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Cruyff té la culpa de tot això. Nosaltres aquí només hem seguit el seu model. 
Ara el nostre pecat seria deixar-lo perdre. 

PeP Guardiola, 
3 de desembre del 2010
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Capítol 1

L’obra de Guardiola
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El Barça de Guardiola encaixa perfectament en el grup d’equips 
que passen a la història. En les tres primeres temporades i l’inici de 
la quarta, tres Lligues i dues Champions, una Copa, tres Supercopes 
d’Espanya, dues d’Europa i un Mundial de Clubs. Una sèrie com 
aquesta mereix més d’una lectura per donar-li el valor que té si ens 
imaginem per un moment aquests trofeus en mans de qualsevol altre 
equip com a millor camí per connectar amb la dimensió adequada. 
En total, 12 títols guanyats de 15 disputats. I derrotes dignes a l’al-
çada dels èxits: una final de Copa a la pròrroga, una semifinal de 
Champions i una eliminatòria de vuitens de Copa en què va guanyar 
la tornada al camp del Sevilla en una segona part per emmarcar. Els 
títols també van acompanyats de rècords de tots els colors: 16 victò-
ries consecutives a la Lliga; 99 punts com a nova plusmarca a la Lliga 
2009-2010; com a visitant, 23 partits encadenats invicte, 10 victòries 
consecutives, més punts en un campionat (46), més victòries (14) i 

Un Barça etern
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més gols (49); la millor primera volta de la història amb 52 punts i 
61 gols a favor; 31 partits guanyats en una lliga; 35 encadenats mar-
cant gol en una lliga; 158 gols a favor i 31 partits imbatut en una 
temporada oficial; 29 partits consecutius oficials invicte en totes les 
competicions; primer doblet Zamora (Valdés) i Pichichi (Messi) en 
la temporada 2009-2010; 6 títols de 6 en un any natural i el podi 
sencer de la Pilota d’Or 2010 (Messi, Iniesta i Xavi), com només ho 
havia aconseguit el Milan de Sacchi al 1988 (Van Basten, Gullit i 
Rijkaard) i 1989 (Van Basten, Baresi i Rijkaard), tot i que amb l’afe-
git romàntic i excepcional del seu origen completament blaugrana, 
producte del treball al futbol base. A més, el seu futbol també va 
inspirar els èxits internacionals de la selecció espanyola. Malgrat tot, 
l’obra avui encara és incompleta i només quan aquesta etapa s’acabi 
del tot, la perspectiva ens podrà ajudar a completar aquests tangibles 
per veure quina és la imatge definitiva en resultats d’aquest equip. 
Sigui com sigui i passi el que passi en el futur, els registres esportius 
destacats anteriorment són indiscutibles per aconseguir la primera 
obligació. Mai el Barça no havia viscut una època competitiva tan 
fèrtil, però tampoc mai no havia transmès tanta sensació de superio-
ritat, autoritat i seguretat des del millor gust futbolístic. 

L’arribada de Cruyff al club l’any 1988 va ser el xiulet inicial per 
començar a entendre aquest esport d’una manera determinada, en 
funció d’uns codis, unes habilitats i uns principis. Guardiola, que es va 
amarar d’aquesta mirada, ha evolucionat la idea com l’alumne avan-
tatjós fins al punt de trobar una versió inigualable que una generació 
d’actors plena de talent interpreten de manera privilegiada. A banda 
de sistemes tàctics, Cruyff ens va educar en una cultura que naixia 
en la passada com a element capital. Aquest gest tècnic aparentment 
senzill que consisteix a fer arribar la pilota a un company s’ha convertit 
en una eina tecnificada per relacionar-se, comunicar-se, expressar-se i 
defensar una personalitat atractiva. La passada assegura tenir la pos-
sessió i compartir allò que et fa guanyar un partit si ets capaç de fer-ho 
entrar a la porteria contrària. El tècnic holandès ens va repetir infinites 
vegades aquella frase tan simple, però que alhora era l’origen de tot 
plegat: “Si tu tens la pilota, el rival no la pot tenir.” 
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Els entrenaments es van omplir d’exercicis específics per conèixer 
els secrets de la passada, com el rondo o els jocs de posició, que només 
tenen com a objectiu passar-se la pilota tantes vegades com sigui pos-
sible sense perdre-la, amb les limitacions de tocs i espai que cadascú 
consideri convenient per elevar la dificultat del repte. Tot i que a algú li 
pugui semblar elemental, hi ha cultures futbolístiques que mai no han 
invertit temps en la passada, fins i tot la troben una pèrdua de temps 
que retarda l’aproximació de la pilota a la porteria rival. Anglaterra ha 
estat el paradís del futbol directe durant dècades, de la puntada llarga 
per allunyar la pilota de la teva àrea i la de traslladar-la a la contrària, 
encara que sigui sense precisió, per utilitzar posteriorment la força, la 
intensitat i el coratge en les segones jugades com a vehicles per com-
pletar l’atac a la porteria. En canvi, el Barça ha basat la seva identitat 
en la passada i tota la seva complexitat. No només es tracta d’enviar la 
pilota a un company, sinó que ha de ser al jugador desmarcat i s’ha de 
fer en el moment adequat, amb la direcció adequada, la força adequa-
da i de la manera adequada. Si la passada és el vehicle de comunicació, 
l’objectiu és conquerir els espais més conve nients per apropar-se a la 
porteria pel camí amb menys obstacles. En cada passada, hi ha mil 
missatges. Desconeguts per l’adversari, fami liars i comuns per als qui 
comparteixen el codi.

Es fa el camp gran per atacar amb amplitud i profunditat, el que 
afavoreix la precisió, i es fa el camp petit per defensar i agrupar l’equip 
lluny de porteria per limitar els metres on els adversaris es poden pas-
sar la pilota, marcar la línia del fora de joc gairebé a la frontera del 
migcamp. Per invertir bé la possessió, cal desxifrar on estan els espais 
verges, si per dintre o per fora, si per davant o per darrere de la defensa 
rival. Aquest és el primer pas per atacar bé, saber on pots fer mal per 
després utilitzar la distracció en una altra zona, amb la sobrecàrrega 
de companys i adversaris, abans de castigar l’escollida que ha quedat 
desprotegida convenientment. L’equip de Guardiola té una obra mes-
tra que representa aquesta idea en el Barça-Inter de la lligueta de la 
Champions el 24 de novembre del 2009. Era un partit clau perquè 
el Rubin Kazan s’havia convertit en el malson blaugrana i només li 
havia permès sumar un punt dels sis del doble enfrontament amb els 
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russos, i va fer perillar la classificació per als vuitens de final. A més, 
Ibrahimovic i Messi eren baixa per lesió. El tècnic va comprovar men-
tre revisava el partit de la primera volta a Milà que Chivu, el lateral 
esquerre de l’equip de Mourinho, tancava molt, es desplaçava cap a la 
zona central i descuidava la banda. Com que el Barça havia d’impro-
visar, va obrir Pedro a l’ala esquerra per fixar Maicon i va situar en una 
posició de fals extrem dret Iniesta. El manxec havia de buscar el sector 
central per barrejar-se amb xavi, Keita i Busquets, el que arrossegaria 
encara més el defensa romanès i generaria més espai exterior per a 
l’aparició puntual d’Alves. Tot va funcionar a la perfecció. El lateral 
blaugrana va arribar a la línia de fons de manera permanent per aquell 
carril desocupat i el segon gol va néixer en una jugada guionada. Iniesta 
va cap a dintre, estira Chivu cap al centre, juga més al mig cap a xavi, 
que al primer toc obre la pilota cap a l’espai exterior que s’havia generat 
a l’esquena del lateral romanès. Allà apareix Alves, que omple la banda, 
aixeca el cap i detecta l’arribada de Pedro des de l’altre costat per rema-
tar al segon pal i superar Julio César, que a la segona part també va sal-
var amb una mà miraculosa un cop de cap picat de xavi a una centrada 
d’Alves amb el mateix origen. El Barça va reunir-se al mig al voltant de 
la pilota, va posar l’ham a Chivu, que ja tenia tendència a picar-lo, i va 
castigar l’espai exterior que quedava despullat amb un dels seus argu-
ments més especials, els que proporciona el lateral brasiler. No hi ha un 
jugador al planeta com ell, amb la seva intensitat, ambició, profunditat, 
continuï tat i resistència. Una prova més que demostra que fins i tot les 
millors idees necessiten els millors executors per fer-les grans.

La infiltració de jugadors entre línies afavoreix el trànsit de la pos-
sessió, i genera constantment triangles per tot el terreny de joc que 
connecten les diferents parts de l’equip. En la fase d’elaboració, qual-
sevol jugador amb pilota ha de tenir com a mínim dues línies de pas-
sada per triar la més convenient i perseguir la meta d’eliminar les línies 
de pressió rivals, i estalviar al màxim els tocs per donar velocitat a la 
circulació i impedir les cobertures de l’adversari. En canvi, la pèrdua 
és el punt de sortida d’un augment d’intensitat i agressivitat sobre 
l’oponent amb pilota per obligar-lo a prendre una mala decisió, a més 
de reduir el marge de temps per maniobrar i el terreny per ser precís. 
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El Barça se sent còmode instal·lat en el camp rival, tot i que és perfec-
tament conscient que deixar molts metres a l’esquena de la defensa és 
un risc que només es pot minimitzar des de l’atenció i la permanent 
tensió. Un moment de relaxació o una distracció individual obre les 
portes a la connexió d’un passador amb un receptor rival en profundi-
tat per desafiar directament el porter en l’un contra un. 

Tot plegat obliga a pensar molt ràpid per decidir quina línia de 
passada es tria, a dominar la relació espai-temps per saber a quina 
velocitat has d’executar la maniobra per completar-la, a escollir on li 
passes la pilota al company per convidar-lo a executar l’acció següent 
i a ser molt precís per fer-li arribar la passada de manera delicada per 
ajudar-lo en el pas posterior. El domini de tantes variables només el 
poden exercir jugadors amb unes qualitats extraordinàries i amb una 
formació específica. Aquest procés estimula el talent i la responsabili-
tat. xavi sempre explica la primera ordre que va rebre quan va arribar a 
les categories inferiors del Barça: “No pots perdre la pilota.” La cultura 
blaugrana ha assimilat com a sacrilegi, excepte en cas d’emergència, no 
respectar el valor de la possessió i fer un refús en lloc de donar-li una 
utilitat i buscar la connexió amb un company. 

Per això mateix Cruyff va ensenyar-nos que la millor manera de ge-
nerar un escenari ideal per passar-se la pilota i limitar els perills de per-
dre-la era tenir més jugadors que el rival en una zona determinada. És 
a dir, tenir tres jugadors on hi ha la pilota si ells en tenen dos, o quatre 
si ells en tenen tres. Aquesta fórmula de la superioritat numèrica no 
garanteix res, perquè finalment tot dependrà de l’habilitat, precisió i 
concentració dels artistes, de l’aprofitament dels espais i de l’encert en 
la presa de decisions, però sempre hi haurà un jugador desmarcat i, 
per tant, una línia de passada segura que es podrà utilitzar. D’aquesta 
manera, el futbol es converteix en un esport de pilota i espais. Com el 
bàsquet, l’handbol o qualsevol altre col·lectiu, però amb un handicap: 
els peus són menys hàbils que les mans. A més, té altres especificitats 
que el diferencien, com que el camp és més gran i, per tant, hi ha més 
jugadors; com que no hi ha un límit de possessió com els 24 segons en 
bàsquet o l’actitud passiva en l’handbol; i com que una anotació és més 
difícil i, per tant, més transcendent.
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Respecte a l’essència

Tots aquests elements només estan enfocats amb un objectiu: atacar 
la porteria rival per fer gols. Com han fet, fan i faran sempre els nens 
que juguen al pati de l’escola. Tenir la pilota i utilitzar-la per buscar la 
porteria, i evitar els jugadors de l’equip contrari mitjançant l’engany, 
el canvi de ritme, la creativitat i la improvisació en forma de driblatges 
i passades. I quan la perds, intentar recuperar-la tan aviat com sigui 
possible des del desig i l’entusiasme per insistir en l’atac. La defensa 
no és un objectiu en la seva essència, robar la pilota només és un pas 
imprescindible per tornar a atacar o, el que és el mateix, gestionar 
els espais amb l’ús de la pilota. Probablement, aquesta connexió amb 
l’arrel del joc és la principal raó per la qual l’espectador s’identifica tan 
potentment amb la personalitat que el Barça defensa amb passió, a 
banda de la purament estètica d’un moviment harmònic. Com ja hem 
explicat, hi ha altres maneres d’interpretar aquest esport i sovint han 
tingut èxit, encara que més puntual que continuat, però els que inten-
ten impedir que el rival et faci gol i renuncien a la pilota com a element 
imprescindible, no connecten amb els que entenen el joc de manera 
lúdica i busquen divertir-se. No es pot oblidar que aquesta és la idea 
original que t’arrossega a practicar aquest esport, tot i que la mala in-
terpretació de la professionalització sovint ho disfressi. Els equips que 
volen reaccionar a la proposta del rival i no ser protagonistes actius no 
poden controlar el seu destí. L’exjugador del Madrid Santi Solari ho 
explicava al diari El País del 2 de maig del 2011: “Es pot ser eficaç si 
renuncies a la pilota, però per aconseguir-ho no depens de tu mateix, 
sinó que el rival no generi les condicions idònies. Quan es juga des del 
control de la pilota, com el Barça, s’obté la iniciativa. Sense la pilota, 
un només es limita a donar respostes al discurs de l’altre.” 

Sovint es concedeix excessiva importància al sistema tàctic que un 
equip utilitza per justificar la seva naturalesa ofensiva o defensiva. En 
el fons, el dibuix només és la manera que es tria per repartir els espais, 
però evidentment no és estàtic, sinó dinàmic. Només és un punt de 
partida col·lectiu. Cruyff va triar el 3-4-3 o el 4-3-3; Guardiola també 
ha confiat generalment en el 4-3-3, tot i que li ha afegit matisos i l’ha 

Fórmula Barça.indd   18 11/10/11   15:56:25



Fórmula Barça

19

transformat sovint en una altra combinació numèrica. Aquest sistema 
garanteix una distribució equilibrada del terreny en amplitud i profun-
ditat, i omple totes les línies de manera proporcional, però per definir 
la intenció d’un equip al camp és molt més fiable comprovar per què 
vol la pilota i on vol residir. Hem vist el 4-3-3 del Madrid de Mouri-
nho contra el Barça amb la renúncia a la possessió, i es converteix en 
un equip reactiu, poc protagonista. I en canvi, hem vist la selecció de 
Xile de Bielsa amb un 5-2-3 que es plantava al camp rival amb la pi-
lota per ser agressiva ofensivament, perquè els dos laterals llargs con-
vertien ràpidament aquest dibuix en un 3-4-3. Només es tracta d’una 
orientació, a vegades massa sacralitzada, per saber quin ordre tindrà 
un grup, tot i que també és un codi que resisteix el pas del temps per 
ajudar-nos a recordar qualsevol onze de qualsevol època.

 L’equip de Guardiola és transparent amb el seu esperit i molt res-
pectuós amb la idea original de Cruyff, fet que el converteix en un 
moviment admirat a tot el món. El Barça mai no espera, necessita anar 
a buscar el partit, perquè s’ha identificat tant amb un comportament 
vital que ha passat a sentir-ho així. No ho pot canviar. El tècnic de 
Santpedor ha donat valor a l’essència, però l’ha enriquit amb l’atenció 
als detalls, la dedicació sobre com recuperar la pilota quan la perds i, 
sobretot, ha comunicat als futbolistes el sentit de tot allò que s’ha de 
fer perquè ells siguin els primers que li donin valor. Quan un sap per 
què actua d’una manera determinada, creu més en allò que fa; i sap 
quan ha de rebel·lar-se de manera responsable en un cas d’emergèn-
cia. Guardiola ha evolucionat l’estil, ha innovat, ha obert el futur i ha 
demostrat que créixer és l’única manera d’avançar. Michael Laudrup, 
algú que va assistir al naixement d’aquesta personalitat, va retratar el 
que sent el rival quan s’enfronta a aquest Barça. Com a entrenador 
del Mallorca, després de perdre per 0-3 a Son Moix el 26 de febrer del 
2011, va dir: “El Barça t’esgota físicament i mentalment. Ells tenen la 
possessió i et buiden. No et deixen arribar a prop ni per fer falta. Quan 
hi vas, la pilota ja no hi és.” El compromís amb el pla és absolut i el 
Barça ja ha decidit que guanyarà o perdrà d’aquesta manera, orgullós 
de l’estil que representa. 
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L’acceptació de la idea col·lectiva és tan sòlida que l’aficionat blau-
grana veu el futbol i entén cada vegada més el codi escollit. Fa vint 
anys era difícil assistir a un partit del Dream Team al Camp Nou i 
no sentir xiulets cap a Bakero, més o menys abundants si tenim en 
compte el resultat de cada moment, quan feia una passada enrere en 
lloc de cap endavant. Ara la gent pot comprendre que un córner pugui 
acabar en Valdés, perquè a l’equip li convingui en aquell capítol con-
cret del partit. En una entrevista a la revista El Gráfico del 10 de juny 
del 2011, l’exseleccionador argentí Sergio Batista deia: “El públic del 
Barça s’ha acostumat a xiular si fan una pilotada. En canvi, si Messi li 
passa al porter, està bé perquè també es juga a futbol cap enrere. Si fas 
dues passades cap enrere no està malament, es continua jugant i això 
és futbol.” El joc del Barça és tan madur que un dels dies més grans 
de l’era Guardiola, aquell 29 de novembre del 2010 quan el Madrid de 
Mourinho es va rendir al Camp Nou agenollat per un 5-0, el públic es 
va aixecar sis vegades de les cadires per explotar en una ovació unàni-
me. Un cop per cada gol i un altre a la segona part per una conservació 
de pilota eterna al migcamp, on els jugadors preferien passar-se la 
pilota que avançar cap a la porteria de Casillas. Era la reivindicació de 
l’orgull de tenir un estil propi que va més enllà d’un resultat, el reco-
neixement a una manera d’entendre el futbol.
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La posició de Messi com a fals davanter centre va començar sent 
en el manual de Guardiola un pla B per a dies determinats i ha acabat 
sent el pla A del millor Barça de la història. Aquest concepte tàctic 
no és cap descobriment del tècnic de Santpedor, sinó més aviat una 
actualització d’una idea que té un origen molt llunyà. Una vegada més, 
sempre li agrada recordar que la va experimentar en el Dream Team 
amb Laudrup, que va desenvolupar aquest paper principal, però que 
Rexach li ha explicat en converses futbolístiques de sobretaula que 
Di Stéfano interpretava el mateix rol en la versió més gloriosa del Ma-
drid. Els llibres d’història situen el seu naixement en la gran Hongria 
dels anys cinquanta. Guardiola té la convicció que el Barça dirigit per 
Cruyff des de la banqueta mai no va jugar tan bé com quan el danès 
va exercir de fals nou. Després va venir Romário i aquell equip va ex-
hibir un gran nivell, però no va ser tan seductor com l’època on no hi 

El fals nou

Guardiola em va demanar que em mogués per la 

zona del davanter centre per generar 

dubtes entre els defenses. Sóc un 

davanter centre mentider.
leo Messi
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havia ningú a l’eix de l’atac i tothom hi arribava: Txiki, Bakero, Amor 
i companyia. 

Aquest element del nou mentider consisteix en què el davanter 
centre, en aquest cas Messi, no convisqui amb els centrals rivals a prop 
de l’àrea, sinó que es transformi en un mitja punta i retrocedeixi uns 
metres la seva posició per jugar entre línies sense cap company davant 
d’ell. D’aquesta manera, es converteix en un soci dels migcampistes 
per la combinació, pot atacar de cara des de més lluny i amb més espai 
i deixa la defensa rival amb la incomoditat de perdre una referència, i 
obliga els centrals a decidir si anar a buscar-lo o quedar-se esperant-lo, 
amb els efectes col·laterals que suposa prendre una decisió que canvia 
els hàbits defensius ordinaris. El 26 de febrer del 2011, Messi va expli-
car al diari El Mundo com va rebre l’ordre de desenvolupar aquest rol: 
“Guardiola em va demanar que em mogués per la zona del davanter 
centre i és ideal per generar dubtes entre els defenses. En realitat, sóc 
un davanter centre mentider. El tècnic em va parlar moltes vegades 
que volia que jugués en aquesta posició. Era perfecte per al nostre 
joc en el Barça, perquè gairebé tot es crea des del centre. Jo em deixo 
conduir pel meu instint.”

 Quan Guardiola va arribar al primer equip, va transmetre al grup 
les línies mestres del que volia que fos la seva obra futbolística, però 
es va prendre un temps per ajustar matisos. La temporada va comen-
çar amb la sorpresa que Eto’o continuava a la plantilla, perquè ell no 
volia marxar del Barça i el mercat no oferia cap oportunitat atractiva 
per a les dues parts. Això va fer que el tècnic marqués el seu full de 
ruta amb el camerunès com a davanter centre per treure-li el màxim 
rendiment; i va mantenir Messi com a extrem dret. Després d’un inici 
dubitatiu, l’equip comença a créixer, agafa velocitat de creuer i rendeix 
al màxim en les tres competicions sense cap taca a l’historial. Com 
que la dinàmica és tan positiva, Guardiola no toca res en un exerci-
ci d’intel·ligència fins als partits clau de la temporada on es convenç 
que ha d’activar el pla B per sorprendre i perquè tàcticament assegura 
l’èxit en la producció de les millors condicions per explotar el talent 
blaugrana. 
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Arriba el Madrid-Barça del 2 de maig del 2009, el de l’històric 
2-6. L’equip de Juande Ramos ha retallat diferències amb el Barça a 
la Lliga fins a arribar al Bernabéu amb quatre punts per sota a falta 
de cinc jornades per al final. Guardiola, com fa sempre, revisa el 
partit de la primera volta en l’estrena del tècnic madridista que havia 
substituït Schuster. La seva mirada incansable detecta ràpidament que 
el comportament dels dos migcentres és molt agressiu, salten cons-
tantment a la pressió sobre xavi i Gudjohnsen, principalment Gago 
sobre el català. Era el dia subratllat amb fluorescent per tenir la su-
perioritat numèrica per dintre, com a ell li agrada, i amb Messi en la 
posició d’extrem dret la trobaven per fora. Quan l’argentí sortia des 
de la zona exterior, la línia de banda es convertia en el millor defensa de 
l’equip rival perquè l’obligava a fer la diagonal. En canvi, quan juga 
per dintre, té sortida pertot arreu, és imprevisible. Abans del partit, 
Guardiola va reunir Messi, xavi i Iniesta i els va dir: “Vosaltres tres 
contra Lass i Gago teniu el partit d’avui. Si feu bé aquest tres contra 
dos, hem guanyat el partit.” El pla era claríssim. Lass i Gago tindrien 
ordres de sortir contra xavi i Iniesta perquè no se sentissin còmodes, 
però si Messi apareixia com a fals nou per rebre a l’esquena dels dos 
migcentres madridistes, tota la intensitat blanca quedava desactivada i 
el tres contra dos es convertia en el paradís tàctic per als tres jugadors 
amb més talent en aquestes situacions. Era com un rondo en movi-
ment. Evidentment, aquesta situació obligava el Madrid a moure fitxa 
amb els centrals. Si Cannavaro i Metzelder esperaven enrere, el Barça 
tenia el control absolut del partit a través d’aquest triangle. Si sortien, 
deixaven la seva esquena descoberta pels moviments d’Eto’o o Henry 
de fora cap a dintre, que podien aprofitar la seva explosió física en 
desmarcades verticals i diagonals. Si només ho feia un dels dos, oferia 
a Messi l’opció de jugar-se l’un contra un amb molt espai contra un 
defensa extremadament més lent fora de la seva zona. xavi, Iniesta i 
Messi tenen molta velocitat mental, aquesta habilitat suprema d’espe-
rar el moment just abans de la passada, la capacitat d’atreure l’oponent 
al màxim per donar la pilota abans del contacte; dominen tan bé el 
fixar i passar que el partit va ser una exhibició d’autoritat. Henry va fer 
dos gols en desmarcades profundes, Piqué va fer l’últim en una pilota 
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a l’espai per Eto’o coronada amb una centrada i Messi en va fer dos 
més quan arribava a l’àrea, un després d’una recuperació de xavi en la 
pressió i l’altre després d’una acció magistral del mateix soci, que uti-
litza un magnetisme intransferible per atreure tots els defenses abans 
de girar i deixar sol l’argentí davant de Casillas. L’altre el va fer Puyol 
en una falta lateral picada per xavi i treballada al laboratori.

Altres capítols que marquen el futur

No va ser l’última gran obra del suposat pla B en el triplet de la 
temporada 2008-2009. La final de la Champions a Roma contra el 
Manchester United, el 27 de maig del 2009, va acabar de convèncer els 
jugadors i Guardiola de la utilitat d’aquest element, sobretot contra 
els rivals que juguen amb només dos pivots al migcamp. Com que el 
tècnic no tenia referències de cap partit contra l’equip de Ferguson, va 
fer servir la semifinal de la temporada anterior en què un gol de Scho-
les a Old Trafford va eliminar el Barça de Rijkaard i va tancar el cicle 
del tècnic holandès a la banqueta blaugrana. Es va trobar amb alguns 
comportaments defensius que van ser condicionants determinants a 
l’hora de planificar la final. Es va adonar que Evra perseguia totes 
les diagonals de Messi des de la dreta i que Rooney, que va jugar a la 
banda esquerra aquella eliminatòria, tapava les pujades de Zambrotta 
pel carril dret fins a convertir reiteradament la defensa de quatre dels 
anglesos en una atapeïda línia de cinc. Al discurs tàctic de Roma va 
demanar que Messi jugués a la dreta i Eto’o al mig durant els deu 
primers minuts per després permutar les posicions i intentar traslladar 
confusió al Manchester United. Va retenir l’atac de Puyol, que va jugar 
com a lateral dret per la sanció d’Alves, i va demanar-li poc recorregut 
per no arrossegar Rooney, un altre cop a la banda, a l’ajuda defensiva. 
D’aquesta manera, un altre cop l’escenari era el preferit: Messi, Iniesta 
i xavi contra Carrick i Anderson amb molt espai. És veritat que Giggs 
ajudava des de la mitja punta, però pressionava Busquets, el que gai-
rebé no tenia cap influència, perquè Messi continuava sent l’home 
lliure, tant en el tres contra dos, ja que Carrick i Anderson saltaven a la 
pressió sobre xavi i Iniesta, com en el quatre contra tres si s’integrava 
a la parella de ball Busquets-Giggs. 
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La fórmula màgica de la personalitat blaugrana és al migcamp. Els 
jugadors que ocupen aquesta zona i que s’han educat al futbol base del 
Barça tenen una relació especial amb la pilota. Si la tenen, somriuen; 
si no la tenen, pateixen. Els frustra sentir la impotència de saber que 
poden assaborir-la i no fer-ho quan volen, en qualsevol circumstància, 
fins i tot en un entrenament. Sense pilota, es perden. Un capítol de la 
rutina diària del mes de febrer del 2011 a la Ciutat Esportiva de Sant 
Joan Despí retrata perfectament aquesta dependència que els futbo-
listes blaugrana tenen de la pilota. Es tractava d’un joc de conservació 
habitual, on dos equips intenten mantenir el control de la possessió 
durant el màxim de passades possible sota la pressió del rival, però 
també amb l’ajuda d’alguns elements comuns que es diferencien amb 
una armilla d’un color diferent i que sempre van amb l’equip que té la 
pilota per facilitar la superioritat numèrica de qui ataca. xavi, un dels 
amos d’aquest exercici, va perseguir la pilota una estona llarga com a 

El migcamp

El migcamp Busquets-xavi-Iniesta és i serà el millor 

migcamp de la història del Barça. 
txiki BeGiristain, exsecretari tècnic blaugrana
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defensa i no va poder evitar sentir-se humiliat, gairebé més que quan 
perd un partit. La cultura blaugrana ensenya a sentir ràbia en la pressió 
i a gaudir en la conservació. Finalment, quan el seu equip va recuperar 
la possessió, Aureli Altimira, el preparador físic que exercia de jutge, 
va xiular el final del joc, perquè el temps programat s’havia acabat. La 
reacció de xavi va ser la corresponent com el qui perd momentàni-
ament l’equilibri emocional, cosa impròpia d’algú tan pacient i serè 
com ell. Va xutar una pilota fora del camp amb potència, fins i tot 
amb un punt d’agressivitat, i es va queixar sonorament amb un to molt 
elevat, pres de la insuportable sensació de frustració. Guardiola, que 
entén millor que ningú aquesta percepció perquè la comparteix, se li 
va acostar amb aquell mig somriure orgullós de qui se sent satisfet per 
una reacció i li va preguntar: “xavi, què passa?” I ell va respondre amb 
la resignació com a bandera: “Ja saps què passa. No aguanto un meneo.” 
xavi sovint ha confessat que un meneo, com els futbolistes anomenen 
a la persecució constant de la pilota sense èxit mentre l’equip que té la 
possessió s’hi recrea en el plaer de qui té el poder, és el que pitjor paeix 
en un camp de futbol. Simplement, això és conseqüència de sentir una 
idea amb passió. 

Els migcampistes made in Barça són una raça especial. No suporten 
que un davanter no doni valor a una possessió perquè vulgui acabar 
una jugada amb una rematada com a única veritat absoluta. Intenten 
transmetre als companys la importància de tenir la pilota per haver 
de córrer el mínim possible per recuperar-la. Com menys la perdis, 
menys t’hauràs d’esforçar per tornar-la a tenir. Coincideixen en valo-
rar la qualitat d’un jugador o l’actuació en un dia determinat en una 
frase simple: “Jugues bé a futbol si fas més accions bones que dolen-
tes.” Per a tots ells, el rendiment es mesura en detalls com no perdre 
la possessió, activar i estimular amb continuïtat el joc de posició, no 
fer faltes absurdes o recuperar pilotes. Segons les seves conviccions, 
això és molt més útil per al grup que fer tres xuts i un gol, però també 
perdre cinquanta pilotes, el que consideren el llast més pesat. Diuen 
que el seu sentit de la responsabilitat és tan alt que quan perden una 
possessió al migcamp, en zona de risc, pateixen desaforadament i se’ls 
accelera el cor amb l’esperança angoixant que aquella jugada no signi-
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fiqui una acció determinant que perjudiqui l’equip. Ells són els avala-
dors, intèrprets i protectors de la fórmula Barça.

Tot i que la teoria és un tresor compartit, el talent individual de 
cada futbolista és imprescindible per explotar la proposta. La conci-
liació de diverses generacions molt especials del futbol base han fun-
dat un migcamp gairebé immillorable per desenvolupar aquesta idea 
col·lectiva. El triangle Busquets-xavi-Iniesta veu aquest futbol en tres 
dimensions, perquè pensa més ràpid que ningú, s’ha educat en aquests 
conceptes, té una sensibilitat especial per compartir la pilota, rendeix 
devoció al pla escollit i sap que és un camí productiu. La seva habilitat 
per descobrir l’home lliure en la superioritat numèrica és un patrimoni 
intransferible, el seu deliciós primer toc és una via d’expressió, la seva 
paciència és infinita i si no poden assaborir la pilota, els canvia la cara 
i passen d’estar feliços a sentir-se frustrats. L’herència està assegurada 
pel mètode de treball, però com va dir un dia Txiki Begiristain, exse-
cretari tècnic blaugrana i un dels principals responsables del disseny del 
Barça etern: “És i serà el millor migcamp de la història del Barça.”

Aquest patrimoni natural en l’espècie que neix a la Masia és im-
possible d’assimilar per migcampistes d’altres cultures futbolístiques, 
encara que ens referim als millors especialistes. El cas de Mascherano 
és molt significatiu, perquè pocs jugadors d’aquest sector del camp 
en el món tenen una lectura defensiva tan privilegiada en la correcció 
tàctica com l’argentí. El capità de l’“albiceleste” sap quan ha d’antici-
par, quan ha de recollir, quan ha de fer la falta tàctica, quan ha d’oferir 
una ajuda defensiva, és intens en la pressió, agressiu en el cos a cos, 
contundent en la pilota dividida i orgullós en el duel, a més de tenir 
la virtut extrema de conèixer les seves limitacions tècniques en espais 
reduïts amb la pilota, fet que el fa prendre decisions simples. Tot i això, 
des del seu primer dia com a blaugrana ha assumit amb naturalitat que 
només pot ser el suplent de Busquets. I pocs futbolistes han estat tan 
capaços d’admirar la fórmula Barça i verbalitzar-ho amb tanta precisió 
com ho va fer el 21 de maig del 2011 en una entrevista a Juan Bautista 
Martínez i Carles Ruipérez a La Vanguardia: “Jo dic que puc millorar, 
però mai podré fer el que fa Busi, perquè ell ho va aprendre de molt 
petit. I li surt de manera totalment natural. Puc aportar algunes coses 
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