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Fins el 19 de juny, tothom que vulgui podrà votar el jugador del Barça 
tenint en compte la seva conducta dins i fora el terreny de joc
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“Encara que no hi hagués 
concentració, jo m’anava 
igualment a l’hotel”
L

a seva participació en 
mitjans de comunicació 
i les xarxes socials fa 
que encara avui el ‘Lobo’ 
Carrasco sigui una figura 

mediàtica i valorada per la seva 
anàlisi futbolística. Fa 35 anys va 
debutar amb el Barça i va jugar 
amb el primer equip durant una 
dècada, on serà recordat pels seus 
regats i la seva velocitat. Carrasco, 
membre de l’Agrupació i amant de 
compartir la seva experiència amb 
els més joves, contesta les pregun-
tes de l’Onze Inicial. 
1. Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el primer 
equip?
Vaig tenir un atac de nervis abans 
d’arribar al vestuari. Però quan vaig 
agafar la pilota vaig sentir serenitat 
i confiança.
2. El millor moment que recordes 
del teu pas pel Barça va ser...
Cada dia que vaig estar amb els 
meus companys al vestuari. Cada 
dia fins l’últim, perquè era com re-
petir un somni que tens de petit i 
que tens el plaer d’allargar-lo 11 
temporades.

‘Lobo’ Carrasco en una imatge del 2012, contra el Xerez // ABJ

un creuer.
7. De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun que 
no regalaràs mai?
Només guardo la primera copa 
que vaig guanyar : el premi a 
l’assistència, i no la donaré fins 
que em mori. Me la van donar Lau-
reano Ruiz i tota la gent del futbol 
base del Club. Tota la resta ho he 
donat a la família. 
8. Què ha de millorar en el món 
del futbol?
L’educació esportiva als camps de 
futbol. La gent s’ha de mentalitzar 
que vas a veure un espectacle i 
que tothom ha de tenir un com-
portament entusiasta però sense 
mala educació. M’agrada que la 
UEFA tingui mesures molt severes 
amb la gent que no fa les coses 
bé.
9. Ja hem vist el millor Barça de 
la història?
Pensava que després de Maradona 
no veuria ningú millor. Després va 
venir Messi i vaig pensar el mateix. 
Amb el Barça de Guardiola hem 
vist ara el futbol més complert. La 
comparativa sempre hi serà.

ONZE INICIAL  ‘Lobo’ Carrasco

10. De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut?
Escriptor. Vaig estudiar fins a de-
lineant però la inspiració i la vena 
imaginativa sempre m’han agra-
dat. Escriure és com jugar a fut-
bol, són coses que t’emocionen. 
M’agrada.
11. La pròxima pilota d’or ha de 
ser per... 

Encara no ho sabem, el Mundial de 
Brasil decidirà. n

3. Un partit per oblidar.
Un partit per oblidar però que és im-
possible d’oblidar, contra l’Steaua 
de Bucarest, la final de la Copa 
d’Europa de Sevilla el 1986.
4. Quina era la teva activitat pre-
ferida a les concentracions?
Només em volia concentrar. Amb 
Terry Venables hi havia una època 
que no ens concentràvem i jo aga-
fava i m’anava a l’hotel igualment. 
Fins i tot alguna nit el míster em va 
venir a veure per si hi era. Algun dia 
el Manolo també va venir amb mi.
5. Tenies alguna superstició o 
mania quan sorties al terreny de 
joc?
A principi m’assenyava i sortia al 
camp amb la cama dreta. Són mo-
txilles que et deixen els teus avis 
i pares. Quan vaig arribar a França 
ja no ho feia. 
6. Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs?
Vaig tenir la fortuna de fer-ho amb 
Kubala, Seguer i Manchón amb els 
veterans. Per mi eren ídols i llegen-
des. L’únic amb qui no he jugat ha 
sigut Pelé, però he pogut compartir 
unes hores amb ell en un viatge en 
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D
es del 19 de maig que 
està en marxa la cam-
panya de les votacions 
del 5è. Premi Barça 
Jugadors, convocat 

un any més per l’Agrupació Barça 
Jugadors i patrocinat per Estrella 
Damm per distingir el jugador del 
FC Barcelona amb més joc net de 
la temporada 2013-2014. Fins el 
19 de juny, tothom que vulgui podrà 
votar el jugador del Barça tenint en 
compte la seva conducta dins i fora 
el terreny de joc, la relació amb la 
resta de companys, el tracte amb 
els rivals i l’estimació de l’afició. 

El president de l’Agrupació, Ra-
mon Alfonseda, es mostra confiat 
en “la participació de tothom que 
se senti barcelonista, ja que cada 
any hem obtingut moltes votacio-
ns”. El canal per exercir el vot és el 
perfil de Facebook de l’Agrupació 
Barça Jugadors (www.facebook.
com/FCBJugadors). Posterior-
ment, es reunirà un jurat format per 
representants institucionals i de 
mitjans de comunicació per decidir, 
entre els 6 jugadors més votats, 
quin és finalment el guanyador del 
5è. Premi Barça Jugadors. Com 
diu Alfonseda, l’elecció es basarà 
en criteris de “conducta i actitud 
al terreny de joc, al vestidor i amb 
la resta de companys i equips”. El 
jugador guardonat rebrà una escul-
tura obra de l’artista Agustí Puig.
Entre tots els participants se sorte-
jarà un viatge per a dues persones 
per acompanyar el primer equip en 
un desplaçament de Lliga o Copa 
del Rei de la pròxima temporada 
2014-2015. n

Comencen les votacions del 5è. Premi 
Barça Jugadors, convocat per l’Agrupació

des del 19 de maig i fins el 19 de juny

2010 BOJAN Krkic PACO LARGO

2012 XAVI Hernández JAVIER FERRÁNDIZ

2011 Andrés INIESTA JOSEP MARIA AROLAS

2013 XAVI Hernández MARC CASANOVAS
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Per ajudar a la promoció 
de la campanya en aques-
ta edició s’ha produït un 
espot en un dels llocs 
més singulars del FC Bar-
celona: La Masia. Allà s’hi 
retroben 5 exjugadors del 
primer equip del Barça com  
José Mari Bakero, Gaizka 
Mendieta, José Vicente 
‘Tente’ Sánchez, Robert 
Fernández i Thomas Chris-
tiansen. Com no pot ser 
de cap altra manera, tots 
5 acaben jugant a futbol. 
L’espot es pot visualitzar a 
través del canal de Youtube 
de l’Agrupació: www.youtu-
be.com/FCBJugadors.

5 amics tornen a La Masia

Espot  
Cinc exjugadors 
es van retrobar 
per promocionar 
la campanya 
a un lloc 
emblamàtic: 
La Masia
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La Copa de Basilea i alguns dels seus protagonistes 
seran a la Trobada del 14 de juny a Palamós i Calonge

L
es localitats de 
Palamós i Ca-
longe seran les 
seus, el proper 
dissabte 14 de 

juny, de la 13a. Trobada 
de Jugadors del FC Bar-
celona, organitzada per 
l’Agrupació. 

L’edició d’aquest any 
de la Trobada estarà de-
dicada a commemorar els 35 anys 
de la consecució de la Recopa 
d’Europa de 1979, a Basilea. És 
per aquest motiu que, a més del 
trofeu cedit pel Museu del Club, hi 
haurà la presència d’alguns dels 
integrants de la plantilla d’aquella 
temporada i també el seu entre-
nador, Joaquim Rifé. Els exjuga-
dors que ja han confirmat la seva 

09.45 h. Recollida d’acreditacions al Nou Municipal de Palamós
10.20 h.  1r. partit exjugadors FCB
10.30 h.  Sortida excursió per als acompanyants
11.15 h.  2n. partit exjugadors FCB
12.10 h. Partit entre infantils del Palamós CF i la UE Calonge
12.40 h. Xut d’honor de la 13a. Trobada
12.45 h. 3r. partit exjugadors FCB
14.15 h. Dinar a Mas Falet
18.00 h. Comiat

Programa de la Trobada 14 de juny

assistència són José 
Joaquín Albadalejo, 
Francisco José ‘Lo-
bo’ Carrasco, Quique 
Costas, Paco Martí-
nez, Pere Valentí Mo-
ra, Fèlix Palomares, 
Carles Rexach, José 
Vicente ‘Tente’ Sán-
chez, Joan Vilà i Rafael 
Zuviría.

El FC Barcelona va guanyar 
la final el 16 de maig de 1979 a 
l’estadi St. Jakobs davant el For-
tuna de Düsseldorf (4-3) a la pró-
rroga. L’equip que va presentar 
Rifé el van formar Artola; Zuviría, 
Migueli, Costas (Martínez, 67’), 
Albaladejo (De la Cruz, 58’); Sán-
chez, Neeskens, Asensi; Rexach, 
Krankl i Carrasco. 

Els gols els van marcar Sán-
chez (5’), Asensi (34’), Rexach 
(103’) i Krankl (110’). També van 
ser campions Antoni Olmo, Juan 
Carlos Heredia, Esteban Vigo, Pe-
pito Ramos i el brasiler Bío, que 
va morir al febrer de 2008 al seu 
país. També va morir el que va ser 
segon entrenador, Antoni Torres, al 
febrer de 2003.

tres partits de futbol
Està previst que més de 150 exju-
gadors de totes les categories del 
FC Barcelona i els seus acompan-
yants es donin cita a les localitats 
de Palamós i Calonge, en una jorna-
da de barcelonisme i retrobament. 
El programa d’activitats preveu la 
celebració de a tres partits de fut-
bol al Nou Municipal de Palamós 
entre exjugadors blaugrana i un 
partit entre infants del Palamós 
CF i la UE Calonge. El dinar es farà 
al Parc de Cultura i Negocis Mas 
Falet, a Calonge, que alhora és el 
patrocinador de l’esdeveniment. 
Durant el dinar es farà un reco-
neixement als exjugadors del Ba-
rça que han nascut o viuen al Baix 
Empordà. n

El cartell de la Trobada
Aquest és el cartell 
de la Trobada 2014 a 
Palamós i Calonge

Participaran 
més de 150 
exjugadors 
de totes les 
categories 
del Barça

Nombrosos exjugadors acompanyen Puyol 
en el seu comiat com a jugador del Barça
Carles Puyol es va acomiadar com 
a jugador del FC Barcelona en un 
acte multitudinari que es va fer el 
15 de maig a l’Auditori del Club 
i on hi van participar nombrosos 
exjugadors. Companys de vestidor 
com Demetrio Albertini o Iván de 
la Peña i d’altres que l’havien vist 
créixer des jove a La Masia el van 
voler acompanyar en un dia on va 
reconèixer que “he guanyat mol-
ts títols però el més important és 
la part humana que m’emporto 
d’aquest Club, hi vaig arribar com 
un nen i marxo amb una família 
de la qual n’estic molt orgullós”. 
Puyol, a més de formar part de la 
junta directiva de l’Agrupació, hi ha 
mantingut relació durant la seva 
etapa com a futbolista al Barça. El 
març del 2014, juntament amb els 
altres membres del primer equip, 
va visitar la Seu Social i es va tro-
bar amb altres llegendes del Club 
com el recordat Josep Seguer. Carles Puyol, amb el recordat Josep Seguer // DAviD CUELLA

Els exjugadors, amb els Joves Solidaris
L’Agrupació ha col·laborat en la 
recta final del programa Joves So-
lidaris, impulsat per la Fundació 
FC Barcelona. Es tracta d’un pro-
jecte nou d’aquesta temporada 
que pretén mostrar als adoles-
cents la importància de l’esforç i 
el treball en equip, convidant-los 
a ser els impulsors i executors 
d’un projecte social. El projecte 
l’han protagonitzat al llarg de tot 
el curs 40 grups de joves de Cata-

lunya, com el de l’Escola Pàlcam 
de Barcelona. L’exjugador del FC 
Barcelona, Pere Valentí Mora, 
els va acompanyar en l’acte final 
que van organitzar fa poques set-
manes al camp del Martinenc de 
Barcelona, que va consistir en di-
versos partits de futbol i activitats 
en què hi van participar alumnes 
de l’escola, joves del Centre Peni-
tenciari de Quatre Camins i adults 
amb malalties psiquiàtriques. n

Mora va acompanyar als Joves en l’acte final al camp del Martinenc // ABJ



“De la mateixa manera que a Los 
Angeles hi ha el Passeig de la 
Fama, volem que Barcelona tingui 
la seva avinguda dedicada al Ba-
rça”. Amb aquest convenciment es 
va presentar fa uns dies el projecte 
d’una Avinguda Barça davant dels 
socis de l’Agrupació. Els seus res-
ponsables busquen la complicitat 
de la societat per aconseguir fer 
realitat aquesta iniciativa.
El president de l’associació pro-
motora, Sergi Rufino, va explicar 
als assistents que la voluntat de 
l’entitat és aconseguir que el Club 

tingui a la ciutat de Barcelona una 
avinguda o un passeig dedicat al 
Club i les seves llegendes. Per 
aconseguir-ho han començat una 
campanya de recollida d’adhesions, 
per poder tenir força davant les ins-
titucions locals. De la seva banda, 
el president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, va agrair la iniciativa ja 
que entre d’altres motius, vetllarà 
per la preservació de la memòria 
històrica del barcelonisme. I va po-
sar a disposició de l’associació els 
canals de l’Agrupació per difondre 
el projecte. n

L’Avinguda Barça, un projecte 
il·lusionant pel barcelonisme

L’Avinguda Barça, en marxa // ABJ
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L
’Agrupació posa en mar-
xa a partir del mes de 
juny l’oferta formativa del 
segon semestre. L’Àrea 
de Formació i Desenvo-

lupament fa una aposta decidida 
per l’e-learning, oberta a tots els 
exjugadors del FC Barcelona, que 
comença a oferir programes supe-
riors amb certificació universitària. 
A partir de la demanda detectada 
en el mateix col·lectiu de veterans, 
a partir del mes de juny es podran 
cursar 6 cursos a distància rela-
cionats amb la comunicació, la di-
recció d’equips i l’àrea comercial, 
tots ells amb la certificació de la 
Universitat San Pablo CEU. Aquest 
tipus de formació es completa amb 
la que ja es va oferir l’any passat 
i que va tenir una bona acollida: 
idiomes, informàtica i altres habi-
litats. Cal recordar que la forma-
ció és un dels eixos estratègics 
de l’Agrupació pels propers anys, 
tal com es va anunciar en l’última 
assemblea, amb un increment sig-
nificatiu de pressupost destinat a 
aquest tipus de suport a tots els 
exjugadors del Club.

AcAbA l’Scouting, continuA 
bASeS nutricionAlS
La formació en línia conviu amb un 
programa de formació presencial 
que al llarg dels últims mesos ha 

omplert amb èxit propostes com 
l’Scouting, dos nivells d’anglès i 
els tallers de Memòria. I fa pocs 
dies ha començat el curs de “Ba-
ses nutricionals per a esportistes”, 
amb l’objectiu d’optimitzar el ren-
diment dels futbolistes a partir de 
la seva nutrició. 

El professor del curs, Daniel 
Rubiol, comenta que al llarg de les 
sessions es donen “pautes que 
puguin ser molt operatives perquè 
els mateixos entrenadors les pu-
guin transmetre fàcilment als seus 
clubs sense necessitat de tenir un 
nutricionista especialitzat”. n

Nous cursos amb 
certificació universitària 
per a exjugadors del Barça

El curs de l’Scouting va acabar amb el repartiment dels diplomes. Abaix, un moment del curs de Bases Nutricionals // ABJ

Programes Superiors on-line per a exjugadors
Expert en Community Management 150 hores
Habilitats de Comunicació 200 hores
Habilitats per a la Direcció d’Equips 200 hores
Direcció de Projectes 150 hores
Habilitats Comercials 200 hores
Venda Consultriva 150 hores

ABJ

Juan Carlos Pérez Rojo, jugador del 
Barça entre el 1983 i el 1987, és un 
dels protagonistes del nou capítol 
del programa “Seguim en Joc”,  que 
s’estrenarà diumenge 1 de juny per 
Barça TV. Rojo ha viscut una gran 
part de la seva vida al Barça, ja que 
es va formar a les categories infe-
riors, ha estrat entrenador de futbol 
base i forma part de l’estructura 
esportiva del Club. Al reportatge 
Rojo explica alguna de les seves 

vivències especialment lligades a 
l’etapa en què va jugar al primer 
equip. El programa, impulsat per 
l’ABJ, també es fa un seguiment de 
l’atenció mèdica que reben els exju-
gadors del Club que encara practi-
quen activitat esportiva, i també de 
diferents temes de l’actualitat de 
l’entitat, com l’inici de les votacions 
del Premi Barça Jugadors o les no-
ves propostes de l’àrea de formació 
i desenvolupament. n

Rojo, protagonista 
del ‘Seguim en Joc’
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Una jornada amb els pescadors de Barcelona
P r op  de  200  memb res  de 
l’Agrupació van participar el 24 de 
maig en una jornada organitzada al 
Port de Barcelona per la Confraria 
de Pescadors dela ciutat. La jor-
nada va començar amb una visita 
cultural per la Torre del Rellotge, 
el Pati de Xarxes i la Llotja. Per 
seguidament poder degustar en 
el mateix recinte una selecció del 
producte que es pesca a la Medi-
terrània. Tot plegat amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’ofici i el pro-
ducte que capturen els pescadors 
de Barcelona. 
L’amfitrió, José Manuel Suárez, 
patró major de la Confraria, va 
reivindicar el manteniment d’una 
tasca amb una llarga tradició a la 
ciutat i amb molt bona qualitat. A 
la cita no hi van faltar el director 
general de Pesca i Afers Marítims, 
Jordi Ciuraneta, i el president de 

la Federació Nacional Catalana de 
Confraries de Pescadors, Eusebi 
Esgleas. n

L’Agrupació celebra 
l’Assemblea General

L
’Ag r upac ió  ce leb ra 
l’Assemblea General 
va celebrar a principis 
d’abril. Els socis van 
aprovar els comptes i 

l’informe de gestió corresponent 
al 2013 i també els projectes i el 
pressupost per aquest 2014. El 
president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, va agrair l’aportació 

que fan els jugadors i l’estructura 
de futbol professional del FC Bar-
celona a l’Agrupació, una quantitat 
que permetrà augmentar les parti-
des destinades a ajudes i forma-
ció per a exjugadors del Club.

Alfonseda va recordar que grà-
cies a aquesta aportació volun-
tària l’Agrupació també ha tingut 
l’oportunitat d’augmentar les acti-

vitats socials de l’entitat i treballar 
en noves estratègies de marke-
ting i de comunicació. Referent a 
l’àrea esportiva, el responsable de 
l’àrea, Josep Moratalla, va remar-
car la voluntat de promoure nous 
partits a l’estranger, consolidar 
l’activitat de l’equip +55, incorpo-
rar nous exjugadors a l’activitat 
esportiva i millorar l’atenció a la 

salut de tots els que participen 
a entrenaments i partits. Marco 
Escobar, directiu responsable de 
l’àrea de Formació, va detallar les 
accions formatives realitzades du-
rant el 2013 i va anunciar que du-
rant aquest any s’aprofundirà en 
la formació de caràcter esportiu. 

D’altra banda, i en el terreny 
institucional, Alfonseda va anun-
ciar que al llarg d’aquest any 
s’inaugurarà el Monument a 
l’Exjugador, a les instal·lacions del 
Camp Nou, i també la celebració 
del 2n. Homenatge Barça Vete-
rans. n

 Nous carnets ABJ
A partir del mes de juny tots 
els membres de l’Agrupació 
comencen a rebre els car-
nets que els acrediten com 
a socis o simpatitzants de 
l’entitat. El disseny d’aquest 
any posa èmfasi, com tam-
bé ho va fer el calendari, en 
els valors d’equip que es 
comparteixen i es viuen en 
un equip de futbol. Aquests 
valors es reflecteixen amb la 
fotografia d’una celebració 
protagonitzada per Ronaldin-
ho, Gio i altres jugadors. Al 
dors del carnet hi ha el lema 
“La força d’un equip és la 
seva unió”.

Xatonada a Sitges
Un bon grup de membres de 
l’ABJ va participar a la visita 
cultural i xatonada que es va 
fer a Sitges a finals de març. 
El grup format per més de 
60 persones va visitar el 
Museu Maricel i després 
va degustar la xatonada, un 
dels plats més tradicionals 
del Garraf.

Breus

Noves aventatges 
comercials per 
als membres de 
l'Agrupació, i que 
es poden consultar 
a la nostra web.
n Autoescape Universal
Barcelona
T. 934 30 64 08
Revisió completa de l’aire 
condicionat per només 29€

n Mare Nostrum
L’Escala
Creuers per  les Illes 
Medes. 2 x 1 amb 
el carnet ABJ

n Lola Bou - Dermatologia 
Barcelona
T. 932 01 55 66
30% de descompte 
en tots els serveis

n DD Foto Digital
Barcelona
T. 932 12 30 16
Descomptes de fins el 
35% en impressions, 
fotos carnet, reportatges 
familiars...

6, 7 i 8 de juny
Folga 65 a Calella de Palafrugell.
8 de juny
Partit Veterans Haro - Barça Juga-
dors. Haro (La Rioja).
14 de juny
13a Trobada de Jugadors FCB. 
Palamós, Calonge-Sant Antoni
21 de juny
Partit UE Cornellà - Barça Juga-
dors.
28 de juny
Partit a Navàs.

  Agenda d’actes     
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

CARNET ABJ

Un moment de l’Assemblea General de l’Agrupació Barça Jugadors a la Sala Wembley del Camp Nou // ABJ

El president de l’Agrupació, amb Jordi Ciuraneta i José Manuel Suárez // DAVID CUELLA



exjugadors

Gustau Bellés
Davanter centre 
Gustau Bellés Salvadó (Barcelona, 
24-5-1958) va arribar al Bar-ça la 
temporada 1971-72 a l’equip Infan-
til, on va seguir jugant la següent, 
1972-73. Després va anar al Juvenil, 
on va jugar dues campanyes més 
(1973-74 i 1974-75). Era davanter 
centre, encara que també podia ju-
gar per l’extrem. Va ser campió de 
Catalunya Infantil. Després va jugar 
al Granollers, Alcanar, Gramenet, 
Camarles, Aldeana i La Cava.

Alfons Padreny   
Interior reconvertit
Alfons Padreny Casamajor (Barce-
lona, 25-10-1943). Va arribar al 
Barça Infantil el curs 1956-57  i 
va marcar 30 gols jugant d’interior 
dret. Després va jugar al Juvenil 
de lateral fin el curs 1960-61. Va 
ser campió de Catalunya Infantil 
i Juvenil i després del FC Barce-
lona va defensar les samarretes 
del Fabra i Coats i Cartagena.

José Bosch  
Va anar a Tunísia’67 
José Bosch Huguet (Palma de 
Mallorca, 1-1-1946). Extrem dret, 
va arribar al Barça la temporada 
1964-65 i va quedar-se fins la 
1967-68, una al Juvenil i tres a 
l’Amateur. Va ser campió de Ca-
talunya Juvenil (64-65) i Amateur 
(65-66 i 66-67). Va jugar amb la 
selecció espanyola els Jocs del 
Mediterrani de Tunísia’67, on va 
patir una lesió que el va retirar.

ANTONI CAMPAÑÀ BANDrANAS

E
nrique Martín Navarro, 
Quique, és un porter que 
va defensar la samarreta 
del FC Barcelona durant 
set temporades. Nascut 

a Valladolid el 3 de juny de 1924, viu 
actualment a València i dilluns farà 90 
anys. La seva història mereixia ser ex-
plicada.

Tot i venir al món a Valladolid, es 
va criar entre Castelló i València. El 
seu pare era guàrdia civil i va desapa-
rèixer en una revolta a Sevilla i mai 
més se’n va saber res d’ell. La mare, 
catalana, tenia família a Castelló i el 
Quique va anar a viure amb ella i la 
seva àvia. Els estius, però, el cos de 
la Benemèrita se l’enduia a Valladolid 
perquè hi passés uns dies amb la fa-
mília del pare. El Quique va començar 
a jugar a l’equip de l’escola on estava 
internat, els Salesianos de València. 
Després va passar al conjunt del Sin-
dicat d’Estudiants Universitaris (SEU), 
a Castelló. En aquells temps també 
era un gran especialista en la natació 
i el bàsquet. Jugava de mig centre i es 
feia veure per la seva complexió física. 
Era un atleta. El Vila-real es va fixar en 
aquell noi de 15 anys i no va dubtar a 
incorporar-lo a les seves files després 
de la guerra.

El nom de Quique Martín comença-
va a ser popular i el Castelló el va fitxar 
la temporada 1941-42, amb 17 anys, 
pel seu equip amateur. A la temporada 
1942-43 va ser reclamat pel primer 
equip per jugar… de porter!! Els dos 
titulars, Pérez i Nebot, estaven lesio-
nats i l’entrenador, Emilio Vidal, el va 
haver de reclutar d’urgència. Era fort, 
alt i àgil. Va debutar a San Mamés el 
17 de gener de 1943 amb 18 anys. 
L’equip blanc-i-negre va perdre 4-0. Al 
Quique, tot i la derrota, li va agradar 
l’experiència i ja no es va moure de 
sota els pals.

Al juliol de 1943 va venir a Barce-
lona per fitxar per l’Espanyol. Va venir 
acompanyat pel seu tiet, Manuel Na-
varro, que va ser president del Cas-
telló. No va arribar a un acord amb 
l’Espanyol, que volia que firmés sense 
límit d’anys, mentre que el Quique no-
més volia fer-ho per cinc i després que-
dar lliure. El Barça, atent a l’operació, 
va acceptar les seves condicions, li va 
oferir més diners i se’l va emportar a 
Les Corts. Amb l’equip barcelonista 
va debutar a casa contra l’Athletic (3-
3) el 26 de setembre de 1943 amb 
Nogués a la banqueta. A Barcelona 
s’hi va quedar set temporades (fins la 
1949-50) i va guanyar la Lliga 1944-
45 i la Copa d’Or Argentina 1945-46  
amb Samitier. També va guanyar la 
Lliga 1947-48 i 1948-49, amb Enrique 
Fernández.

Les lesions el van castigar i les 

tres darreres temporades no va jugar 
cap partit de Lliga ni de Copa. Lesions 
als ossos, malucs, genolls, clavícula, 
menisc… Velasco, primer, li va barrar 
el pas i després, Ramallets. No tenia 
lloc. Va haver de marxar, però mai va 
tenir una mala paraula pel Barça, el 
club on s’havia fet gran i havia adquirit 
molta experiència perquè, encara que 
no jugués partits oficials, sí en va jugar 
molts d’amistosos i també va fer-ho 
amb l’equip reserva. A Barcelona va 
conèixer la seva esposa, Montse, abo-
nada a Les Corts. Es van casar el 25 
de juny de 1947 a l’Esglèsia San Just 
i Pastor, on s’havien casat els pares de 
la núvia anys enrere. Van tenir dos fills, 
Glòria i Enrique.

Després va anar al València i va 
signar per dues temporades, a raó 
de 25.000 duros cada una. Va agafar 
el relleu d’Eizaguirre. Va defensar la 

porteria de Mestalla des de la tempo-
rada 1950-51 a la 1956-57. En aquest 
període va guanyar una Copa, la de la 
temporada 1953-54, al Barça (3-0) a 
Chamartín. El Quique, per celebrar el 
títol, va tenir l’ocurrència de asseure’s 
al travesser. Li va preguntar al seu en-
trenador, Jacinto Quincoces, abans del 
partit: “Si guanyem, em deixaràs fer el 
que vulgui?”. I va pujar al travesser per 
veure la festa valencianista des de les 
alçades. La Montse recorda que va 
baixar al camp per abraçar-lo i ja se’l 
va trobar enfilat. “No vaig veure com 
pujava”, diu.

Va penjar els guants al Llevant, on 
va jugar una temporada (1957-58). 
Després va ser entrenador de l’Alcoià 
(1958-59, on va tornar a jugar dos 
partits –Castelló, curiosament, i Car-
caixent– per lesió del porter titular). 
També va passar per les banquetes del 

Saguntino (1959-60), Onda (1960-61), 
Dénia (1961-62), Torrent (1962-63) 
–el van cridar del Llevant al desembre 
de 1962 i va aconseguir l’ascens–. Va 
seguir al Llevant el curs 1963-64. Des-
prés va anar a l’Oviedo (1964-65) però 
el van destituir al gener de 1965 i va 
tornar al Llevant per salvar-lo del des-
cens, sense evitar-ho a la promoció. 

Constància (1965-67) i Lleida 
(1967-68, el van destituir al desem-
bre de 1967) van ser els seus dos 
últims equips. Poc després va estar 
a punt de firmar pel Badalona, però 
estava fart d’anar amunt i avall i va 
decidir sortir del futbol. Tenia 44 anys. 
Llavors va entrar de cap de compres a 
l’empresa ‘Mariner’, de mobles i llums, 
on es va jubilar després de 25 anys. 
L’empresa el va permetre seguir en-
trenant, però a equips dels voltants: 
Paiporta (1968-69), Alzira (1969-70), 
Pedreguer (1971-73), Manises (unes 
altres dues temporades a finals del 
setanta) i L’Eliana (1981-82, a Primera 
regional). 

El Quique té quatre néts i quatre 
besnéts i el seu fill, Enrique, està do-
cumentant la seva trajectòria amb tot 
luxe de detalls. n

QUIQUE
La HIsTÒrIa

Va defensar la porteria del 
Barça entre 1943 y 1950 tot i 
començar jugant de mig centre
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