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Messi, Xavi, Piqué, Rakitic, Iniesta i Mascherano són els sis candidats a guanyar el guardó de 
l’Agrupació que distingeix al jugador del FC Barcelona amb més joc net de la temporada

el 6è. Premi barça 
jugadors ja té finalistes
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F
igura emblemàtica per 
a l’afició blaugrana, ‘El 
Cholo’ Sotil va marcar 
una època al primer equip 
del Barça. Hugo Sotil (18 

de maig de 1949) va arribar el FC 
Barcelona el 1973 i va ser un dels 
grans protagonistes de la consecu-
ció del títol de lliga d’aquella tempo-
rada. Protagonisme que va adquirir 
encara més com autor de l’últim gol 
del 0-5 al Bernabéu. Tot i que era es-
timadíssim per l’afició, el fitxatge de 
Neeskens el va condemnar a la inac-
tivitat i ja no va ser el mateix quan va 
tornar a jugar. 42 anys després del 
seu debut amb el Barça, Hugo Sotil 
ha estat a Barcelona per participar 
a la Folga 65 de l’Agrupació Barça 
Jugadors amb antics companys com 
Rexach o Mora.

1 Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el Barça? 

Em vaig quedar impressionat per 
la quantitat de gent que hi havia 
al camp. I em vaig emocionar per 
l’estimació, el carinyo, amb què 
tots els aficionats del Barça em 
van rebre.

2 El millor moment que recordes 
del teu pas pel Barça va ser... 

El partit a Gijón on vam quedar cam-
pions de Lliga, després de 14 anys 
de sequera de títols. Des d’allà vaig 

5 Tenies alguna superstició o ma-
nia quan sorties al terreny de 

joc?  
Sempre sortia l’últim al camp.

6 Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs?

M’hagués encantat jugar amb Luis 
Suárez i Ladislao Kubala.

7 De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun 

que no regalaràs mai? 

trucar la meva mare per dir-li: Mami-
ta Campeonamos!

3 Un partit per oblidar. 
Un que vam perdre contra el 

Real Madrid, em porta molt mals 
records.

4 Quina era la teva activitat prefe-
rida a les concentracions? 

El que més solia fer és jugar al billar 
i a les cartes amb els meus com-
panys d’equip.

“M’hauria agradat jugar amb Luis Suárez i Kubala”

Hugo Sotil va ser una figura emblemàtica per l’afició blaugrana

“El que solia fer 
a les concentracions 
era jugar al billar i a 
les cartes”

Conservo una samarreta que no do-
naré mai a ningú.

8 Què ha de millorar en el món del 
futbol? 

La preparació dels àrbitres, fet que 
suposaria un clar benefici per als 
jugadors.

9 Ja hem vist el millor Barça de la 
història? 

Jo crec que no l’hem vist, penso sin-
cerament que estem veient el mi-

llor Barça de la història. Però també 
penso que el Barça és tan gran que 
la seva història no acaba mai.

10 De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut? 

Sempre vaig voler ser futbolista. 
Des que era petit sempre havia vol-
gut jugar a futbol.

11 La pròxima pilota d’or ha de 
ser per... 

Sense dubte, per a Messi. n

Altes
socis

Exjugadors - altEs
Francisco arcas Martínez
david Corominas saura
Evaristo de Macedo
ramón lópez díaz
Francisoc lópez lópez
daniel Martínez Valiente
agustín Vacas alonso
josé Blanquera albarracín
sergio garcía Capitán
antonio lobo lobo
juan Francisco Pérez galera
Marcial Pina Morales
xavier Vall Brillas
arnau Vert soler
daniel Vila solà

siMPatitzants - altEs
joan Callicó silvestre
Enric Ferri Vila
joaquim Martí alonso
lluís sabatés Porrera
Ferran Estrada Porta
antonio garcía Castel
joan Martínez Pujol
joan rovira jornet

siMPatitzants - BaixEs dEFunCiÓ
josep olivé Piqué
Pere llorens lorente

oNZe iNiciAl  Hugo Sotil
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E
l 6è. Premi Barça Ju-
gadors, organitzat per 
l’Agrupació Barça Juga-
dors per distingir el ju-
gador del FC Barcelona 

amb més joc net, ja té els 6 finalis-
tes: Xavi Hernández, Andrés Inies-
ta, Javier Mascherano, Leo Messi, 
Gerard Piqué i Ivan Rakitic. Ells 
són els que han rebut més vots en 
la campanya que s’ha fet entre l’1 
i el 21 de juny a través de les xar-
xes socials de l’entitat. El proper 
dijous 9 de juliol un jurat decidirà 
quin d’aquests jugadors s’emporta 
finalment el guardó, patrocinat per 
Estrella Damm.

L’objectiu del premi és distingir 
la conducta d’un jugador del primer 
equip del FC Barcelona en termes 
de joc net, tant dins com fora del 
camp. Es valoren aspectes com la 
seva actitud, la seva exemplaritat, 
la relació amb els companys, amb 
l’afició i amb el rival. 

El premi Barça Jugadors es va 
instaurar l’any 2010 i, des de lla-
vors, els guanyadors de les edicio-

El 6è. Premi Barça 
Jugadors ja té els finalistes

Votació del president Josep Maria Bartomeu
El llavors president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va ser la primera persona en participar 
a la votació popular del 6è. Premi Barça Jugadors. En els minuts previs a l’últim partit de Lliga a 
l’Estadi, Bartomeu va dipositar el seu vot a l’urna instal·lada a la Llotja Presidencial. També ho 
van fer el President de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, el directiu del FC Barcelona responsable 
de les relacions amb l’Agrupació, Silvio Elias, i el director general de Damm, Enric Crous.

FOTOS: ABJ

ns anteriors van ser Bojan Krkic 
(2010), Andrés Iniesta (2011), 
Xavi Hernández (2012 i 2013) i 
Carles Puyol (2014). Al premi hi 

poden optar tots els jugadors de la 
plantilla del FC Barcelona que ha-
gin disputat com a mínim un partit 
oficial al llarg de la temporada. 

Alguns exjugadors del Club, com 
José Mari Bakero, Carles Rexach 
o Julio Salinas, també van diposi-
tar el seu vot en l’urna instal·lada a 

la seu social de l’Agrupació Barça 
Jugadors. 

L’eix central de la campanya de 
votacions populars a les xarxes so-
cials va ser un vídeo protagonitzat 
pels exjugadors blaugrana Eusebio 
Sacristán, Chapi Ferrer, Tito Bo-
nano i Xavier Sánchez Jara (foto 
superior). Tots ells es retroben al 
vestidor del FC Barcelona per co-
mençar a jugar un partit de futbol.

20 mil visites
L’anunci, que ha rebut unes 20 
mil visites, relata el seu retorn al 
vestidor de primer equip, al Camp 
Nou. Entre totes els participants 
en l’elecció dels 6 candidats se 
sortejarà un viatge per a dues per-
sones per acompanyar el primer 
equip en un dels seus desplaça-
ments de Lliga de la temporada 
vinent. n

El 9 de juliol el jurat 
decidirà entre Xavi, 
Mascherano, Iniesta, 
Messi, Piqué i Rakitic

BREUS
Assemblea de la FEAFV
L a  F e d e r a c i ó  E s p a nyo l a 
d’Associacions de Futbolistes 
Veterans (FEAFV) va celebrar el 
19 de juny passat la seva Assem-
blea General Ordinària a Barce-
lona. Els assistents a la reunió, 
entre els que hi havia el president 
de l’Agrupació, Ramon Alfonse-
da, van aprovar per unanimitat 
l’informe de gestió de la junta di-
rectiva de la federació, presidida 
per Juan Mari Zorriqueta.

Alfonseda, premi Firagran
El president de l’Agrupació, Ra-
mon Alfonseda, va rebre el 4 de 
juny el Premi Firagran en l’Àmbit 
Esportiu. Aquesta distinció, con-
cedida en el marc del Saló de la 
Gent Gran de Catalunya, té com 
a objectiu reconèixer la trajectòria 
de persones grans actives en di-
ferents àmbits. 

L’ABJ incorpora un  
director-gerent
Tal com havia aprovat la junta 
directiva, l’Agrupació ha incorpo-
rat des de fa unes setmanes una 
nova figura en la seva estructura 
professional. Es tracta del direc-
tor-gerent. Luis Ortiz (47 anys) 
serà l’encarregat de dirigir i co-
ordinar l’activitat de l’Agrupació. 
Amb aquesta incorporació es pre-
tén millorar la gestió de l’entitat i 
obrir noves línies d’actuació.

Presència en l’homenatge  
a Patrick O’Connell
L’exjugador Steve Archibald va 
ser el representant del Club i 
l’Agrupació en l’homenatge que 
es va fer a Dublín en record del 
que va ser entrenador del FC 
Barcelona, Patrick O’Connell. Es 
va fer una recepció institucional 
a l’Ajuntament i la descoberta 
d’una placa commemorativa a 
la casa on va néixer O’Connell, 
que va entrenar el Barça durant 
la Guerra Civil.
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Homenatge a la generació HH
L

’Agrupació i el FC Barce-
lona van retre homenatge 
a la generació de futbolis-
tes entrenats per Helenio 
Herrera, en la seva prime-

ra etapa al Club. L’Homenatge Ba-
rça Veterans va reunir a l’Auditori 
1899 un bon nombre de llegendes 
vives d’un passat gloriós del Ba-
rça. Suárez, Olivella i Tejada van re-
flexionar sobre un entrenador que 
va marcar tota una generació.

L’homenatge, celebrat el 18 de 
maig passat, va tenir com a pro-
tagonistes la majoria de jugadors 
vius que van jugar al Barça entre 
1958 i 1960, els anys en què 
l’entrenador va ser Helenio Herre-
ra: Joan Antoni Celdrán, Francesc 
Larraz, Ferran Olivella, José Pinto, 
Llorenç Rifé, Francesc Rodríguez 
“Rodri”, Luis Suárez, Justo Tejada 
i Martí Vergés.

El president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, va tenir unes 
paraules d’agraïment i record per 
cadascun d’ells, per la seva apor-
tació a la història del FC Barcelona. 
Alfonseda també va recordar-se 
dels exjugadors que per diferents 
motius no van poder assistir a 
l’acte: Evaristo, Hermes González, 
Miguel Loayza, Carlos Domingo 
Medrano, Andrés Parada “Suco” i 
Francisco Sampedro.  El presenta-
dor de l’acte, Pere Escobar, va con-
duir una tertúlia on hi van participar 
Ferran Olivella, Justo Tejada i Luis 

Suárez, on van recordar algunes 
de les anècdotes més destacades 
que van viure amb Helenio Herrera. 
També en va recordar més d’una el 
directiu del FC Barcelona, Silvio 
Elías, que va excusar la presència 
del president Josep Maria Barto-

meu per un assumpte personal. 
Presidint l’acte hi havia les copes 
que es van guanyar durant aquella 
època: les Copes de Fires 1957-
58 i 1959-60, les Lligues 1958-
59 i 1959-60 i la Copa d’Espanya 
1959.

Tots els homenatjats van rebre 
una reproducció del Monument als 
Jugadors del FC Barcelona, inaugu-
rat fa pocs mesos davant l’Oficina 
d’Atenció al Barcelonista, obra de 
l’artista Rosa Serra. Aquesta va ser 
la tercera  edició de l’Homenatge 

Barça Veterans. El mes d’abril de 
2013 es va homenatjar les figures 
d’Antoni Ramallets i Josep Seguer, 
mentre que el novembre del 2014 
es va reconèixer la contribució de 
la generació dels anys 40 i del Ba-
rça de les Cinc Copes. n

Vilanova, Pinto, Rifé I, Elias, Vergés, Alfonseda, Tejada, Suárez, Rodri, Olivella, Celdrán i Larraz, en la foto de família de l’homenatge // DAViD CuELLA
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El Gran Diccionari de Jugadors del 
Barça es va presentar formalment 
el 14 de maig a l’Auditori 1899 
del FC Barcelona. Aquest volum 
de gran format reuneix tots els 
futbolistes que en alguna ocasió 
han jugat amb el primer equip del 
Club, ja sigui oficial o no oficial. Els 
autors van explicar quin ha estat el 
procés de creació i els criteris de 
recerca, explicacions que van se-
guir amb atenció les 250 persones 
que van omplir l’Auditori.

El president de l’Agrupació, Ra-
mon Alfonseda, va agrair la tas-
ca dels autors “que han tret a la 
llum informació amb un gran valor 
quantitat i qualitatiu, i tot ho han 
fet per amor al nostre Club”. El 
president del FC Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, va presidir l’acte 
i va felicitar “els 13 autors per la 
vostra feina i esforç, que són im-
pagables perquè això només ho fa 
algú que porta el Barça al cor, que 
la família i els companys de feina 
li ho permeten, i així pot dedicar 
tantes hores del seu temps lliure a 
aquest llibre”. Bartomeu també va 
ver un reconeixement als jugadors, 

Gran acollida per a un gran diccionari

“sobretot a aquells que no són a la 
memòria col·lectiva; no érem cons-
cients de la quantitat de jugadors 
que han jugat amb el Barça i en 
queden encara molts”.

De la seva banda, el coordina-
dor dels autors, Toni Closa,  va afir-
mar que “un club com el nostre, 
potser el més gran i el millor del 

món, té la biografia més extensa 
i variada que cap altre club.” “Per 
això –va afegir Closa– aquest club 
li mancava una obra com aquesta”. 
L’Editorial Base, encarregada de la 
producció dels exemplars, va fer un 
important esforç durant les setma-
nes anteriors per tenir la impressió 
a punt. n

Bartomeu i Alfonseda, ambs els autors del Diccionari dels Jugadors // DAViD CuELLA

Presentat el llibre d’Asensi
A la seu de l’Agrupació l’exjugador 
del FC Barcelona, Juan Manuel 
Asensi, va presentar el seu llibre 
autobiogràfic. “Asensi. Papá, mi-
sión cumplida. No hice el ridícu-
lo” ha estat escrit pel periodista 
Toni Cabot i repassa la trajectòria 
futbolística d’aquest jugador que 
va formar del primer equip durant 
11 temporades. Xavi Hernández, 
que va tenir Asensi com a primer 
entrenador del futbol base blau-
grana, no va faltar a l’acte.

A la presentació, conduïda pel 
periodista Quique Guasch, hi van 
participar els exjugadors, Salvador 
Sadurní i Carles Rexach, l’autor del 
llibre, Toni Cabot, el president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el 
directiu del FC Barcelona responsa-
ble de la relació amb l’Agrupació, Sil-
vio Elias. Carles Rexach va desta-
car el caràcter polifacètic d’Asensi, 
“un jugador complet –segons ha 
dit–, i que amb tots els entrenadors 
va ser un home indiscutible”. n 

Rexach, Sadurní, Asensi, Cabot i Xavi, en un moment de la presentació // D. CuELLA



Portant el Barça a Boston
U

n equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors es va 
desplaçar fa uns dies 
a Boston convidat pels 
Boston Braves, una as-

sociació d’empresaris aficionats 
al futbol i amb qui l’Agrupació té 
relació fa més de 10 anys. El viatge 
formava part de l’intercanvi que es 
va iniciar a la primavera del 2013, 
quan l’equip nord-americà va venir 
a Barcelona i va jugar un amistós 
amb l’equip d’exjugadors del Barça. 
Aquella bona experiència de convi-
vència va provocar que, al cap de 
dos anys, un equip de l’Agrupació 
format per 17 persones viatgés a 
Boston. Al capdavant de l’expedició, 
en què hi va viatjar l’exjugador del 
primer equip, Pepito Ramos, hi va 
haver els directius Félix Barrado, 
Sergi Pérez i Joan Garcia Orti.

Els dos partits amistosos que 
van jugar van acabar amb victòria 
blaugrana (6-2 i 5-1), i a banda de 
l’activitat esportiva i turística, el 
viatge també va incloure un sopar 
institucional que va mostrar la bo-
na relació entre les dues entitats.

Visites de Japó, Holanda, di-
namarca i polònia
Durant les últimes setmanes 
l’Agrupació ha rebut la visita 
d’equips de diferents països, que 
han jugat partits amistosos amb 
l’equip d’exjugadors del Barça. El 
10 d’abril el camp d’entrenament 
del Mini va acollir un partit amb 
un grup de veterans japonesos. 
Una setmana després vam re-
bre la visita dels veterans de 
l’Ajax B d’Amsterdam. Un grup 
d’exjugadors procedents de la lo-
calitat d’Hog, a Dinamarca, es van 
enfrontar als veterans del Barça 
el 19 d’abril. Finalment, el 15 de 

maig va ser el torn d’un grup de 
veterans de Polònia, que van jugar 
amb l’equip de l’Agrupació, també 
al camp d’entrenament del Mini.

triangulars de l’equip +55
Durant els mesos de maig i juny, 
l’equip de més de 55 anys ha or-
ganitzat dos triangular socials. El 
Vendrell va acollir a principis de 
maig el primer dels tornejos. Du-
rant la jornada es va fer difusió de 
la tasca de l’entitat Esport Solidari 
Internacional. 

D’altra banda, el 6 de juny es 
va disputar un altre triangular en-
tre els exjugadors del Barça més 
grans de 55 anys a la Barceloneta 
(foto esquerre). En aquest cas es 
van recollir 450 euros per les vícti-
mes del terratrèmol del Nepal. n

L’equip de l’Agrupació que es va desplaçar fa uns dies a Boston convidat pels Boston Braves// ABJ

Tres nous actes amb FCB Legends
L’activitat amb els FCB Legends, 
una de les línies estratègiques de 
l’Agrupació Barça Jugaodrs, va en 
augment. Des del departament de 
Màrqueting s’han gestionat durant 
les últimes setmanes la presència 
de llegendes del FC Barcelona en 
diferents actes de caràcter i insti-
tucional i comercial.

presentació de la gira 
dels estats units
Juliano Belletti (foto superior) va 
participar a mitjans d’abril a la 
presentació de la International 
Champions Cup, la competició 
que portarà diferents equips de 
primer nivell mundial aquest estiu, 
entre els quals el FC Barcelona, als 
Estats Units. L’exjugador del Club 
va participar a l’acte de presenta-

ció del torneig que es va fer a San 
Francisco.

giuly i cHapi Ferrer amb 
black and decker
Un dels patrocinador del FC Bar-
celona, Stanley Black and Decker, 
va organitzar un esdeveniment de 
caràcter intern a les instal·lacions 
del Club. I va comptar amb la im-
plicació dels exjugadors blaugrana 
Ludovic Giuly i Chapi Ferrer (foto 
inferior esquerre), que van prendre 
part tant en els actes esportius 
com els de caràcter social.

actiVitat de bank oF america
De la seva banda, el mateix Ferrer 
juntament amb Steve Archibald, 
Julio Salinas i Gaizka Mendieta 
(foto inferior dreta) van participar 

en l’activitat organitzada per Bank 
of America, que en el descans 
d’una reunió de caràcter intern va 
oferir als seus treballadors un tour 
guiat per l’estadi a càrrec dels qua-
tre veterans, un recorregut que va 
acabar a la gespa del Camp Nou 
on van fer uns tocs de pilota. n

L’Agrupació té un acord amb ISL

L’acord entre l’Agrupació Barça 
Jugadors i ISL Soccer es conti-
nua desenvolupant. L’exjugador 
del FC Barcelona Xavi Moro va 
participar fa pocs dies en un 
campus organitzat per l’empresa 
esportiva a Charlotte, a l’estat 
de Carolina del Nord. A més de 
conèixer el mètode de treball 
que s’implanta durant el cam-
pus i d’oferir una xerrada als as-
sistents, l’estada de cinc dies va 
servir perquè Moro pogués es-
collir el millor participant. Aquest 
seleccionat tindrà l’oportunitat 
de viatjar a Barcelona per com-
pletar la seva formació amb la 
FCB Escola. 

L’acord amb ISL té l’objectiu 
de millorar l’experiència dels ju-
gadors del Club en el camp de la 
formació esportiva, especialment 
per aquells que han fet scouting 
amb l’Agrupació. El pròxim cam-
pus d’ISL que comptarà amb 
presència blaugrana serà entre 
el 2 i el 6 d’agost a l’estat de 
Virginia, on hi serà l’exjugador 
Antoni Pinilla. n

Primera visita d’un 
exjugador als campus 
d’ISL als Estats Units

SPORT Dissabte
27 Juny 2015 5



L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, va ser l’encarregat de fer el xut d’honor // ABJ
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4
0 exjugadors del FC Bar-
celona van participar el 
dissabte 20 de juny a la 
14a. Trobada de Juga-
dors del FC Barcelona, 

que es va celebrar a Sant Fruitós 
de Bages. Una matinal de partits 
i un dinar de germanor van ser els 
ingredients d’aquest esdeveniment 
social de l’Agrupació Barça Juga-
dors. Aquest any, la Trobada va ser 
el punt final de la primera Setmana 
Barça Jugadors, que va omplir de 
barcelonisme la localitat del Bages 
durant 6 dies.

El Camp Municipal de Futbol va 
acollir la matinal esportiva. Des de 
les 10 del matí fins la 1 del migdia 
es van anar succeint els habituals 
partits de futbol entre exjugadors 
del Barça. El col·lectiu de veterans 
de més de 55 anys van jugar un tor-
neig triangular de Futbol 7. 

La resta de jugadors es van 
repartit amb quatre equips i van 

La 14a. Trobada culmina la 
primera Setmana Barça Jugadors

disputar dos partits de Futbol 
11. L’alcade de Sant Fruitós, 
Joan Carles Batanés, va ser 
l’encarregat de fer el xut d’honor 
de la Trobada, acompanyat del 
president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, el regidor d’esports, 
Tomás Casero , i  també de 
l’exalcalde de la població, Ignasi 
Sala, i de l’exregidor d’esports, 
Isidre Malagarriga.

reconeixements
En el transcurs del dinar, celebrat 
a la pista poliesportiva Monsen-
yor Gibert, es va fer un reconeixe-
ment als exjugadors del Barça 
nascuts o residents a la comarca 
del Bages, i que van participar a 
l’acte: Ramon Bruch, Lluís Del-
gado, Gabriel Garcia de la Torre, 
Paco Nieto, Enric Sala, Enric Ve-
lasco, Ramon Vilanova i Jaume 
Vilaseca. 

La Trobada va posar punt i fi-
nal a la Setmana Barça Jugadors, 
organitzada per l’Agrupació amb 
el suport de l’Ajuntament i que va 
consistir en diferents activitats 
socials: una xerrada d’Antoni 
Pinilla, un clínic esportiu organi-
tzat pel departament de Penyes 
i amb l’exjugador Paco Clos al 
capdavant (foto), la presentació 
del Gran Diccionari de Jugadors 
del Barça, amb el veterà Pere 
Valentí Mora –també Toni Closa 
(SPORT) i Josep Pablo (foto)–, 
i una visita a una residència de 
gent gran. Precisament, l’alcalde 
de Sant Fruitós, Joan Carles Bata-
nés, va agrair en el seu parlament 
aquests actes, “que demostren 
que és ben certa la frase que el 
Barça és més que un Club”. n

Hugo ‘Cholo’ Sotil, jugador del FC Barcelona entre 1973 i 1976, va 
ser un dels principals atractius de la Folga 65 d’aquest any, organi-
tzada per l’Agrupació Barça Jugadors per als exjugadors del primer 
equip més grans de 65 anys. El grup va passar dos dies a la Val 
d’Aran, en un acte de retrobament que es repeteix cada any. Entre 
els trenta exjugadors del primer equip i les seves parelles que van 
poder participar en aquesta activitat de l’Agrupació destaca aquest 
any la inclusió d’Hugo Sotil, el ‘Cholo’, que es va retrobar amb antics 
companys de vestidor com Carles Rexach, Francisco Fernández 
‘Gallego’ o Pere Valentí Mora. Entre les activitats hi va haver una 
recepció oficial al Conselh Generau d’Aran. En la propera Folga 65 
de l’Agrupació Barça Jugadors es convidarà un altre exjugador del 
primer equip resident a Sud-amèrica.

Folga 65 a la Val d’Aran

Els participants de la Folga 65, abans de sortir des del Camp Nou // ABJ

FOTOS: DAVID CUELLA



exjugadors

Anna Trullas
Defensa del femení
Anna Trullas Moreno (L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, 18-08-
1955). Va ingressar al FC Bar-
celona l’any 1971 i va jugar-hi 
fins el 1974 en l’equip femení 
a la posició de defensa central 
o lateral. Va tenir d’entrenador 
el mític porter internacional An-
toni Ramallets i destacava per 
la rapidessa, bona col·locació i 
anticipació. Una jugadora molt 
complerta i eficaç.

José Ballester
Defensa de l’Amateur
José Ballester Sanz (Santomera, 
Múrcia, 20-02-1936). Va ingres-
sar al FC Barcelona l’any 1952 
i va defensar la samarreta dels 
equips inferiors de l’entitat al 
mític camp de Les Corts fins el 
1954 a l’Amateur com a defensa 
o mig volant per la banda dreta. 
Va jugar algún partit amistós amb 
el primer equip.

Nicolás Jiménez
Lateral i entrenador
Nicolás Jiménez Mármol (Gijón, 
Astúries, 17-10-1956). Va ingres-
sar al FC Barcelona l’any 1975 
i va jugar només la temporada 
1975-76 a l’Amateur B com a la-
teral per la banda dreta. Després 
de jugar a l’equip barcelonista 
va fer-ho a l’Artiguense, Europa, 
Masnou i Sants. Quan va tornar a 
Astúries va fer-ho al Marino, Siero 
i Lugonés. També va ser tècnic.

FAMíLiA ANGUERA BERNAUS

A
ntoni Anguera Bernaus 
va honrar la samarreta 
del FC Barcelona en 
temps heroics. Nascut 
a Térmens (Lleida) el 17 

de febrer de 1921, va defensar els 
colors blaugrana en les dures tem-
porades 1940-41 i 1941-42. Una 
lesió al tendó d’Aquil·les va preci-
pitar la seva retirada dels terrenys 
de joc amb només 22 anys.

Anguera, fill d’Antoni i Brígida, 
va començar a jugar a futbol a Llei-
da amb tot just 12 anys en l’equip 
de l’Escola del Treball. Sempre va 
mostrar una especial predilecció 
per aquest esport, encara que els 
seus pares, que regentaven un ne-
goci de tendals, no veien amb molt 
bons ulls l’afició del petit Antoni.

De família treballadora i lluita-
dora, Anguera transmetia aquests 
valors sobre el camp, protegit per 
un portentós físic. Enric Bernaus, 
cosí germà del pare d’Anguera, 
així com la seva filla, Anna Maria, 
han tirat de memòria, fotos i reta-
lls varis de premsa per apropar la 
figura de l’entusiasta futbolista a 
l’afició perquè el seu nom no cai-
gui en el pou de l’oblit.

“Era tot nervi, velocitat i sacrifi-
ci. Tenia una planta envejable”, re-
corda Enric, que va ser el seu fan 
número u. Anguera, després de la 
guerra civil, va integrar la primera 
plantilla del Lleida Balompié, futu-
ra UE Lleida. Corria la temporada 
1939-40.

A l l à ,  a m b  1 8 
anys, va cridar força 
l’atenció. “El va cri-
dar l’Espanyol perquè 
anés a passar una 
prova a Barcelona”, 
rememora l’Enric, 
per afegir que “es va allotjar a ca-
sa dels seus oncles, que vivien al 
carrer València”. Al mateix edifici 
habitava una persona molt rela-
cionada amb el Barça i, quan es 
va assabentar de la presència del 
noi, li va dir que anés a provar pri-
mer amb l’equip de Les Corts. i el 
Barça se’l va quedar.

A Lleida va ser tot un esdeve-
niment. Anguera, amb 19 anys, 
havia arribat al primer equip del FC 
Barcelona. Va debutar oficialment 
en el primer partit de la Lliga 1940-
41, a Sevilla, on el quadre de Jo-
sep Planas va rebre una humiliant 
golejada (11-1) el 29 de setembre 
de 1940.

Titular indiscutible, Anguera 
va oferir sempre el màxim i ho va 
donar tot per la samarreta del Ba-
rça. La seva prometedora carrera, 
però, es va torçar el 9 de febrer 

de 1941 a Balaídos. “Va rebre un 
cop al tendó d’Aquil·les”, recorda 
l’Enric. Un contratemps que no li 
va impedir acabar el partit, que va 
guanyar el Barça 1-4, però sí que 
es va absentar del següent (contra 
el Múrcia). Va reaparèixer contra 
el Reial Madrid i també va jugar 
el que va tancar la Lliga davant 
l’Athletic.

No obstant això, les molèsties 
sempre van estar sempre aquí. No 
desapareixien. En la temporada 
següent, 1941-42, no va debutar 
fins a la sisena jornada, davant 
la Reial Societat a Sant Sebastià 
(2-0). i encara que va tornar a la 
titularitat, va haver de fer un pas 
enrere després del Granada-Barça 
del 15 de febrer de 1942. Va ser 
el seu últim partit oficial. El Barça 
li va donar la baixa per lesió.

“Havia de operar-se, però el seu 

pare li va dir que es deixés de xim-
pleries, que es posés a treballar”, 
apunta l’Enric, tot i que a Barcelo-
na, a més de jugar, també treballa-
va a una tenda de marroquineria a 
la Rambla de Catalunya, un negoci 
que dominava.

 Anguera, amb gran dolor, va 
tornar a Lleida, on va apurar la 
seva passió enrolant-se al Llei-
da Balompié el curs 1942-1943, 
encara que el seu malmès tendó 
només li va permetre alinear-se en 
un partit...

Ara sí, el futbol havia acabat per 
Anguera. Tenia 22 anys. Amb el 
Barça va ser quart a la Lliga 1940-
1941 i dotzè en la 1941-42. També 
va ser campió de Copa (1942) i va 
evitar el descens a Segona en una 
històrica promoció contra el Múr-
cia, tot i que no va poder jugar.

A Barcelona va conrear amistat 

amb els jugadors Franco, Rosa-
lén, Bravo i el president Vendrell. 
També amb el Marquès de la Mesa 
de Asta.

La seva vida, llavors, va passar 
a ser el negoci de tendals que re-
gentava el seu pare, que també 
comptava amb una petita botiga 
en la qual despatxava bosses, ma-
letes, carteres, moneders...

Enric recorda que el cosí ger-
mà del seu pare “era la bomba” i 
que “reia molt amb ell. Jo sempre 
li preguntava qui era millor, Cruyff 
o ell, i em responia: ¿A tu què et 
sembla? Tu! –li deia–, i contestava: 
Apa, noi, deixa-ho...”.

Més records: “En una ocasió 
li va dir a Casaus, llavors directiu, 
que els exjugadors haurien de tenir 
un seient al Camp Nou. Volia que 
els seus néts sabessin en quin 
equip havia jugat l’avi... Casaus li 
va respondre que si la directiva feia 
això s’hauria d’ampliar el camp. El 
va enviar a passeig. Ell vivia a Llei-
da i baixava puntualment a Barce-
lona per veure el seu Barça. igual 
un cop l’any. No va ser mereixedor 
d’aquest tracte”.

Aficionat a la caça, era dels que 
esgotava fins i tot als gossos. “De 
vegades tornava a casa carregant 
amb ells. Els animals ja no podien 
més...”, apunta l’Enric, que recorda 
una altra conversa pretèrita amb 
el seu ídol d’infantessa: “Sempre 
deia que abans dels partits que 

jugaven a Les Corts l’escalfament 
el feien de camí al camp, caminant 
amb pas ferm i prenent un cigaló al 
bar abans de vestir-se de curt”.

Anguera, que va seguir al Barça 
al maig de 1989 amb cotxe fins a 
la final de la Recopa a Berna amb 
els seus cosins Josep, Francesc i 
Lluís Bernaus, va morir a Lleida l’1 
de setembre de 1993 als 72 anys 
víctima d’una cruel malaltia. La se-
va vídua, Nati, de 91 anys, el se-
gueix tenint molt present. Aquest 
juliol la família es reunirà amb ella 
en un dinar per regalar-li el ‘Gran 
diccionari de jugadors del Barça’, 
on Anguera brilla a la pàgina 32. 

Si la Nati no pot oblidar a qui 
va ser el seu marit, el barcelonis-
me tampoc ho farà mai. Els autors 
d’aquesta magna obra han immor-
talitzat el seu pas pel club. Se li ha 
fet justícia. n

ANGUERA
La HIsTÒrIa

Una lesió al tendó d’Aquil·les va 
precipitar la seva retirada del món 
del futbol amb només 22 anys

Defensa amb nervi, velocitat i 
sacrifici, va jugar al Barça les dures 

temporades 1940-41 i 1941-42
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