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Introducció

El FC Barcelona és una de les institucions de Catalunya líders en 
oportunitat de promoció social vertiginosa per la gent que mostri certa 
ambició de notorietat i que difícilment es pot aconseguir en un altre 
espai ni activitat del Principat.

Joan Laporta, actual president del Barça, és un personatge amb 
difusió global. No solament és conegut i aclamat en les penyes barce-
lonistes arreu de Catalunya o escoltat amb atenció mentre fa el pregó 
de les festes del Papiol, o rebut amb entusiasme quan viatja a An-
dalusia, Madrid, la Corunya o Bilbao. La seva activitat arreu com a 
representant del FC Barcelona el projecta en totes les direccions. Els 
mitjans de comunicació parlen d’ell (els externs al club i els propis de 
l’entitat) i la gent coneix la seva activitat fil per randa. La funció del 
president del Barça adquireix una rellevància majúscula. Tot el que 
faci, digui i ordeni redunda en l’agenda dels mitjans de comunicació, 
que consideren l’acció de govern del president barcelonista material de 
màxim interès. Però, compte, el president del Barça és important en 
la mesura que és el màxim responsable del Barça. És el Barça el que 
atorga dimensió, i no a l’inrevés. Que Laporta sigui més global no ho 
és tant per ell com pel club, pel nou panorama comunicatiu mundial i 
també pels èxits de l’entitat.

Per tant, l’acció d’acostar-se al Barça ja dóna projecció. S’entén lla-
vors que l’entitat barcelonista sigui cobejada des de fa molts anys per 
persones anònimes i, no tant, per mitjans de comunicació, entitats 
polítiques, econòmiques i socials, que han vist en el club català una 
rampa de promoció social, consolidació de negocis i mil maneres de 
relacionar-se amb la principal institució esportiva del país.

Aquest desig d’assolir el control del club o simplement de formar 
part de la seva òrbita ha originat malentesos, tensions, disputes i en-
frontaments que no són recents, sinó històrics. El manteniment del 
Barça com una entitat esportiva, i no societat anònima com ho són la 
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majoria de clubs des de la Ley del deporte de començaments del 1990, 
esdevé que el club català sigui governat per una junta directiva sortida 
d’unes eleccions democràtiques en les quals participen tots els seus 
socis. Aquesta situació origina una relació per pertinença molt forta 
entre l’entitat i els seus associats i, a la vegada, que s’origini una acció 
de tutela per part dels mitjans de comunicació, que s’han atribuït la 
facultat de vigilància i control del club per defensar els interessos dels 
seus propietaris físics i emocionals, és a dir, socis i aficionats.

Tots aquests elements interactuen diàriament i, malgrat que tot 
hauria de fer pensar que el principal i únic objectiu de la gent del 
Barça i els satèl·lits que l’envolten és impulsar el club cap als èxits, no 
sempre és així. Bé, gairebé mai no és així. Hi ha innumerables expli-
cacions per respondre què és el que passa al Barça que sempre hi ha 
la sensació de conflicte permanent, totes vàlides, però cap que hagi 
encertat amb un raonament que permeti al club i a tots els elements 
empènyer cap a una mateixa direcció, la de la recerca de l’èxit esportiu, 
social i econòmic. Sempre hi ha un malentès, una desconfiança, un 
deute pendent, un interès ocult que alimenta la inestabilitat en la qual 
està immersa sempre aquesta entitat.

Aquest enrenou constant, en què participen esportistes, directius, 
exfutbolistes, exdirectius, periodistes, socis, aficionats i un munt de 
personatges, és conegut com a entorn. Un concepte que ja fa força anys 
que està vinculat al Barça. Quimet Rifé ja en parlava quan sentia peri-
llar el seu càrrec d’entrenador a finals dels setanta i es referia a l’entorn 
negatiu de l’entitat. Però no va ser fins a l’etapa de Johan Cruyff que 
el mot entorn va quedar lligat al vocabulari barcelonista per assenyalar 
tots aquells elements que interferien en el dia a dia del club. De fet, 
quan Cruyff el bateja solemnement després d’un partit de la Copa 
d’Europa del Barça a Praga l’any 1992, l’holandès no podia creure 
que aquell dia inaugurava una nova forma de parlar en el club. El que 
Cruyff va dir assenyalant l’entorn era tot allò que a ell el molestava del 
club, però sent ell el centre de tot. Avui dia, l’entorn del Barça és, però, 
molt més extens i complicat que el que va denunciar Cruyff.

Molts personatges de l’entorn culer són de ressorgiment recent, 
però algunes de les personalitats més indiscutibles associades a l’en-
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torn del Barça, prou actives fins fa quatre dies, cal anar-los a buscar 
als anys setanta per veure com inicien la seva evolució com a part del 
barcelonisme.

El veritable viver de personatges de l’entorn del club són els perío-
des electorals, i del primer que es va produir en l’etapa de la democrà-
cia, el 1978, un grup nombrós ha arribat fins els nostres dies. Dotzenes 
de personatges formen aquest entorn barcelonista, però els que tenen 
més pedigrí, els més veterans, ja estaven relacionats amb les eleccions 
del 1978, encara que força anys abans ja havien cobrat personalitat a prop 
de l’entitat catalana, com Josep Maria Minguella, l’antic represen-
tant de jugadors i posteriorment precandidat a les eleccions del 2003, 
que ja el 1978 va jugar un paper destacat en aquells comicis a l’ombra 
de Núñez. O el mateix Josep Lluís Núñez, personatge imprescindible 
per entendre el que va succeir en les primeres eleccions democràtiques 
de després de la dictadura i que anys després de la seva dimissió, el 
juny del 2000, es mantenia viu en el barcelonisme, com a mínim el seu 
esperit i el seu segell de mandatari, tan invocat quan el Barça iniciava 
una davallada com a entitat. La seva ombra i les seves declaracions es-
poràdiques, malgrat que ha quedat apartat voluntàriament de l’entorn 
del Barça, han estat temudes pels mandataris que l’han succeït.

Un tercer i quart personatges de l’entorn històric són l’entorn amb 
majúscules: Johan Cruyff i Anton Parera. Cruyff va arribar al Barça el 
1973 i encara hi és. És la viva imatge de l’entorn. El poder de Cruyff 
en el barcelonisme no té comparació possible amb cap altre soci del 
club; ara com a assessor extern no retribuït del president Joan Laporta 
i des del púlpit d’una pàgina d’opinió com és La Vanguardia, on cada 
dilluns imparteix doctrina, aconsella, penalitza i dirigeix. Des de finals 
d’agost del 2007, però, Cruyff va canviar de samarreta en fitxar per 
El Periódico de Catalunya, exercint el mateix paper de big brother. Junt 
amb Cruyff i Núñez hi ha Anton Parera, l’home de confiança del 
president barcelonista com a gerent i director general, que va deixar 
el club el 1996 per tornar el 2000 amb Gaspart fins el 2003. Des d’al-
guns mitjans de comunicació, l’exdirector general, ja amb força menys 
presència, ha intentat mantenir la quota mediàtica per marcar de prop 
la junta actual.
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A més a més d’aquests quatre personatges imprescindibles per 
entendre l’entorn del Barça (Minguella, Cruyff, Núñez i Parera), hi 
ha un cinquè i un sisè elements cabdals sense els quals no s’entén el 
Barça actual i que també cal anar a buscar-los als anys setanta, fins 
i tot una mica abans. Un és un sector de la premsa esportiva que 
es fa imprescindible en les eleccions del 1978 al costat de Núñez 
i que representarà la llavor del posterior naixement de l’Sport, 
és a dir, el nou periodisme esportiu barceloní. El sisè personatge és 
Jordi Pujol i els seus col·laboradors de Convergència Democràtica, 
el partit en el govern de la Generalitat des del 1980 fins al 2003. 
Neix sent entorn quan a finals dels seixanta ajuda Agustí Montal 
en les eleccions del 1969 contra Pere Paret, i continua sent-ho en 
el seu mandat durant els setanta, amb l’entrada en l’estructura bar-
celonista de personatges com Joan Granados, secretari general del 
Barça, i Jaume Rosell (pare de Sandro Rosell), con a gerent, dos 
elements importants en el gir catalanista que farà el club. A més 
d’aquestes incorporacions en clau convergent, cal esmentar també 
les de Raimon Carrasco, Josep Lluís Vilaseca, Ferran Ariño (com 
a directius) o el mateix Armand Carabén (gerent). Convergència, a 
través del seu màxim representant, Jordi Pujol, no va prendre part 
visible en les eleccions del 1978, però en una entrevista a Tele/eXpres 
poc abans dels comicis, el que va ser president de la Generalitat va 
deixar prou clara quina era la posició del seu partit: “Si el Barça cau 
en mans poc catalanes, reaccionarem”. I prou que ho van fer. Núñez 
i Pujol van caminar plegats durant vint anys, cadascú mirant-se de 
reüll des de dues de les poltrones més importants del país, la de la 
Generalitat i la del Barça.

I, finalment, també hi ha un setè personatge que era viu llavors i 
continua actiu en l’actualitat, erigint-se potser en una de les perso-
nes que mai no ha perdut vigor en l’entorn del Barça: Joan Gaspart. 
Associat a l’entorn del barcelonisme des de començaments dels se-
tanta quan ja intrigava entre les candidatures de les eleccions del 1973 
(Agustí Montal contra Lluís Casacuberta). Més de trenta anys des-
prés, Gaspart continua viu en l’entorn del Barça, des de les platafor-
mes federatives i a prop de la presidència barcelonista.
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Per tant, tenim set personatges o elements que amb més o menys 
força i presència han arribat fins als nostres dies, quan tots plegats 
cobren vida en la mateixa època, els anys setanta. A partir d’ells i del 
camí que ha anat traçant el Barça, han aparegut centenars de perso-
natges que en el seu moment van adquirir una importància notòria 
per al conjunt barcelonista, però que han acabat lliurant el testimoni o 
simplement s’han apartat de la vida del club.

El recorregut de tots al costat del Barça ha anat definint la persona-
litat i la vida cada dia que passa a l’entitat. Amb ells o sense ells, el club 
no hauria deixat mai de tenir un entorn. Perquè aquest és i ha estat 
sempre consubstancial a l’entitat. Al Barça sempre l’han acompanyat 
forces externes o nascudes des del mateix club que hi han donat su-
port i l’han desestabilitzat. Hi ha un joc molt barcelonista i, per què 
no?, arrelat a moltes entitats esportives que consisteix a ser president 
a l’ombra, a voler exercir d’assessor, a debatre constantment qualsevol 
decisió de la junta directiva, a erigir-se en tècnic i representant dels 
interessos dels esportistes, sense haver estat convidat a desenvolupar 
aquestes funcions. El futbol és un joc i al seu voltant hi ha molts per-
sonatges que no solament es conformen a ser un actor passiu de l’es-
pectacle, sinó que hi participen activament en qualsevol de les variants 
esmentades abans.

El Barça, per ser una de les joguines preferida de molts catalans, es 
troba en el centre de milions de mirades i en el debat permanent que 
aquestes mirades generen.

Aquest llibre està adreçat als aficionats del futbol. Pretén donar 
el màxim de claus possible per entendre el club i també l’entorn de 
l’entitat barcelonista, a partir de l’observació de la seva història més 
recent. A causa de l’extensió de l’obra en la primera redacció, es va 
adoptar la decisió de publicar el relat de l’entorn del Barça en tres 
volums. Aquest és el primer. El que adquireix més actualitat i que ar-
ribarà fins a l’inici de l’any 2008. En aquest moment, el Barça intenta 
no sumar un segon any sense títols, després de dues lligues espanyoles 
obtingudes de forma consecutiva i una Lliga de Campions. A més, 
resten dos anys i mig per a les properes eleccions, però Joan Laporta 
és a l’espera si l’Audiència Provincial de Barcelona admet a tràmit 
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un recurs de cassació després que dues instàncies judicials fallessin en 
contra del president barcelonista i la junta per no haver convocat elec-
cions l’any 2006, segons determinaven els estatuts. A causa d’aquest 
fet, per tercera vegada un soci del Barça ha presentat una denúncia 
contra Laporta i la seva junta en el Tribunal Català de l’Esport en què 
demana la inhabilitació a perpetuïtat per a tots per les dues sentències 
que condemnen la directiva per no convocar eleccions el 2006.

El primer dels tres llibres de l’entorn inicia el seu recorregut en els 
fets esportius i socials a partir dels quals va aparèixer la figura de Joan 
Laporta. És l’any 1996, quan forces dins del barcelonisme es mobilit-
zen per impulsar una candidatura amb la qual lluitar anys després en 
les eleccions contra Josep Lluís Núñez.

El segon llibre s’iniciarà en el context social i esportiu dels anys 
seixanta, que generarà que el 1978 en el barcelonisme, igual que 
l’any 2003, un sector de la massa social reclami una revolució, un nou estil 
de mandatari i triï per això Josep Lluís Núñez. Aquest llibre conclou-
rà amb l’arrencada del primer volum, és a dir, el darrer tram del llarg 
mandat de Núñez, abans de recollir el testimoni Joan Gaspart.

I el darrer llibre, L’entorn. El circ mediàtic del Barça, és una reflexió i 
un repàs històric als mitjans de comunicació i la seva relació amb l’en-
titat barcelonista. Des de les primeres passes de la premsa esportiva en 
els inicis del segle xx, quan neix El Mundo Deportivo, passant per la 
premsa de club, la premsa satírica i contestatària dels setanta, la crisi i 
revolució del sector en aquest anys, fins a la consolidació posterior dels 
diaris esportius, el naixement de TV3 i els diferents formats audiovi-
suals i tecnològics del començament del segle xxi.



Capítol 1

La penúltima guerra
de Núñez: liquidar Cruyff
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El president barcelonista Josep Lluís Núñez mai no va aconseguir 
del Camp Nou una mocadorada en la qual es podria basar per fer 
fora Johan Cruyff com a entrenador de l’equip. Abans, Núñez havia 
proclamat el seu amor etern a tècnics, però quan els resultats no hi 
acompanyaven, i després de suportar al màxim la pressió, una moca-
dorada, un senyal del Camp Nou, acabaven sempre per dictar sentèn-
cia en contra del propietari a temps parcial de la banqueta del Barça. 
Però amb Cruyff mai no va ser així. Va perdre una final de la Lliga de 
Campions per 4-0, que avui encara dol en l’ànima culer, va caure eli-
minat de la fase prèvia d’aquest torneig davant un desconegut CSKA 
de Moscou, va estar dos anys sense guanyar un títol abans de ser des-
tituït, va liquidar l’equip de somni, també recordat com el Dream 
Team, que va guanyar quatre lligues i una Champions, però mai ningú 
al Camp Nou no va gosar treure el mocador contra Cruyff, l’heroi dels 
culers, l’entrenador que va canviar la fisonomia de l’entitat.

Cruyff va ser fitxat com a tècnic del Barça perquè era la basa elec-
toral dels rivals de Núñez en els anys previs a les eleccions del 1989 i 
no va venir abans perquè va dilatar la seva carrera futbolística fins prop 
dels quaranta anys i perquè un cop penjades les botes a l’etern rival de 
l’Ajax d’Amsterdam, el Feyenoord de Rotterdam, l’equip de la capi-
tal holandesa li va lliurar el testimoni perquè es fes càrrec del primer 
equip. Mentrestant, a Barcelona, el Barça guanyava una Lliga amb 
l’aposta dels britànics (Terry Venables i Steve Archibald) després de 
liquidar els argentins (Diego Armando Maradona i César Menotti), i 
iniciava un desitjat idil·li amb un nou entrenador.

Un cop liquidat Venables, a punt de ser-ho Bernd Schuster i a les 
portes del motí de l’Hesperia, amb el qual la plantilla del Barça va 
demanar públicament la dimissió de Núñez sense èxit un dia abans 
d’un FC Barcelona - Reial Madrid, al president barcelonista se li va 
presentar l’oportunitat immillorable d’iniciar una nova revolució amb 
Cruyff a la banqueta, després del malaurat intent de contractar Javier 
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Clemente, que va trobar un impediment insuperable en força directius 
i milers de socis i seguidors del Barça.

Amb Cruyff s’iniciava el moment esportiu més brillant de la recent 
història del Barça, però no va ser un camí fàcil, perquè la primera de 
les quatre lligues obtingudes sota la seva direcció no va arribar fins el 
tercer any, i ja en el segon Núñez va haver de fer una feina bruta a què 
estava tan acostumat: justificar la continuïtat de l’entrenador en un 
moment de tensió. Va ser en el context d’una assemblea extraordinària 
de socis, obligada per una decisió judicial, després que l’excandidat 
a les eleccions del 1989, Sixte Cambra, denunciés que la pujada de 
preus s’havia fet de forma incorrecta perquè no estava en l’ordre del 
dia. Resignat Núñez i la seva junta, després que la impugnació de 
Cambra passés pels jutjats i, en conseqüència, s’anul·lés el pressupost 
aprovat a l’estiu del 1989, el president barcelonista va tornar a reunir 
els compromissaris per demanar-los la pujada, però aquell 13 de fe-
brer del 1990 l’assemblea se li va girar en contra. Com podia el Barça 
demanar un increment de 4.018 pessetes en les quotes de socis, quan 
s’havien dilapidat 600 milions de pessetes a finançar l’Espanyol amb 
els fitxatges d’Ernesto Valverde i Miquel Soler?, es lamentaven els 
indignats compromissaris, a més de criticar el baix rendiment de l’ho-
landès Ronald Koeman. Una ensopegada a la Lliga, aquest cop contra 
el Mallorca al Camp Nou (1-1), fet que deixava el Barça en quarta 
posició a set punts del Madrid, va transformar aquella reunió que es 
preveia plàcida en un càstig contra Núñez i també en certa manera 
contra Johan Cruyff.

La defensa exercida per Núñez del projecte esportiu amb Cruyff no 
va ser tant un gest de solidaritat del president cap a l’entrenador com 
un acte de supervivència pròpia, ja que al mandatari barcelonista se li 
havien acabat els arguments i justificacions davant la manca de títols, 
un cop complerts quasi dotze anys a la presidència, en els quals només 
havia obtingut una Lliga. A Núñez sempre se li va recordar on era el 
“Barça triomfant” que tant va publicitar com a eslògan de campanya 
en les eleccions del 1978.

D’aquesta assemblea va quedar per a la història potser errònia-
ment que Núñez va salvar el cap de Cruyff. En certa manera, els pocs 
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compromissaris que van assistir-hi del que realment es queixaven era 
de la puja del carnet i de la situació esportiva del club, just en un ins-
tant que s’havia produït un mal resultat. Demanar un increment del 
carnet quan s’havien fitxat dos jugadors de l’Espanyol i a més el Bar-
ça havia portat a terme una multimilionària inversió amb Koeman, 
jugador que fins llavors no oferia cap millora en la defensa, resultava 
com a mínim ofensiu per una massa social acostumada a gratar-se 
força cops la butxaca des que Núñez va arribar a la presidència. De 
fet, la seva gran solució el 1978 per liquidar el milionari deute del 
Barça va ser demanar calés als socis, ja que els nous directius, gairebé 
tots, van anunciar que dimitien si ells havien de suportar l’aval d’un 
préstec bancari.

Núñez i Cruyff no van sortir gaire ben parats d’aquella assemblea, 
però el president barcelonista va saber articular un discurs per deixar 
palès davant l’opinió pública que aquella nit ell va salvar el cap del 
tècnic Cruyff; va tancar les boques de tots en treure’s un estudi que ell 
havia fet abans de contractar l’holandès, entre una mostra de socis, que 
destacava que el 93% de la massa d’associats del Barça havia reclamat 
la contractació de Johan Cruyff.

Núñez hauria volgut que en els moments de més baixa popularitat 
de Cruyff en el Barça, just quan no guanyava títols, l’assemblea o el 
Camp Nou haguessin expressat tanta ira com aquell 13 de febrer 
del 1990. Però mai no va succeir. L’heroi dels culers era molt heroi, per 
estrambòtic que semblés de vegades Cruyff en la banqueta o dirigint 
l’equip.

Des d’aquell dia d’aquell any 1990, Cruyff i Núñez van mantenir 
una relació de conveniència però tots dos van jugar una partida de 
desgast i enfrontament constant per presentar-se cadascú en solitari 
davant el barcelonisme com l’artífex de la revolució en els anys de 
triomfs. Un cop més, el Barça va patir la singularitat de dues persona-
litats enfrontades, en comptes de beneficiar-se del talent que sumaven 
tots dos. Al final, el debat es va resumir en qui havia estat abans, l’ou 
o la gallina, Cruyff o Núñez, o viceversa. Tots dos es van perdre en un 
estira-i-arronsa i en una guerra subterrània per reclamar l’autoria de la 
gran obra d’aquells primers anys dels noranta.
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Al final tots dos hi van sortir perdent, però el més mal parat va ser 
el Barça. Cruyff va voler demostrar que el seu mètode era infal·lible 
i que podia aconseguir fer jugar com els àngels un altre cop el Barça, 
liquidada la saga de cracks del Dream Team a partir del 1994. Després 
va fitxar Gheorghe Hagi amb la idea que aquest suplís la plasticitat 
futbolística de Michael Laudrup. Rere el romanès van entrar per la 
porta del Camp Nou jugadors del perfil de Julen Lopetegui, Abelar-
do Fernández, Xavi Escaich, Francesc Sánchez Jara, Javier Eskurza i 
Igor Korneiev. Tothom es temia el pitjor amb aquestes noves peces, 
però el Barça seguia en mans de Cruyff i encara tenia molt de crèdit, 
i pocs dubtaven de la seva capacitat. Abans d’acabar el 1994, aquell 
equip va deixar perles com el 4-0 que va endossar al Manchester Uni-
ted al Camp Nou, i l’espectacle de veure com la revista Onze triava 
en el seu equip ideal quatre barcelonistes (Koeman, Hagi, Romario i 
Stòitxkov), a més de distingir el brasiler com Onze d’Or. Però això no 
va ser tot, ja que Hristo Stòitxkov rebia aquell desembre la Pilota d’Or 
com a millor jugador d’Europa.

Després de la festa de premis, el Barça va perdre Romario, que va 
fitxar iniciat el 1995 pel Flamengo, el Madrid i el Racing van castigar 
el club català amb un 5-0, a la vegada que Núñez ampliava el contracte 
de Cruyff com a tècnic. El Barça va tancar la temporada sense títols.

L’aposta per a l’any següent va portar al Barça jugadors com Gheor-
ghe Popescu i Luis Figo, que ocupaven les places dels darrers vestigis 
del Dream Team, després de l’adéu de Koeman, Stòitxkov i Begiris-
tain. Però també hi van entrar jugadors de dubtosa qualitat per tornar 
a fer gran el club, com Robert Prosinecki, el jugador més propens en 
aquell moment a caure per una lesió muscular; Àngel Cuéllar, que en 
el primer partit de Lliga va quedar apartat de l’equip per un trenca-
ment de tendons, i Meho Kodro.

Atès el baix nivell futbolístic, Cruyff es va jugar la darrera carta amb 
la gent del planter. Una aposta o un escut de protecció? Qui s’atreviria 
a anar en contra de Cruyff si donava l’alternativa a la gent de la casa? 
Aquell any va ser el d’Iván de la Peña, Roger García, Toni Velamazán, 
Quique Álvarez, Juan Carlos Moreno, Òscar Garcia i Jordi Cruyff. 
L’obra més gran obtinguda per aquell Barça de joves es va plasmar 
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el 7 d’octubre del 1995 al camp del Betis (1-5), on el conjunt català va 
presentar l’alineació següent: Busquets, Ferrer, Abelardo, Sergi, Nadal, 
Velamazán, Carreras, Roger, Òscar, Figo i Moreno (va sortir Guardiola 
per Carreras, Iván de la Peña per Moreno i Celades per Òscar).

Però aquell campionat tampoc no va poder ser. Cruyff havia sortit 
de la comissió tècnica i mantenia un pols incomprensible amb Núñez 
perquè no lliurava la còpia del contracte de renovació, fet que va origi-
nar un nou episodi de tensions, que on s’escenificaven millor era amb 
els mitjans de comunicació de testimoni. Intercanvi de retrets, acusa-
cions i posicions ofeses. El 10 de gener del 1996, Josep Lluís Núñez 
alertava en una entrevista a El Períódico de Catalunya que l’idil·li amb 
Johan Cruyff s’estava esgotant. “M’estic carregant de raó per prendre 
una decisió difícil”, va sentenciar, a l’hora que en deixava caure una de 
ben grossa per tal que ningú tingués cap dubte de quina era la seva 
posició respecte al futur de l’entrenador: “El Barça s’ha reforçat aquest 
any amb 2.000 milions de pessetes. Això és una realitat indiscutible. 
Si no s’hagués fet aquesta inversió, ara seríem 2.000 milions més rics. Si 
[Cruyff ] fos un entrenador amb menys anys al Barça, no tindria dub-
tes. Decidiria ràpid i sense vacil·lar. Fa quatre mesos que li van lliurar 
el contracte i encara no ens l’ha tornat signat. Ara aquest contracte 
s’hauria de tornar a ratificar per la junta, que no entén la situació”.

En poques setmanes, el darrer Barça de la mà de Cruyff es trinxa-
va en els tres fronts on competia. Tres dies després que abandonés el 
director general del club, Anton Parera, el Barça queia eliminat de la 
Copa de la UEFA davant el Bayern de Munic. El 10 d’abril perdia 
la final de la Copa del Rei contra l’Atlètic de Madrid a Saragossa 
(1-0; Pantic en el minut 102) i el 20 d’abril el mateix Atlètic visitava 
el Camp Nou i sentenciava la Lliga amb un 1-3.

Entrats ja al maig, i després d’una reunió en la quan Núñez va 
demanar la planificació de la propera temporada, Cruyff continuava 
sense lliurar la llista d’altes i baixes perquè desconfiava, com així va 
reconèixer públicament, que el president la filtrés a la premsa. Sabuts 
alguns dels desitjos del tècnic, Núñez el va criticar públicament amb 
una de les sentències que han passat a la història: “Si portem els noms 
que demana Cruyff, la temporada vinent presentem suspensió de pa-
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gaments. Si hem d’imitar l’Ajax, no es lògic recórrer al talonari. L’any 
passat ja ens vam gastar 2.000 milions i no va servir de res. Fitxar i pa-
gar aquests 2.000 milions també ho sap fer la portera de casa meva”, li 
va recriminar el president barcelonista. De fet, la portera era un porter 
anomenat Miguel, granadí de 60 anys.

El 9 de maig, en un acte organitzat pel Govern d’Andorra i el Banc 
Agrícola i Comercial, Cruyff va fer la darrera rèplica a la junta del Bar-
ça, amb una altra de les sentències històriques que quedaran unides a 
la història del club. “Els diners han de ser al camp i no al banc. Si no 
em donen el que vull, sé que hi haurà enrenou, perquè em conec. L’any 
passat no vam invertir-ne 2.000. Vam comprar per 2.000 però vam 
vendre per 1.800. Des que hem arribat al club, n’hem invertit 10.000 
i hem venut per 6.000. Per tant, hem comprat per 500 milions l’any. 
El pressupost dedica 3.000 milions al futbol, sense bàsquet, handbol, 
aparcaments o remodelacions”.

Una setmana més tard es coneixia que Núñez s’havia reunit a 
Madrid amb Bobby Robson, entrenador del Porto, per contractar-lo 
per a la temporada següent. Només calia fer-ho saber a Cruyff. Això 
es va produir el dissabte 18 de maig del 1996, un dia abans que es ju-
gués el Barça-Celta a l’estadi, penúltima jornada del campionat.

Transcorreguts ja força anys d’aquell episodi, encara un sector am-
pli del barcelonisme es pregunta per què el club va actuar tan precipi-
tadament. L’altre sector, en canvi, continua considerant que Núñez va 
haver de fer-se respectar després de la suposada deixadesa i els cons-
tants desafiaments de l’holandès. Si deu anys després encara continua 
havent-hi dubtes, com no podia originar-se en aquell moment l’enre-
nou que es va viure? Tot i així, sembla prou entenedor que si Núñez 
hagués dilatat el fitxatge de Robson unes setmanes i hagués permès 
acabar la Lliga a Cruyff (només li mancaven dos partits), tot plegat 
dut amb la màxima discreció, empassant-se els gripaus que calguessin 
en el moment, potser res del que va passar no hauria succeït. Hauria 
estat molt més comprensible per a la immensa majoria d’aficionats i 
socis que un cop acabada la temporada, l’entitat, amb els números a 
la mà (dues temporades en blanc), hagués prescindit dels serveis de 
l’equip tècnic, liderat per Johan Cruyff.
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Però a Núñez l’amoïnava que Cruyff pogués tornar a renéixer 
de les seves cendres. Com que no podia negar-li calés per a un nou 
projecte, i pensant que l’estiu i els temps sense futbol sempre juguen 
a favor dels futbolistes i entrenadors, i, sobretot, perquè ningú en el 
barcelonisme no s’aixecava contra Cruyff, es va atribuir una de les 
facultats més importants que podia exercir com a màxim responsable 
de l’entitat: destituir l’entrenador. Ningú no li reclamava que ho fes 
en aquell moment, però en un cop de revenja personal es va ventilar 
Cruyff.

Potser Núñez no era conscient del que estava fent en aquell mo-
ment i de les conseqüències de la posterior roda de premsa oferta als 
mitjans de comunicació un cop acabat el partit a l’estadi contra el 
Celta, en la qual va passar com una piconadora per sobre de Cruyff, 
la seva història i la seva llegenda.

La guerra s’havia posat en marxa. Cruyff no hi era sol. Darrere seu 
hi tenia un veritable exèrcit de seguidors: socis, aficionats, periodis-
tes i aspirants a la presidència del Barça. En endavant, el cas Cruyff 
no solament serà l’enfrontament entre Núñez i l’exentrenador del 
Barça, sinó una cosa molt més important. Entorn d’ell, de la seva 
llegenda, es constituirà un moviment de socis que li farà costat i que 
més endavant iniciarà un atac frontal contra el president barcelonis-
ta. Primer, entorn de la figura del presidenciable Àngel Fernández 
i, poc temps més endavant, amb una altra força al voltant d’un grup 
opositor anomenat Elefant Blau, que si bé no comptava inicialment 
amb el suport explícit de molts dels antics antinuñistes del Grup 
d’Opinió Barcelonista (GOB) de finals dels vuitanta, sí que recollia 
el seu testimoni d’enderrocar Núñez. Entre aquesta nova fornada 
d’opositors, hi havia un jove advocat amb poc més de trenta anys, 
que l’any 2003, contra pronòstic, va ser elegit per majoria absoluta 
president del Barça. Ell és Joan Laporta, el veritable Elefant Blau 
que durant anys premsa i afició barcelonista van estar buscant per 
endevinar qui havia al darrere d’aquell grup d’oposició implacable 
contra l’acció de govern de Núñez.
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L’adéu de Cruyff, la marxa de l’ídol, no va ser païda bé per bona 
part de l’afició barcelonista, i un fet concret que reflecteix aquesta in-
dignació va ser l’esbroncada monumental que va rebre Núñez l’ende-
mà del comiat de l’holandès, malestar que va continuar manifestant-se 
més endavant encara que no amb tanta contundència. Temps després, 
potser, molts dels que treien els mocadors en el Camp Nou durant 
el Barça de Robson no solament es queixaven del joc de l’equip, sinó 
que manifestaven la seva desaprovació a Núñez i que hagués fet fora 
Cruyff. Qualsevol interpretació era vàlida. On va tenir més influència 
el sotrac que va representar l’adéu de Cruyff va ser en els moviments 
antinuñistes que en aquella època no tenien ni de bon tros l’activitat 
d’anys anteriors. En aquell temps del 1996, l’entorn barcelonista, en-
tès com l’espai on es podria estar articulant un corrent en contra de 
la directiva, més aviat era pla, però això no vol dir que no existís, sinó 
que estava hivernant. La destitució de Cruyff va ser una bona excusa 
perquè molts d’aquells barcelonistes tornessin a mostrar-se inquiets 
o reprenguessin vells discursos crítics amb la gestió de Núñez. A dos 
anys vista de les eleccions, i amb Cruyff fora del Barça, semblava una 
bona oportunitat per recuperar el to crític.

Entre aquestes persones hi havia l’omnipresent Armand Carabén, 
exgerent en el mandat del president Agustí Montal, un veritable guru 
de la dialèctica antinuñista i un destacat aglutinador de persones que 
es volien arrenglerar contra la directiva. Però Carabén no era pas un 
autèntic home d’acció; al contrari, se sentia molt més còmode a la 
trinxera on veia el camp de batalla i on podia interpretar-lo. En aque-
lla època, Carabén no havia deixat de participar en trobades de bar-
celonistes que debatien qüestions del club, però com s’ha apuntat, la 
batussa era dins del club entre Núñez i Cruyff, i no pas fora, malgrat 
el posicionament dels mitjans, força dividits entre favorables al presi-
dent o a l’entrenador. Per tant, l’entorn estava prou relaxat, també pel 
pacte que s’havia establert amb l’entrada a la junta d’Evarist Murtra, 
un dels membres destacats del Grup d’Opinió. La seva dimissió, just 
després de l’adéu de Cruyff, es pot interpretar com l’inici novament de 
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les hostilitats, encara que mai al nivell de les que es van assolir durant 
l’època més activa del GOB, a finals dels anys vuitanta.

Preveient un escenari electoral a mitjà termini, aquest grup cada 
cop més nombrós de barcelonistes rebotats de la cultura nuñista va co-
mençar a prendre posicions davant l’alerta que Núñez pogués avançar 
les eleccions. Inicialment, Núñez no tenia intenció d’aquest avança-
ment, però es van produir dos fets durant la temporada 1996-1997 que 
van fer canviar d’estratègia, al marge dels sondejos que tenia a les mans 
i que li eren favorables per a una nova reelecció. Un era que Núñez era 
conscient que hi havia moviments en l’entorn per configurar una can-
didatura, i permetre que estigués armada un any abans de les eleccions 
era córrer un risc seriós per als seus interessos per molt lligat que ho 
tingués tot. L’altre, i més important, era que Núñez preferia avalar el 
nou projecte de la mà de l’holandès Louis van Gaal que fer-ho un any 
després sense saber com aniria, després dels dubtes i, fins i tot, rebuig 
que va causar en algunes fases el de Robson. Per tant, si l’aficionat volia 
Van Gaal, com deien les enquestes, només calia ratificar a les urnes 
el nou projecte. A més de sortir guanyador, per a Núñez la victòria 
representaria un triomf contra Cruyff, de la mateixa manera que va 
succeir el 1989 quan va guanyar Cambra i es va endur el GOB per en-
davant. Així doncs, les eleccions, en certa manera, eren necessàries per 
a Núñez, també. I com a tercer aspecte sense publicitar gaire, perquè 
volia garantir-se la presidència en la celebració del centenari del club.

Malgrat el relatiu interès que hi havia en part de la directiva per 
tornar a les urnes, no tots a la junta pensaven el mateix. Un era Joan 
Gaspart, que sovint en aquests escenaris acostumava a anar per lliure. 
Una de les màximes que li agradava dir en petit comitè a l’expresident 
era que els seus enemics se’ls duia al llit, perquè sostenia que en els pe-
ríodes electorals sempre sortien coses i es parlava massa. Potser perquè 
hi havia massa gent que no tenia els calçotets nets. En les eleccions 
que es convocaran finalment el 1997, Gaspart tornarà a fer de les seves 
fins a treure de polleguera els seus rivals, fins i tot l’últim dia, malgrat 
que Núñez tenia un avantatge en les enquestes de 8 a 2.

En aquesta època de trobades, d’entrevistes i de sondejar persones, 
van aparèixer els noms dels empresaris Jaume Llauradó (Fòrum Sami-
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tier), Jaume Llopis (Borges) o Jaume Tomàs (Agroaliment), o fins i tot 
el de Francesc Sanuy (director de les Fires de Barcelona i Madrid, a 
més de diputat en el Congrés i conseller de Comerç i Turisme polític), 
que amb molta consternació va reconèixer a Armand Carabén i Jacint 
Borràs al Cercle del Liceu que feia mesos que s’havia donat de baixa 
com a soci, després d’enviar-li una missiva duríssima a Núñez.

Però on realment es coïa a l’entorn la preparació de les futures elec-
cions era en dos escenaris completament oposats, a més del de Núñez. 
Un era on es trobava Armand Carabén i un segon eren els moviments 
que estava manegant l’històric Carlos Barnils, l’exeditor de l’RB. Re-
vista Barcelonista, que continuava participant de l’amistat de Josep 
Lluís Núñez.

Pel que fa a Barnils, el veterà periodista i empresari havia tingut 
coneixement a través d’un metge amic seu, Jaume Soler, també co-
negut de l’empresari Àngel Fernández, president de Living Group, 
grup empresarial on hi havia Don Piso, de les ambicions personals 
d’aquest últim, fins i tot d’aspirar a la presidència del Barça, després 
d’haver estat involucrat en la secció de bàsquet de l’entitat catalana. 
El banquer Juan Antonio Colomer, vinculat al BBVA, i íntim amic 
de Ricard Maxenchs, director general del club en aquell època, va 
ser la persona que va introduir Fernández en el bàsquet barcelonista. 
També a través de Colomer, Fernández va conèixer persones que par-
ticiparan en la seva candidatura com eren els empresaris Jordi Torrent 
o Joan Uriach.

En aquella època, Barnils ja havia tractat amb l’entorn de Núñez de 
la necessitat que hi haguessin eleccions a la presidència per no tornar a 
començaments dels anys vuitanta i a l’atonia de la gent blaugrana, que 
no es mobilitzava en els períodes electorals perquè no hi havia can-
didats. És quan l’exeditor va informar de l’aparició d’un aspirant que, 
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