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Introducció

El Barça és un sistema dinàmic. És un fet cultural i esportiu, però 
també un lloc on passen moltes coses. Succeeixen molts fets quan el 
Barça desenvolupa l’activitat que li és pròpia, l’esportiva, però sovint 
el seu dinamisme encara és més frenètic quan els seus esportistes no 
competeixen. L’ecosistema del Barça té la característica de ser hiperac-
tiu i d’estar sotmès i vivint un conflicte quasi permanent, i hi interve-
nen incomptables elements amb interessos comuns i antagonistes. El 
Barça i el seu sistema no descansen ni un sol dia de l’any, encara que 
només es programen una setantena de partits del futbol, de bàsquet o 
d’handbol. 

El Barça té una significació de manera aïllada. En si mateix, és ca-
paç de generar prou recursos per mantenir actiu el seu sistema, ajudat 
en part per la capacitat de creació dels mitjans de comunicació que 
l’acompanyen.

Però el Barça té menys vida i menys presència apreciant-lo de for-
ma autònoma. El Barça amb el seu escut no és molta cosa. Però, en 
canvi, el Barça català, el Barça contestatari, el perdedor, el campió, el 
Barça solidari, el dels grans jugadors i dels inesborrables fracassos, 
el dels sis títols de l’any 2009, el club lligat al bategar polític del país i el 
del més que un club, el Barça guanyador i integrador, el club desitjat i 
odiat, el club trepitjat pel centralisme i dirigit per la Falange, el Barça 
milionari, el club mediàtic que dotzenes de periodistes volen controlar 
i sotmetre, el Barça de Kubala, de Cruyff, Núñez i Laporta, també el 
de Ronaldinho, el de Messi i Guardiola, el de milions de seguidors i 
dels que encara no saben que un dia ho seran, aquesta forma de mirar 
el Barça sí que té molta més vida.

El Barça no és un ecosistema autònom i la seva existència està ne-
cessàriament connectada amb una infinitat de dinàmiques que li do-
nen alè per viure. Sovint se l’ha associat a un microclima, a un fet únic, 
irrepetible, però en observar-lo, el Barça només és únic per a molts 
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dels seus seguidors, perquè com a entitat esportiva guarda immenses 
semblances amb els de la seva espècie.

Possiblement és per aquesta mirada pròpia que el club es fa complex 
i difícil d’empassar de vegades. És per aquest constant revisionisme de 
qui és, per què és i cap a on va; de la incansable autocrítica de per què 
així i no aixà, i del destí autodestructiu que el persegueix quan no 
pot viure carregat d’un fracàs, que el Barça adquireix etiqueta d’únic i 
intransferible, però no tant perquè hagi desenvolupat un caràcter acla-
parador, sinó perquè és fill d’una terra donada al derrotisme.

Però també hi ha un Barça que vol fer-se gran i un club que vol des-
empallegar-se d’aquest llast del seu tarannà i defugir per adquirir una 
personalitat més fresca. Hi ha un Barça que es vol desmarcar d’aquests 
complexos, que vol caminar amb la Història i no estar permanentment 
revisant-la. És el Barça que no vol perdre arrelament, però sap que 
cada dia és més universal. És el Barça que ha deixat de ser botigueta 
per convertir-se en multinacional. Una tasca feixuga perquè el Barça 
ha de carregar amb les seves circumstàncies, amb el seu entorn.

El Barça és, per sobre de tot, un club de futbol, amb contingut mul-
tidisciplinari. És una entitat esportiva afectada per moltes mirades, 
tantes com maneres d’entendre-la i interpretar-la. El Barça és estimat 
i cobejat. El Barça és un sentiment, però també un negoci i en genera 
molts més. El Barça és, en realitat, molt complex. D’aquesta comple-
xitat i les maneres d’explicar-la, s’ha generat paral·lelament al club una 
cultura dialèctica que ha fet del Barça un fet noticiable constant i un 
motiu de debat permanent. El Barça creix, però també s’intensifica 
el seu debat, associat a uns mitjans de comunicació que s’erigeixen al 
costat de l’entitat com un poder a l’ombra.

En realitat, el Barça es troba com a element important en el centre 
de la cultura que ha desenvolupat el periodisme esportiu, i com a cultura 
popular la gent, l’aficionat i l’espectador reflexionen constantment per 
entendre situacions, fets, l’esport en general i l’entitat en particular. 

Però, en aquesta reflexió, els mitjans de comunicació ja no hi in-
tervenen passivament només com a generadors de notícies, sinó que 
hi participen activament com a interpretadors i opinadors en el debat 
que ells mateixos atien.
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A aquests mitjans també se’ls coneix com l’entorn de l’entitat. De 
fet, la paraula entorn ha anat modificant el significat inicial, lligat al 
Barça des que Johan Cruyff li va donar entitat pròpia el 1992 a Praga, 
per entendre-la, per sobre de tot, com una manera sovint despectiva de 
designar els mitjans de comunicació.

L’entorn del Barça és molt més que els mitjans de comunicació. És 
el seu esperit, la seva ànima, l’ombra que l’acompanya constantment, 
és la seva gent, el seu passat, el present. Quan s’invoca l’entorn s’assu-
meix explícitament que no es vol ser precís. Dir entorn és com llençar 
la pedra i amagar la mà. Dir entorn és dir-ho tot i no voler dir res. És 
per això que aquest mot ha generat en si mateix molt sovint debats i 
controvèrsia.

Apareix i s’assenta definitivament entre nosaltres el 1992 quan 
Cruyff prefereix esmentar el concepte entorn en comptes d’assenyalar 
amb el dit el gerent de l’entitat, Anton Parera, a qui creia, junt amb 
la política de govern de Josep Lluís Núñez, un problema per a la seva 
feina d’entrenador. A partir d’aleshores, aquest entorn com a parau-
la adquirirà connotacions negatives, ja que s’hi referirà per denunciar 
inestabilitat. En definitiva, es tractarà d’un joc d’estratègia, de parlar 
de forma críptica, de jugar a través de la premsa a enviar missatges en 
clau. Parlar d’entorn en l’actualitat és molt més extens i complex.

L’entorn és consubstancial al Barça. L’entorn és una lupa que hi ha 
damunt del club i que s’activa al menor estímul. Un expresident ho pot 
ser en qualsevol moment i també un precandidat, i encara més un grup 
de comunicació. Fins i tot un periodista que manifesta opinió passa a 
ser entorn.

El Barça té una projecció universal que necessita els mitjans per 
difondre els seus valors i els seus èxits, just en una època en què el 
periodista se sent més amenaçat i la seva feina més que mai està molt 
delimitada, per la dependència del seu mitjà, que sovint ratlla la servi-
tud i que al final redunda negativament en la llibertat i independència 
dels seus informadors, perquè el comportament d’un pot fer perillar 
les relacions empresarials establertes, posem per cas amb el Barça. Al 
final, les relacions les fan les empreses i no els periodistes, els quals, i 
no sempre per sort, han hagut d’ajustar-se a la línia marcada. Com 
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subratllava recentment un col·lega en una ponència, entre la implica-
ció que es demana al periodista i l’entreguisme hi ha una gran diferèn-
cia que afecta la dignitat de l’informador.

A causa d’aquesta estretor per on sovint camina el periodista, per 
les línies que li delimita el mitjà, les que es troba per la cada cop més 
àmplia competència, tant de col·legues com de mitjans, per les noves 
formes de control de la informació en les corporacions, atenent el fil-
tre que existeix en els mecanismes i en les persones, no és estrany que 
algun cop, malgrat que el producte final és més que digne, sigui per-
cebut de baixa qualitat per part de l’audiència, mancat d’originalitat, 
plagat de tòpics i molt parcial.

Aquest llibre pretén fer una fotografia aproximada de qui és qui en 
l’entorn mediàtic de Barça, d’ara i del passat més recent, i pretén acos-
tar-s’hi per descriure la funció que interpreta cadascú. Aquest llibre 
parla del Barça i dels mitjans de comunicació, però principalment del 
FC Barcelona, perquè els periodistes i les seves empreses no han de ser 
protagonistes, malgrat que al final ho han estat.

En aquesta narració es parla d’un club que té milers de socis i mi-
lions d’aficionats, que no és diferent de la resta, però del qual tots 
acabem pensant el contrari.
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La ciutat de Praga no té ni de bon tros una vinculació emocional 
tan estreta amb el Barça com la que representen capitals i indrets tan 
ancorats en la memòria com Londres, París, Roma, Abu Dhabi, Basi-
lea, la mateixa Sevilla, escenari d’un malson que encara perdura en el 
record culer, o Berna, on l’equip català va guanyar una Recopa el 1989 
i va perdre una Copa d’Europa el 1961.

La capital txeca té una relació tangencial, escassament propera amb 
el club català, però sí casual perquè ha estat l’escenari de partits per 
on el Barça ha transitat amb destinació a les tres primeres finals de la 
Copa d’Europa que va disputar.

Praga, per tant, és només una excusa.
El primer cop, l’any 1961, va ser un lloc de passada; el segon, el 

1985, l’escenari d’un triomf però l’inici del que temps després seria 
l’ensorrament d’un projecte, i el tercer, 1992, l’indret d’una derrota, 
sense més conseqüències, però casualment el punt de la història en 
què el barcelonisme va admetre el mot entorn com a paraula en el seu 
diccionari. A Praga, doncs, comença el relat.

Neix l’entorn

El 31 de maig del 1961 el Barça es preparava per assolir una gran 
fita a Berna; l’obtenció del Sant Grial, de la seva primera Copa d’Eu-
ropa. La possibilitat de trencar amb cinc anys de domini abassegador 
del Madrid al Continent. Desvinculat Helenio Herrera del Barça, ar-
ran d’uns fets que havien aixecat molta polseguera a l’entitat en l’an-
terior temporada, en la qual el Barça va perdre estranyament en les 

Praga, 1961
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semifinals de la Copa d’Europa contra el Madrid per un doble 
3-1, després que el mític HH amenacés l’entitat en el partit d’anada a 
Madrid que si no pujaven les primes l’equip no rendiria al 100%, com 
sospitosament sembla que podria haver succeït, l’entitat catalana ara sí 
que de debò semblava que no tindria més inconvenients en el seu camí 
cap a la glòria que 90 irrellevants minuts de futbol contra el Benfica. 
Abans s’havien quedat en el camí el Lierse, el Reial Madrid, l’Sparta 
de Praga i el temible Hamburg, al qual el Barça va haver de derro-
tar en un tercer partit després d’haver acabat en igualtat la semifinal. 
Aquella va ser a Berna la final dels pals, i així ha volgut ser recordada 
perquè part del barcelonisme si alguna cosa ha desenvolupat durant la 
seva història, al marge de ser una gran entitat, ha estat la recerca de 
justificacions i coartades per explicar les seves derrotes. Els pals i una 
mala tarda de futbol a Berna s’han perpetuat durant la història com 
els motius per explicar una decepció que va conduir l’entitat a sumar 
a partir de llavors catorze anys sense l’obtenció de la Lliga i transitar 
per un dels períodes més nefastos esportivament parlant de la història 
del club.

D’aquell partit a Berna i d’aquell equip van quedar els tres pals 
contra la porteria de Costa Pereira i un 3-2 que potser no feia justícia 
a la superioritat barcelonista, encara que l’any següent el Benfica va 
tornar a guanyar la Copa d’Europa. Tot va quedar en autoproclamar-
se “campions de la desgràcia”. Però aquella feblesa expressada a l’estadi 
Wankdorf no era més que la constatació que el mal de l’equip reflectia 
el desconcert en l’entitat.

El Barça havia fitxat l’Helenio Herrera feia tres temporades, a l’abril 
del 1958. En el primer any va guanyar la Lliga i la Copa. Alertat pels 
antagonismes que ja de ben lluny acompanyaven l’entitat i les disputes 
tribals internes amb les seves corresponents guerres, HH va fer el que 
molts tècnics després han provat d’aconseguir amb més o menys èxit; 
aclaparar tota l’atenció, negar el protagonisme a tothom que l’envol-
tava i posar taps a les oïdes dels seus jugadors perquè visquessin del 
futbol i al marge de tot l’enrenou enquistat en l’entitat. I prou que ho 
va aconseguir. Primer, va considerar dispensables els serveis del mític 
Josep Samitier, el qual, marginat i apartat de les seves funcions, va 
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tornar a fer el viatge cap a la capital de l’Estat com anys enrere i va 
fitxar com a director tècnic del Reial Madrid. Una segona mesura 
d’HH, molt més controvertida, va propiciar una de les primeres grans 
disputes a la grada del Camp Nou per la idolatria de dos jugadors: 
Kubala i Luis Suárez. HH no va acceptar el paper de vedet de l’astre 
hongarès i el va relegar a la suplència reiteradament. Alhora, HH va 
dispensar totes les atencions a l’estrella emergent, el jove gallec Luis 
Suárez. Naixia el kubalisme davant el suarisme, els kubalistes contra 
els suaristes. En definitiva, els que estaven amb l’Helenio o en contra. 
El pols de sempre a can Barça. Uns contra els altres amb la mateixa sa-
marreta. La inacabable guerra civil pels motius que fossin. Bé, el motiu 
anava a petar a la llotja. Francesc Miró-Sans, el controvertit president 
barcelonista, malgrat ser una de les baules que unia el porró umbilical 
de la presidència del club, no era una persona estimada per part de 
l’aficionat. Una de les pancartes el dia de les eleccions a Can Barça 
anys enrere deixava prou clar per què a una part del barcelonisme no 
agradava gens Miró-Sans: “Amb Casajoana, ballaràs la sardana; amb 
aquest mussol, cantaràs el cara al sol”. Van ser les eleccions del 1953 
entre Amat Casajoana Pfeifer i Francesc Miró-Sans i Casacuberta, el 
mateix que va dedicar a Franco la primera Lliga d’HH el 1958. No és 
estrany, llavors, que per aquesta relació entre el president, l’entrenador 
i l’estrella emergent, part del Camp Nou fos pro Kubala i l’altra pro 
Suárez, quan en el fons el que també es representava era un moviment 
contestatari contra Miró-Sans davant la posició dels seus seguidors.

Aquest pols es va viure a la grada i a la premsa, però va ser irrelle-
vant en el vestidor, on Suárez sempre es va mostrar respectuós amb la 
llegenda i amb el mite vivent que era el gran Kubala, el jugador que 
havia engrandit el Barça gràcies al seu futbol.

De fet, i per curar-se en salut, al final d’aquella primera temporada 
d’HH al Barça, la junta directiva va emetre un comunicat públic en 
el qual tirava per terra tota la mística de Kubala, per molta raó que 
pogués tenir en el fons:

Kubala ha estat sancionat set cops per incompareixença en els entre-
naments sense justificació. Aquesta situació ha culminat quan s’ha negat 
el citat jugador a ser alineat pel partit contra l’Inter, en la Copa de Fires. 
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