres de
l’Agrupació va participar
a l’última proposta d’Oci i
Lleure, una sortida al Teatre Apolo de Barcelona per
veure l’obra ‘La Ratonera’,
el clàssic d’Agatha Christie que fa 62 que triomfa a
Londres. No només van poder gaudir d’aquesta obra
de suspens, sinó que a més
tenir l’oportunitat en exclusiva de, una vegada acabat
l’espectacle, compartir una
copa de cava amb alguns
dels actors.

El creuer de
l’ABJ, tot un èxit
Unes 50 persones participaran al creuer per les Illes Gregues que l’ABJ ha organitzat
entre el 26 de maig i el 2 de
juny. La sortida del vaixell,
que ha aixecat força expectació, es farà des de Venècia
i recorrerà Split, Corfú, Santorini i Atenes, per arribar a
Istanbul. A finals de febrer
es va organitzar una sessió
explicativa a l’ABJ per donar
a conèixer tots els detalls i
condicions de la proposta.
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EXJUGADORS

SEMINARIO
l’estiu de 1964 el fitxatge de Juan Roberto Seminario va il·lusionar el
barcelonisme. Nascut a
Piura (Perú) el 22 de juliol de 1936, va arribar per liderar
la davantera de l’equip que dirigia
César Rodríguez. Tenia 27 anys i
estava al zenit de la seva carrera.
Seminario, que venia de la Fiorentina, feia realitat un somni que
s’havia frustrat cinc anys abans.
“Després de jugar el Campionat Sudamericà de 1959 amb la
meva selecció, a l’Argentina, Helenio Herrera, llavors entrenador
del Barça, em va venir a buscar. No
m’ho vaig pensar: Quan marxem
míster?, vaig dir-li”. Però no seria
tan fàcil. Va sortir un problema: la
Federació Espanyola no el va poder
inscriure. Jugava al Deportivo Municipal de Lima i l’equip, si rebia
una bona oferta per ell, estava disposat a vendre’l a l’estranger. Així
que “vaig donar poders a Diego di
Leo, un àrbitre italià que estava al
Perú, perquè em busqués un club
a Europa. I va trobar el Saragossa”.
Va haver-hi duplicitat de contractes.
Barça i Saragossa no es van posar
d’acord i la solució va ser buscar
un tercer equip.
Seminario havia arribat a posar amb la samarreta del Barça al
Camp Nou juntament amb Loayza i
Medrano, com ell reclutats per Helenio Herrera després del Campionat Sudamericà de 1959. Va aparèixer llavors l’Sporting de Lisboa. I
allà va acabar a l’octubre de 1959,
presentat davant de 40.000 aficionats. A Portugal va jugar dos anys
com a extrem esquerre, “encara
que feia el que volia. Era jove, tenia
forces per anar per tot el camp”.
Va deixar emprempta. Tanta, que
quan el van vendre al Saragossa,
a l’estiu de 1961, que no l’havia
oblidat, “l’afició va anar al centre
de Lisboa, a la seu del club, a la
rúa do Passadiço, per protestar pel
meu traspàs, fet que va provocar la
renúncia de la directiva i el cos tècnic”. Les destacades actuacions
que va tenir van fer que l’apodesin
‘L’Exprès de Lima’ per la seva velocitat, fogositat i virtuosisme, sempre al servei del col·lectiu.
Ja al Saragossa, temporada
1961-62, Seminario va acreditar la
fama que havia aconseguit a Portugal. Es va proclamar pitxitxi amb una
producció de 25 gols en 30 partits.
Va jugar tots els minuts d’aquests
30 partits de Lliga. L’equip aragonès va ser quart amb 35 punts,
per darrera del Real Madrid (43),
FC Barcelona (40) i Atlético (36). Va
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Helenio Herrera el va voler fitxar
al Barça a l’estiu de 1959, però
va arribar cinc anys després
començar el següent curs, 196263, jugant 8 partits de Lliga (8 gols),
però va abandonar l’entitat aragonesa al novembre de 1962 per posar
rumb a Florència. La Fiorentina va
fer un esforç per aconseguir el seus
serveis i a Itàlia seguiria marcant
gols fins a la temporada 1963-64,
però no guanyaria res i mai es sentiria còmode, especialment pels
estrictes sistemes tàctics i per les
concentracions, que odiava.
El Barça, després de cinc anys,
va recuperar l’interès pel ‘Loco’.
“Em deien així al Perú quan vaig començar. Feia coses que ningú esperava, regats, canvis de ritme... Coses que sortien espontàniament”.
Amb aquest talent va arribar a ser

internacional molt aviat.
Va signar pel Barça per una
temporada (1964-65) ja que la
reglamentació vigent prohibia la
contractació d’estrangers l’any
que precedia el Mundial (Anglaterra 1966). De totes maneres, hi
havia dubtes al haver jugat el peruà
anys enerere al Saragossa i disputar la Copa, llavors un torneig en el
qual s’excloïen els estrangers. La
decisió va quedar en mans de la
Delegació Nacional de Deportes,
que acabà resolent de forma satisfactòria el seu cas. L’entrenador
del Barça era César, un tècnic amb
el qual havia coincidit al Saragossa
i per qui sentia un gran respecte, a
més de tenir-hi una bona amistat.

Tanta que van engegar un negoci
conjunt a Palma de Mallorca. Van
obrir un hotel. La presència del
‘Pelucas’ va ser clau perquè Seminario canviés d’aires. Però el
lleonès fou fulminat al novembre de
1964 després de perdre el Barça
5-1 al camp del Levante. Llavors va
arribar Sasot a la banqueta, però
l’equip no va guanyar res.
Un dels seus millors moments
el primer any com a blaugrana el
va viure a la primera eliminatòria
de la Copa de Fires, contra el seu
exequip, la Fiorentina. Va guanyar
l’equip toscà al Camp Nou (0-1). A
la tornada, el Barça es va imposar
0-2, amb gols de la figura peruana.
Just després arribaria la desfeta
contra el Llevant.
El curs 1965-66, ja amb Olsen
a la banqueta, va mantenir discrepàncies amb l’entrenador argentí.
Tampoc va guanyar res, encara que
va restar pel curs següent, 196667, la final de la Copa de Fires, que
guanyaria contra el Saragossa, el
seu exequip (0-1 i 2-4). Amb Roque Olsen van tenir problemes ell
i d’altres jugadors. “Va dir que les
figures no donaven la talla...”, recorda. En aquestes dues últimes
temporadas només va jugar 13
partits de Lliga i tres de la Copa de
Fires, però “sempre he estat agraït
al Barça i a la seva afició. Em van
tractar molt bé”.
Va deixar el Barça per fitxar pel
Sabadell (1967-69). Va jugar a Primera amb Isidro, pare de Quique
Sánchez Flores, Marañón, Pujol y
Zabala. Va inaugurar la Nova Creu
Alta, amb Pasieguito a la banqueta. Seminario, després de tres
temporades al Camp Nou, va fer el
camí de tornada. Va tornar al Perú
per seguir jugant. Primer al Grau
de Piura (1969) i després al Juan
Aurich de Chiclayo (1970-71) per
penjar les botes a l’Atlético Torino
de Talara (1972). Tenia molt clar
que no seria entrenador. Havia viscut l’experiència a l’Atlético Torino,
on va simultaniejar les funcions de
jugador i tècnic. “Estar a la banqueta és molt fotut. En qualsevol moment et pot donar un atac de cor...
No, no, això no era per mi. A més,
quan les coses anaven bé, eres un
fenomen, però quan anaven malament, et volien matar”.
Llavors es va dedicar a la seva
família i als seus negocis, entre
ells l’hotel que tenia a Palma i que
va vendre l’any 1998. Avui viu mig
any al Perú i l’altre mig a Espanya,
on resideixen els seus quatre fills: Juan Carlos, Alejandro, Luis i
Gabriela. O

Pedro Javier Peña
Extrem esquerre

Pedro Javier Peña Piqueras (Saragossa, 6-5-1946) va arribar al Barça la temporada 1963-64 a l’equip
Juvenil. A la següent, 1964-65, va
jugar a l’Amateur. Era extrem esquerre i va ser campió de Catalunya
juvenil. Abans de jugar al Barça va
fer-ho al FC Montbau i després de
deixar l’entitat barcelonista va jugar
a l’Horta, Osca i Sants. Va penjar
les botes i va ser entrenador de
futbol formatiu.

Ramon Mateu
Un any al Juvenil
Ramon Mateu Domenech (Badalona, 11-8-1943). Extrem esquerre, va arribar al FC Barcelona
procedent de l’Artiguense la temporada 1959-60 a l’equip juvenil.
Només va estar un any al Barça,
però va jugar un amistós amb el
primer equip. Després va seguir
jugant i va defensar les samarretes de l’Artiguense, Cornellà
i Santfeliuenc.

Manel Conesa
Defensa lateral
Manel Consea Castán (Barcelona, 9-6-1932). Va jugar dues
temporades als juvenils del Barça (1948-49 i 1949-50) com a
defensa lateral. Va ser campió
de Catalunya i abans d’arribar a
l’entitat barcelonista, va jugar al
FC Catalunya de Santa Coloma
de Gramenet. Després va fer-ho
al Pollença.

Descobreix què pot fer l'Agrupació per tu
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