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Ave, Barça!
Els qui admiren el teu futbol et saluden 

Joan Beumala
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Una obra mestra absoluta 
Per aquelles extraordinàries situacions que, des del desconeixement 

de les lleis de la probabilitat, podem considerar que són degudes a co-
incidències de l’atzar o perquè els astres decideixen posar-se d’acord, 
de tant en tant es donen totes i cadascuna de les condicions i circums-
tàncies ideals perquè succeeixi un fet absolutament sublim, inesperat 
i extraordinari. Això mateix, si apliquem l’experiment al terreny del 
futbol, és el que va passar l’estiu del 2008, quan Josep Guardiola i Sala 
(Santpedor, 18 de gener del 1971) va ser nomenat màxim responsable 
del primer equip del FC Barcelona.

Qui s’ha convertit en el millor entrenador de la història del Barça 
va poder disposar d’una matèria primera de qualitat i quantitat super-
lativa. Ajuntar jugadors de la talla de Messi, Xavi, Iniesta… Piqué, 
Busquets, Puyol, Alves, Eto’o, Villa, Pedro, Abidal, Valdés… Touré, 
Henry… i afegir-hi Villa, Mascherano… havia de ser observat com 
un regal increïble per un director tan qualificat. I l’exercici d’extraure 
el millor del talent i potencial d’aquests jugadors i aconseguir el seu 
compromís màxim ha estat el mèrit inqüestionable d’un tècnic d’una 
professionalitat i d’una preparació altíssima, a l’alçada de la plantilla 
que ha tingut l’honor de dirigir. 

El tècnic del Barça ha estat capaç de construir una esquadra de 
somni que ha posat en pràctica un prodigi de futbol col·lectiu que ha 

Justificació

Dedicat als tècnics i jugadors que han format part de la plantilla 
professional del primer equip del Futbol Club Barcelona en les 

temporades 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012. 
Sense el seu talent, esforç, dedicació, aptituds i compromís cap dels 

elogis recollits en aquest llibre haurien estat mai pronunciats. 
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deixat enlluernat el món futbolístic més exquisit i exigent. Ras i curt, 
Guardiola ha creat una obra mestra absoluta. El nèctar dels déus del 
futbol. Fidel a una filosofia futbolística que té en la possessió de la 
pilota el seu principi irrenunciable, que es fonamenta en l’única opció 
de prendre la iniciativa sempre, a partir del joc de combinació pacient 
i calculat fins que arriba el moment de l’acceleració, la profunditat i 
la definició, que es defensa a partir d’una pressió a primera línia del 
camp contrari, que s’activa immediatament que es perd la pilota (“àn-
gels en la possessió, dimonis en la recuperació”). Per què no dir-ho? El 
joc del futbol elevat a la categoria intel·lectual. 

Una obra mestra absoluta, la treballada forja del metall per conver-
tir-lo en or, en un futbol sublim, el geni de la qual queda absolutament 
manifestat en tota la seva grandesa en les posades en escena més ruti-
lants del 5 a 0 contra el Real Madrid al Camp Nou i del 3 a 1 contra el 
Manchester United a Wembley, i que arriba al clímax —del qual se’n 
podria dir l’ideal futbolístic “guardiolà”— en la final del Mundial de 
Clubs de la FIFA contra el Santos FC, que el Barça guanya per 4 a 0 en 
un partit que juga amb només un davanter —Messi— i que certifica la 
sublimació del joc de combinació amb quatre gols que es poden inter-
pretar com a “passades a la xarxa” subtils. L’èxtasi d’un futbol romàntic, 
exquisit. 

Admiració i respecte
En tots i cadascun dels partits que ha jugat el FC Barcelona en 

aquests quatre anys d’exhibició continuada, mai l’equip ha transmès 
la sensació, ni en les golejades més escandaloses, de voler-se agradar 
o que, en determinats moments dels partits, es faltés al respecte de 
l’equip contrari en el que es podria interpretar com un excés de supèr-
bia, que d’altra banda podria ser natural en un equip de tanta qualitat. 

Aquest comportament sense màcula, de no voler fer mai sang del 
rival, ha estat un fet especialment rellevant en el cas d’aquest Barça. 
Sobretot tenint en compte que, per la seva manera de jugar, de tocar i 
tocar la pilota, en alguns moments podria haver ferit algunes suscepti-
bilitats en un món, aquest del futbol, de pell tan fina en determinades 

Ave, Barça! - fotos.indd   4 30/10/12   10:55



Ave, Barça!

5

qüestions. I mai, en totes aquestes quatre llargues temporades, s’ha 
sentit o llegit que cap adversari els fes cap retret als jugadors del FC 
Barcelona en aquest sentit. Ans al contrari, aquesta honestedat, aques-
ta manera de guanyar neta i esportiva ha merescut no solament l’ad-
miració dels professionals que s’han enfrontat al Barça, sinó el respecte 
més profund envers un equip envejable en tots els aspectes. 

Més enllà dels catorze títols oficials assolits en aquestes quatre 
campanyes, una fita descomunal i sense precedents que demostra una 
fam de victòria, una exigència en el treball diari, de continuïtat per no 
abaixar el llistó ni perdre la concentració màxima indispensable i, en 
definitiva, una capacitat competitiva exemplar gairebé impossible de 
mantenir —a aquests nivells d’esport d’elit i en un món tan complex 
com és el del futbol— durant tant de temps, el que identifica aquest 
equip colossal és el concepte d’excel·lència. Una marca, un segell, una 
qualitat que omple de goig els barcelonistes i provoca el respecte i 
l’admiració del món sencer.

El futbol es pot jugar de moltes maneres diferents, totes igualment 
decoroses. Només faltaria! Però, senyores i senyors: aquest Barça ha 
elevat l’aposta a un grau superlatiu per definir el que és el futbol com 
solament les plomes dotades de la inspiració dels genis, l’obra dels 
quals perdura en l’infinit dels temps, saben expressar.  

L’alta aristocràcia del futbol
“El Barça és un dels millors equips de la història.” Depenent de 

la velocitat de vocalització de la persona, no calen ni tres segons per 
pronunciar aquesta sentència. Però si ens aturem a pensar una mica en 
la dimensió del seu significat, la veritat és que pot fer venir vertigen. 

I és que, al llarg de tota la dilatada història d’aquest esport tan 
apassionant que és el futbol, hi ha hagut centenars de grans, de molt 
grans equips, a Europa i a Amèrica, que han guanyat els títols més 
importants i que, també per la manera com ho van fer, han deixat una 
petjada inesborrable. 

A rajaploma, em vénen a la memòria els noms de grans esqua-
dres que han passat a formar part de la història més sagrada del joc 
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més universal: l’Arsenal de Chapman, el grande Torino dels quaranta, 
la máquina del River Plate, el Barça de les Cinc Copes, el Honved 
dels cinquanta, el Botafogo de Garrincha, el Manchester United de 
Matt Busby, el Peñarol dels seixanta, el Benfica de Bela Guttman, 
l’Inter de Milà d’Helenio Herrera, l’Independiente d’Avellaneda que 
col·leccionava Libertadores en la primera meitat dels setanta, el Fla-
mengo de Zico, el Bayern de Munic de les tres Copes d’Europa, el 
Liverpool de Keegan, Daglish i companyia, l’Estrella Roja del talent 
balcànic, el Dream Team de Cruyff, la Juventus de Lippi, el Boca Ju-
niors de Bianchi… i tants d’altres equips gloriosos que donen cos a 
l’alta aristocràcia futbolística. 

El selecte Walhalla dels escollits
Però d’entre tots aquests enormes escuts de victòria que han sem-

brat el pànic entre els seus adversaris, d’aquestes samarretes que ja 
començaven a guanyar els partits amb la seva presència al camp i que 
tant han contribuït a forjar la llegenda del futbol, la majoria d’especi-
alistes ha coincidit a destacar-ne quatre per damunt de tots els altres. 

La presentació de les seves credencials va portar, implícitament, el 
missatge que ja res no tornaria a ser com abans, perquè la seva apor-
tació al joc i a la manera d’entendre el futbol fou transcendent. Són 
equips amb un segell únic, la irrupció dels quals va significar un punt i 
a part. I únicament ells han constituït l’elit més selecta d’aquest esport. 

Són els únics que, amb la seva excel·lència, s’han guanyat el dret a 
ser considerats els millors d’entre els millors. Per ordre cronològic i 
en la nomenclatura popular per la qual són coneguts, m’estic referint 
al Real Madrid de Di Stéfano i Puskas, al Santos de Pelé, a l’Ajax de 
Cruyff i al Milan de Sacchi.

Avui, després d’aquests quatre anys de somni i per a orgull màxim 
de tots els barcelonistes, el consens entre professionals, analistes, pe-
riodistes i aficionats del món del futbol és total a l’hora d’afirmar que 
el Barcelona d’aquests quatre anys s’ha guanyat un lloc entre els més 
grans en l’imaginari Walhalla wagnerià en clau futbolística, el palau 
dels immortals, el tron dels déus del futbol. 
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Aquest recull de valoracions imparcials tenen com a denominador 
comú, com a leitmotiv conductor, el fet de considerar el Barça no so-
lament un dels millors equips de la història del futbol, sinó el millor. 
És veritat, una gran majoria dels excel·lents professionals, les opinions 
dels quals han estat recollides en les pàgines següents, molts d’ells 
ídols de grans aficions i protagonistes de gestes memorables amb els 
seus equips respectius, considera aquest Barça, i ho manifesta clara-
ment i sense embuts, el millor equip que mai ha vist jugar. 

Aquest és un viatge al país dels elogis superlatius, tots merescuts. 
És allò que qualsevol aficionat voldria llegir sobre el seu equip, amb el 
valor afegit impagable que ha estat dit pels seus rivals. És el rendir-se 
a l’evidència. És tocar el cel. És guanyar per damunt de la victòria. És 
el dolç sabor de la glòria. És transcendir. 

Com a autor, penso honestament que aquest és un llibre necessari, 
de records d’uns temps inoblidables que havien de quedar enregistrats 
negre sobre blanc. És un llegat escrit des de l’agraïment i l’admira-
ció i, alhora, amb el convenciment que l’últim capítol de la llegenda 
d’aquest equip, amb aquests jugadors, encara s’ha d’escriure… 

Joan Beumala Castells
Agost del 2012

Nota de l’autor

Les cites seleccionades en aquest llibre han aparegut i han estat 
difoses a través dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i 
xarxes socials) entre els anys 2009 i 2012. El criteri d’ordenació és cro-
nològic (data de la seva aparició en el mitjà) i, en el cas de les persones 
de les quals s’han seleccionat diferents opinions expressades en dates 
distintes, s’ha decidit d’agrupar-les. 
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Els qui admiren el teu futbol et saluden 

Juan Román Riquelme

“El Barça té l’equip perfecte, amb uns jugadors únics.”

El millor jugador de la història del Boca Juniors, segons les votaci-
ons de la seva mateixa afició, el jugador argentí Juan Román Riquelme 
(Buenos Aires, 24 de juny del 1978), no és un home de massa paraules 
ni de fer grans discursos, raó per la qual el seu testimoni té una relle-
vància més que notable. 

En un programa de la cadena internacional de televisió ESPN 
d’Amèrica Llatina, Román és entrevistat per un periodista que li 
qüestiona que si el Barça jugués a l’Argentina en camps de potrero 
(camps de barri) de l’estil dels camps d’equips modestos com el Tigre, 
el Belgrano, etc., segurament tindria molts problemes per mostrar el 
seu joc exquisit. 

El periodista, argentí, posa èmfasi en el seu argument tot esperant 
que Riquelme, d’alguna manera, li avali… Però Román, amb un posat 
desentès, com si no fes cas de què se li diu, sorprèn tothom. L’entre-
vista es fa pocs dies abans de la disputa de la final de la Champions a 
Wembley contra el Manchester United:

“Que què passaria si el Barça jugués la lliga argentina? Que 
ens cagaría [golejaria] a gols tots els equips. Seria impossible 
contrarestar-los i els rivals acabarien sempre amb set jugadors.
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Això d’aquest Barcelona passarà solament una vegada en la 
història del futbol. Ajuntar Iniesta, que per a mi és el millor 
jugador del planeta; Piqué, que per a mi és el millor central del 
món; tenir Messi, que mai més no en sortirà cap altre com ell; 
tenir un Xavi, un Alves… Tenir-los tots junts en el mateix mo-
ment, en el mateix equip, em sembla que és una cosa molt difí-
cil…”

(Maig del 2011)

El diari argentí Olé (Buenos Aires) entrevista el jugador que, amb 
el seu joc pausat al mig del camp, va dirigir el seu equip, el Boca Ju-
niors, a la victòria contra el Real Madrid en la Copa Intercontinental 
del 2000: 

“Avui en dia és molt difícil guanyar el Barcelona. Juga molt 
bé. Per a mi el Barcelona té l’equip perfecte. En canvi, la selecció 
espanyola juga igual de bé, perquè la majoria de jugadors són del 
Barça, però de tres quarts del camp cap endavant li falta Messi.” 

Roman, que va jugar una temporada al FC Barcelona (2002-2003) 
tot i que en un moment molt convuls per al club, compara el “model 
Barça” amb la realitat que, segons ell, impera en el futbol argentí: 

REAL SPORTING DE GIJÓN, 1 – FC BARCELONA, 6
21 de setembre del 2008 • Campionat Nacional de Lliga
El Molinón (Gijón) 

S’havia perdut a Sòria i empatat a casa amb el Racing… Aquí és, realment, 
on comença el somni…

“El Barça ha estat pletòric, ha jugat fantàsticament bé i ens ha passat 
per sobre.” 

Manolo Preciado, tècnic de l’Sporting de Gijón.
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“El Barcelona té diversos jugadors que van coincidir al mateix 
temps i en el mateix equip, com Xavi, Iniesta, Messi, Piqué… A 
l’Argentina juguem a una altra cosa: avui l’únic que ens importa 
aquí és guanyar. Si un equip juga molt bé però perd, segurament 
que al cinquè partit el seu tècnic haurà de marxar. En canvi, si un 
equip juga molt malament però guanya, la gent d’aquest equip 
estarà contenta. Nosaltres ens conformem amb molt poca cosa. 
I això és preocupant.”

(Novembre del 2011)

Riquelme es va retirar del Boca Juniors l’estiu del 2012, després 
d’haver jugat 344 partits amb el club xeneize, d’haver guanyat cinc 
títols nacionals argentins (l’Apertura en quatre ocasions i el Clausura 
en una) i d’haver alçat tres vegades la Copa Libertadores (2000, 2001 
i 2007) i una la Copa Intercontinental (2000): 

“Lionel Messi és un geni fora de qualsevol discussió. Està 
pensant en la seva mare, de sobte li apareix la pilota, l’agafa i fa 
un gol del no-res. És golejador i juga més ràpid amb la pilota 
que sense, que és el més difícil. Si hem de parlar de la resta, per 
a mi el millor és Iniesta. No n’hi cap altre com ell. És únic. Va 
cap endavant, cap endarrere quan s’hi ha d’anar, als costats. Si 
el partit està encallat, Guardiola l’envia d’extrem esquerre i li 
munta un problema bàrbar al lateral dret de l’equip rival. Ho pot 
fer bé en qualsevol lloc del camp.”

“El Barça té l’equip perfecte, amb jugadors únics, que no es 
tornarà a repetir mai més. Fa el que ha de fer. Quan comptem 
que fan deu passades, diem que juguen una meravella, perquè 
ningú més, cap altre equip, ho fa. Se la passen… a un company, 
a un altre i fins i tot al porter, que passa a ser un jugador més. 
Quina diferència amb el que passa a l’Argentina!, que si li pas-
sem la pilota al porter tothom es posa nerviós.” 

(Març del 2012)
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Riquelme valora per a Radio Marca (Madrid) l’eliminació del Bar-
ça a mans del Chelsea FC en la Champions League del 2012, torneig 
que va acabar guanyant l’equip de Londres:

“Tots pensàvem que el Barcelona arribaria a la final, i és el que 
jo volia, perquè és l’equip que juga millor. Sempre supera el rival, 
sempre té més la pilota que els rivals. El Barcelona fa que el fut-
bol sigui tan bonic i el juga tan bé… Però contra el Chelsea no va 
tenir la sort que la pilota entrés a la porteria contrària. El Chelsea 
no va merèixer eliminar el Barça, però el futbol té aquestes coses. 

Jo no entenc els qui diuen que el Chelsea es va defensar tan bé, 
quan el Barça li va marcar dos gols, Messi va fallar un penal, el seu 
porter va treure dues o tres pilotes damunt de la mateixa línia… 
Això demostra, al meu entendre, que el Barça va fer un gran par-
tit, o el mateix partit de sempre. Perquè el Barça sempre juga bé.” 

( Juny del 2012)

Buenos Aires, Argentina. El Boca Juniors rep l’Universidad de Xile, 
l’U, a la Bombonera, per disputar el partit d’anada dels quarts de final 
de la Copa Libertadores. Els xilens arriben crescuts pels elogis exage-
rats que reben de la premsa del seu país, que els anomena “el Barcelona 
d’Amèrica”. Román agrupa els seus companys a la gespa del mític camp 
xeneize, tot formant un cercle, i els arenga com ho fa un capità experi-
mentat avesat en mil batalles:

FC BARCELONA, 6 – ATLÉTICO DE MADRID, 1
4 d’octubre del 2008 • Campionat Nacional de Lliga 
Camp Nou (Barcelona)

Recital de joc i d’efectivitat letal. A la mitja part el Barça ja ha marcat cinc gols. 

“Poques vegades he vist jugar un rival amb tanta velocitat. Ens ha 
aniquilat.” 

Javier Aguirre, tècnic de l’Atlético de Madrid.
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“Vinga, vinga! Que, si volem, nosaltres guanyem aquest par-
tit. Aquests no són el Barcelona.” 

( Juliol del 2012)

Joaquín Caparrós

“Aquest Barça és un equip irrepetible.”

Acaba de perdre la final de la Copa del Rei del 2009 (4 a 1). És 
l’entrenador de l’Athletic Club de Bilbao l’andalús Joaquín Jesús Ca-
parrós Camino (Utrera, 13 d’octubre del 1955). En la roda de premsa 
posterior al partit diu:

“Hem perdut enfront del millor equip del món. Hem de re-
conèixer el gran talent d’aquest Barça, el mateix que ha vingut 
exhibint durant tota la temporada.” 

(Maig del 2009)
 
L’Athletic acaba de ser eliminat pel Barça en els vuitens de final 

de la Copa del Rei del 2011 (empat sense gols al Camp Nou i 1 a 1 a 
Bilbao). És Caparrós a la sala de premsa de San Mamés:

FC BARCELONA, 5 – UD ALMERÍA, 0
25 d’octubre del 2008 • Campionat Nacional de Lliga 
Camp Nou (Barcelona)

L’equip torna a arribar al descans amb cinc gols a favor. 

“Davant d’aquest Barça poca cosa s’hi pot fer. Tancar-nos darrere 
tampoc ens hauria facilitat les coses aquesta nit.” 

Gonzalo Arconada, tècnic de la UD Almería.
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Xavi Hernández, talent en estat pur.
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 Quatre contra un! Però és Messi. El millor jugador del món juga amb el Barça. 

Pep Guardiola, el creador futbolístic d’una obra mestra absoluta.
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 Andrés Iniesta celebrant el seu gol a Stamford Bridge, que classificava el Barça per a la 
final de Roma de la Champions League de la temporada 2008-2009.
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