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Escrivint aquest llibre he tingut sempre presents en Jaume, en Benvi, en Lluís, en Joan,en Narcís,
en Paco i en Xevi, amics amb els quals he compartit molts anys de vida i de barcelonisme.

També és un llibre que d’alguna manera han fet amb mi en Ferran i en Sergi,
companys en aquesta aventura apassionant d’explicar el Barça dia a dia.

I sempre, és clar, em recordo de tu, David,
pels gols que vam compartir i pels que no t’hauries d’haver perdut.

100 gols Barça.indd   3 05/02/16   10:14



5

100 gols que han fet del Barça més que un club

ÍNDEx

Introducció .............................................................................................................9

1. El gol que ningú va marcar ...............................................................................11
2. Gamper, primer golejador ................................................................................12
3. Udo Steinberg, el primer gol al Madrid ...........................................................13
4. El dia que Alcántara va trencar la xarxa ............................................................14
5. Samitier: el gol del segle ..................................................................................15
6. Manuel Parera, el primer a la Lliga ...................................................................17
7. Mariano Martín, heroi i primer màxim golejador ............................................19
8. El millor gol de César .......................................................................................20
9. Seguer (i Basora), el primer títol internacional .................................................21
10. Kubala, debut i gol .........................................................................................22
11. Kubala, set de cop ..........................................................................................23
12. Eulogio Martínez, el primer al Camp Nou .....................................................24
13. Kubala, el primer «europeu» al Camp Nou ...................................................25
14. Evaristo, per eliminar el Madrid .....................................................................26
15. El cap de Kocsis .............................................................................................28
16. Czibor, a la final de Berna ..............................................................................30
17. Zaldúa, golejador europeu .............................................................................31
18. Zunzunegui: la final de les ampolles...............................................................32
19. La nit de Fusté ................................................................................................33
20. Martí Filosia, l’elegant ....................................................................................34
21. La nit més trista de Bustillo ............................................................................35
22. El primer de Cruyff ........................................................................................36
23. L’Holandès Volador ........................................................................................37
24. Cruyff i el 0-5 .................................................................................................38
25. Sotil, el cinquè ................................................................................................39
26. Heredia, amb Laureano ..................................................................................40
27. Clares, amb el cul ...........................................................................................42
28. Esteban, amb la mà .........................................................................................43
29. Rexach i la Copa ............................................................................................45
30. Zuviría, a l’Anderlecht ....................................................................................46

100 gols Barça.indd   5 05/02/16   10:14



6

Josep Riera Font

31. Krankl, l’any de Basilea ...................................................................................48
32. El comiat de Neeskens ...................................................................................50
33. La dinamita de Roberto ..................................................................................51
34. Quini, el gol «invisible» .................................................................................52
35. La Recopa de Simonsen .................................................................................54
36. El globus de Maradona a Belgrad ...................................................................55
37. Marcos, a l’últim minut ...................................................................................57
38. Maradona, Sandokan i el Pal ............................................................................59
39. La volea de Rojo .............................................................................................60
40. Schuster, el líder del Campió .........................................................................62
41. «Urruti, t’estimo» ...........................................................................................64
42. El míssil de Julio Alberto ................................................................................66
43. Archibald, amb l’orella ...................................................................................67
44. Pichi Alonso i el Göteborg .............................................................................68
45. Lineker, un trio al Madrid ..............................................................................70
46. Alexanko i el motí de l’Hesperia ....................................................................72
47. Julio Salinas a Berna........................................................................................73
48. El gol de Romerito .........................................................................................75
49. Laudrup, també rematador .............................................................................76
50. El gol de Spasic ..............................................................................................78
51. Stóitxkov, de quatre en quatre ........................................................................79
52. Bakero i Kaiserslautern ...................................................................................81
53. Koeman i la història .......................................................................................82
54. Pier i la Lliga de Tenerife ................................................................................84
55. La cua de vaca de Romário .............................................................................86
56. Iván Iglesias, el cinquè ....................................................................................88
57. González i el penal de Djukic ........................................................................89
58. Hagi, enmig de la boira ..................................................................................90
59. De la Peña i la Quinta del Mini ......................................................................91
60. Pep Guardiola a Riazor ...................................................................................93
61. La temporada de Ronaldo ..............................................................................94
62. «¡Pizzi, sos macanudo!» ..................................................................................96
63. Luis Enrique al Bernabéu ................................................................................98
64. Les botifarres de Giovanni .............................................................................99
65. xavi salva Van Gaal ......................................................................................100
66. Tres de Rivaldo al Milan ...............................................................................102
67. La xilena de Rivaldo .....................................................................................103
68. El pit de Puyol ..............................................................................................104
69. La matinada de Ronaldinho ..........................................................................105
70. Kluivert salva Rijkaard ..................................................................................107
71. Ronaldinho il·lumina El Sadar ......................................................................109
72. xavi, canvi de cicle .......................................................................................110
73. Ronaldinho tomba el Milan .........................................................................111
74. El primer de Messi ........................................................................................112

100 gols Barça.indd   6 05/02/16   10:14



7

100 gols que han fet del Barça més que un club

75. El Bernabéu aplaudeix Ronnie ......................................................................113
76. Giuly a San Siro ...........................................................................................114
77. Valdés atura Henry .......................................................................................115
78. Eto’o, l’obrellaunes ........................................................................................116
79. Belletti i París ................................................................................................118
80. Messi és Maradona .......................................................................................119
81. Puyol besa l’escut ..........................................................................................120
82. Piqué, el sisè! ................................................................................................121
83. Iniesta a Stamford Bridge .............................................................................122
84. Messi, al cel de Roma ...................................................................................124
85. Ibrahimovic al Madrid ..................................................................................125
86. Pedro, en totes les competicions ..................................................................126
87. Messi, amb el cor ..........................................................................................127
88. El 5-0 de Villa ...............................................................................................128
89. El primer d’Abidal .........................................................................................129
90. Messi elimina l’Arsenal .................................................................................130
91. Messi, «el puto amo» ...................................................................................132
92. Messi a Wembley .........................................................................................134
93. Messi, de falta ...............................................................................................135
94. La presentació de Neymar ............................................................................136
95. La vaselina d’Alexis Sánchez ........................................................................137
96. Suárez derrota el Madrid ..............................................................................138
97. Messi i la cintura de Boateng ........................................................................139
98. Messi: la teranyina de l’Athletic ...................................................................140
99. Rakitic, el primer a Berlín .............................................................................141
100. Neymar, el futur .........................................................................................142

100 gols Barça.indd   7 05/02/16   10:14



9

Introducció

Fer un gol amb el Barça és molt difícil. Fora que siguis Messi o 
un dels fenòmens golejadors que ha tingut el Barça durant la seva 
història, com ara el depredador Alcántara. Fer un llibre escollint cent 
gols del Barça tampoc és fàcil, però està a l’abast pràcticament de 
qualsevol. Es tracta bàsicament de posar-hi un cert criteri, més que 
res per facilitar la feina de deixar-ne fora milers. Penseu que tan sols 
fent una selecció dels cent millors gols de Messi ja en quedarien fora 
uns centenars més. Es tracta, bàsicament, de decidir quants gols hi 
poses de Messi i quants en deixes per repartir entre tots els altres. Per 
cert, de Messi n’hi ha només deu. Només!

També des del primer moment tens clar un bon grapat de gols que 
hi han de ser, per sobre de qualsevol sedàs. Perquè són inqüestiona-
bles i, per tant, innegociables (Koeman i Wembley, Iniesta i Stamford 
Bridge, Bakero i Kaiserslautern). Però com més s’apropa la selecció a 
la xifra de cent, més es complica la cosa. Evidentment, cada lector hi 
trobarà a faltar gols que té gravats a la retina, a la memòria o a l’ànima 
i li’n sobraran uns quants que amb prou feines li diuen res. I ja posats 
a ser primmirats, n’hi trobarà que ni tan sols són gols marcats per 
jugadors del Barça pròpiament dits.

El que no hi falta, evidentment, són grapats de gols marcats per 
golejadors colossals que ha tingut el club blaugrana en la seva llar-
ga trajectòria. De Messi, l’actual i més gran de tots, a Gamper, el 
primer i més influent, passant per Samitier, César, Kubala, Eulogio 
Martínez, Eto’o, Rivaldo, Ronaldo, Mariano Martín, Escolà, Kluivert, 
Quini i altres. També de golejadors que han deixat petja tot i haver 

INTRoDUCCIó
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estat al club un període curt de temps, com ara Ronaldo o Krankl. 
Hi ha molts gols inqüestionablement sensacionals de jugadors únics 
(Cruyff, Maradona, Schuster…). Gols que han servit per donar títols 
o superar eliminatòries o que simplement han estat d’execució difícil o 
bellíssima i, per tant, han quedat gravats en la memòria culer per 
qualsevol d’aquestes raons o altres.

I hi ha gols de jugadors magnífics amb carreres estroncades (Bus-
tillo, Rojo, Sotil).

Hi ha, és clar, gols de golejadors ocasionals gràcies als quals tenen 
unes línies en els llibres d’història blaugrana (Zuviría, Iván Iglesias, 
Belletti…).

Però no són també gols transcendentals en la història del Barça el 
gol de Pier al Reial Madrid a Tenerife o el penal fallat per Djukic con-
tra el València a la Corunya? No són gols també les aturades de gol, 
és a dir, gols que no van existir, com el penal d’Urruti a Valladolid o 
les aturades de Valdés a Henry?

Hi ha gols de jugadors que per ells mateixos expliquen una deter-
minada situació en una època determinada: el gol d’Esteban amb la 
mà amb el Màlaga o el de De la Peña al Villamarín.

I hi ha gols que expliquen històries tristes (la final de Berna) i 
altres que són simplement un comiat d’una trista història, com ara 
l’únic que va fer Romerito.

I hi ha els gols que falten, els que no hi han cabut i els que encara 
han de venir, perquè cada gol té la seva petita o gran història en cada 
moment. 

Perquè hi ha gols i gols i no n’hi ha cap d’igual que un altre, com 
nosaltres, com vostè i com jo i com l’altre i el de més enllà. Gols 
més alegres que altres i gols que són una desgràcia. El futbol està fet 
d’històries i de gols de tota mena. Sí, ho han endevinat: com la vida.
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El 29 de novembre el «Foot-Ball Club Barcelona» es va constituir 
oficialment com a club, impulsat pels suïssos residents a Barcelona 
Hans Gamper i Walter Wild, primer president. Nou dies després, 
aquells pioners van jugar el primer partit. El rival va ser el Team An-
glès, integrat per anglesos residents a Barcelona. La primera alineació 
del Barça va ser aquesta: Urruela, Wild, Lomba, ossó, Llobet, López, 
Terrades, Gamper, Kunzle i Schilling. Sí, han comptat bé. Són deu. 
Els deu pioners. I van jugar contra deu. En aquells primers temps de 
futbol a Catalunya a vegades costava ser onze per bàndol per jugar 
un partit. L’escenari va ser el velòdrom de la Bonanova, l’àrbitre va ser 
el senyor Loeck i hi havia poc púbic. Les cròniques de l’època parlen 
d’un esport que tot just es començava a practicar. I diuen que va ser 
un partit molt disputat. El resultat final va ser d’1-0 a favor dels an-
glesos. Gamper va estar a punt, però cap jugador blaugrana va marcar 
aquell dia. Aquell primer dia, aquell primer partit, el Barça va jugar 
amb deu i es va quedar sense marcar. Ningú hauria pogut preveure en 
aquell moment que el Futbol Club Barcelona, el Barça, acabés sent 
aquest fenomen de masses que és ara.

01 / 100

el gol que ningú va marcar

8 de desembre de 1899
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Gamper, fundador del club, no va voler ser president en l’acte fun-
dacional del club al Gimnàs Soler. Es va reservar el paper de capità. 
I ja des del primer partit es va veure que era el jugador de més qualitat 
de l’equip. No podia de ser de cap altra manera. Va fer el primer 
gol de la història del club. I també el segon. Va ser en el segon partit 
de la història del club, jugat al ja camp de futbol i antic velòdrom de 
la Bonanova. Aquesta vegada va ser contra el Català (Foot-Ball Club 
Català, fundat oficialment una setmana abans). L’alineació blaugra-
na aquesta vegada va ser: Brown, Parsons, Wild, Urruela, Terrades, 
ossó, Cruzate, Ernest Witty, Gamper, Artur Witty i Llobet. Sí, ja 
amb onze jugadors. I més públic a la grada, ja que estava naixent l’afi-
ció per aquell nou esport. El Barcelona va guanyar per 3-1. El tercer 
el va fer Ernest Witty.

Gamper, al marge del que va fer com a fundador i president, va 
fer molts gols com a jugador amb el Barça: 120 en 51 partits. I tres 
vegades en va arribar a fer 9 en un sol partit. Va ser el màxim gole-
jador les primeres quatre temporades. I darrere d’ell van fer història 
com a golejadors també Lassaleta (1904), Comamala (1905-1907 i 
1908-1910), Wallace (1908), Patullo (1911), Rodríguez (1912), Steel 
(1913), Bru (1914), Alcántara (1915-1916 i 1919-1920), Martínez 
(1917), Gumbau (1918), Gràcia (1921-1923), Samitier (1923-1925 
i 1927-1928) i Arnau i Sagi (1926). Després ja es va començar a dis-
putar la Lliga.

02 / 100

gamper, primer golejador

24 de desembre de 1899

100 gols Barça.indd   12 05/02/16   10:14



13

100 gols que han fet del Barça més que un club

En la tercera temporada del Barça va arribar el primer partit contra 
el Madrid CF (llavors no era Real), el que amb els anys esdevin-
dria el que ara és el Clàssic. Udo Steinberg era un enginyer alemany 
que va venir a viure a Barcelona i va demanar a l’equip de Gamper que 
li fes una prova. Va acabar fent molt bona parella al camp amb el fun-
dador del club. El seu moment per a la història va ser en la semifinal 
del primer Campionat d’Espanya, que es va organitzar amb motiu de 
la coronació del rei Alfons XIII. La seu era Madrid i el partit es va 
jugar al camp de l’Hipódromo. Steinberg va fer el primer gol i també 
el segon. El Barcelona va derrotar el Madrid per 1-3. Gamper va fer el 
tercer i l’anglès Arthur Johnson va marcar per als madrilenys. A la 
final, es va imposar el Biscaia, que va superar els blaugrana per 2-1, 
també amb gol de Steinberg.

Udo Steinberg va fer 55 gols en 62 partits amb el Barcelona entre 
1901 i 1909. També va ser el creador de la primera escola de «foot-
ball» del Barcelona.

03 / 100

udo SteinBerg,
el primer gol al madrid

13 de maig de 1902
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El filipí Paulino Alcántara havia estat el màxim golejador de la 
història del Barça, amb 369 gols en 357 partits, fins que un bon dia, el 
16 de març de 2014, Leo Messi va fer un trio de gols contra l’osasuna 
i el va superar. El nou rècord de l’argentí, però, havia servit almenys 
per recordar i reivindicar la figura d’Alcántara com a golejador dels 
que marquen època. Va ser entre 1912 i 1927, amb un parèntesi de 
dues temporades que va dedicar a formar-se com a metge, vocació a 
la qual es va consagrar després de retirar-se del futbol.

Alcántara, que tenia un posat elegant i sempre duia un mocador 
blanc a la cintura, tenia una gran facilitat per ficar la pilota dins la 
porteria, fins que un dia es va guanyar el nom del Trencaxarxes. El gol 
que li va donar aquest sobrenom, però, el va marcar amb la selecció 
espanyola el 30 d’abril de 1922, quan Espanya es va enfrontar a Fran-
ça a Bordeus. Alcántara va pescar una pilota a prop de l’àrea i va xutar 
amb tanta potència que va trencar la xarxa de la porteria. Des d’aquell 
moment va néixer la llegenda del Trencaxarxes. Si més no metafòrica-
ment, ho va fer durant molts anys i més que cap altre golejador fins 
que quasi un segle més tard va arribar el fenomen Messi.

El 2007, de manera pòstuma, la FIFA el va reconèixer com el mi-
llor futbolista asiàtic de la història. Paulino Alcántara va morir 
el 13 de febrer de 1964 i les seves restes reposen al cementiri de les 
Corts, just darrere el gol nord del Camp Nou.

04 / 100

el dia que alcántara va trencar la xarxa

30 d’abril de 1922

100 gols Barça.indd   14 05/02/16   10:14



15

100 gols que han fet del Barça més que un club

Josep Samitier va ser una celebritat en el seu temps només compa-
rable a Messi en l’actualitat. No és cap exageració. En donen compte 
tots els historiadors del club blaugrana i els testimonis del seu mateix 
temps. Va jugar al Barça de 1919 a 1932; juntament amb el porter 
Ricardo Zamora, van ser els referents del que es va nomenar l’edat 
d’or. En el seu pamarès, Samitier té 12 campionats de Catalunya (la 
màxima competició en format de doble volta fins a la creació de la 
Lliga espanyola el 1929), 5 copes d’Espanya (només el campió del 
Campionat de Catalunya tenia dret a jugar-la) i la primera Lliga, la 
del 1929. En Pep, però, també era una celebritat fora del camp, un 
personatge de referència que va fer amistat amb personatges com 
Carlos Gardel, Maurice Chevalier o Josephine Baker.

I, és clar, va ser un golejador de bandera. Segon màxim goleja-
dor de la història durant dècades (fins que Messi el va fer baixar un 
esgraó, igual que Alcántara), amb 333 gols en 454 partits. La seva 
habilitat i espectacularitat per ficar la pilota a la xarxa li va valer el 
sobrenom de l’Home Llagosta. Però era molt més que un golejador. Era 
el que actualment es coneix com un totcampista, capaç de tot a part 
de marcar gols. El gol pel qual ha entrat en aquesta selecció ho de-
mostra. El va explicar en un magnífic reportatge a La Vanguardia el 
periodista Xavier García Luque. El va titular «El gol del segle». Va 
ser en un partit decisiu el 16 de febrer de 1925. Era l’enfrontament 
amb l’Espanyol de la segona volta del Campionat de Catalunya, en 
què els dos equips tenien una gran rivalitat. Qui guanyés aquell par-
tit s’assegurava el títol. El partit va ser molt igualat, en el joc i en el 

05 / 100

Samitier: el gol del Segle

16 de febrer de 1925
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marcador. I per posar-hi més dramatisme, Samitier es haver de retirar 
del partit per lesió i, com que no es podien fer substitucions, el Barça 
es va quedar amb deu jugadors. Per sort, Samitier va poder tornar al 
camp després d’uns quants minuts. El desenllaç era incert fins que, 
segons narra García Luque, Samitier va agafar una pilota a quasi vui-
tanta metres de la porteria blanc-i-blava, que defensava el seu amic i 
excompany Ricardo Zamora. Des de l’àrea pròpia, Samitier va supe-
rar tres rivals abans de travessar el mig del camp, en va deixar enrere 
dos més ja en camp rival, va avançar fina a l’àrea, on es va aturar, va 
esperar la sortida de Zamora, i li va enviar la pilota al costat contrari. 
1-0. L’únic gol del partit. Un gol de campionat.

Com explica García Luque, el president Gamper el va definir com 
«una de les coses més grans que he vist en la meva llarga vida futbo-
lística». «Inenarrable», va titular El Mundo Deportivo. «D’aquest partit 
quedarà en la memòria dels que l’han presenciat el meravellós goal de 
Samitier», escrivia La Vanguardia.

Samitier ha passat a la història del Barça per molts motius. Pel que 
hi va fer com a jugador i com a entrenador, per la seva popularitat, 
per la seva classe dins i fora del camp. I també per un gol increïble.
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Era un dimarts plujós a Cantàbria. En la primera jornada de la 
primera Lliga al Barça li havia tocat jugar a El Sardinero. Manu-
el Parera era un dels més joves de l’equip blaugrana. Parera era 
instal·la dor elèctric i ho combinava com a jugador del Barça, on 
s’havia format des de 1923. Era un extrem esquerrà tancat que tenia 
un potent xut a porteria. Acabava d’arribar a l’equip de Samitier, el 
que feia i desfeia. Després de dotze hores de tren fins a Santander, 
estaven a punt d’escriure el primer capítol de la història del Barça 
a la Lliga. El Barça tenia tants lesionats que aquell dia Samitier va 
jugar de defensa. L’alineació del Barça va ser: Vidal, Saura, Sami-
tier, Martí, Castillo, obiols, Sagi-Barba, Duran, Ramon, García i 
Parera. El camp, en aquelles condicions meteorològiques, estava 
molt enfangat. Al minut 53 de partit, però, Parera va rebre la pi-
lota i, quan va arribar a l’àrea, va llançar un xut ras que va batre 
el porter Raba i va suposar el primer gol. Parera també va fer el 
segon, en aquell primer partit que va acabar 0-2. També va marcar 
el tercer, que va ser en el segon partit. Aquell dia el gol de Parera 
va suposar només el gol de l’honor, ja que el Barça va perdre a les 
Corts contra el Madrid (1-2). Al final, aquella primera Lliga, però, 
la va guanyar el Barça.

Manuel Parera ha passat a la història per ser el primer goleja-
dor del Barça a la Lliga, però ell té més bon record encara d’uns 
altres gols i un altre partit. Ho explicava així en una entrevista 
a El Mundo Deportivo el 1974: «Per mi va ser més meritòria l’actua-
ció en l’últim partit d’aquella primera competició de Lliga. Havíem 

manuel parera,
el primer a la lliga

12 de febrer de 1929

06 / 100
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d’enfrontar-nos a l’Arenas de Getxo, al seu camp. I estàvem obligats 
a guanyar per ser campions. L’empat no ens servia perquè el Reial 
Madrid ens superava en el goal average. En aquells temps, l’Arenas de 
Getxo era un gran equip. I vam guanyar per 0-2. Jo també vaig fer 
els dos gols.»
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