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així com joves jugadors i exjuga-
dors de bàsquet, van repartir als 
beneficiaris d’aquests centres 
diversos lots de marxandatge del 
FC Barcelona. També van poder 
compartir xerrades i fins i tot, en 
el cas dels centres que dispo-
saven de pistes esportives, van 
arribar a jugar alguns partits im-
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Visites solidàries dels 
membres de l’Agrupació
S

er a prop dels més 
joves i amb els més 
grans. I entre ells, amb 
els més vulnerables. 
Amb aquest doble ob-

jectiu l’Agrupació Barça Jugadors 
va organitzar diferents visites a 
centres residencials per a menors 
i a dues residències geriàtriques. 
Entre el 19 i el 20 de desembre 
es van visitar 8 instal•lacions, 
amb 275 persones. En total van 
participar en aquesta iniciati-
va 43 exjugadors membres de 
l’Agrupació.

AMB LA FUNDACIÓ DEL BARÇA
VISITEM SIS CRAE
En el marc de la campanya “Un 
somni per un regal”, organitza-
da per la Fundació FC Barcelona, 
l’Agrupació va participar en la visi-
ta a infants i joves de sis Centres 
Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE) de Barcelona, juntament 
amb joves jugadors de futbol i 
bàsquet formatiu i exjugadors de 
bàsquet.

Les visites es van fer el dilluns 
19 de desembre, amb l’entrega 
de regals a uns 175 joves de 
sis centres CRAE de Barcelona 
d’entre 4 i 19 anys. Diversos 
membres de l’Agrupació, jugadors 
del Cadet A, Cadet B i Juvenal A, 

LA COMPETÈNCIA-ABJ

Un moment de la visita dels exjugadors a un dels centres residencials

provisats de futbol i bàsquet.

A DOS CENTRES DE HESTIA
ALLIANCE
La segona jornada de les visi-
tes es va centrar en dos centres 
de Hestia Alliance, empresa 
col·laboradora de l’Agrupació 
Barça Jugadors. Una quinzena 

de membres de l’Agrupació es 
va desplaçar a aquests centres 
amb l’objectiu de compartir re-
cords i experiències amb els 
seus usuaris i celebrar junts les 
festes de Nadal. Les visites es 
van fer al Centre Stauros i al Cen-
tre Secretari Coloma, tots dos a 
Barcelona.

Els membres de l’Agrupació 
van repartir i dedicar als usuaris, 
un centenar en total, exemplars 
del llibre “El que et falta saber 
del Barça”, escrit per Joan Rovira, 
exsecretari de la Junta Directiva 
i editat per l’entitat i que recull 
vivències de 50 exjugadors del 
Barça. 

Durant el Sopar de Nadal fet per primera vegada al Camp Nou

La imposició de l’Escut d’Or de 
l’Agrupació a Estanislau Baso-
ra va ser un dels moments més 
emotius del Sopar de Nadal 
que l’entitat va celebrar a prin-
cipis de desembre al Camp Nou. 
L’Agrupació va voler reconèixer 
d’aquesta manera el seu primer 
president des que es va constituir 
oficialment el 1959. El president 
del FC Barcelona, Sandro Rosell, 
que va voler estar al costat dels 
que han suat la samarreta del Ba-
rça en una vetllada molt especial, 
va ser l’encarregat d’imposar la 
distinció a Basora.

Dels exjugadors del Barça Ro-
sell va assegurar que “sou molt 
importants perquè representeu 
la història” i es va mostrar molt 
satisfet que des que és presi-
dent cap jugador del primer equip 
s’hagi negat a cedir el 0,5% del 
seu salari a l’Agrupació.

Durant l’acte institucional pre-
vi al sopar també hi van participar 
el secretari general de l’Esport, 
Ivan Tibau i la Regidora d’Esports 
de Barcelona, Maite Fandos.

Per la seva banda, en el 
seu parlament, el president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, 

Basora, Escut d’Or  
de l’Agrupació

Els membres de l’Agrupació i jugadors van repartir marxandatge

ÀLEX CAPARRÓS

va posar èmfasi en el pla de for-
mació i desenvolupament que 
ha posat en marxa l’Agrupació 
els últims mesos. En l’apartat 
de distincions, va rebre un trofeu 

especial un dels màxims goleja-
dors de l’equip de l’Agrupació, 
Javi Molina.

Després de la part més ins-
titucional, al Hall Tribuna es va 

servir el sopar pels gairebé 400 
assistents, entre exjugadors del 
FC Barcelona, institucions, empre-
ses i col·laboradors de l’entitat 
barcelonista. 

Estanislau Basora va ser distingit amb l’Escut d’Or de l’Agrupació al sopar de Nadal VALENTÍ ENRICH
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Partit solidari a Can Brians

Per segon any consecutiu, l’Agrupació participarà a finals de gener 
en un doble torneig que s’organitza a Alemanya. L’equip blaugrana 
jugarà a les localitats de Dresden i Chemnitz l’últim cap de setmana 
de gener, en un torneig que congrega un bon nombre de públic en els 
pavellons on se celebra. 
El primer dels campionats es disputarà dissabte a la tarda a Chemnitz, 
i comptarà amb la participació de l’equip local d’exjugadors, el Bayern 
Munic, el FC Erzebirge Aue, l’AC Milan, i el FC Magdeburg. Acabat aquest 
torneig, l’expedició de l’Agrupació es desplaçarà a la ciutat de Dresden, 
on l’endemà disputarà un altre campionat amb una Selecció Mundial, l’AC 
Milan, el Bayern Munic, la Selecció de Qatar i el Dynamo de Dresden. En 
l’edició del 2011 l’Agrupació va quedar segona en un del torneig (Chem-
nitz) i en cinquena posició en l’altre (Zwickau).

L’equip de l’Agrupació va quedar segon en el quadrangular de futbol 
indoor que va disputar a Mèxic a finals de novembre. El torneig, 
on també hi van participar l’Atlas, Chivas i Santos, va servir per 
recaptar fons per a la Fundació CMR, que gestiona menjadors per 
a infants amb risc d’exclusió social. El guanyador del torneig va 
ser l’Atlas de Guadalajara, després de vèncer l’Agrupació a la final 
(10-5). El combinat blaugrana havia guanyat el Santos per 13 a 11. 
Uns dies abans de marxar cap a terres mexicanes, l’Agrupació va 
organitzar una recepció a la Cònsul de Mèxic a Barcelona, Norma 
Ang Sánchez (foto), que va conèixer de primera mà els detalls del 
torneig a la seu de l’entitat.

Barça i Espanyol empaten a 10 en el 
partit inaugural de la Lliga Indoor 2012

MICKY FERNÁNDEZ

Futbol, futbol... i més futbol
25/11/2011
CF Santos - Barça Jugadors 11-13
Blanqueras, Tomàs (4), Robert, Cárcel i Òscar 
Arpón (6)
26/11/2011
CF Atlas – Barça Jugadors 10-5
Tomàs, Fèlix, Cárcel i Òscar Arpón
27/11/2011
Pla de Sta. Maria – Barça Jugadors 0-2
Torcal i Forcat
07/11/2011
Barça Jugadors – RCD Espanyol 10-10
Òscar Arpón, Sergi (3), Pinilla, De Quintana 
(2), Ezquerro, Gerard i Tomàs

ÚLTIMS PARTITS

D
otze equips es dispu-
taran la Lliga Indoor 
d’aquest any, que 
va començar el 7 de 
gener passat amb el 

derbi Barça Jugadors – Espan-
yol, que es va jugar a Torred-
embarra i que va acabar amb 
empat a 10. La cinquena edició 
d’aquest campionat protagonit-
zat per exjugadors del principals 
equips de l’estat espanyol incor-
pora dues novetats. 

D’una banda, els 12 equips 
participants s’han dividit en dos 
grups. Una vegada enfrontats 
entre ells, els quatre primers 
equips de cada grup participa-
ran en una segona fase en for-
mat d’eliminatòria que culmina-
rà amb la final que es jugarà el 
18 de maig. 

L’altra novetat d’aquesta 
edició és la incorporació de dos 
equips estrangers: l’Oporto (Por-
tugal) i l’Amèrica (Mèxic). L’equip 

de l’Agrupació Barça Jugadors 
és un dels primers favorits per 
aconseguir el títol, que ja va 
guanyar el 2009.

VICTÒRIA FINS A L’ÚLTIM 
MINUT
A Torredembarra, 5 minuts 
abans d’acabar el partit l’equip 
de l’Agrupació Barça Jugadors 
guanyava per la mínima els ve-
terans de l’Espanyol. Però en el 
temps de descompte els blanc-
i-blaus van aconseguir l’empat 
definitiu. 

De fet, els exjugadors del Ba-
rça havien dominat gairebé tota 
la segona part, després d’un 
primer temps més igualat. El 
pavelló municipal Sant Jordi de 
Torredembarra va acollir el derbi, 
amb una important presència 
de públic i on també va assistir 
el directiu de l’Agrupació, Julio
Alberto Moreno, exjugador del 
primer equip del Barcelona. 

17/01/2012
Barça Jugadors – València 
24/02/2012
Atlètic de Madrid – Barça Jugadors
23/03/2012
América de México – Barça Jugadors
20/04/2012
Real Madrid – Barça Jugadors

Equips participants:
América de México, Atlètic de Madrid, 
Deportivo, Barça Jugadors, FC Porto, 
Màlaga CF, RC Celta de Vigo, RCD Es-
panyol, Real Madrid CF, Real Sporting, 
Sevilla FC i València CF.

Sistema de competició: 
Dos grups de 6 equips. Els 4 primers de 
cada grup jugaràn eliminatòries directes.

CALENDARI LLIGA 
INDOOR 2012

Cap a Alemanya amb el Milan i el Bayern Munic
L’equip de l’Agrupació que va jugar a Torredembarra. Abaix, Santi Ezquerro

Segons al quadrangular benèfic de Mèxic

L’equip de l’Agrupació va jugar a finals de desembre un partit amb 
un grup d’interns del Centre Penitenciari Can Brians. Gràcies a una 
iniciativa de la Fundació Pare Manel, un grup d’exjugadors de diferents 
categories del Barça es va desplaçar fins a Sant Esteve Sesrovires 
per disputar aquest partit.

El partit fou una iniciativa de la Fundació Pare Manel

Per Nadal, al 
Miniestadi!
Com cada any, l’Agrupació va or-
ganitzar la matinal de partits del 
dia de Nadal al Miniestadi del FC 
Barcelona. Des de primera hora 
del matí i fins al migdia es van 
celebrar en total tres partits entre 
exjugadors del FC Barcelona, re-
partits per edats. Es tracta d’una 
tradició de fa molts anys i que no 
només reuneix els exjugadors 
per saltar al camp sinó també és 
punt de trobada dels membres 
de l’Agrupació per felicitar-se pel 
dia de Nadal. En aquest sentit, hi 
va fer acte de presència el presi-
dent de l’Agrupació, membres de 
la junta directiva, i alguns exjuga-
dors que es trobaven a Barcelona 
amb motiu de les festes de Na-
dal, com Lluís Milla o Francisco 
Fernández ‘Gallego’. Totes les 
fotografies dels Partits de Nadal 
al facebook de l’Agrupació!

FOTOS: DAVID CUELLA

DAVID CUELLA

ABJ
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L’Agrupació porta ‘l’Enganxa’t a 
l’esport’ a Taradell, Platja d’Aro i Salt

· Aniversari de les penyes Socis 
d’Or. 
Dues de les penyes que són So-
cis d’Or de l’Agrupació van cele-
brar els seus aniversaris a finals 
d’any. La PB Poblenou va organi-
tzar un sopar per commemorar 
el 53 aniversari, on hi va assistir 
l’exjugador Pere Valentí Mora. 
De la seva banda, Joan Torrent 
va participar als actes del 19 ani-
versari de la PB Viladecans.

· Més aniversaris: Bon Pastor, 
Masnou-Ocata, El Pla de Santa 
Maria, Can Peguera i Tordera. 
El vicepresident de l’Agrupació, 
Josep Moratalla, va assistir al di-
nar del 20 aniversari de la PB El 
Pla de Santa Maria. L’exjugador 
del Barça, Bartolomé Paredes, va 
representar l’Agrupació en el di-
nar del 30 aniversari de la PB Bon 
Pastor. Paredes també va acudir 
en representació de l’ABJ a la ce-
lebració del segon aniversari de 
la PB Can Peguera. El membre 
de l’ABJ Miquel Corominas va as-
sistir als actes del 33 aniversari 
de la PB Masnou – Ocata. Joan 
Torrent va representar l’Agrupació 

al dinar del 15 aniversari de la PB 
Tordera.

· Exposició d’Horaci Seguí a Xà-
tiva.
La PB Xàtiva va organitzar una 
exposició a la Casa de Cultura 
en homenatge al fotògraf Horaci 
Seguí, una de les institucions vi-
vents del fotoperiodisme esportiu 
i membre de l’Agrupació. Com no 
podia ser d’altra manera, a l’acte 
d’inauguració hi van assistir dife-
rents exjugadors del Barça, com 
Asensi, Robert Fernández o Fèlix 
Palomares. Robert li va lliurar una 
samarreta antiga de part de tots 
els exjugadors del Barça amb 
el seu nom (foto). Detall que va 
emocionar Seguí.

L’Agrupació, amb les penyes

S
alt, Platja d’Aro i Tara-
dell van ser les últimes 
localitats que van aco-
llir la jornada Enganxa’t 
a l’espor t durant el 

2011. L’Agrupació Barça Juga-
dors hi va organitzar aquesta 
iniciativa que pretén fomentar 
l’esport i prevenir les conductes 
de risc, especialment entre els 
joves. 

Carles Rexach, Josep Maria 
Fusté, Josep Moratalla i Delfí Geli
són els membres de l’Agrupació 
Barça Jugadors que van partici-
par en aquestes jornades, que 
compten amb el suport del De-
partament de Salut.

Al llarg del 2011 es van rea-
litzar set jornades Enganxa’t a 
l’esport. A més de les 3 ja es-
mentades, l’Agrupació va parlar 
d’esport i valors a Roda de Ter, 
Montcada, Montgat i Vilade-
cans.

Delfí Geli, jugador del FC Bar-
celona entre 1989 i 1994, va 
protogonitzar les jornades que 
es van fer a Platja d’Aro i Salt, la 
seva ciutat natal. A la localitat del 
Baix Empordà, Geli, que també va 
jugar a l’Albacete, Atlètic, Alabès 
i Girona, va oferir una xerrada als 
infantils i alevins de la UD Aro al 
Camp Municipal de Futbol. 

Posteriorment hi va haver una 
taula rodona a la sala d’actes de 
l’Ajuntament, amb la participació 
del regidor d’esports i joventut, 
Albert López Tauler, l’agent de 
salut, Laura Serrano, l’educadora 
d’adolescents i joves, Sandra Ar-
mas.

A Salt, Geli va estar al Pave-
lló Municipal amb integrants de 
diferents clubs municipals, men-
tre que la taula rodona es va fer 
a la Sala d’Actes de la Piscina 
Municipal.

DE NOU, A TARADELL
Gairebé 6 anys després d’acollir 
la primera jornada de l’Enganxa’t 
a l’esport, Taradell –primera lo-
calitat que va acorllir la Trobada 
d’exjugadors– va tornar-ne a ser 
la seu el novembre passat. En 
aquesta ocasió especial, tres 
exjugadors del FC Barcelona van 
desplaçar-se fins a la localitat 
d’Osona per participar als actes 
de la jornada. 

El vicepresident de l’Agrupació, 
Josep Moratalla, va oferir una xe-
rrada als joves esportistes del po-
ble al camp de futbol municipal. 
El Centre Cultural Costa i Font va 
acollir una taula rodona on també 
hi van participar Carles Rexach i 
Josep Maria Fusté. 

Aniversari de les 
penyes Socis d’Or
L’Agrupació Barça Jugadors 
col·laborarà en el projecte 
Educasport que s’està por-
tant a terme durant aquest 
any a Lleida. Diferents exju-
gadors del FC Barcelona 
recorreran set barris de la 
ciutat per parlar de futbol i 
valors a infants i joves que 
participen en aquesta ini-
ciativa. Educasport pretén 
treballar la integració socio-
educativa d’infants i joves 
en situació de risc social a 
través del futbol.

Torquemada 
presenta llibre 
a l’Agrupació
El periodista Ricard Torque-
mada, de Catalunya Ràdio, va 
presentar el seu llibre ‘Fórmula 
Barça’ a la Sala Wembley del 
FC Barcelona, en un acte apa-

BREUS BREUS BREUS BREUS BREUS BREUS

Xavi i el periodista Ricard Torquemada el dia de la presentació IGNASI PAREDES

drinat per l’Agrupació Barça Juga-
dors. El llibre proposa un autèn-
tic viatge a l’interior d’un equip 
que ha descobert l’eternitat. A 
l’acte, presentat pel periodista 
Manel Fuentes, no hi va faltar un 
dels protagonistes de la fórmula 
del primer equip, el jugador Xavi 
Hernández. També hi ba ser el 
president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda i nombrosos companys 
de feina de Torquemada, així com 
socis de l’Agrupació. 

Presents a la gala de 
presentació de Futlleida
L’exjugador del primer equip del 
FC Barcelona Xavier Sánchez Ja-
ra va representar l’Agrupació en 
el’acte de presentació de les lli-
gues de futbol organitzades per 
Futlleida, entitat que és Amic 
de la Fundació Barça Veterans. 
L’acte es va fer a la Sala Manoli-
ta el novembre passat.

ABJ

Més Enganxa’t
Les jornades de 

l’Enganxa’t a l’esport 
van arribar a Taradell, 

on va ser presents 
Carles Rexach, Josep 

Maria Fusté i Joan 
Casasses, regidor 

d’esport i exjugador 
del Barça. A la dreta, 

Josep Moratalla, 
vicepresident de 

l’Agrupació, en una 
de les xerrades als 
nens i nenes de la 

localitat d’Osona

TARADELL

P. IBORRA
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L’AFE crea el Consell d’Assesors per 
ajudar als futbolistes professionals
L

’AFE, Associació de 
Futbolistes Espan-
yols, dóna un pas 
més en el l’ajuda 
als jugadors profes-

sionals i ho fa comptant amb 
l’experiència dels qui van ser 
exjugadors. El dimecres pass-
at es va presentar a Madrid el 
Consell d’Assesors de l’AFE, 
del que formen part 11 exju-
gadors: Ramon Alfonseda, pre-
sident de l’Agrupació Barça Ju-
gadors (ABJ) i de l’EFPA, Juan 
Mari Zorriqueta, president 
de la FEAFV, Alfredo di Stéfa-
no, José Emilio Santamaría, 
Miguel Reina, Albert Tomàs, 
Juan Señor, Francisco Giner, 
Manu Sarabia, Manuel Garrido
i Vicente Engonga.

La tasca d’aquest Consell 
és la de participar en les de-
cisions que prengui aquesta 
Associació, aportant la seva 
experiència en les àrees de 
formació, reinserció laboral i 
responsabilitat social. 

Tant els membres del Co-
mité com el president de 
l’Associació de Futbolistes 
Esànyols, Luis Rubiales, com 
el membre de la Junta Directi-
va d’aquest organisme, Vicen-
te ‘Tito’ Blanco, han valorat 
molt positivament la iniciativa 

Ramon Alfonseda, president de l’Agrupació Barça Jugadors i l’EFPA, també forma part del Consell d’Assesors de l’AFE

Franco Nanni, exjugador del Verona

i s’han mostrat  molt satisfets 
d’aquesta primera reunió que va 
tenir lloc a Madrid.

L’exfutbolista Sergi Barjuan

també va asistir a la presentació 
del Consell d’Assesors. Sergi
és l’entrenador de la 3a. edició 
de les Sesions AFE per a futbo-

listes sense equip, que té lloc a 
la localitat alicantina d’Alfàs del 
Pi del 12 al 26 de gener. Sergi
està al càrrec de 24 jugadors 

que, per diferents motius, han 
quedat fora del mercat futbolís-
tic i ara esperan tenir una nova 
oportunitat. 

Premi Enzo Bearzot per als 
jugadors de l’Hellas Verona

La Federació Italiana de Futbol 
(FIGC) ha atorgat el primer pre-
mi Enzo Bearzot, a l’associació 
d’exjugadors de l’Hellas Vero-
na. L’exporter de la Juventus 
i campió del món amb Itàlia 
al 1982, Dino Zoff, juntament 
amb els periodistes Alberto 

Cerruti i Gigi Garanzini van for-
mar la comissió que va designar 
el guanyador de la primera edició 
d’aquest premi.

Aquesta comissió ha escollit 
a l’associació d’exjugadors de 
l’Hellas Verona per “la seva tasca 
d’ajuda als exjugadors de l’Hellas 
que estan passant per moments 
difícils”.  

Zoff, Cerruti i Garanzini han 
afegit que “la seva obra està 
en perfecta sintonia amb la 
sensibilitat humana i social de 
l’inoblidable Comissari Tècnic de 

la selecció italiana campiona del 
món al 1982”.

El premi serà entregat a Fran-
co Nanni, president dels exjuga-
dors de l’Hellas Verona a finals 
de gener a Coverciano, seu de 
la FIGC. 

L’Hellas Verona, no només aju-
da als exjugadors sinó que també 
te com a objectiu ajudar a la so-
cietat. Un dels seus últims projec-
tes ha estat la posada en marxa, 
amb el suport de l’ajuntament 
de Verona i l’organització sense 
ànim de lucre l’Albero delle Mele, 

d’una escola de futbol per a nens 
de 4 a 14 anys.  L’escola de fut-
bol  ‘Piccolo Giallo Piccolo Blu’, 
que compta amb ex jugadors de 
l’Hellas Verona com a entrena-
dors es diferencia de les altres 
en que no hi ha cap discrimina-
ció. Es més, aquesta escola acull 
a nens amb dificultats sociopsi-
cològiques o que tenen alguna 
discapacitat. 

L’objectiu principal que es 
marca aquesta escola és unir a 
nens de diferents condicions so-
cials, econòmiques, físiques, et-
cètera, i influir positivament en 
el seu creixement físic i humà. 
Concretament, l’escola pretén 
millorar l’autoestima dels nens, 
la seva relació amb el cos i acti-
var les estratègies per aprendre 
a solucionar problemes, sem-
pre des de la perspectiva lúdica 
del joc. 

AFE
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M
artí Ventolrà Fort 
fou un jugador molt 
carismàtic. Dotat 
d’unes excelents 
condicions f ís i -

ques, una velocitat diabòlica i un 
toc de pilota excepcional, era una 
de les grans figures del FC Barce-
lona a la dècada dels trenta. Va 
néixer a Barcelona el 16 de des-
embre de 1906 (al carrer Valèn-
cia), fill de Josep i Montserrat, 
però el curs de la vida el va dur 
fins a Mèxic, on va fer arrels. Una 
història esportiva… i d’amor.

Va començar a jugar amb 14 
anys. Fortpienc i Catalunya (de 
Les Corts) van ser els seus pri-
mers equips. L’Europa, club amb 
gran pes específic en aquella 
època, va veure en ell un futbolis-
ta fora de sèrie. Però era menor 
d’edat i no va tenir l’autorització 
paterna per firmar. Llavors va apa-
rèixer l’Espanyol. Aprofitant que el 
president del Catalunya era direc-
tiu blanc-i-blau, va oferir el jugador 
i el van fitxar. El seu pare, que va 
obtenir treball com a funcionari 
públic per part del president de 
l’Espanyol, Oliveras de La Riva, 
sí va donar-li permís per firmar. I 
a la primavera de 1925 debutava 
amb el seu nou equip, on va jugar 
fins la temporada 1929-30 (va 
guanyar la Copa de 1929, la de 
l’aigua, al Real Madrid). 

Ventolrà ja era un jugador del 
que tothom parlava. Destacava 
per les centrades milimétriques 
des de l’extrem dret, els gols i el 
mocador que lluïa al front per no 
fer-se mal amb les costures de la 
pilota quan rematava de cap, una 
altre de les seves especialitats. 
També per la seva esportivitat. 

Desprès va jugar tres campan-
yes al Sevilla. Fou un caprici del 
seu president, el Barón de Gracia 
Real, que va pagar 75.000 pes-
setes per fitxar Padrón i Vantol-
rà. Allí va tenir grans actuacions, 
però va tornar a casa de la mà del 
FC Barcelona. A Andalusia feia 
“una calor asfixiant” i acabava 
els entrenaments “amb pronòstic 
reservat”, va confesar per carta 
al seu amic Ricardo Saprissa, de 
l’Espanyol. I a Les Corts va jugar 
fins la Guerra. En aquesta etapa 
va guanyar dos Campionats de 
Catalunya (1934-35 i 1935-36) 
i va jugar 58 partits de Lliga (31 
gols). El més destacat, el del 21 
d’abril de 1935, contra el Real 

Sabadell, Tenerife…). 
Martí va jugar dos anys al Club 

España i del 1939 al 1950 va 
defensar els colors de l’Atlante, 
que com el Barça anava blau-i-
grana… Va guanyar títols i va ser 
màxim golejador (17 gols en 14 
partits) el 1945… Va ser sempre 
molt respectat. Pel seu futbol i 
per la seva humanitat. Recorda 
Martín, el fill gran, que passajeva 
pel carrer i la gent li deia: “¡Adiós, 
Maestro, que tenga un buen día! 
M’omplia de satisfacció…”.

Ventolrà va jugar fins els 44 
anys. En total, tres dècades en 
actiu… Un dels futbolistas que 
més anys van estar al peu del 
canó. Va ser 12 vegades inter-
nacional per Espanya, va jugar 

Madrid (5-0). Vantolrà, en una 
tarda pletòrica, va fer quatre 
gols. Encara és l’únic jugador del 
Barça amb aquesta marca en un 
clàsic.

La carrera de Vantolrà, com 
la de molts altres jugadors del 
Barça, va donar un tomb amb 
l’esclat de la Guerra. L’equip, amb 
greus problemas econòmics, va 
anar a fer diners a Mèxic. L’oferta 
era temptadora: 15.000 dòlars. 
Irrebatitble. L’equip català va fer 
cap a Amèrica el 17 de maig de 
1937 i va tornar a l’octubre des-
prés de jugar també als Estats 
Units. Però Vantolrà no va fer el 
viatge de tornada. Al port de Vera-
cruz, ja al vaixell, el seu fill Martín
recorda com van succeir els fets. 
“A punt de salpar, apareix Balta-
sar Junco, un dels propietaris del 
Club España, i Agustín ‘Escopeta’ 
González (un periodista radiofònic 
que narrava els partits a una ve-
locitat poc comú) i la conversa va 
anar més o menys així:
–Martín, ¿te quedas en México? 
¡Te ofrecemos un contrato! –va 
cridar Junco.
–¡Si me bajáis las maletas, me 
quedo! –va respondre el meu 
pare”.

Dit i fet. Vantolrà no tornaria. 
Tampoc ho farien Munlloch, Ibo-
rra, Bardina, Urquiaga, Fernando
García, Gual… El Barça no només 

perdia un gran jugador, es ‘desin-
tegrava’... Vantolrà no trepitgeria 
a Barcelona fins l’any 1955. 

Durant la gira del Barça, en 
una recepció del president de la 
República, Lázaro Cárdenas, va 
conèixer Josefina Rangel Cárde-
nas, neboda del president mexi-
cà. La fiblada va ser instantànea. 
Es van casar el 1939 i van tenir 
quatre fills: Martín, Pepe, Gua-
dalupe i Jorge. Els dos primers 
van jugar al Toluca i Pepe va arri-
bar a jugar el Mundial de 1970, 
precisament el que es va jugar a 
terres mexicanes. Jorge va fer-
ho al Oaxtepec i després es va 
passar a les banquetes. També el 
germà de Martí, Josep, que viu a 
Barcelona, va ser jugador (Barça, 

VENTOLRÀ
EXJUGADORSLA HISTÒRIA

A la dècada dels trenta, no va tornar de la gira 
que va dur al Barça per Mèxic i Estats Units. 
La seva és una historia esportiva... i d’amor

el Mundial de 1934 i va ser pro-
tagonista d’una pel·lícula (‘Los 
nietos de Don Venancio’, 1946), 
un homenatge pels seus 25 anys 
de futbolista professional. Es va 
nacionalitzar mexicà al 1947.

Va penjar les botes i va en-
trar a treballar a la Secretaría 
de Comunicación y Transporte, 
depenent del Govern, però no va 
desvincular-se del món del fut-
bol. Va ser ‘caçador’ de talents 
i entrenador del Covadonga, un 
equip de la lliga espanyola de 
Mèxic on van iniciar-se els seus 
fills. Després va donar el salt a 
les banquetes professionals: 
Puebla (un any) i La Laguna (ara 
Santos) de Torreón.

Ventolrà, com hem dit, va 

La Guerra el va separar del 
Barça. Era el crac de l’època. 

Una pèrdua irreparable

El ‘Maestro’ es va casar 
amb la neboda del president 
mexicà Lázaro Cárdenas

Francisco Madir           
Francisco Madir Mota (Ibars 
d’Urgell, Lleida, 14-03-1952). 
Porter. Va fitxar pel Barça l’any 
1967 i va jugar-hi fins el 1970 
(Juvenil i Amateur). Campió de 
Catalunya i d’Espanya Juvenil. 
Després va jugar al Sabadell, 
Espanyol, Betis, Terrassa i 
Figueres. Va ser sotscampió 
d’Espanya amb Catalunya.

Joan Mateu                
Joan Mateu Vergés (Malgrat de 
Mar, Barcelona, 09-07-1956). 
Sis temporades al Barça, des de 
1956 a 1962. Va jugar al Juvenil 
i a l’Amateur i va anar convocat 
amb el primer equip, amb el 
que va jugar alguns amistosos 
en l’època d’Helenio Herrera. 
Era extrem o interior per banda 
esquerra. També va jugar a 
l’Andorra, Calella, Torrelavega i 
Córdoba. Te el títol d’agent FIFA 
i amb la selecció catalana va 
guanyar el campionat d’Espanya.

ARXIU FAMÍLIA VENTOLRÀ

tornar a Barcelona l’any 1955. 
El seu pare estava malalt i el va 
anar a veure. Inevitablement va 
tenir contacte amb el Barça, que 
va donar-li les regnes de l’equip 
sense pensar-ho. L’equip tenia 
problemes i la directiva va pensar 
que el ‘Maestro’ era la solució.
Però llavors el recordat Ventolrà
ja era més mexicà que català… 
No podia quedar-se. Va tornar a 
Mèxic, on tenia la família. Famí-
lia que va augmentar donat que, 
quan era a Barcelona, va nèixer el 
seu quart fill, Jorge.

Ventolrà mai va deixar de sen-
tir-se barcelonista. Ni català. El 
seu fill Martín recorda encara la 
cançó ‘Tres triques’ i altres parau-
les que va ensenyar-li el pare.

Va morir als 70 anys a Méxic 
DF, a la Colonia Portales, on vivia, 
el 5 de juny de 1977, justament 
el dia de l’aniversari del seu 
nebot, de nom també Martín, 
com l’avi... 

Elegant
A Martí Ventolrà 

els seus companys  
del FC Barcelona 

l’anomenaven 
la ‘Margarita 
Carvajal’ del 

futbol, una 
famosa cantant 

de l’època, per la 
seva elegància a 

l’hora de jugar 
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Aquella tradició que va començar 
als anys noranta a La Masia del 
FC Barcelona, els dinars dels exju-
gadors a l’emblamàtic edifici que 

tocava al Camp Nou, segueixen 
després del trasllat a la Ciutat 
Esportiva. Ahir es va fer la ‘pre-
mière’ amb els representants de 

la Junta Directiva de l’Agrupació 
Barça Jugadors i representants 
del Barça. Els exjugadors van 
portar pel nou edifici una foto de 

grup d’aquelles primeres troba-
des d’ara fa uns vint anys. Un 
acte molt emotiu que tindrà con-
tinuïtat. 

Dinars dels exjugadors a La Masia: 
Una sana tradició que no es perd

JOAN MONFORT

Socis exjugadors
Juan Carlos Murgui Pardo
Arturo Nogueiro Álvarez
Rubén Castillo Holgado
David Fuentes Rodrigo
Pedro Javier Peña Piqueras
Antoni Pinilla Miranda
Enrique Martín Sánchez
Francisco Fernández Pérez
Fernando Franco González
Teófilo Dueñas Samper
Manuel Aguilar Moral

Socis simpatitzants
Mari Carmen Donoso Vasco
Salvador Boada Massanella
Joan Viladrich Casas
Ramon Sario Salazar
Isabel Roca Cortijos

Socis d’Or
Àngel Gustà Llorens
Felip Masip Gilabert

ENS HAN DEIXAT...
Ricard Llebaria Roca
José Vargas Delgado
Pedro Rocamora Pacheco

NOUS SOCIS DE 
L’AGRUPACIÓ

22 de gener
Partit CF Santvicentí - Barça Ju-
gadors.
16.30 hores
Sant Vicença de Montalt.

28 i 29 de gener
Torneig indoor a Alemanya.
Els partits es jugaran a les ciu-
tats de Dresden i Chemnitz.

4 de febrer
Cargolada 2012.                       
Balaguer.

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

JOAN MONFORT

Van assitir a aquest primer dinar: Jordi Cardoner (vicepresident), 
Silvio Elias (directiu), Carles Folguera (director de La Masia), Josep 
Mussons (exdirectiu del FC Barcelona) i els membres de la Junta de 
l’Agrupació Barça Jugadors: Ramon Alfonseda, Ferran Olivella, Josep 
Moratalla, Tente Sánchez, Fèlix Barrado, Josep Marcet, Ramon Salud, 
Josep Palau, Toño de la Cruz, Xavier Mulero Villena, Joan Vilà, Albert 
Tomàs i Joan Rovira, exsecretari de la Junta Directiva.

Els primers protagonistes

Una imatge per a la història. El grup que va inaugurar ahir els dinars dels exjugadors del FC Barcelona a la nova Masia. Segueix la tradició...

Un moment del dinar a La Masia de la Ciutat Esportiva
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