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BARÇA
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El bressol del Barça
쩠 Avui es compleixen 100 anys de la inauguració del primer camp del Barça,
l’Escopidora, on l’equip va jugar fins a l’obertura de les Corts, el 1922

DANI COLMENA / Barcelona

쩠 La història del Barça està plena de petites decisions que han
acabat convertint-lo en un dels
clubs més grans del món. Una
d’aquestes iniciatives va ser la
construcció del primer terreny
de joc propi, l’Escopidora, que
va ser inaugurat el 14 de març
de 1909, fa avui 100 anys. Fins
llavors, l’equip havia anat jugant en diferents camps de la
ciutat, però en la temporada
1908/09 es va establir definitivament al del carrer Indústria
–actual carrer París–, un terreny de joc de dimensions força reduïdes –91 metres de llargada per 52 d’amplada– i unes
grades de fusta amb capacitat
per a 6.000 espectadors, 1.500
situats en una tribuna principal
de dos pisos. Joan Gamper havia tornat a la presidència pocs
mesos enrere amb la intenció
de rellançar un club amb molt
pocs socis. La seva solució va
ser la famosa Escopidora. Tot i
tractar-se d’unes instal·lacions
humils, era el primer camp de
tot l’Estat amb il·luminació artificial, l’afició va anar omplint
les grades, i les directives hi van
anar fent millores. De fet, el
Barça atreia tanta gent que la
imatge més recorrent va ser la
d’un munt d’homes asseguts a
l’última fila mostrant l’esquena
al carrer. Diuen que aquí va
néixer el sobrenom de culers, ja
que la gent veia precisament això, dels espectadors: el cul.
El primer partit disputat en
aquest nou camp, situat entre
el carrer Villarroel, Urgell i l’actual París, el van disputar el
Barça i el Català davant d’uns
2.000 espectadors, i el resultat
va ser d’empat (2-2). Aquell

CENTS ANYS, TRES CAMPS
L'Escopidora

Inauguració: 14/03/1909.
1r partit: Barça-Català, 2-2.
Emplaçament: entre el carrer París
(antic Indústria), l'Urgell i el Vilarroel.

Camp Nou original

Inauguració: 24/09/1957.
1r partit: Barça-selecció de
Varsòvia, 4-2.
Emplaçament: entre el carrer

Inauguració: 20/05/1922.
1r partit: Barça-Saint Mirren, 2-1.
Emplaçament: entre els carrers
Numància, Marquès de Sentmenat i

travessera de les Corts.
Capacitat: tot primer era de 25.000
espectadors, però en els anys quaranta
es va ampliar fins als 60.000.

Camp Nou actual

Arístides Mallol, l'avinguda Joan
XXIII i la travessera de les Corts.
Capacitat: originàriament va ser
de 93.00 espectadors.

1a remodelació: 1982.
2a remodelació: 1998.
El 1982, amb motiu del mundial,
es va fer una ampliació fins a les

Samitier i Zamora, reis al carrer Indústria
Tot i que la inauguració del camp de l’Escopidora va coincidir
amb un moment especialment delicat en la història de l’entitat
barcelonista, també és cert que va viure la reactivació del club i
el naixement d’una plantilla mítica que acabaria dominant el
futbol català i estatal durant els anys vint. La primera gran
figura que va trepitjar el camp del carrer Indústria va ser el
davanter nascut a les Filipines Paulino Alcántara, el
Trencaxarxes, un davanter letal que encara ara té el mèrit de ser
el màxim golejador de la història blaugrana. El van seguir altres
noms llegendaris com ara el porter fitxat de l’Espanyol Ricardo
Zamora i Josep Samitier, l’home llagosta, els líders d’un equip
fantàstic que va fer possible el creixement meteòric del club en
l’àmbit esportiu i institucional, i que també va empènyer
l’entitat a construir l’estadi de les Corts. En els tretze anys en
què el Barça va jugar a l’Escopidora, va guanyar cinc
campionats d’Espanya i vuit de Catalunya.

FLAIXOS
Maradona convoca Leo
Messi. El seleccionador
argentí ha convocat el
jugador del Barça per als
partits de classificació per al
pròxim mundial d’aquest
mes contra Veneçuela i
Bolívia. Aquests seran els
primers partits oficials de
l’Argentina amb Maradona
com a seleccionador.

쩠

Busquets emula el seu pare.
Minuts abans de començar
la sessió d’entrenament, es
va poder veure una imatge
curiosa sobre la gespa de la
ciutat esportiva. Sergio
Busquets, potser
homenatjant el seu pare, es
va posar els guants, i Bojan
i Víctor Sánchez el
tractaven de batre amb
llançaments de faltes. El
migcampista va mostrar
una certa habilitat com a
porter.
쩠

Les Corts

Capacitat: era de 6.000
espectadors, i hi havia una tribuna
de dos pisos en què hi cabien 1.500
persones.

5

Negredo elogia el planter
blaugrana. En declaracions a
Ona Esportiva, d’Onda
Cero, el davanter va lloar
l’aposta que està fent el
Barça pels jugadors del
planter, cosa que no passa
al Madrid, club en què va
formar-se: «Ho està fent
molt bé. No és el mateix
que et donin vint minuts,
que dos partits de titular.
Els joves necessiten
confiança com es va fer
amb Raúl, després d’haver
fallat en el seu debut a La
Romareda.» Negredo, que
pot ser repescat pel Madrid
a canvi de 5,5 milions
d’euros, diu que demà
buscaran la victòria.

쩠

115.000 persones, però el 1998
es va adaptar l'estadi a les
normes FIFA. La capacitat actual
és d'uns 98.000 espectadors.

acabaria sent l’escenari, però,
d’una de les primeres etapes
glorioses del club, al principi
dels anys vint. I aquella seria la
casa del Barça fins al maig del
1922, quan els èxits de l’equip i
el creixement meteòric de la
massa social van obligar la directiva a inaugurar un estadi
més ambiciós, el de les Corts,
amb capacitat per a 30.000 persones. A partir d’aquí, el Barça
no pararia de créixer. Les Corts
va resistir fins que a Kubala se li
va quedar petit, i el 1957 va donar pas a l’actual Camp Nou,
reformat un parell de vegades
durant els últims cinquanta
anys.

Bruno: «El Barça ens
motiva.» Bruno Saltor,
lateral de l’Almeria format
al planter de l’Espanyol, va
explicar que afronten el
partit amb molta il·lusió:
«Sabem que serà molt
complicat, però ens motiva
molt. És un partit que
ningú es vol perdre», va
assegurar en declaracions a
Ona FM.
쩠

L’Almeria copia la tàctica de Florentino
À.P. / Barcelona

쩠 L’Almeria, coincidint amb la
visita del Barça, tracta de posar
la màxima pressió a l’estament
arbitral. Sota el lema Ja està bé,
han engegat una campanya en
la seva pàgina electrònica, en la
qual denuncien totes les errades arbitrals que han tingut
aquesta temporada. Han penjat un vídeo i analitzen cronològicament les diverses accions
en les quals han estat perjudi-

Denuncia, via internet, una persecució arbitral
contra el club. Fa quatre anys el Real Madrid,
precursor de la idea, va fer el ridícul
cats –òbviament, ometen les
errades que els han afavorit–.
En total es queixen d’onze dels
26 arbitratges que han tingut la
present temporada. La mesura
no és nova i recorda molt la que
va iniciar Florentino Pérez en la

seva última temporada en la
presidència del Madrid. Llavors, mitjançant el seu director
de comunicació, Antonio García Ferreras (ara director de La
Sexta) es va utilitzar la pàgina
electrònica per denunciar una

campanya antimadridista. Es
va voler impugnar un partit
(contra l’Espanyol a Montjuïc) i
es va arribar a parlar dels «set
pecats capitals» d’un àrbitre
(Bernardino González Vázquez) el dia abans que aquest
els dirigís un partit. Després de
mesos de polèmica en el web i
de ridícul al camp (el Madrid de
Luxemburgo era una caricatura), el mateix Florentino va decidir desactivar-la.

Es queixen dels àrbitres. / EFE

