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«Estic convençut que amb el temps l’equip encara serà millor»
Josep Guardiola

 «Aquest Club vol continuar guanyant i aquesta és la nostra pressió.»
Tito Vilanova

Barça. Orgullosos dels nostres colors inclou les imatges inèdites de la temporada 2011-12, que ha 

culminat l’extraordinària etapa de Pep Guardiola com a entrenador del Futbol Club Barcelona: han 

estat quatre anys d’un futbol innovador, brillantíssim i captivador. Una etapa històrica que té possibi-

litats d’allargar-se, ara en mans de Tito Vilanova, en les pròximes temporades.

Amb la mirada més humana sobre els futbolistes en escenaris com el vestidor, les concentracions, els 

desplaçaments… el llibre desvetlla com és per dins un equip per a la història. De nou, els conductors 

futbol.

Com es va viure la victòria de la Copa del Rei al vestidor? Els porters amb Unzué, els joves, una 
conversa íntima entre Guardiola i Messi, Buenaventura i Cos i tres protagonistes de la !nal: 
Messi, Mascherano i Pinto. 

Felicitat col·lectiva i individual. L’equip guanya la Copa del 2012, que passarà a la història 
com l’últim títol de l’etapa de Guardiola com a tècnic. Iniesta, Adriano i Pedro gaudeixen del  
moment.



i ha documentat, des de l’interior del vestidor, els seus triomfs, el seu joc espectacular, la seva con-

nexió amb els afeccionats, el seu esperit d’equip i el reconeixement mundial als seus jugadors: Messi, 

Xavi, Iniesta, Villa, Valdés, Alves, etc. L’autor dels textos, el periodista de Catalunya Ràdio Ricard Tor-

quemada acaba d’endinsar el lector en aquest univers blaugrana. 

El llibre recull els esdeveniments esportius més rellevants com la victòria al Mundial de Clubs davant 

del Santos, les victòries a la Supercopa d’Europa, la Supercopa d’Espanya i la Copa del Rei, en un 

extraordinari partit davant l’Athletic Club de Bilbao. També reconeixements a títol individual com la ter-

cera pilota d’or obtinguda per Leo Messi o quan el mateix Messi superà el récord golejador de César. 

a Tito, entre molts d’altres. A més, hi ha un capítol dedicat a repassar els quatre anys gloriosos de 

Guardiola al capdavant de l’equip. 

Barça. Orgullosos dels nostres colors

l’estela de l’èxit dels llibres anteriors: Barça. El millor any de la nostra vida, Barça. Estem fent història 

i Barça. En el cor de la llegenda

Nota: Els mitjans de comunicació tenen a la seva disposició, a través del servidor FTP Opendrive de premsa del 
FC Barcelona, imatges dels jugadors del primer equip consultant el llibre. També hi ha diferents pàgines del llibre 
Barça. Orgullosos dels nostres colors. En aquest últim cas, no es poden reproduir les fotogra!es per separat, sinó 
que cal publicar-les de manera íntegra.
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El Barça comença la Lliga amb sis 

victòries consecutives que fan que 

s’escapi a vuit punts del Madrid. El 

Camp Nou viu una jornada festiva per 

rebre l’equip blanc, amb un gran mosaic 

de la senyera. 

Messi guanya la tercera pilota d’or  
consecutiva i iguala Cruy", Platini i  
Van Basten 


