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Pròleg

Imatge 1. 
Anton Grau

Quan em van proposar de fer el pròleg d’un llibre sobre el futbol a 
Vimbodí, vaig acceptar l’encàrrec sense dubtar-ne ni un moment. Més en-
davant, però, se’m va presentar el dilema sobre com enfocar la introducció 
d’un document com aquest, que no és ni una novel·la, ni un assaig… per-
què és un llibre sobre futbol. Després d’haver-hi donat unes quantes voltes 
i d’haver superat això que en diuen pànic al full en blanc, de seguida vaig 
adonar-me que, efectivament, sí que hi tenia alguna cosa a dir. Al cap i a 
la fi , sempre he estat una persona estretament lligada al club, i ara se’m 
presentava l’ocasió de refl exionar-hi i d’exposar el que, des del meu punt 
de vista, el club ha representat per a tots nosaltres.

És possible que moltes persones pensin que un llibre d’aquesta mena 
és banal o poc cultural. Quantes i quantes vegades hem sentit que, amb 
expressió burleta, algú defi nia un partit de futbol com un simple espectacle 
d’un grup d’individus amb pantalonets curts que es deleixen per donar 
puntades de peu a una pilota! Doncs és aquí on jo hi vull dir la meva, ja 
que, com moltíssima gent, no crec pas que sigui això. Simplifi car sempre és 
dolent, i aquest cas no n’és cap excepció.
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Els que tinguin curiositat i temps per passar una estona fullejant aquest 
llibre podran comprovar que és un bon document de la història viva del 
Vimbodí, en el qual hi ha tres particularitats que m’han cridat l’atenció i que 
crec que són importants per entendre una mica més l’evolució del poble.

La primera i més signifi cativa és que el CF Vimbodí és una de les poques 
associacions creades abans de la Guerra Civil que, amb algunes interrup-
ció, perdura al nostre poble i ha resistit fi ns avui dia. Aquest fet és digne 
d’esment, ja que els que tenim certa edat ja hem vist fundar i desaparèixer 
altres entitats de Vimbodí.

La segona particularitat a què vull referir-me és que, com es pot comprovar 
repassant la documentació fotogràfi ca del llibre, difícilment hi trobarem a 
faltar cap família del poble, ja que totes hi tenen algun membre vinculat, ja 
sigui com a jugador o com a col·laborador. Estic segur que molts de vosaltres 
us sorprendreu de veure-hi refl ectits certs noms i certes cares.

Finalment, i com a tercera particularitat, cal destacar el paper que el 
CF Vimbodí ha tingut entre la nostra gent. Ha omplert moltes estones d’es-
barjo, ha actuat de vehicle comunicatiu entre els joves i els no tan joves, ha 
fomentat bones amistats amb persones de poblacions veïnes i, val a dir-ho, 
ha desencadenat alguns festeigs.

Voldria acabar, com no pot ser d’una altra manera, donant les gràcies, en 
primer lloc, a tots aquells que en el seu temps van tenir la idea de formar el 
primer equip de futbol a Vimbodí i a tots els que, durant tants anys i amb 
tant d’esforç, han treballat per arribar fi ns aquí. També vull agrair a l’Isidre 
Fabra, autor del llibre, tot l’interès i el temps que hi ha dedicat per tal de 
fer-nos arribar molt gràfi cament bona part de la nostra història.

Espero que us ho passeu tan bé com jo quan el tingueu a les mans i que 
us deixeu endur per un treball que no deixa de ser un homenatge excel·lent 
a totes aquelles persones que sempre han estat al peu del canó i que, amb 
el seu esforç, han fet possible que avui puguem parlar d’un club de futbol 
amb molta història per endavant.

ANTON GRAU DEUTÚ
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Salutació de la presidenta del 
Club de Futbol Vimbodí

Imatge 2.
Anna M. Homedes

Com a actual presidenta del CF Vimbodí vull fer una valoració positiva 
sobre certs aspectes que afecten, en aquests moments, aquesta entitat.

En primer lloc crec que he de fer una menció especial a l’ajut i el suport 
que ens dóna l’Ajuntament de Vimbodí i també a les diferents empreses que 
ens van patrocinant temporada darrere temporada. 

També vull destacar el fet que, d’ací a poc temps, podrem estrenar camp 
nou. Tot i que és per un fet no desitjat (els accidents de trànsit que s’han 
produït en aquest punt del poble), nosaltres ens en veurem clarament be-
nefi ciats. 

M’agradaria que, amb aquest llibre, tothom conegués millor tot el que 
representa el futbol a Vimbodí. Penso que val la pena tenir-lo per tal de 
conèixer la història del nostre Club i com a reconeixement a totes aquelles 
persones que hi surten. 

Aprofi to l’avinentesa per demanar a la gent de Vimbodí que s’aboqui una 
mica més en el futbol i que doni més suport a l’equip, ja que, de vegades, 
es troba a faltar una mica de caliu al camp.
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Per acabar, vull donar les gràcies als qui han tingut la idea i la valentia 
de fer aquest llibre, i aprofi to per agrair la col·laboració de tots els vimbodi-
nencs i vimbodinenques que han fet possible que aquesta obra hagi pogut 
tirar endavant.

ANNA M. HOMEDES I VILAR
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Introducció

De vegades, sense saber el perquè, percebem dins nostre que encaixem 
i ens sentim especialment bé en un indret determinat. Moltes persones se 
senten fenomenal, per exemple, a la vora de la mar observant les onades, 
n’hi ha d’altres que es troben més a gust envoltats de pins al costat d’un 
riu, en una muntanya en concret, o potser n’hi ha d’altres que gaudeixen 
de l’ambient frenètic d’una gran ciutat… 

Jo em sento bé a Vimbodí, em sento bé al Club de Futbol Vimbodí i amb 
la seva gent, perquè sento que és on encaixo, i sento que quan ha calgut 
el meu esforç, ha arribat al lloc adequat, però sobretot també m’hi sento 
estimat i respectat. 

Aquestes són les meves raons inicials de per què vaig decidir dur a terme 
el repte d’escriure aquesta obra. Ara bé, una vegada vaig començar aquesta 
aventura, que tot s’ha de dir, al principi no sabia on em portaria, s’hi han 
anat afegint moltes més raons.

En aquesta recerca també hi he trobat, per exemple, dosis immenses 
d’il·lusió i molt de sentiment, dues raons prou importants que han fet que 
augmentés dia a dia l’afany per completar aquest compromís. 

Imatge 3.
Isidre Fabra
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Il·lusió per part de tots per veure fi nalitzat aquest llibre, que és ni més 
ni menys que un bocí de la història de la vida de molts vimbodinencs, i per 
molts, sens dubte, un bocí molt important; i sentiment perquè és el que he 
pogut percebre en els ulls, en les paraules i en l’emoció de cadascuna de les 
persones que he tingut el plaer d’escoltar.

Ha estat un any intens de recerca, ple de sorpreses, de records, de trobades 
i converses entranyables que per mi han representat autèntics esdeveniments. 
Un any que em serà del tot inoblidable.

No he volgut fer un llibre ple de números, estadístiques, cròniques peri-
odístiques, alineacions, resultats o classifi cacions senceres, que sens dubte 
farien augmentar considerablement el nombre de pàgines, però que, segura-
ment, molt pocs acabarien llegint. La meva intenció ha estat simplement fer 
un àlbum fotogràfi c de la història del nostre Club adornat amb els records, 
comentaris i anècdotes d’alguns dels propis protagonistes, juntament amb 
les referències ofi cials més importants. 

En les 127 fotografi es seleccionades per integrar aquest llibre (n’hem 
pogut recollir prop de 300), s’hi han pogut identifi car 375 persones, que 
han estat o estan en l’actualitat vinculades al nostre Club. Malgrat els es-
forços, hi ha hagut jugadors dels quals, de moment, no ha estat possible 
saber la identitat. D’altra banda, cal assenyalar la possibilitat que hi hagi 
alguna errada, tenint en compte l’antiguitat de la informació. En ambdós 
casos, vull demanar disculpes i comprensió per aquest fet, al mateix temps 
que agrairia qualsevol pista o informació.

Actualment, el Club de Futbol Vimbodí està viu i gaudeix de molt bona 
salut, amb un equip amateur i tres de futbol base que defensen arreu la 
seva samarreta amb l’escut i el nom del poble. Això es possible gràcies al 
treball d’aquells que, com en d’altres etapes, hi posen el seu esforç i la seva 
desinteressada i lloable dedicació, la qual ha d’ésser el motiu del nostre més 
sincer homenatge i gratitud.

Vull donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat en el recull 
de tota la informació, fotografi es i tasques d’identifi cació, ja que en realitat 
són els veritables autors del llibre, tenint en compte que la meva feina sols 
ha estat recopilar i posar en ordre aquesta informació recollida.

I, per acabar, també vull donar les gràcies a aquells qui, en les diferents 
etapes, han confi at en mi i m’han donat l’oportunitat de formar part d’aques-
ta família que és el Club de Futbol Vimbodí. 

      ISIDRE FABRA I GARCIA
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Anys trenta.
L’inici del futbol a Vimbodí

La referència més antiga del futbol a Vimbodí que hem pogut trobar ha 
estat gràcies a la publicació Vimbodí, Butlletí Cultural del 15 de febrer de 
1929, on apareix textualment la següent notícia:

S’ha constituït la Junta Directiva del Foot-ball local: President, Josep De-
bat; Vis-President, Antoni Martorell; Secretari, Antoni Inglés; Tresorer, Jaume 
Vallés; Vocal, Isidre Macip.

Seguidament, hi surt un petit escrit sobre dos partits que es varen jugar 
aquells dies:

L’equip local de Futbol jugà amb l’Albi perdent els locals per 6 a 3 i 
tornaren la visita a l’Albi perdent també els vimbodinencs per 3 a 1. Els hi 
desitgem més encert.

Sembla que, en aquells temps, una de les activitats del Foment Parroquial 
era jugar partits amistosos de categoria infantil, ja que en el Butlletí Cultural 
del 15 d’abril de 1929 hi diu: 

L’equip infantil del Foment jugà un partit de futbol amb l’infantil de 
l’Espluga. Guanyaren els locals per 6 a 2. Foren fets 2 gols per Saumell i 4 
per Arbós.

I seguidament relata: 

Resultats dels partits de futbol jugats per la U.S. Vimbodinenca: 
A Vilosell: F.C. Vilosell, 1 - U.S. Vimbodinenca, 1.
A Vimbodí: Espluga, 2 - U.S. Vimbodinenca, 2. Montblanch i U.S. Vimbo-

dinenca, 3 a 1 i 2 a 2.
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I és ací, en l’anterior escrit, on per primera vegada surten les inicials del 
nom que es va donar al primer equip de futbol que es va formar a Vimbodí: 
US Vimbodinenca.

Ja en el número següent del Butlletí, el del 15 de maig de 1929, hi surt 
i es confi rma el nom sencer que es donà a l’equip: 

La Unió Sportiva Vimbodinenca jugà un partit de futbol amb l’Alcover F.C. 
perdent els locals per 3 a 2; i amb el Castelldans també perderen per 4 a 0.

Una vegada format i anomenat l’equip, es tractava de jugar partits i, una 
vegada més, gràcies al Butlletí Cultural en tenim no poques referències. En 
el del 15 de juny de 1929, podem destacar el següent relat:

El dia 30 del passat veiérem jugar a futbol. El partit entre el Vimbodí i 
el Puigvert, interessantíssim; els millors de l’equip local foren els defenses 
que desenrotllaren una tasca del tot tècnica; el mig esquerre i el porter que 
deturà unes pilotes verament imparables; la davantera un poc poruga, i amb 
joc retrassat; de no haver-hi dominat aquests dos defectes “otro gallo nos 
cantara”. De l’equip forà la defensa i la davantera molt ben coordinats.

El rèfere Sr. Vallés, imparcial a tot ser-ho. El resultat fou d’empat a 3 
gols.

Resultats d’altres partits: U.S. Vimbodinenca, 3 - Cornudella F.C., 0. U.S. 
Vimbodinenca, 2 - F.C. Blancafort, 1.

Si a Vimbodí hi havia un partit esperat, aquest era el de la Festa Major. 
Actualment, el partit de la Festa Major serveix com a punt de partida de 
la nova temporada. La primera crònica d’un partit de Festa Major és la de 
l’any 1929, on, per cert, hi va haver força gols, i és la que segueix (Butlletí 
Cultural del 15 d’agost de 1929):

El dia de la festa major l’equip local jugà un renyit partit de futbol contra 
l’U.S. d’Albi.

El segon gol dels d’Albi fou marcat de “penalty”, després els nostres els 
n’hi perdonaren un, encara que estiguessin perdent. Fou una jugada molt 
aplaudida. Terminaren el partit empatats a 4 gols.

Arbitrà amb força imparcialitat el Sr. Vallès.
Felicitem l’equip local.

Fins ara, no havíem tingut cap alineació, però al Butlletí de l’1 de gener 
de 1930 hi trobem la primera, en la següent crònica: 

Vimbodí, 2 - Vilosell, 1.
Després d’un temps de descans, el nostre equip ha començat amb actua-

cions envejables. Tenim el ple convenciment que la nova etapa empresa serà 
d’una moral molt superior al temps passat. El partit de diumenge, dia 29, 
és una constatació d’això que estem dient. Caldria ara que els jugadors no 
s’adormissin en el llorer de la victòria, ans bé s’entrenessin amb freqüència 
i constància ordenades.

Baix les ordres del Sr. Miquel els equips es formaren com segueix:
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• Club de Futbol Vimbodí

Vilosell: Albaigés-Celan, Caballé-Lladó, Arbós, Llobrés-Caballé, Ribé, 
Caballé, Palau i Noro. 

Vimbodí: Borgés-Vallés, Roig-Amorós, Inglés, Pascual-Farrer, Aznar, 
Carré, Farré i Villor.

Després d’una arrencada infructuosa del Vimbodí, la pilota passà en 
domini dels forans i amb un xut inesperat, Ribé aconseguí el primer i últim 
tanto pel Vilosell. En un domini dels locals l’extrem dreta tirà un xut bombejat 
damunt la porta, traient el perill el porter Albaigés, la pilota fou aprofi tada 
per Carré que d’un bon xut aconseguí l’empat. Amb boniques jugades, però 
sense variar el tantejador, s’arribà a la fi  de la primera part.

La segona fou ben jugada i amb domini altern, encara que els locals 
portaren un xic més d’avantatge. Quan feia uns minuts que s’havia reprès, 
per mans d’un defensa es pità un penalty, que el tirà Vallés, desviat de porta, 
però per la cobdicia dels forans la pilota entrà a gol.

Sense cap més variació el partit fi ní en mig de la més sincera cordialitat 
i el públic en restà força satisfet.

Dels forans els que més ens agradaren foren el defensa esquerra, mig centre 
i interior dreta. Dels locals, els que sobresortiren foren el porter i interior 
dreta, seguiren en mèrits la parella de defenses i extrem esquerra.

Felicitem coralment els nostres equipiers que saberen vèncer l’equip del 
Vilosell reforçat per valuosos elements de l’Albi.

ALTRES RESULTATS:
Vilosell, 4 - Vimbodí, 3
Pobla, 2 - Vimbodí, 5

Imatge 4. Anys 30. 1: Josep M. Miquel Huguet (metge); 2: Josep Debat; 3: Jaume Vallés; 
4: Pep “Monjo”; 5: Tonet Roig; 6: Bienvenido; 7: Isidro Ollé; 8: Pepito “de la Coma”; 
9: Josep M. Farré “Gabia”; 10: Emili Coch; 11: Pepito Roig; 12: Lluís “Manco”; 
13: Barona. Les altres persones no han pogut ser identifi cades
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I gràcies al mateix mitjà també tenim les primeres alineacions de l’equip 
infantil del Foment Parroquial. El Butlletí de l’1 de maig de 1930 ens ex-
plica: 

L’equip infantil ha jugat dos partits amb l’infantil de Tarrés adjudicant-se 
la victòria per un gol, obra d’Arbós i l’altre que fou molt més empenyat i 
empatat a un gol, amb els nens del Catecisme de l’Espluga.

En aquest segon partit, l’equip de Vimbodí s’arrenglerà en la següent 
forma: Güell-Arbós, Vallverdú-Domènec, Roig, Ortín-González I, Cuscó, 
González II, Saumell i Albes. Començà dominant fortament els de l’Espluga, 
però aprofi tant un moment de confusió agafa la pilota González II i d’un 
bon tret a l’angle entra el primer gol. Al cap de poc temps els de l’Espluga 
empaten, acabant el partit amb aquest resultat.

Pel Vimbodí es distingiren els dos defenses i el porter, el davanter centre, 
els dos mitjos, Roig (que potser fou el millor del camp) i Domènec, l’interior 
Saumell i l’extrem González.

Pels de l’Espluga el porter el millor, defensa dreta, mig centre, extrem 
dreta i davanter centre.

S’acabà el partit amb la més plena cordialitat, obsequiant els Reverends 
Pares Paüls els nens de Vimbodí amb dolços. El partit es jugà a l’Espluga on 
s’hi traslladaren els nens de Vimbodí amb el Sr. Mestre Nacional i Vicari.

Imatge 5. Anys 30. 1: Miquel Prats; 2: Anton Maré; 3: Francesc Fusté; 4: Anglès; 
5: Anton Prats; 6: Liberto Anglès. Les altres persones no han pogut ser identifi cades
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Sembla que, per motius desconeguts, la Unió Sportiva Vimbodinenca 
no tirà endavant, ja que la propera referència que tenim sobre el futbol 
de la vila no és fi ns al maig del 1933, quan surt al noticiari del Butlletí el 
següent escrit:

S’ha constituït un Club de Futbol, essent nomenat president En Joan 
Albes; Vice-president, Lluís Anglès; Secretari, Salvador Arbós; tresorer, Josep 
Güell; vocal, Josep Sumalla i capità de l’equip, Jaume Burgès.

S’han jugat 3 partits amb l’equip de l’Espluga assolint 2 empats i una 
victòria de 2 a 0.

Els infantils de l’Espluga i Vimbodí també jugaren el segon diumenge de 
Maig decantant-se la victòria a favor de l’equip local per 2 a 1.

Tot indica, així, que l’equip defi nitiu amb el nom de Club de Futbol 
Vimbodí es va fundar en aquesta època, al maig del 1933.

Amb motiu de l’esclat de la Guerra Civil espanyola (1936-39) tot va 
quedar paralitzat. Lògicament, es varen suspendre totes les activitats que no 
anessin destinades a sobreviure, fet que, desgraciadament, no varen acon-
seguir, d’entre moltes altres persones, molts dels integrants de les primeres 
formacions del CF Vimbodí, que no volem deixar en l’oblit. 

Però, abans de deixar-se de publicar el Butlletí Cultural en la seva primera 
època, encara hi trobem dues referències més a l’equip de futbol, que són 
les següents:

Juny del 1933: 

Els futbolistes de l’equip local jugaren un partit amb els de Fulleda per-
dent per 2 a 1.

Els infantils d’ací es traslladaren a l’Espluga on jugaren un bon partit, per-
dent per la mínima diferència, havent estat entrat l’únic gol de “penalty”.

Setembre del 1933: 

El Club local jugà un partit amb el de l’Espluga, essent el resultat de 6 a 
1 a favor dels espluguins.

A partir d’aquí, ja no és fi ns l’any 1943, en plena postguerra, que trobem 
la següent referència sobre el futbol a Vimbodí.
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EL FUTBOL A VIMBODÍ 
ELS ANYS QUARANTA I CINQUANTA

Després del desgavell de la Guerra Civil, el futbol a Vimbodí va a tornar 
a arrancar. L’activitat futbolística es limitava a partits amistosos i de Festa 
Major, sobretot a l’estiu. 

En les fotografi es de l’època, criden l’atenció els draps que es posaven 
els jugadors al cap. L’Agustí Ollé ens n’explica el motiu: “abans jugàvem 
amb mocadors al cap per protegir-nos, perquè en aquells temps les pilotes 
portaven un trau per poder canviar la cambra i tornar-la a tancar, i si picaves 
allò amb el cap et feies molt de mal”. 

Imatge 6. 15 de maig de 1943, a la Festa Major de Tarrés. 
TARRÉS, 1 - CF VIMBODÍ, 1. A dalt, d’esquerra a dreta: Sebastià 
Nadal, Aixut, Josep Nadal Oliva, Josep Cunillera, Josep Jiménez 
i Camilo Duch. A baix, d’esquerra a dreta: Pep Güell, Josep 
Potau, Isidre Saltó i Joan Romeo
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Imatge 7. Any 1945. A dalt, d’esquerra a dreta: Tonet Nadal, Josep Gili, 
Antonio Jiménez, Josep Moncusí, Jaume Miret, Josep M. Homedes, Sebastià 
Nadal i Josep Vila. A baix, d’esquerra a dreta: Lluís Nadal, Josep M. Nadal, 
Josep Jiménez, Salvador Caixal

Imatge 8. 26 de maig de 1946. D’esquerra a dreta: Josep M. Nadal, Josep 
Palau, Ramon Pàmies, Salvador Caixal (a baix), Sebastià Nadal, Lluís 
Nadal, Josep Güell




