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premi barça JUGadors 2014

puyol, distingit
com el jugador
amb més ‘fair play’
Joan monfort

El jurat va considerar la seva esportivitat en la manera com va deixar
el primer equip blaugrana i també la seva brillant carrera futbolística

ignasi paredes

Un monument a
tots els jugadors
del FC Barcelona
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ONZE INICIAL

Jon Andoni Goikoetxea

“El futbol ha de resoldre les conductes
antiesportives en alguns partits”

R

oda el món i torna al
Born. Com molts altres
futbolistes, Jon Andoni
Goikoetxea (jugador
del FC Barcelona entre
1990 i 1994) va acabar la seva
etapa futbolista al club on es va
formar, l’Osasuna. Allà no només
hi va penjar les botes a nivell professional, sinó que hi va continuar
vinculat a l’organigrama esportiu
i en l’actualitat Goiko n’és el secretari tècnic i director del futbol
base. Els anys passen però no les
seves ganes de jugar a futbol, cosa
que fa en diversos compromisos

NOUS SOCIS DE
L’Agrupació
SIMPATITZANTS
· Óscar Giménez Fort
· Ramon Massons i Llobet
· César Fernández i Pañell
· Jesús Tortajada i Cubillas
· Jordi Medina i Beya
· Sebastián García López
SOCIS D’OR (PENYES)
· Federació de Penyes del Barcelonès
Oest
· Federació de Penyes Barcelonistes de
Tarragona Nord
BAIXES PER DEFUNCIÓ (SIMPATITZANTS)
· Josep Lluís Pamies Llach
· Jaume Abuli Torrent

“Amb Txiki, Ferrer,
Laudrup i Koeman
matàvem el temps
jugant al parxís”

Jon Andoni Goikoetxea, en una de les seves característiques arrancades per la banda // seguí-fcbarcelona

de l’Agrupació Barça Jugadors, tant
esportius com institucionals.
1. Quina emoció vas sentir el dia
que vas debutar amb el primer
equip?
El poder debutar amb el Barça era
una cosa que mai m’havia imaginat, m’agafa massa lluny. Va ser
una emoció grandíssima i increïble,
sempre havia sigut culé.
2. El millor moment que recordes
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del teu pas pel Barça va ser...
Jo no havia guanyat res, tot i que
venia de grans clubs com Osasuna
o la Real Sociedad, i per això la primera Lliga amb el Barça va significar una gran alegria, i especialment
perquè aquest club portava molt de
temps sense aconseguir-la.
3. Un partit per oblidar.
La final d’Atenes de la Copa

d’Europa (1994), on el Milan ens
va sorprendre.
4. Quina era la teva activitat preferida a les concentracions?
Amb en Txiki, Laudrup, Koeman i
Chapi Ferrer matàvem el temps jugant al parxís. Miquel Àngel Nadal
era el nostre professor.
5. Tenies alguna superstició o mania quan sorties al terreny de joc?

A banda de prendre’m un cafè o
dos, no tenia cap altra rutina.
6. Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Amb Maradona.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?
La samarreta de Wembley i les copes petites de les Lligues.

8. Què ha de millorar en el món del
futbol?
Mica en mica els arbitratges han
millorat, em sembla molt bé el marcar les línies per les barreres de les
faltes. Però potser està pendent de
resoldre les conductes antiesportives en alguns partits.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
Recentment la nota ha millorat. I
serà complicat de tornar a veure
més Messis, Xavis i Iniestas, almenys pel que fa als títols aconseguits.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
De petit m’agradava ser mecànic,
però el futbol sempre ha estat la
meva passió. Segurament si no
hagués estat futbolista m’hagués
dedicat a qualsevol altre esport individual.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Algun jugador espanyol, i si no pot
ser, una altra vegada Messi. n
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5è premi barça jugadors

Carles Puyol, Premi
Barça Jugadors 2014

El jurat va considerar que el de La Pobla va ser el
jugador amb més ‘fair play’ del passat curs, per
davant de Bartra, Iniesta, Mascherano, Messi i Xavi

C

arles Puyol ha estat distingit amb el 5è. Premi
Barça Jugadors, organitzat per l’Agrupació
Barça Jugadors amb el
patrocini d’Estrella Damm per guardonar el jugador del FC Barcelona
amb més “fair play” de la temporada anterior. La decisió del jurat,
reunit fa uns dies al Camp Nou, es
basa en la seva trajectòria al Club,
tant en l’aspecte esportiu com per
la seva personalitat fora dels terrenys de joc.
El jurat, en aquest aspecte,
també ha considerat l’esportivitat
en la manera com Puyol va deixar
el primer equip blaugrana i també la seva carrera futbolística al
final de la temporada passada.
Cal recordar que l’excapità tenia
encara dues temporades més de
contracte, però va decidir deixar
la pràctica del futbol professional
perquè no podia superar els problemes físics.
La decisió del jurat s’ha pres
aquest dijous després d’haver-se
conegut una llista de sis finalistes al guardó. Optaven al premi
Marc Bartra, Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Leo Messi, Xavi
Hernández –l’últim guanyador– i
Carles Puyol, que finalment ha estat premiat.
“Un exemple per al barcelonisme”

El president de l’Agrupació Bará
Jugadors, Ramon Alfonseda, està

els GUANYADORS
2010
2011
2012
2013
2014

BOJAN Krkic
Andrés INIESTA
XAVI Hernández
XAVI Hernández
Carles PUYOL

convençut que “Carles Puyol era
mereixedor d’aquest guardó, però
realment el mereix tota la plantilla”.
A més, va recordar que “el premi
no el donem només pel comportament al camp, sinó també al vestidor i en el treball del dia a dia”.
Per últim, va destacar el lideratge
de Carles Puyol. “És un exemple,
i al Barça sempre necessitarem un
exemple com ell”, va sentenciar
Alfonseda.
Properament tindrà lloc
l’acte de lliurament del Premi a
l’excapità del FC Barcelona, que
consisteix en una escultura de
l’artista Agustí Puig. n

DAVID CUELLA

El jurat del Premi Barça Jugadors estava format per les
següents persones:
Ramon Alfonseda
president de l’Agrupació Barça Jugadors
Ferran Olivella
vicepresident de l’Agrupació Barça Jugadors
Àngel Mur
directiu de l’Agrupació Barça Jugadors
Silvio Elias
directiu del FC Barcelona
Carles Folguera
director de la FCB Masia
Jaume Alemany
director de Marketing de Damm
Ivan Tibau
secretari general de l’Esport
Maite Fandos
Regidora de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports de l’Ajuntament de Barcelona
Joan Vehils
director del diari SPORT
Santi Nolla
director del diari Mundo Deportivo
Emili Gispert
director del diari El 9
Christian Garcia
cap de gabinet de la direcció de TV3
Eduard Pujol
director de Rac 1
Fèlix Riera
director de Catalunya Ràdio
Josep Lluís Vilaseca
exsecretari general de l’Esport
Isidre Esteve
pilot de ral·lis
Jordi Bosch
directiu d’Òmnium Cultural
Xavi Andreu
periodista
Ramon Salud
directiu de l’Agrupació Barça Jugadors

Distingit

Puyol, en la seva
última temporada
al Barça, va
guanyar el Premi
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El Barça homenatja tots els jug
de la seva història amb un mon
D

es del passat dijous 24 han viscut tots els que hem jugat al
de setembre tots els Barça i que es projecten arreu del
futbolistes del FC Bar- món”. Uns valors que, segons ha dit
celona tenen una repre- Jordi Cardoner, comparteixen “els
sentació a l’Estadi. Es nois des La Masia i també els jugatracta del Monument als Jugadors dors que al llarg de la història han
del FC Barcelona, que es va desco- suat la samarreta del Barça”.
brir a la Plaça dels Jugadors, a la
Una completa representació de
zona social del recinte. Promoguda l’Agrupació ha volgut estar present a
per l’Agrupació, aquesta escultura l’acte, com els directius Carles Rexarepresenta el passat, el present i ch, Eusebio Sacristán, Josep Palau,
el futur del Club, i en ella s’hi reflec- Josep Franch, Toño De la Cruz, Joan
teixen tots els futbolistes del Barça, Vilà, Àngel Mur, Félix Barrado i Marde totes les seccions. El monument, co A. Escobar. Entre els exjugadors
obra de Rosa Serra, es
que han assistit a l’acte
va descobrir en un acte L’escultura
destaquen: Josep Fusté,
presidit pel vicepresi- representa
Joaquim Rifé, Llorenç Rident del Barça, Jordi
fé, Joan Blanquera, Paco
Cardoner, i el president el passat,
Clos, Martí Vergés, José
de l’Agrupació, Ramon el present i
Antonio Zaldúa, Paco RoAlfonseda. I amb la
dri, Jordi Roura, Francesc
presència d’un grapat el futur del
Rosselló, Quique Costas,
d’exjugadors del Club, Barcelona
Paco Fortes, Pere Gratarepresentants del futbol
còs i Joan Torrent. També
base i futbol femení i
va ser-hi Jordi Masip, del
també del primer equip.
primer equip.
En el seu parlament, Ramon
El Monument als Jugadors del
Alfonseda va destacat que la Ma- FC Barcelona és una escultura elasia, figura també representada a borada amb bronze i ferro, de grans
l’escultura, “sintetitza els valors que dimensions (3,70 metres d’alçada i

FOTOS: IGNASI PAREDES

600 quilos), que vol retre un homenatge a tots els futbolistes del FC
Barcelona, del passat, el present i
el futur; futbolistes de qualsevol categoria, que han crescut en un marc
de futbol i uns valors molt concrets

representats en la Masia i en totes
les persones (entrenadors, massatgistes, utillaires...) que han contribuït a formar-los com a persones.
L’escultura parteix d’una idea conjunta entre el Barça i l’Agrupació.

El poema de Joan Vilà

ignasi paredes

Hi ha uns VALORS que són l’essència
per seguir sempre dempeus,
s’aprenen amb les vivències
i us direm si ens permeteu.

Per damunt de les victòries
i de qualsevol desencís,
tenim un valor que ens guia:
el seu nom és COMPROMÍS.

Nostres colors blau i grana
ens donen la identitat.
Una virtut: la CONSTÀNCIA,
per davant l’HONESTEDAT.

TOLERÀNCIA I PACIÈNCIA
per superar els entrebancs.
Són la mare de la ciència,
ens ho diuen els més grans.

Tot comença en el RESPECTE,
és el que ens han ensenyat,
n’hem tingut sempre un exemple
i en volem deixar un llegat.

No és instint, és CONFIANÇA,
ho hem après tot fent camí,
en tots els companys del Barça,
i també confio en mi.

Una jornada
En el transinoblidable
curs de l’acte,
Els jugadors
els jugadors del
del Barça van
futbol formatiu i
descobrir el 24
del femení, Eric
de setembre
Garcia, Maun monument
ria Llompart,
històric
Ricard Puig
Martí i Laura
Ràfols, han llegit els fragments del poema que ha
elaborat especialment per l’ocasió
Joan Vilà, exjugador, actual director
de Metodologia de l’àrea de futbol
i membre de la junta directiva de
l’Agrupació.
més projectes: les boques

El FC Barcelona i l’Agrupació tenen
més projectes en comú. Un dels propers, batejar les boques del Camp
Nou amb noms de jugadors emblemàtics, jugadors que hagin deixat
petjada en la història de l’entitat
catalana. n
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gadors
nument

L’Agrupació, amb
les penyes del
FC Barcelona
Trobada de Penyes de Navarra a la PB Monteagudo
Assistència de Robert Fernández

Trobada de Penyes Extremenyes
Assistència de Pere Valentí Mora

25 aniversari de la PB Guardiola de Berguedà
Assistència de Pere Valentí Mora i Robert Fernández (foto)

20 aniversari de la PB Benissa
Assistència de Juan Manuel Asensi

10 aniversari de la PB La
Cabra del Santo Cristo
Assistència de Ricardo Serna

5 aniversari de la PB Badia
del Vallès
Assistència de Joan Torrent

Inauguració PB Campredó
Assistència de Miquel Corominas

ALTRES ACTES
AMB PRESÈNCIA
DE JUGADORS
PB Carme

Assistència de Paco Clos

PB Alforja

Assistència de Pere Valentí Mora

PB Rubí

Assistència de Paco Clos

PB Pineda de Mar

Assistència de Paco Clos, Marco A.
Escobar

PB Capellades

Assistència de Joan Torrent

PB Gata de Gorgos

Assistència de Juan Manuel Asensi

PB Premià de Dalt

Assistència de Paco Clos

PB Elche de la Sierra

rosa serra i puigvert

Assistència de Juan Manuel Asensi

PB Peñíscola

És una obra integradora”
Rosa Serra i Puigver t (Vic,
1944) és l’autora de l’escultura
que des del dijous 24 de setembre i, fins sempre, representarà
a tots els jugadors i jugadores
del FC Barcelona. De totes les
categories i tots els temps. El
2008 va rebre la Creu de Sant
Jordi.
Com es comença una obra
d’aquestes característiques?
Vam començar amb una reunió
amb el senyor Alfonseda on em
va explicar, net i clar, el que volia
l’Agrupació: La història del Barça
és la història de molta gent, que
ha lluitat i treballat per esdevenir

figura. Però arriben els que arriben. uns quatre mesos.
La resta queda en l’anonimat. Vo- De quin material està feta?
lien un monument en el que tot el De bronze i cor-ten, un ferro rovellat
món estigués representat sense amb un tractament especial.
distincions.
I com es pot
Un monument de
“L’aro representa interpretar?
tots...
L’ a r o r e p r e Exacte. Dels juque el Barça està per senta que el
gadors, entrenaestà per
tot el món, traspassa Barça
dors, massatgistot el món, que
tes, utillaires...
traspassa fronfronteres...”
I també de les
teres, com la
dones.
Masia, una reQuan temps hi ha dedicat?
ferència. És una obra integradora.
Des de que vam començar a parlar Tenia alguna experiència en esculfins el dia de la inauguració, més o tures esportives?
menys un any. I, per fer l’escultura, Vaig fer una sèrie d’escultures per

Assistència de Robert Fernández

PB Comarruga

Assistència de Robert Fernández

PB Queretes

Assistència de Pitu Marcet

PB Palau d’Anglesola
Assistència de Josep Maria Fusté

PB Euskobarça



Assistència de Jon A. Goikoetxea

PB Polska

Assistència de Justo Tejada
Rosa Serra i Puigvert

als Jocs Olímpics de Seül de
1988. També en vaig d’altres
per als Jocs de Barcelona 1992
i Sydney 2000.
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Un estiu poc calorós,
però amb molt futbol

A

quest estiu els equips
de l’Agrupació no han
estat de vacances. Els
mesos tradicionals de
vacances han estat
farcits de compromisos esportius
que han comptat amb la participació de combinats d’exjugadors del
FC Barcelona.

SPORT

Breus
Un espai de l’Agrupació
al Memorial FCB
L’Agrupació tindrà un panell propi
al Memorial FCB, l’espai on els
seguidors i exjugadors del Barça
podran reposar per sempre. Gràcies a un acord amb l’empresa
concessionària, els socis exjugadors de l’Agrupació interessats en
reservar un columbari individual
a 99 anys rebran un descompte
especial.

El Sopar Anual serà
el 21 de novembre
L’Hotel Princesa Sofia de Barcelona serà la seu, un any més, del
Sopar Anual de l’Agrupació. La
data escollida per aquest esdeveniment és el divendres 21 de novembre. Està prevista l’assistència
del president del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu.

Partit d’intercanvi amb els
interns de Lledoners

Un grup de presos del Centre Penitenciari Lledoners molt aficionats al futbol i seguidors del FC
Barcelona va tenir l’oportunitat de
viure una experiència única a les
instal·lacions del Club.
En el marc del treball que els
educadors del centre fan sobre els
valors es va organitzar un partit de
futbol amb un equip d’exjugadors
blaugrana. L’amistós es va fer a
les instal·lacions del Mini i es va
completar amb una visita pel Museu de Club.
L’equip de l’Agrupació va tornar aquesta visita unes setmanes
més tard, amb la seva participació
al 5è. Torneig de Futbol Sala Pare
Manel, al mateix centre penitenciar i on hi van assistir interns de
Lledoners i d’altres presons catalanes.

Acord amb
l’empresa Idencity
El retorn de Calderé

Després d’uns anys de
no fer-ho, el de Vila-rodona va tornar a jugar
amb l’equip de l’Agrupació Barça Jugadors
versari i per agrair el suport que
aquest diari dóna a la difusió de
la història viva del FC Barcelona,
un combinat de treballadors del rotatiu va jugar un amistós amb els
exjugadors del Barça. El partit es
va disputar al Miniestadi. D’altra
banda, personal de l’empresa TUV
Rheinland, Amic de la Fundació Barça Veterans, també van disputar
un partit amb l’equip de veterans
del Barça.
Compromisos de l’equip +55

Centenari CE Montblanc

Una vegada més, l’Agrupació
Barça Jugadors ha fet costat als
clubs catalans que celebren els
100 anys de vida, amb la participació de l’equip als actes organitzats. A principis de setembre va
ser el torn del CE Montblanc, on
va tornar a jugar, després d’uns
anys de no fer-ho per motius pro-
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fessionals, Ramon Maria Calderé,
exjugador del primer equipo del FC
Barcelona entre les temporades
1981-82 i 1987-88.

Agraïment al diari Sport i a
TÜV Rheinland

El diari SPORT compleix 35 anys
enguany. Amb motiu d’aquest ani-

Els exjugadors del Barça majors
de 55 anys també van tenir els
seus propis compromisos. Va ser
el cas dels dos partits de caràcter social que es van organitzar a
Santa Eugènia de Berga (juliol) i
a Falset (setembre), on l’activitat
esportiva es va completar amb
propostes lúdiques i un dinar de
germanor. n

Final de temporada amb els
patrocinadors de l’Agrupació
Més de 100 exjugadors del
FC Barcelona van participar a
la tarda de partits que es van
organitzar a l’Estadi per tancar
simbòlicament l’any esportiu
2013-14.A la celebració del
final de la temporada esportiva de l’Agrupació Barça també
hi van participar un grup de
patrocinadors de l’associació,
entre ells l’SPORT, representat

per David Casanovas (director
general) i Joan Vehils (director) que van tenir l’oportunitat
exclusiva de jugar al Camp
Nou, i també el directiu del
FC Barcelona, Silvio Elias. La
vetllada va consistir en tres
partits de futbol entre veterans, organitzats per edats, i
un sopar que es va celebrar a
la Platea de l’Estadi.

L’Agrupació ha arribat a un acord
amb l’empresa Idencity per donar
suport al projecte “Esport per a
tothom”, que promociona plans
estratègics en ciutats i altres
territoris a través del desenvolupament i foment de l’esport universal. L’acord (foto) el van signar al president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda, i el president
d’Idencity, Jordi Hereu.

Ofrena amb motiu de
la Diada Nacional
El vicepresident de l’Agrupació, Josep Moratalla, i els directius Josep
Palau, Josep Marcet i Marco A. Escobar van assistir a l’ofrena floral
al monument de Rafael Casanova,
amb motiu de la Diada Nacional.
Els representants de l’ABJ van formar part de la delegació del FC
Barcelona, encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu.

En marxa els cursos
del quart trimestre
Un curs sobre gestió de conflictes
en grups esportius i un altre sobre
informàtica són les dues accions
formatives que ja s’han posat en
marxa aquest trimestre. Les propostes de l’Àrea de Formació dirigides a exfutbolistes del Barça es
completaran amb un curs de català i un altre titulat “L’entrenador
de futbol com a líder d’un equip”.
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LA HISTÒRIA

exjugadors

PEIRÓ
J

aume Peiró Arbonés (Barcelona, 09-08-1931) va
jugar al primer equip del
Barça la temporada 195051. Davanter ràpid, incisiu
i esmunyedís, de poca alçada però
molt combatiu, podia jugar per ambdues bandes. Format a la pedrera,
el seu pas per l’entitat fou efímer
per la competència ferotge que hi
havia a la línia d’atac. Va fer carrera
a l’Sporting, Jaén i Valladolid.
Va començar a l’equip juvenil del
Poble Sec com a davanter centre
l’exercici 1948-49. Tenia 17 anys.
El van veure els caçatalents del
Sant Andreu i se’l van emportar a
l’amateur quadribarrat. Aquella temporada, 1949-50, va jugar també
uns partits amistosos amb el Sants
sota les ordres del recordat Agustí
Sancho, exjugador del FC Barcelona
en l’anomenada Edat d’Or.
Peiró va deixar el Sant Andreu
perquè gràcies a un amic, Joaquim
Borràs, es va decidir a presentar-se
a una prova amb l’equip aficionat
del FC Barcelona. Ramon Llorens,
el tècnic, no van dubtar a fitxar-lo
després de veure’l en acció. El seu
joc era brillant, explosiu. Va començar la temporada 1950-51 amb
el conjunt aficionat però ben aviat el
van passar al primer equip.
El 4 de març de 1951, amb 19
anys, va debutar contra el Racing a
Les Corts (2-1). “El somni fet realitat”, recorda com si fos ahir. “La nit
abans del
partit plovia a bots
i barrals.
Sabia que
no podria
dormir
perquè
sóc molt nerviós. Imagineu-vos: la
pluja, el debut a casa... quins nervis! Vaig demanar a l’Àngel Mur pare
alguna cosa per poder dormir i em
va donar una píndola. No en podrien
ser dues?, vaig preguntar-li. Dues?
Que t’has begut l’enteniment noi?,
va dir... Al final, una i al llit”.
El Barça va guanyar. Aquell dia
Daucik, l’entrenador, va fer jugar
Ramallets; Curta, Biosca, Martín;
Gonzalvo III, Seguer; Basora, Marcos Aurelio, César, Szegedi i Peiró.
El tècnic el va triar a ell per cobrir la
baixa de Nicolau (lesionat) i la de
Manchón, a qui havia donat descans. Peiró no va tornar a jugar a
la Lliga, però sí a la Copa. Contra el
Sevilla i l’Atlético Tetuán.
El partit contra el Sevilla (3-0)
va ser especial. Es va jugar el 3 de
maig de 1951, el dia del debut oficial de Kubala a Les Corts davant

arxiu família peiró

Davanter ràpid, incisiu i
esmunyedís, va jugar tres partits
amb el primer equip l’any 1951
l’afició del Barça. L’1-2 de l’anada
no feia perillar la classificació. Peiró
recorda també episodis d’aquella
tarda: “El camp estava ple com un
ou, quina gentada! Tothom volia
veure Kubala... Va marcar el primer
gol, de penal. A mi em va donar el
segon i a Basora el tercer. Quan
vaig marcar em va estrènyer i alçar
amb aquells braços i gairebé em va
portar així fins el centre del camp.
També recordo que, de l’emoció, no
vaig sentir el xiulet de l’àrbitre quan
va pitar el final i allà que anava jo
tot sol per fer el 4-0...”.
L’últim partit el va jugar el 10 de
maig de 1951, també a Les Corts
i a la Copa, contra l’Atlético Tetuán
(4-1). El Barça va guanyar el torneig
a la final del 27 de maig, contra la
Real Sociedad (3-0) a Chamartín.
Peiró va veure el partit des de la
graderia. Amb tot el dret del món

quel Gual, i amb 22 anys li va sorgir
la possibilitat de jugar a l’Sporting
i no ho va dubtar. A l’equip asturià
hi havia l’exbarcelonista Nogués a
la banqueta. Va viure l’amargor del
descens (1953-54). Va passar després al Jaén, que jugava a Segona.
A Andalusia va quedar-s’hi quatre
anys, fins la campanya 1957-58.
Precisament va ser en aquest darrer exercici quan es va jugar el
primer partit oficial al Camp Nou,
el 6 d’octubre de 1957, un BarçaJaén (6-1) de Lliga. “Jo hi era, amb
l’equip contrari, però no vam tenir
cap opció”, rememora.
La temporada 1958-59 la va jugar al Valladolid (a Segona), on va
coincidir amb futurs barcelonistes
com Endériz i Benítez. Va aconseguir l’ascens. La campanya 195960 va seguir a l’equip castellà a
Primera, encara que amb poca participació. Va ser traspassat el curs
1960-61 al Jerez (3a. divisió) per
200.000 pessetes. Aquí va viure un
dels episodis més surrealistes de la
seva carrera. En un partit d’ascens
a Segona contra el Málaga (23 de
maig de 1960) el van expulsar i el
van castigar amb vuit partits de
sanció. “No vaig fer res. El central
que em marcava em va fer caure i
anava a dir-li quatre coses quan, de
sobte, va començar a rodolar per
terra... L’àrbitre va interpretar que
l’havia agredit. Amb les càmeres
que televisió que hi ha avui s’hauria
comprovat el que
vaig dir
llavors i
segueixo
mantenint ara”.
Peiró
va marxar de Jerez (sense cobrar
una part de la fitxa) i va tornar a
Catalunya. Tenia 29 anys i ganes
encara de seguir jugant. Va fitxar
pel Manresa, de Tercera, on va coincidir amb un jove Joan Martínez
Vilaseca. Després va jugar al Calella, també a Tercera, gràcies a les
gestions de Paco Rodri. I encara
va poder seguir fent-ho a l’Europa,
però ja en tenia prou...
Va incorporar-se de ple a la vida
laboral. Primer a una fusteria que
tenien els pares i després a una
papereria al Poble Nou. També va
ser cobrador de rebuts i quiosquer,
a Roger de Flor-Gran Via.
Peiró, amb 83 anys i vidu després de la mort de la Carmen, veu
amb satisfacció i il·lusió com prospera el seu únic nét, el fill del seu
fill Jaume, que va perdre la vida en
un accident de cotxe. n

Va marcar un gol i Kubala el va
estrènyer ambs els seus braços i
el va portar fins al mig del camp
considera que aquella Copa guanyada pels mítics Kubala, César, Seguer, Ramallets, Biosca, Gonzalvo
III, Calvet i d’altres, també és seva.
Naturalment. I també se sent campió de Lliga 1950-51 encara que
només jugués un partit.
D’aquelles setmanes recorda
especialment la figura de Kubala:
“un gran jugador, però un millor
company. No he conegut mai ningú
tan solidari com ell. Ho donava tot
pels altres. I era humil. Una prova?
Després dels entrenaments, quan
tots desitjàvem anar a la dutxa, ell
es quedava assajant penals, faltes,
regats...”.
La temporada 1951-52, la de les
Cinc Copes, va tornar a l’equip filial,
llavors l’Espanya Industrial. I va seguir allà la següent, 1952-53, la de
l’ascens frustrat a Primera. Tenia
discrepàncies amb l’entrenador, Mi-

Gloria Comas

Va patir una greu lesió

Gloria Comas Tarrés (Barcelona,
18-06-1956). Arriba al FC Barcelona el 15 de desembre de 1970
per jugar-hi fins l’estiu de 1971
com a interior per banda dreta.
Va tenir d’entrenador a Antoni
Ramallets, mític i històric porter
de l’entitat catalana. Va ser la
primera jugadora femenina que
es va lesionar (trencament als
lligaments en un partit entre el
Barça i el València).

Pedro Leo

Defensa polivalent

Pedro Leo Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 02-01-1953). Va arribar al Barça la temporada 196667 i va jugar fins la 1970-71. Era
defensa lateral, encara que podia
jugar de central i migcampista.
Abans del Barça va passar pel
Cornellà, equip al que va tornar
després. Va jugar a l’Infantil B
(1967-68, campió) i al Juvenil des
del curs 1968-69 al 1970-71.

Miquel Beltran

Tres anys al Comptal

Miquel Beltran Mengual (Barcelona, 14-02-1951). Va ingressar al
Barça l’any 1965 a l’equip Infantil.
Jugava de lateral per banda esquerra. Va ser campió de Catalunya i
Espanya de la categoria (196566). Va jugar després tres anys al
Comptal. Abans havia jugat al Sant
Just Desvern i després al Polinyà,
Castelledefels, Avinyó i Artés.

