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Introducció

“Les idees mouen el món només si abans 
s’han transformat en sentiments”

Elizabeth Taylor, actriu (1932-2011)

“Qui és Pep Guardiola? És fàcil dir que és un ídol de 
masses pel seu èxit com a entrenador en el Barça. L’admi-
ració vers ell és fàcil d’entendre. Està fent que el seu equip 
de futbol aconsegueixi triomfs mai vistos i que jugui com 
els més vells no recorden haver vist jugar cap altre equip. 
Però si es redueix la seva figura a això o a fer-lo servir 
d’exemple en els àmbits més diversos seria circumscriure 
la seva personalitat només al seu èxit professional. Seria, 
efectivament, un personatge molt potent, però no dei-
xaria de ser una moda passatgera amb un principi i un 
final, el dia que els bons resultats s’acabin. Pep Guardiola 
i Sala és molt més que això. I ja ho era abans de ser un 
entrenador d’èxit i ho serà quan deixi de ser-ho. Aquesta 
és la tesi d’aquest llibre. El retrat d’una persona de con-
viccions fermes, de valors profunds, d’idees àmplies, que 
té la tenacitat d’aplicar-les i la capacitat d’explicar-les. I si 
per saber qui és Pep Guardiola hem de fer poc més que es-
coltar-lo? Escoltar-lo i interpretar-lo. Això és el que pro-
posa aquest llibre. L’apropament a Guardiola no és un 
problema de transparència. Ell és clar com l’aigua i així 
s’exposa davant la realitat. Apropar-s’hi és una qüestió 
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de profunditat, d’endinsar-se en el contingut de la seva 
manera de ser i de fer. El conjunt de frases que es presen-
ten pretenen compondre el tot de la seva persona. De les 
moltes que hi ha, val la pena avançar-ne dues perquè són 
una bona síntesi de la personalitat del protagonista. Una 
és del periodista Ramon Besa, que defineix Guardiola de 
la manera següent: “Guardiola no ha necessitat res més 
que la pilota i la paraula per seduir els jugadors i els afi-
cionats. Té credibilitat, és humil i aprèn cada dia. L’avala 
la seva formació humanística, respectuós amb l’ètica del 
comportament, i també la intel·ligència.” L’altra definició 
és d’ell mateix; i és del 2001, quan encara era jugador i 
el paper d’entrenador d’èxit quedava encara molt lluny: 
“A mi el que m’agradaria és que la gent es quedés amb 
el registre Guardiola, amb una manera de ser, amb un 
personatge que sigui creïble i que, per sobre de qualse-
vol cosa, sempre va procurar ser coherent. Res més.” Res 
més, no. De moment, molt més. El viatge per la vida i el 
futbol de Pep Guardiola.

Què és el futbol sinó una gran fàbrica d’emocions, de 
sentiments? Però, on es pot arribar en el futbol d’avui dia 
si no es tenen unes quantes bones idees, s’està immunit-
zat al virus de la fama i s’és valent i positiu? Vés a saber, 
però segur que no on ja ha arribat Pep Guardiola, que ha 
tingut l’èxit més impactant i merescut que es coneix en 
el seu debut com a entrenador. Harmonitzar pensament 
i sentiments no està a l’abast de qualsevol. Guardiola, de 
tota manera, no necessita les comparacions perquè es 
valori el que està fent. Té prou magnitud qui és ell i el 
que fa perquè se’l valori per ell mateix. Això sí, en aquest 
món en què tot se sap de seguida, Guardiola ja és un 
referent també més enllà del planeta futbolístic. Les es-
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coles de negocis i les universitats ja estudien i ensenyen 
el seu cas com a exemple de lideratge. Ell, sent com és, 
segur que deu pensar que se’n fa un gra massa. I potser 
té raó. Però abans de donar-li la raó del tot, val la pena 
potser fer el viatge pel seu pensament, les seves inquie-
tuds, les seves afinitats que proposa aquest llibre.

Abans de començar, però, m’agradaria aportar dues 
referències inicialment ben allunyades del protagonista 
del llibre, però que, potser perquè em van arribar quan ja 
estava imbuït en l’elaboració d’aquest llibre, ara em sem-
blen fonamentals per entendre qui és Pep Guardiola i el 
significat de la seva manera de passar per la vida. Una 
té a veure amb el concepte de lideratge, però precisa-
ment m’agrada i m’ha cridat l’atenció perquè no és gens 
acadèmica ni sembla de manual d’autoajuda, sinó molt 
més propera a la connexió de l’ànima amb l’intel·lecte. 
Es dóna la casualitat que la cita és d’un exdirectiu del FC 
Barcelona, encara que s’ha d’aclarir que pertany a l’exer-
cici de la seva activitat professional com a economista. 
En una entrevista en un diari sobre la crisi econòmica 
mundial, Xavier Sala i Martín exposava el seu punt de 
vista sobre la qüestió i criticava la falta de lideratge del 
president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Za-
patero, per fer sortir l’Estat espanyol de la situació. Ell ho 
contraposava a la seva idea del que ha de caracteritzar 
algú que té grans responsabilitats i ha de prendre decisi-
ons importants. Deia Sala i Martín: “Dir la veritat i fer el 
que és necessari, aquesta és l’essència del lideratge.” No 
em facin dir per què (potser la resposta la tindran des-
prés de llegir el llibre), però immediatament vaig pensar 
que això era un retrat de Pep Guardiola. “Dir la veritat” 
és exposar les idees pròpies i també és no buscar mai 
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excuses ni amagar-se. I “fer el que és necessari” és ac-
tuar a partir de les idees i la manera de ser d’un mateix 
i prendre les decisions, fàcils o dif ícils, que responguin 
a aquests principis. Si és això, aquesta definició és Pep 
Guardiola.

L’altra referència és la cita que encapçala aquesta in-
troducció. Rebre al correu electrònic una frase cada dia 
sol ser una sorpresa agradable, però hi ha dies que ho 
és especialment. Els que estem subscrits a Minimalia.net 
vam rebre un dia del mes de juliol del 2009 aquesta fra-
se de la mítica actriu Elizabeth Taylor. A part que em 
va semblar molt suggerent i encertada, de seguida vaig 
pensar en Pep Guardiola. No és qüestió de comentar-la. 
Simplement em sembla la millor invitació per començar 
a llegir aquest llibre. Esperant que els passi com m’ha 
passat a mi, que el viatge cap a Pep Guardiola m’ha dut 
més enllà del que em pensava. Hi ha personatges inte-
ressants perquè són com són i pel que han fet i potser 
encara fan, però n’hi ha d’altres que, a més, tenen el do 
de retornar cap a qui s’hi apropa més coses de les que 
es podien esperar. I que fan que ens preguntem fins a 
quin punt intentar penetrar en algú altre és interessant si 
realment no és a través d’ells que podem penetrar en no-
saltres mateixos. Guardiola és d’aquests personatges que 
com més se sap d’ells, més ajuden a saber d’un mateix.

Hi ha entrenadors (i persones) a qui no val la pena 
ni sentir-los. Hi ha també entrenadors (i persones) que 
sentint-los n’hi ha prou. A Pep Guardiola se l’ha d’escol-
tar. Escoltin-lo.
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“oh, mare, cada dia quan obri la 
finestra veuré el Camp Nou!”

Milers i milers de nens catalans que han xutat i corre-
gut darrere d’una pilota des de fa moltes dècades han so-
miat que algun dia podrien jugar en el Barça. Als carrers 
i places dels seus pobles i ciutats han fet com els seus 
ídols en els partits improvisats quan arribava el que por-
tava la pilota, que solia ser també el que feia els equips 
perquè era un dels capitans que triaven alternativament 
els jugadors. Molt pocs ho han aconseguit, i cap ha ar-
ribat tan lluny com Pep Guardiola. Jugar a futbol i ser 
del Barça van ser dos fets naturals per a ell. El seu pare, 
quan podia aconseguir algun carnet, que no era gaire so-
vint, s’enduia el seu fill al Camp Nou, en el que era tot 
un esdeveniment per a tots dos. En el dia a dia de la seva 
infantesa Pep Guardiola va ser un nen que als carrers de 
Santpedor va esquinçar sabates, va trencar algun vidre i 
va aprofitar tots els moments del dia entre l’hora d’anar 
a l’escola al matí i la d’anar a dormir per jugar a futbol 
amb els seus amics i alguna amiga, com la seva veïna 
Pilar, una altra malalta de futbol. Va ser un de tants nens 
que cada any pels Reis demanaven una pilota, i a fe que 
l’amortitzaven. 

Ell era dels més petits però de seguida va destacar. I 
així va ser com va anar a parar al Gimnàstic de Manresa, 
on va tenir els seus primers entrenadors de futbol i pre-
ceptors esportius i vitals, el senyor Marsol i el senyor Ca-
sado. I com els van convidar a un partit contra el Barça 
al costat del Miniestadi i al cap de poc li van comunicar 
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“El Barça és molt complicat. Hi ha molt 
poca pau per treballar. És un problema 

històric del club”

El que s’estima és també el que fa patir. Pep Guardiola 
estima el Barça. I per això sovint pateix per ell. Intentar 
veure’n la realitat és una bona manera d’estimar-lo, per-
què és el primer pas per poder ajudar a millorar. Aquesta 
és la síntesi d’aquesta frase, perquè amb molt poques pa-
raules diu moltes coses: que el Barça és un club especial, 
que la convulsió forma part de la seva manera de ser, fins 
al punt que és un dels trets distintius de la seva identitat. 
Déu n’hi do. Ho va dir en una entrevista al programa 
La nit al dia, de Mònica Terribas, a TV3 el juny de l’any 
2005, quan per fi el Barça havia guanyat la Lliga després 
de cinc anys sense títols i una de les èpoques més con-
vulses de la seva història. Guardiola també va detallar 
aquell diagnòstic apuntant a les causes: “El gran fracàs és 
no gaudir de res i deixar-nos vèncer per l’enveja. És una 
de les raons de per què tenim tan poques copes d’Euro-
pa. És dif ícil gestionar i jugar en el Barça.” En una entre-
vista de Ramon Besa a El País quan encara era jugador 
blaugrana, el 1998, Guardiola aportava més elements 
per entendre les dificultats intrínseques del Barça: “En el 
futbol es parla molt de les persones i poc de futbol. En 
el Barça, per exemple, els temes de debat són les moca-
dorades, la crispació, la desidentificació. Jo em pregun-
to: si els sis títols aconseguits en els dos últims anys [amb 
Robson i Van Gaal] no han asserenat l’ambient, què és 
el que passa? Doncs que no tot són els resultats, i tam-
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poc la ideologia. S’ha de trobar un punt mitjà. Només hi 
ha una manera de comprometre futbolistes de diferents 
cultures: jugar bé a futbol.” Sens dubte, vist després de la 
seva primera temporada com a entrenador, tota una pre-
monició. Això sí, el Barça és un club en què, per molt bé 
que vagin les coses, no costa gaire que es puguin espat-
llar. També ho sap, i la temporada del seu debut ho va dir 
més d’una vegada, com ara en la prèvia del Gamper. “Els 
que coneixem aquest club sabem que de tranquil·litat, 
n’hi ha poca, i que aniran sortint coses durant la tem-
porada que haurem d’anar solucionant i tapant. Perquè 
nosaltres no podem controlar el que es publica ni el que 
sent la gent. El que puc dir és que estic preparat per quan 
s’acabi la calma i comenci la tempesta.” Sap de què parla, 
perquè sap com és el Barça. Però també és cert que de la 
manera que ha treballat les seves primeres temporades, 
el Barça pot ser un club una mica millor. Si més no, en 
palmarès, amb quatre copes d’Europa, ja comença a ser 
un dels més grans d’Europa.
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Guillermo Amor: “Afronta els 
reptes amb caràcter i està preparat 

intel·lectualment”

Guardiola sempre ha dit que Guillermo Amor va ser el 
seu mirall des que va arribar a la Masia. No podia ser de 
cap altra manera, Amor és un dels referents del llibre 
La meva gent, el meu futbol: “Tots els que vam estar a la 
Masia després de la teva estada, sabem que tu vas mar-
car la línia.” Amor, amb coneixement de causa, era dels 
que no tenien cap dubte que Guardiola ho faria bé, i en 
la frase escollida aporta dues raons fonamentals.
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“Sé que no els fallaré”

La presentació de Pep Guardiola va ser una revelació. 
Enmig d’un ambient molt enrarit pel lamentable rendi-
ment de l’equip durant les dues temporades següents a 
l’èxit a París i amb el president Laporta i la seva junta a les 
portes de la votació d’una moció de censura, la irrup-
ció de Pep Guardiola en el primer pla del club blaugrana 
va ser una benedicció. I no perquè es pugui dir això un 
cop vist el resultat de la seva feina (la Copa, la Lliga, i 
la Champions), sinó perquè el seu sentit comú, la seva 
capacitat de comunicació i la sensació d’autenticitat del 
seu discurs eren la millor medicina per a un club que 
s’havia tornat a endinsar en la seva tradicional dinàmi-
ca autodestructiva. És cert que el primer beneficiat de la 
feina de Guardiola va ser el president Laporta, castigat 
per més del seixanta per cent dels votants en la moció i per 
la dimissió en bloc de vuit directius, però la realitat, i 
al capdavall el més important, és que el conjunt del bar-
celonisme va poder recuperar les sensacions positives i 
constructives.

La roda de premsa de presentació de Guardiola el 17 
de juny del 2008 va ser saludada per tots els mitjans de co-
municació i per l’afició culer com l’acte fundacional que 
feia falta per capgirar la tendència negativa. El missatge 
de Pep Guardiola va ser molt potent. El 9 Esportiu va ti-
tular la seva edició de l’endemà amb un eloqüent “Clar i 
català” i, com la resta de mitjans, celebrava la intervenció 
del nou tècnic com un missatge de confiança, compro-
mís i responsabilitat. El que feia falta en tots els àmbits 
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del club, vaja. “Sento que estic preparat i que no els fa-
llaré” és la frase que sintetitza aquella declaració d’inten-
cions. La promesa més intel·ligent que es podia fer en 
aquell moment, però també la més sincera. En l’inestable 
món del futbol molt sovint es busca la seguretat, tot i 
saber que és impossible obtenir-la. Des d’aquest punt de 
vista, molts haurien volgut que se’ls prometessin títols. 
Guardiola no és dels que enganya ningú, i molt menys 
ell mateix. “M’agradaria prometre títols, però seria un 
error”, va dir. I per això va parlar d’esforç, de disciplina, 
de la voluntat inequívoca de fer un joc ofensiu, d’intentar 
convèncer els que dubtaven per la seva inexperiència. I 
era conscient que assumia aquella responsabilitat en un 
moment en què l’exigència eren els resultats immediats. 
“No demano ni tindré cent dies de gràcia. Sé que hem de 
començar a treballar ràpid i fort. Qui vulgui estar amb 
nosaltres des del principi, serà benvingut, i a la resta, ens 
els anirem guanyant més endavant.” Com sol ser habitu-
al en ell, tal dit, tal fet.
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“Entenc que desconfiessin de mi. 
No tenia experiència i venia de tercera. 

Jo també n’hauria dubtat”

És dif ícil acabar una història que encara continua. 
Hem fet un recorregut per les idees i la vida de Pep 
Guardiola i segurament hem pogut comprovar que la 
coherència del protagonista és tan sòlida com variades 
són les situacions que ha hagut d’afrontar i haurà encara 
de fer-ho. He triat aquesta frase per acabar aquest lli-
bre, aquest recorregut, perquè crec que diu molt d’ell, 
de quin material està fet. Però també perquè a la vegada 
expressa amb cruesa com són de primes i delicades les 
línies que separen l’èxit del fracàs, l’alegria de la triste-
sa, una trajectòria llarga d’una d’estroncada. No crec que 
importi haver fet un salt enrere en el temps en aquest 
relat cronològic de les seves tres temporades com a en-
trenador del Barça. Ens situem al final de la seva primera 
temporada, just després d’haver guanyat la Champions a 
l’estadi olímpic de Roma.

“Entenc que desconfiessin de mi. No tenia experièn-
cia i venia de tercera. Jo també n’hauria dubtat.” Un tipus 
que diu això la mateixa nit que acaba de guanyar la Copa 
d’Europa el seu primer any d’entrenador no és un tipus 
normal. Per molt que ho sigui. Ha de ser algú que té ga-
nes de dir-ho perquè creu que és necessari dir-ho. Ha 
de ser algú molt segur d’ell mateix, encara que no tingui 
gens de pudor a expressar els seus dubtes. Ha de ser algú 
amb molta capacitat i control mental, per molt que sigui 
tot expressivitat i no li costi exterioritzar les passions. 
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Ha de ser algú amb una educació profundament honesta 
per molt que hi hagi a qui, segurament sense conèixer-
lo, li sembli altiu i que sempre està pendent de fer posats. 
Ha de ser algú que rere la modèstia amaga el secret de la 
grandesa, que potser és no mostrar-la mai perquè trans-
llueixi en cada paraula, en cada gest. En qualsevol cas, 
algú gens contradictori. Recordar una de les coses que 
va dir el dia de la seva presentació tanca el cercle de la 
seva coherència: “Entenc els dubtes i sóc conscient que 
si estic aquí és per tot el que he fet en aquesta casa. No 
tinc experiència perquè només tinc 37 anys, ni cap mèrit 
a banda d’haver estat escollit per aquests senyors. Però 
no estic gens espantat.” 

De tota manera, pel que és el món del futbol, és dif ícil 
d’entendre que Guardiola digués això en el moment en 
què ho va dir, i potser només s’entén si se’l coneix molt 
bé o, si no es té aquesta sort, si hem estat capaços escol-
tant-lo i veient-lo d’adonar-nos de la seva coherència de 
pensament i obra, de la profunditat dels seus valors. La 
qüestió és que aquesta frase mereix ser l’última d’aquest 
llibre perquè és la que més es pot comentar sola. Si han 
arribat fins aquí i han entès que Guardiola digués això 
precisament en el moment de màxima glòria, en el mo-
ment en què els més vanitosos haurien aprofitat per pre-
sumir i fins tot per passar factura a qui els vingués de 
gust, en el moment en què fins i tot els més modestos 
dirien amb tota justícia: “potser sí que valc prou”, si ho 
entenen, doncs, potser haurà valgut la pena el passeig 
per les planes d’aquest llibre i les frases d’una persona 
gens comuna entre les persones més comunes.

Amb tota la perspectiva que potser ens pot donar 
aquest llibre, si ha aconseguit mínimament l’objectiu de 
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fer un retrat futbolístic i vital d’aquest home que és Pep 
Guardiola, si en aquest recull de frases i la contextualit-
zació corresponent hi ha un sentit i una coherència, si 
tot el que han llegit els ha pogut aproximar una mica a 
qui deu ser aquest nen que jugava als carrers de Santpe-
dor i ha arribat a ser l’entrenador de futbol més admirat 
del planeta Futbol, si fins i tot es poden haver emocionat 
una mica, si comprenen, en definitiva, que aquesta úl-
tima frase del llibre només la pot dir una persona intel-
ligent, coherent, apassionada i plena de talent, un home 
que sap transformar les bones idees en sentiments, com 
molt bé va saber formular Elizabeth Taylor, i que per 
això és capaç de transformar el món, la petita i modesta 
part de món que li ha pertocat habitar i projectar univer-
salment, i que es diu Pep Guardiola i tenim la sort que 
sigui català i l’entrenador del Barça, si han pogut arribar 
a aquesta conclusió, aquest llibre haurà valgut la pena. 
Voldrà dir que hem volgut i sabut escoltar Guardiola. I 
que esperem sentir-lo molts anys.
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