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Introducció

Som a mig juny del 2003. L’estiu encara no ha arribat a Barcelona, 
però això és un dir perquè la seva principal característica, la calor, fa 
dies que s’ha instal·lat a la ciutat. Durant tot el matí milers de barcelo-
nistes han pelegrinat al Miniestadi per participar en una de les elecci-
ons més concorregudes de la història del FC Barcelona. Hores després 
del dinar, quan ja ha decaigut força la massiva presència de socis del 
matí i migdia, encara que no la calor, que continua collant de valent, 
apareix pel gol sud del Miniestadi un dels grans personatges del barce-
lonisme en els darrers trenta anys. Acostumat a rebre tot tipus d’aten-
cions i reconeixements, si no escridassades, transita desapercebut per a 
la majoria de les persones que són al voltant del petit estadi de l’entitat 
catalana. Camuflat en unes ulleres que van marcar força en els setanta 
i acompanyat d’un parell de persones i de la seva inseparable dona, 
Maria Lluïsa Navarro, Josep Lluís Núñez entra en una de les seves 
obres arquitectòniques gairebé com un desconegut, desapercebut com 
un soci anònim. No ha volgut perdre’s una de les poques oportunitats 
que té la parròquia barcelonista de manifestar el seu parer, d’exercir un 
dels seus drets com és acudir a una votació per triar president. Dels sis 
candidats que hi concorren, es fa difícil apostar per quin es decantarà 
Núñez. Potser per en Josep Martínez Rovira, que en la darrera setma-
na, ja amb un punt de desesperació i amb l’ànim d’assolir el protago-
nisme que no ha trobat, ha volgut reclamar el vot nuñista i atiar un dels 
seus símbols, com és Valero Rivera, el gran tècnic llorejat de la secció 
d’handbol, que s’ha posicionat sense dissimulació com a futur director 
general esportiu de l’entitat. O potser el vot és en blanc. Millor que ell 
no sap ningú quina és la seva tria. I millor que ell no ho sap ningú que 
el barcelonisme és a punt de viure una veritable revolució, un foc nou, 
un punt final. La història es repeteix, com aquell 1978.

En aquest 2003 s’escenifica l’adéu al nuñisme i a les seves verte-
bracions. Ningú com ell no sap el que el Barça està reclamant, perquè 
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al cap i a la fi és el mateix que el 1978 va demanar l’associat culer: 
un trencament amb el passat, la ruptura del porró que representava 
que durant decennis un tipus molt determinat de soci barcelonista, 
pertanyent a la burgesia i també al sector tèxtil, i el desitjat inici d’un 
període de glòria i una manera diferent de governar l’entitat. 

Núñez, el gran president del Barça de finals del segle xx, diposita-
va amb una inusual indiferència la seva papereta en una del centenar 
d’urnes disposades en el Miniestadi. Una mica més tard d’aquest gest, 
de recollir-se amb la seva dona i de rebre tantes mirades desapassio-
nades com alguna encaixada de socis que encara el volien recordar, es 
produïa el trencament definitiu amb una manera de governar el club 
i de mirar cap al futur. En el nodrit passadís de la primera graderia de 
la zona del lateral del Miniestadi, qui estava a punt de ser proclamat 
president del FC Barcelona, Joan Laporta, anava a l’encontre d’un 
altre barcelonista il·lustre, Johan Cruyff, que també va voler exercir el 
seu dret a vot. Laporta es va fondre en una abraçada sense complexos 
davant de dotzenes de càmeres, de fotògrafs, periodistes i aficionats, 
que no paraven d’encoratjar el moment amb crits i consignes d’un 
canvi que era a un instant de produir-se.

Ironies del destí; dos dels personatges que més havien assotat 
Núñez els darrers anys prenien les regnes del club emparats en un dels 
suports de la massa barcelonista més inqüestionables de tots els temps. 
Aquella nit del 15 de juny del 2003, 27.138 socis del Barça, que repre-
sentaven el 52,57% de la massa social que havia anat a votar, s’havien 
decantat pel canvi més radical que s’oferia en la llarga llista de can-
didats, completada amb Lluís Bassat (16.412 vots, un 31,8%), Jordi 
Majó (2.490, 4,82%), Josep Martínez Rovira (2.388, 4,63%), Josep 
Maria Minguella (1.867, 3,62%) i Jaume Llauradó (987, 1,91%).

Anem corrents al 6 de juliol del 2008. Cinc anys després. Estem 
en una torre luxosa a prop de Puigcerdà i al Camp Nou. En el recinte 
barcelonista, els responsables de premsa del FC Barcelona no poden 
satisfer la informació que els reclama la premsa. Resulta difícil infor-
mar de quan s’acostaran els barcelonistes il·lustres a votar la moció de 
censura, perquè hi ha un descontrol absolut no imputable al Barça i sí 
als protagonistes, que volen el seu espai per treure un rendiment per-
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sonal davant els mitjans i no acaben de concretar a quina hora s’acos-
taran a la seva taula per dipositar el vot. I Núñez, vindrà a votar? De 
fet, podria ser l’instant més morbós dels darrers anys a can Barça; el 
caçador caçat. Joan Laporta, que havia impulsat una moció de censura 
justament deu anys enrere amb el seu col·lectiu opositor anomenat 
L’Elefant Blau, restava a l’espera que Núñez, objecte del seu vot de 
censura, s’acostés al Camp Nou per donar un impuls contra el llavors 
president del Barça. Però Núñez no respira, i sí en canvi vells amics, 
gent propera a l’expresident que en petit comitè garanteixen la seva 
assistència.

Josep Lluís Núñez i la seva dona pugen a mitja tarda a un cotxe que 
els ha de baixar des de la Cerdanya a Barcelona. Núñez el desaparegut, 
l’invisible expresident del FC Barcelona els darrers anys torna a un 
escenari electoral com a secundari. Hores abans, dotzenes de persones 
han escridassat Laporta i han victorejat en Sandro Rosell, on resideix 
l’esperança de força barcelonistes que el desitgen com a president en 
breu. El barcelonisme viu moments de molta agitació. Ningú no espe-
rava que un grup de socis, liderats per l’advocat Oriol Giralt, pogués 
recollir prou signatures per impulsar la votació d’una moció de censura 
per enderrocar el president del Barça i tota la seva junta. Bé, a can 
Barça tot és possible, i més si l’entitat fa dues temporades seguides que 
no obté un títol, quan la previsió era continuar sumant èxits a les dues 
Lligues consecutives i una Lliga de Campions reunides abans d’entrar 
en el bienni negre.

Però, contràriament a la percepció de molts barcelonistes i al posat 
de la directiva del club català, la moció de censura ja s’està votant, 
en què una part important del nou entorn del club, i del vell també, 
empeny alhora per fer fora Laporta, des de la nova icona barcelonista, 
l’exdirectiu Sandro Rosell, dimitit tres anys abans per discrepàncies 
amb Laporta, fins a vells rockers d’aquesta religió esportiva i social 
anomenada barcelonisme, personificat en Josep Lluís Núñez. Tots a 
l’una al Camp Nou un calorós 6 de juliol del 2008 per fer fora Joan 
Laporta.

Per a molts barcelonistes, Rosell esdevé l’esperança d’un futur més 
reeixit que el del moment. Però aquell dia Rosell també va haver de 
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compartir protagonisme amb Núñez. Qui és Núñez per a molts joves 
barcelonistes que el veuen entrar pel gol nord envoltat de dotzenes de 
seguidors cridant el seu nom, embogides amb la seva presència i de-
manant-li que torni? Que torni a on? En la segona graderia del Camp 
Nou, Núñez i la seva dona no poden acostar-se a la mesa 58 per la 
immensa gentada que s’hi aplega. Càntics a favor de l’expresident i 
contra l’actual. Una congregació de mitjans de comunicació com feia 
anys que no el secundaven. Escortat per seguretat privada del club i 
vells amics, Núñez diposita la seva papereta en l’urna, força emocio-
nat. Crits eixordadors, càntics i consignes al seu favor, inspirades per 
mitja dotzena de Boixos Nois, el grup radical d’animadors barcelo-
nistes que la tenen votada a Laporta, i continuades per un munt de 
gent incalculable que fa irrespirable l’ambient, malgrat que el sostre, 
en forma d’escales invertides dins de la segona graderia, és prou alt per 
sentir-se relativament alleugerit.

“Però, qui és aquest?”, comenten dos joves perplexos a la rampa des 
d’on es podia seguir el bany de masses de l’expresident barcelonista, 
després que, potser, acabessin de dipositar el seu vot o tan sols acom-
panyar un familiar a fer-ho. “És el Núñez”, respon una persona adulta 
amb cara inexpressiva mentre els crits cada vegada ressonen amb més 
força.

Un cop fora, Núñez s’atura un munt de cops per rebre felicitacions, 
agraïments i escoltar desitjos d’un retorn que mai no es produirà. I 
quatre cops més es va voler aturar per parlar amb la premsa. Amb un 
únic missatge, repetit quatre cops:

Estic molt dolgut i trist. El club hauria de tenir un patrimoni de 
40.000 milions de pessetes i de fons propis i fa dos dies van dir [l’actual 
junta] que només tenen 3.000 milions. Lamento que no s’hagin demanat 
responsabilitats. El soci ha sigut generós amb aquesta junta directiva, que 
ha tingut fets molt greus que la premsa ha passat per alt. El 1998 va dir 
[Laporta] que si la moció guanyava en vots, jo havia de dimitir.

I va marxar per on havia arribat.
Abans d’acostar-se la mitjanit, les urnes desvetllaven que el 60,60% 

dels socis que havien anat a votar ho havien fet contra la junta i que 
només, encara que suficient, el 37,75% donava suport a Laporta i els 
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Trencadissa en l’entorn barcelonista

Entorn és un mot que ha cobrat una força extraordinària en el 
barcelonisme des que Johan Cruyff li va donar carta de naturalesa a 
començaments dels anys noranta. Ell es referia a tot allò que el per-
torbava o simplement podia resultar una amenaça per assolir les seves 
fites en el club. Per a ell, tot allò que interferís en la seva tasca al front 
de la direcció del FC Barcelona, des de la directiva, passant pels mit-
jans de comunicació, representants de futbolistes, equips rivals, àrbi-
tres i executius de l’entitat, entre d’altres, era l’entorn. Però l’entorn no 
neix i mor amb Cruyff. Parlar d’entorn al Barça ve de lluny. El Barça 
sempre ha tingut un entorn, i potser molt més agitat i erosionador del 
que l’aficionat creu ben entrat el segle xxi. La gran diferència que es 
trobaran en l’anàlisi d’un entorn de la meitat del segle passat i l’actual 
consisteix en la complexitat que hi ha ara en els mitjans de comunica-
ció i la gran quantitat d’altaveus que permeten fer crítica al Barça.

Abans el Barça interessava tant o més als aficionats que en l’actuali-
tat, però el model informatiu estava limitat per una política restrictiva 
en la llibertat d’expressió. Hi havia televisió, ràdio i premsa, però el de-
bat respecte al Barça se sustentava en el caliu de les penyes i en el Camp 
Nou, a més a més de les revistes exclusives de temàtica barcelonista 
com la RB. Revista Barcelonista o la revista Barça. Era, de fet, en les 
penyes on es coïen els veritables moviments favorables o en contra de 
les directives, jugadors o entrenadors. Més que bona premsa, el club 
necessitava bona relació amb les penyes, cosa que no sempre va ser 
així, fins al punt d’iniciar-se un corrent molt crític des d’un sector pe-
nyístic que disposava d’un gran suport de la massa social, per la manca 
de resultats en els anys seixanta i per la feblesa econòmica de l’entitat, 
producte del negoci gens acurat en la construcció del Camp Nou i la 
venda de les Corts. Els calés no eren a la caixa i el club no podia tenir 
els millors jugadors i, en conseqüència, tampoc aspirar als títols. El 
control de l’entitat durant tots aquests anys, en mans de representants 
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del sector tèxtil, també va ser motiu d’afartament per part d’un entorn 
culer rendit per no sortir del pou on el Barça s’havia encallat des de 
començaments dels seixanta.

Sota la protecció d’una de les penyes barcelonistes més actives, com 
era la PB Solera, en la qual el seu president i futur candidat a les elec-
cions a la presidència del club el 1978, Nicolau Casaus, era el timoner, 
l’entorn barcelonista de l’època va intentar sense èxit l’assalt al govern 
del Barça en les eleccions del 1969, donant suport a Pere Baret, i el 
1973, a Lluís Casacuberta.

No va ser fins el 1978 que es va dissenyar una tercera i última estra-
tègia per assolir el control del club i apartar els històrics dirigents del 
tèxtil, quan aquest entorn crític va donar suport a Josep Lluís Núñez, 
a la vegada que creava una candidatura paral·lela per dispersar el vot 
catalanista, que se’l van repartir entre Ferran Ariño i Nicolau Casaus.

Assolida la presidència per part de Núñez i integrant de cop i volta 
Casaus en la directiva, l’històric entorn barcelonista quedava neutra-
litzat i liquidat per fer-se fort dins del club. Un altre entorn latent li 
va sorgir a Núñez, però de poc recorregut. Era l’integrat pels antics 
dirigents del club, al voltant de la figura d’Agustí Montal, i amb una 
aroma marcadament política, especialment per aquells dirigents naci-
onalistes que veien en el Barça, i el seu control a través de tercers, una 
eina d’expansió del catalanisme. La gran crisi del sector tèxtil en els 
setanta i vuitanta, la força amb la qual va irrompre Núñez en el seu 
primer mandat, les constants amenaces i crítiques llençades des de 
la nova junta contra els anteriors gestors per suposada mala gestió i 
l’incipient naixement de la coalició CiU, on el polític Jordi Pujol, ani-
mador a l’ombra de les darreres eleccions a la presidència del Barça, no 
volia indisposar-se amb ningú per evitar problemes en el seu objectiu 
d’assolir la Generalitat el 1980, van propiciar un espai força tranquil 
per a Núñez. A excepció dels mitjans de comunicació de tall esquerrà, 
al voltant de l’empresari Sebastià Auger (Mundo Diario, Tele/eXprés i 
4-2-4), a més d’El Correo Catalán i d’altres, que van fuetejar Núñez 
fins que se’ls va acabar la vida i van tancar tots.

Malgrat que Núñez, en el seu recorregut final com a president del 
Barça, va patir un assetjament desproporcionat per part d’un gran sec-
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Després d’exhaurir-se el curt regnat de la junta gestora que va pre-
sidir Antoni Julià Capmany, un cop dimitit Francesc Miró-Sans, el 
Barça va tornar a convocar unes eleccions presidencials amb només dos 
candidats: Jaume Fuset i Enric Llaudet, aquest amb un programa elec-
toral força ajustat però en el qual destacava la canalització de la feina 
de l’ídol Ladislao Kubala en una escola de futbolistes que pretenia crear 
el club. Cal recordar que el Barça venia de perdre la Copa d’Europa a 
Berna (Barça-Benfica, 3-2; 31 de maig del 1961), de vendre a l’Inter de 
Milà la seva estrella emergent, Luis Suárez, i que l’històric Kubala va 
ser empès a penjar les botes, contràriament al seu desig.

En aquell temps, davant el desconcert i desànim que regnava en el 
club, autoritats del barcelonisme van intentar reanimar el club donant 
volada a una candidatura única liderada pel sempre reclamat Narcís de 
Carreras aquell 1961, encara que set anys més tard acceptaria la invita-
ció pel mateix objectiu. Coneguda aquesta negativa, dos dels directius 
de Miró-Sans que havien dimitit per les pràctiques dictatorials del lla-
vors president, Llaudet i Fuset van fer un pas endavant i van concórrer 
a les eleccions. Si algú ha tingut alguna vegada el dubte de quina ha de 
ser la funció d’una junta gestora, només cal recordar que en aquest pe-
ríode interregnes, la junta provisional d’Antoni Julià de Capmany va 
vendre l’estrella barcelonista, Luis Suárez, a l’Inter de Milà, entrenat 
per Helenio Herrera. Val a dir que els dos candidats van donar el seu 
vistiplau en la venda. No val a dir que la venda va alleugerir la fràgil 
economia barcelonista però va resultar un error històric, en perdre una 
perla com era el davanter gallec.

Llaudet va guanyar aquelles eleccions contra Fuset per un ajustat 
122 a 99, en una època en la qual encara es mantenia la votació a 
càrrec dels compromissaris i no s’havia instaurat el sufragi universal, 
fet que es produiria a les eleccions del 1978, malgrat que el 1953 ja 

Enric Llaudet
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va haver-hi una intent d’eleccions democràtiques. En les eleccions del 
14 de novembre del 1953, Francesc Miró-Sans va guanyar a Amat Ca-
sajoana Pfeifer per 8.767 vots contra 8.460, en les primeres votacions 
democràtiques en època franquista, encara que hi havia un fet que les 
feia perverses: no podien votar les dones ni els socis que no tinguessin 
una antiguitat mínima de dos anys, ni els menors de 21 anys.

La presidència de dos mandats d’Enric Llaudet va estar llastada 
per un greu problema en el club que s’arrossegava de la impossibilitat 
de poder vendre els terrenys del camp de les Corts, inconvenient que 
va afectar de ple les possibilitats del Barça de gastar-se els calés en 
bons jugadors, ja que, a diferència de l’actualitat, el club no disposava 
de patrocinadors ni d’un contracte de televisió amb els quals hagués 
pogut demanar uns diners a compte. Collar encara més el soci no es 
va ni contemplar. Aquest aspecte va ser determinant perquè el Barça 
iniciés la travessia pel desert en el capítol de títols, encara que també 
va ajudar-hi força el desencert en la contractació de tècnics i jugadors. 
Tot amanit va provocar un dels mandats més pobres en títols de la 
història del club barcelonista.

Però el veritable taló d’Aquil·les, l’autèntic mal d’aquell Barça, va 
ser la incapacitat que va tenir per recuperar-se de la faraònica obra que 
va representar la construcció del Camp Nou, icona del barcelonisme 
que està a l’alçada de l’escut i que al setembre del 2007 va fer els cin-
quanta anys, però que va ser un mort que va debilitar en excés la idea 
de tornar a fer un Barça campió.

El Camp Nou es va inaugurar el 24 de setembre, dia de la Mer-
cè, del 1957. Havia estat projectat pels arquitectes Francesc Mitjans, 
Lorenzo García i Josep Soteres. La previsió de cobrir despeses es va 
establir a partir del pagament anticipat dels nous socis i abonats dels 
següents tres i cinc anys. Però al final, el pressupost es va disparar i el 
Barça va haver de demanar crèdits per valor d’uns setanta milions de 
pessetes, a més d’emetre obligacions hipotecàries i bons de caixa, per 
un valor total de 160 milions. El pressupost inicial per a la construcció 
d’un Camp Nou per a 93.053 aficionats es va establir l’any 1955 en 
66,5 milions de pessetes, però la veritat és que l’import final del pro-
jecte va pujar a 288 milions de pessetes. Per evitar malastrugança en 
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el futur, l’entrenador barcelonista Domènec Balmanya va arreglar amb 
l’equip la selecció de Varsòvia, primer rival del Barça en el Camp Nou, 
que el primer gol el marqués el conjunt català el dia de la inauguració 
de l’estadi. I aquest va arribar del peu d’Eulogio Martínez.

L’Ajuntament va concedir un any després de la proclamació de 
Llaudet com a president la requalificació dels terrenys. Però, de fet, no 
va ser fins el 13 d’agost del 1965 que el consell de ministres franquista va 
autoritzar la requalificació definitiva de les Corts de zona verda a ur-
banitzable, una alegria per a l’entitat, que al febrer del 1966 ja va poder 
enderrocar el vell monument, però una nova desgràcia per a la ciutat, 
que s’havia convertit en un pastís per als especuladors urbanístics de 
primera magnitud que, com el corcó, enderrocaven autèntiques perles 
arquitectòniques com eren els seus edificis modernistes i ofegaven la 
ciutat sense espais verds, herència que va recollir l’Ajuntament demò-
crata anys més tard, i els seus ciutadans.

El 18 de maig del 1966 es va signar la venda de les Corts per 226 mi-
lions de pessetes (1,36 milions d’euros). Va ser a partir de llavors, un any 
abans que plegués Llaudet, que el Barça va poder començar a tapar els 
seus forats, però no de la manera que hauria volgut, ja que els pagaments 
dels 226 milions de pessetes es van fer fraccionats en quatre anys.

Enric Llaudet va tornar a guanyar la presidència en unes segones 
eleccions, el 15 de maig del 1965, després d’imposar-se a l’empre-
sari hoteler Josep Maria Vendrell, excap de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, 164 vots contra 35, en unes noves eleccions pel sistema 
de compromissaris.

Durant aquests anys d’inconcreció en la venda de les Corts, Llau-
det va refusar de ple dues propostes que li van arribar de Can Perico. 
El vicepresident espanyolista Joan Vilà Reyes (imputat anys més tard 
pel frau en el cas Matesa) va sondejar la possibilitat que el Barça ven-
gués a l’Espanyol l’estadi de les Corts, proposta a la qual Llaudet es va 
negar en rodó, idèntica resposta que va donar quan el mateix directiu 
va proposar al conjunt barcelonista compartir el Camp Nou, com ho 
fan en l’actualitat els equips italians, on en el mateix camp juguen els 
dos equips de la ciutat (Milan i Inter, al Giuseppe Meazza de Milà, i 
Roma i Lazio, a l’Olímpic de Roma, per exemple).
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