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Als meus pares, la Lola i en Felip, per ser com són.
I a l’Anna, en Jaume i la Clara, per l’alegria de viure

que em donen cada dia i per haver-me suportat
mentre treballava en aquest llibre. 

Josep Riera

Als meus pares, el Miquel i la Josefina, amb la mateixa il·lusió 
que un dia em van dur per primera vegada al camp del Barça.

El partit es va acabar 0-0, i tampoc el segon cop
que hi vam anar vam veure cap gol.

I encara així, el futbol m’agrada.

I a la meva àvia, l ’Anita, uns vint anys més jove que el Barça
i que continua anant a l’estadi encara que el partit sigui

de matinada. Fidelitats com la seva i com la de tants
barcelonistes que no són a l’altra punta del món

fan el Barça universal. 

Miquel Roca
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Introducció

Aquest llibre neix d’una obvietat: la constatació que un nombre 
considerable de jugadors i entrenadors holandesos han passat pel 
FC Barcelona des del principi dels anys setanta del segle xx. Però la 
dimensió d’aquesta obvietat era inimaginable fins que no ens vam 
plantejar entrar a fons a escriure sobre la incidència que la relació del 
futbol holandès ha tingut en el club blaugrana. Vist amb la perspec-
tiva del temps i del treball que es recull en aquest volum, no hi ha 
cap dubte que la influència dels futbolistes i entrenadors holandesos, 
quantitativament i qualitativament, ha estat i continua sent extraordi-
nària. Temporalment, abasta ja un terç llarg de la història del club, 
que no es pot entendre sense tenir en compte la particularitat de 
la influència holandesa que en aquest llibre es posa a l’abast. I en 
tot aquest període hi ha unes quantes figures procedents d’Holanda 
que han exercit un paper preponderant en els fets que han succeït. 
En l’àmbit purament esportiu, jugadors i entrenadors han influït en 
l’estil i en els resultats de l’equip. No pot ser purament casual que 
les dues copes d’Europa que té el Barça hagin estat obtingudes amb 
entrenadors holandesos a la banqueta ni que dels deu últims títols 
de Lliga, nou també han estat amb tècnics holandesos entrenant 
l’equip. Tampoc no és casual que des del principi dels anys setanta 
gairebé una trentena de jugadors holandesos han portat la samarreta 
blaugrana. I no es pot desvincular de la influència holandesa que 
es consideri que un dels trets distintius del club sigui el gust per 
un futbol atractiu a més d’efectiu. És també una realitat que alguns 
d’aquests holandesos s’han guanyat un lloc important en la història 
del club. En la majoria de les situacions per motius positius, però 
a vegades també per qüestions menys agradables. Una de les tesis 
globals que se sostenen en aquest llibre és que la relació Holanda-
Barça no deixa de ser una història d’amor. I ja se sap que en qualsevol 
història d’amor hi ha moments més feliços que altres i protagonistes 
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més o menys estimats. I que sovint el temps passat serveix per rela-
tivitzar, però a vegades també per ressaltar. Ja se sap que la memòria 
és selectiva, a més de personal i intransferible. Per això creiem que 
un dels valors que té aquest llibre és també que situa l’objecte i els 
protagonistes en l’època corresponent amb tots els matisos i les ex-
plicacions que s’han cregut oportunes. Hi ha una història cronolò-
gica, però també s’han enfocat amb més atenció els personatges i les 
situacions més rellevants.

La relació del futbol holandès amb el Barça neix, sens dubte, en 
l’època en què l’Ajax i la selecció holandesa van seduir el món futbo-
lístic amb una revolució dels conceptes que fins llavors regien aquest 
esport. I la figura que encarnava aquesta revolució era Johan Cruyff, 
un holandès que des que es va posar la samarreta blaugrana per pri-
mera vegada ha deixat una petja inesborrable en el club. Fins i tot 
en els pocs anys en què en va estar desvinculat, entre la seva sortida 
com a jugador i la seva tornada com a entrenador, no va deixar mai 
de ser un referent. I després de desvincular-se contractualment del 
club com a entrenador també ha servit, més o menys activament, per 
fer oposició tant a altres models futbolístics com a maneres de dirigir 
el club i per ajudar a perfilar models alternatius. Fins a arribar a la 
situació actual, en què Cruyff actua com una mena d’oracle per a qui 
vulgui escoltar-lo, començant pels actuals dirigents del club, la direc-
tiva que encapçala Joan Laporta. El que s’ha anomenat cruyffisme 
ha estat no solament una manera d’entendre el futbol, sinó una ma-
nera de concebre el Barça. El cruyffisme ha estat una ideologia més 
o menys subjacent en el club des de mitjan anys setanta, també en les 
èpoques en què han estat altres holandesos els que han protagonitzat 
altres etapes. En l’etapa com a entrenador de Louis van Gaal, una 
persona amb un contundent perfil personal, Cruyff era el referent a 
la contra, tant per al club com per al mateix inquilí de la banqueta. 
I en l’etapa actual de Frank Rijkaard, un entrenador amb un perfil 
personal també molt definit però més assimilable, hi ha l’aval i el 
vistiplau de Cruyff. A hores d’ara ja és inevitable que el cruyffisme 
sigui un factor ineludible per trobar les claus del que passa o deixa 
de passar en el club. Per bé o per mal, per presència o per absència, 



Josep Riera i Miquel Roca

11

per motius explícits o implícits, per afinitat o per desavinença. I més 
enllà del fet que altres holandesos hagin tingut, tinguin o puguin 
tenir un paper destacat en el club blaugrana.

Per tot això, aquest és un llibre sobre els holandesos del Barça. 
Però en realitat és un llibre sobre els últims quaranta anys del club. I 
no és difícil pronosticar també que és una història que tindrà conti-
nuïtat. No solament perquè quan aquest llibre vegi la llum continuarà 
havent-hi un entrenador holandès assegut a la banqueta, algun juga-
dor holandès a la plantilla i algun oracle vivint a Barcelona. La re-
lació i la influència del futbol holandès en el Barça s’ha transformat 
en alguna cosa intangible que s’ha incorporat a la seva idiosincràsia. 
Sense el que s’explica en aquest llibre tampoc no serà possible enten-
dre del tot el Barça del futur, vagi cap a on vagi.



Capítol 1

El “primer” holandès
va ser una dona
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Hi ha moltes històries d’amor particulars i algunes de col·lectives. 
I a vegades no se sap ben bé on comencen unes i acaben les altres. 
O si unes porten a les altres. El cas és que la història d’aquest llibre 
—una història d’amor, i a vegades de desamor, col·lectiu— comença 
amb una història d’amor particular.

El 1968 la Marjolijn, una noia holandesa, tenia 23 anys i ganes de 
viure la vida. Era d’aquells joves dels anys seixanta que començaven 
a escampar per Europa un aire de llibertat que havia d’esvair els durs 
anys de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial. Abans 
que els esdeveniments previstos la portessin a dur una vida que ella se-
gurament no havia decidit plenament, va convèncer la seva família que 
la deixessin passar uns mesos a la Costa Brava amb l’excusa d’aprendre 
castellà, tot i que ella ja coneixia la realitat catalana perquè la seva mare 
tenia amics a Catalunya i li agradava molt Barcelona des que hi havia 
estat per primera vegada al principi dels anys cinquanta. Per això la 
seva mare la va avisar que la Costa Brava potser no era el lloc ideal per 
aprendre el castellà. Però la Marjolijn ho tenia clar i no li fa res reco-
nèixer que allò d’aprendre un idioma era més que res l’excusa i que el 
que en realitat buscava era fer alguna cosa diferent, exòtica.

A la Costa Brava ja hi tenia un amic que treballava fent promoció 
turística d’apartaments i hotels, i li va facilitar trobar feina de recep-
cionista perquè, a més de neerlandès, ella parlava perfectament anglès 
i es defensava molt bé en francès. Dit i fet. A finals de maig del 1968, 
mentre a París els joves revolucionaris buscaven la platja sota les llam-
bordes, la Marjolijn va arribar a Platja d’Aro per viure intensament la 
vida. Tenia tres mesos de feina a la recepció del càmping Cala Gogó, a 
Sant Antoni de Calonge, i es va instal·lar en un apartament de Platja 
d’Aro amb altres companys de feina. Durant l’estiu també va arribar el 
seu germà, que havia acabat el servei militar a Holanda i es va espavilar 

Els orígens de la història
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per trobar una feineta i aprofitar tant com pogués aquell estiu després 
d’haver viscut una època de rigor castrense. La Marjolijn es va adonar 
aviat que a la Costa Brava d’aquella època la vida quotidiana trans-
corria en català, malgrat l’espanyolisme oficial del règim de Franco, i 
que el castellà no seria el que aprendria més. Però ella, una noia sense 
gaires prejudicis, havia vingut a passar-s’ho bé i es va adaptar gustosa-
ment a aquella realitat. I, així, treballant, coneixent gent i divertint-se 
anava passant aquell estiu. Potser l’últim de veritable llibertat. Perquè 
per a la jove Marjolijn s’apropaven esdeveniments importants. Estava 
compromesa amb un diplomàtic israelià que en aquell moment estava 
destinat a la població francesa de Besançon, i s’havien de trobar tots 
dos un cop ella acabés les vacances per iniciar els preparatius del seu 
enllaç matrimonial.

A finals de juliol, la Marjolijn va organitzar una festa per als amics 
i coneguts en un bar de Platja d’Aro que havia de servir de comiat de 
la seva estada a la Costa Brava abans d’iniciar una nova vida de casa-
da i traslladar-se a viure a Israel. Després de la festa, ella i els altres 
companys que treballaven junts van anar a fer autostop, que era el seu 
sistema diari de transport entre Platja d’Aro i el càmping. Tenien un 
mètode infal·lible per no haver de passar-se estones llargues a peu 
de carretera. La Marjolijn era rossa i bonica, i això, ja se sap, sol ser 
un reclam excel·lent, i més en aquella època, en què en aquesta part 
d’Europa on encara no érem gens europeus les cabelleres rosses eren 
una raresa que portava de corcoll la majoria dels homes i era l’enveja 
de moltes dones. Es posava sola, coquetament, a la vora de la carretera 
i estirava el dit gros. Mentrestant, la resta de la colla s’amagava ben a 
prop. Quan un conductor s’aturava en veure la Marjolijn, sortien tots 
de cop i omplien el cotxe fins a dalt. Però aquell dia no es va aturar 
un automobilista qualsevol, almenys pel que fa a aquesta història. Es 
va aturar un Morris de color verd conduït per un home que venia de 
Barcelona i anava cap a Palamós, on tenia un pis. Es deia Armand i 
es va donar la casualitat que el xicot d’una de les noies el coneixia. Ell, 
amable, va convidar la noia a sopar l’endemà. Ja des d’aquell primer 
moment, l’amiga que coneixia l’Armand i que mirava de convèncer la 
Marjolijn perquè no marxés, li deia: “Veus, aquest noi sí que seria un 
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bon xicot per a tu. Hauries de quedar-te”. L’endemà, quan l’Armand, 
cap al vespre, va anar a recollir la noia per anar a sopar, li va dir, potser 
impulsat per algun interès especial: “Veniu tota la colla!”. Camí del 
restaurant, la Marjolijn anava al costat de l’Armand perquè ell parla-
va molt bé l’anglès, com ella, que amb prou feines xampurrejava una 
barreja de català i castellà. O potser aquesta vegada l’idioma també 
era l’excusa, una constant al llarg de la vida de la Marjolijn. El que va 
passar entre Platja d’Aro i Palamós va ser, ni més ni menys, un ena-
morament sobtat. Aquella simple i quotidiana sessió d’autostop no 
solament va dur la Marjolijn de Platja d’Aro al càmping Cala Gogó, 
va canviar definitivament el rumb de la seva vida.

Des d’aquell moment, els esdeveniments es van precipitar. L’ena-
morament era mutu i de seguida ella li va confessar que hi havia un 
problema: estava compromesa. Ell, que tenia 37 anys i la maduresa su-
ficient per tenir molt clar el que volia, li va dir sense revolts: “Jo em vull 
casar amb tu. Ja he tingut prou anys per pensar-me el que vull, i el que 
vull ets tu. Però has d’arreglar tot aquest assumpte del teu prometatge. 
No pot ser de cap altra manera”. Ella ja tenia fins i tot els bitllets d’avió 
per trobar-se a Ginebra amb el seu promès, des d’on havien d’anar en 
cotxe fins a Amsterdam, a casa d’ella i els seus pares, i tot seguit cap 
a Israel, el país on havia de viure el futur matrimoni i que ella encara 
no coneixia. La Marjolijn ja no va arribar a Israel aquell estiu. De fet, 
és un país on no ha estat mai en tota la seva vida. Sí que va acudir a la 
cita a Ginebra. Però, sense saber ben bé per què però potser com una 
penyora d’amor, va deixar a Catalunya una part del seu equipatge. El 
seu era un retorn temporal, obligat per la responsabilitat. Ja havia de-
cidit tirar endavant la relació amb l’Armand i afrontaria el que calgués 
per fer-la realitat aviat. Aquell va ser un episodi dur per a la Marjolijn. 
Ella no tenia cap dubte del que volia però sabia que estava a punt de 
fer mal a una persona que l’estimava. Va ser per telèfon des de Ginebra 
que també va comunicar als seus pares la decisió de desfer el casament 
previst i casar-se amb un altre home a Barcelona. Es van pensar que la 
seva filla s’havia begut l’enteniment i que s’havia encapritxat d’algun 
cambrer de barra o d’algun pinxo de platja. Van intentar fer-la canviar 
de parer, però no hi havia res a fer. Sort hi va haver del seu germà, que 
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encara era a Platja d’Aro. A còpia de trucades, ell va convèncer els seus 
pares que el noi de qui s’havia enamorat la Marjolijn era un tipus que 
valia la pena i que no tenia res a veure amb el que s’imaginaven ells des 
d’Amsterdam.

Tot això va durar una setmana. Ella va tornar i ja no es van sepa-
rar mai més amb l’Armand. Van decidir casar-se tan aviat com fos 
possible. Van posar fil a l’agulla. A finals de setembre van anar ella, 
el seu germà i l’Armand a Holanda per a les presentacions oportu-
nes. En tornar a Barcelona, i mentre no arribés la data del casament, 
ella es va instal·lar a casa d’una amiga seva holandesa que estudiava 
castellà a la universitat. Ella només va tornar a Holanda sola a prin-
cipis de desembre per arreglar papers i per poder deixar la vida allà 
per instal·lar-se a Barcelona. Tot havia començat un 27 de juliol del 
1968 i el 28 de desembre del mateix any la Marjolijn i l’Armand es 
casaven a s’Agaró.

L’Armand d’aquesta història és l’economista Armand Carabén 
(1931-2001), que va ser gerent del FC Barcelona i que va participar 
activament en el fitxatge de Johan Cruyff com a jugador blaugrana. 
Ella és la Marjolijn van der Meer, una noia holandesa que podria 
haver estat simplement l’esposa del gerent de Barça, però, pel que 
fa a la història que tracta aquest llibre, va ser molt més que això. 
La intervenció de la Marjolijn en el fitxatge de Cruyff va anar molt 
més enllà del coneixement de l’idioma i el suport al seu marit. Fins 
al punt que la Marjolijn van der Meer és la primera holandesa de la 
història sobre la relació del Barça amb Holanda que pretén explicar 
aquest llibre.

L’Armand havia viatjat molt i la Marjolijn venia d’Holanda, però 
de petita s’havia criat a Nova Guinea; no era una holandesa típica. 
Eren dues persones obertes, que parlaven diversos idiomes i que ha-

El Barça entra a les seves vides
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vien vist prou món per saber què era la modernitat i què era viure en 
llibertat. Ben bé prou per saber que la Barcelona on es va instal·lar el 
matrimoni era un lloc trist i resclosit que s’adeia perfectament amb 
l’ambient del règim de Franco, encara que ja s’estigués arribant a 
l’agonia de la dictadura. La Marjolijn estava disposada a adaptar-se 
al que convingués, i es va acostumar a aquell ambient igualment com 
ho va fer al fet que les dones dels amics del seu marit eren força més 
grans que ella, tenint en compte que el matrimoni es portava catorze 
anys. També hi va ajudar el fet que l’Armand la va introduir en un 
ambient d’intel·lectuals i catalanistes. En les seves habituals anades 
a La Gavina de s’Agaró, freqüentaven l’ambient que es formava al 
voltant de l’escriptor Josep Pla, amb personatges com l’activista re-
publicà Met Miravitlles o l’escultor Joan Rebull. Allà, durant el sopar 
de carnaval del 1969, és on la Marjolijn va conèixer el que aviat seria 
president del Barça, Agustí Montal, i la seva esposa, que estaven as-
seguts a la mateixa taula que ella i el seu marit. Aquell dia, encara que 
fos un comentari per donar conversa a una noia que amb prou feines 
parlava una mica de català i una mica de castellà, i tots dos una mica 
d’alemany, Montal va dir a la Marjolijn: “Mira, ja que tu ets holande-
sa, hauríem d’anar un dia al teu país per portar en Cruyff al Barça”. 
A ella, de Cruyff simplement li sonava el nom per la fama que tenia 
a Holanda. En aquella època, ni el futbol ni menys encara el Barça 
havien entrat decisivament en la seva vida. L’únic que li va recordar 
aquell comentari és que un dia que era a Amsterdam, a la perru-
queria, poc abans de casar-se, el seu perruquer li va recomanar que 
es fes el mateix pentinat que Danny Coster el dia que s’havia casat 
amb el futbolista Johan Cruyff, el 2 de desembre del 1968, el mateix 
mes i el mateix any que es van casar la Marjolijn i l’Armand. Aquell 
va ser el primer contacte de la Marjolijn amb el Barça, al marge del 
barcelonisme del seu marit. Però aquells no eren els millors anys per 
al Barça; els seus partits eren poc més que una rutina generalment 
poc il·lusionant, perquè l’última època brillant de l’equip, els anys de 
Kubala, ja començaven a quedar una mica lluny. La Marjolijn es va 
acostumar aquells dies a les reunions d’amics de l’Armand per veure 
els partits del Barça que transmetien per televisió. Van ser les seves 
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primeres aproximacions al que suposava el Barça per al seu marit, 
per a Barcelona i per a Catalunya. “En aquells moments jo sabia que 
s’havia de ser del Barça, perquè era el que tocava. I jo ho veia i feia el 
que tocava. En aquelles reunions feia els canapès i el que calia, com 
també es feia a Holanda sovint”, recorda la Marjolijn.

Armand Carabén era fill únic i, encara que en aquella època el 
seu pare ja havia mort, com diu la Marjolijn, “tenia un plat a taula i 
el llit fet cada dia”. Treballava més per pagar-se els capritxos que per 
necessitat. Però un cop decidit a formar una família es va començar 
a plantejar tenir una feina com Déu mana. No va passar gaire temps 
perquè li arribés una oferta que no va poder rebutjar. En aquella 
època Carabén era corresponsal de The Economist i com a periodis-
ta també feia col·laboracions en la premsa barcelonina. El 1969 el 
Barça va viure un període electoral. Pere Baret era un dels possibles 
candidats que més sonava. Com diu el mateix Carabén en la seva 
autobiografia Catalunya és més que un club?, “la perspectiva que pros-
peri la candidatura de Pere Baret fa més por que una pedregada als 
barcelonistes més eminents”. Aleshores, el seu amic Manuel Ibáñez 
Escofet li va proposar la idea de llançar el nom d’Agustí Montal. En-
tre tots dos van redactar una entrevista que van presentar ja escrita a 
Montal, que hi va donar el vistiplau després de fer-hi unes esmenes 
mínimes. L’endemà mateix l’entrevista es va publicar a El Correo Ca-
talán i la candidatura de Montal va pujar com l’escuma en l’ambient 
barcelonista.

Fins aquell moment, aquesta havia estat la vinculació més di-
recta de Carabén amb el Barça. Per poc temps. Poc abans de l’estiu 
del 1970, el llavors gerent del Barça, el falangista gironí Joan Gich 
Bech de Careda, va ser ascendit pel govern franquista a delegado na-
cional de Deportes en el lloc de Juan Antonio Samaranch. A Montal 
li va faltar temps per proposar el càrrec de gerent a Carabén, que va 
acceptar encantat, per afinitat personal i ideològica, dins el projecte 
de Montal de catalanitzar i engrandir esportivament el Barça. Per 
a Carabén aquella era una feina de veritat —ja tocava, perquè amb 
la Marjolijn van anar per feina a l’hora de formar una família— i, a 
més, al club de la seva vida.
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I és aquí també on la jove holandesa que havia conegut dos estius 
abans comença a jugar un paper decisiu en un episodi clau en la histò-
ria del Barça. Al marge de tot el que s’ha dit i publicat en tots els anys 
posteriors i que ha quedat documentat, ella explica en primera persona 
com va viure aquella aventura apassionant per al barcelonisme que va 
ser el fitxatge de Johan Cruyff, llavors estrella de l’Ajax d’Amsterdam, 
i en què ella va intervenir més que anecdòticament.

“Ja hi havia hagut un intent de fitxar Johan Cruyff abans que hi 
intervinguéssim nosaltres, el meu marit i jo. Aquí a Barcelona hi havia 
un periodista holandès que es deia Theo Stolz i que va aprofitar que 
els Cruyff van venir a Barcelona i els va fer unes fotos a les Rambles 
que van sortir publicades a la premsa. Això ja demostrava que d’alguna 
manera el Johan ja tenia alguna intenció de venir al Barça. Llavors, 
quan l’Armand ja treballava en el Barça, el Montal li encarrega una 
sèrie de feines i un dia arriba, no sé ben bé a través de qui, que Cruyff 
té ganes de parlar amb el Barcelona. Ens ajuntem llavors un dia al 
despatx de Josep Lluís Vilaseca. Hi érem Vilaseca, que era secretari 
del Barça, l’Armand i jo, perquè van trobar que era convenient que 
hi fos perquè entenia l’holandès, i també hi havia el sogre de Cruyff, 
Cor Coster. Va anar molt bé. De seguida hi va haver un clic, ens vam 
caure molt bé mútuament. En aquella època jo estava embarassada del 
segon fill i quan Cruyff em va veure amb la panxa li va fer gràcia i em 
va dir: «La meva dona també està esperant!». Però llavors, ja se sap, el 
fitxatge era impossible, entre altres coses perquè a la Lliga espanyola 
no es podien fitxar jugadors estrangers. De tota manera, el contacte ja 
estava fet.

»En un moment determinat, Vic Buckingham, que era l’entrenador 
del Barça, tenia problemes de salut i anava a plegar. Llavors, l’Armand 
parlava molt bé l’alemany i el sogre de Cruyff no parlava l’anglès però 

L’olla del fi txatge de Cruyff, fent xup-xup
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