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Josep Maria Fusté

Carles Rexach

Pep Guardiola

La llebre de Linyola, nascut el 1940, va arribar al Barca
als 12 anys i el va deixar als 31. Va ser un jugador de
tècnica finíssima que, després de dos anys a
rOsasuna, va debutar amb el primer equip amb 21
anys. Va fer 108gols en 389 partits i va ser un dels
grans referents de l'equip als anys 60. Fusté sempre
s'ha caracteritzat per ser un dels més ferms valedors
del planter blaugrana.

Nascut el 1947, Xarliva ser un
extremd'aire cansat però exquisit.
Va entrar a can Barca amb 12 anys,
va debutar en el primer equip amb
18 i va retirar-se el 1981. És el
segon jugador que més cops ha
vestit de blaugrana (638), per
darrere de Migueli.

L'últim gran referent del planter
després d'uns anys 80 en què no
van consolidar-se gaires jugadors a
excepció de Calderé, Carrasco 0
Moratalla.Vaarribarala Masia amb
13 anys, va debutar el 1990 com a
cervell del dream team i va deixar
el club la temporada passada.

del planter
un que hagi estat alletat aquí. dors —Babangida, Jofre i NaEn el cas del Barca B, que té no— són curiosament una hel'handicap de jugar a segona B, rència de l'època de. Van Gaal.
sembla que tot l'equip formi A continuació, alguns noihs
una generació. A diferència del que han de fer parlar.
passat, no existeix en aquesta
ocasió un líder definit (Gerard, Motta. Sao Bernardo (Brasil)
De la Peña, Nayim, Rojo) sinó 28-8-1982. Migcampista italojugadors disposats i especialit- brasiler d'orientació ofensiva.
zats per cobrir determinats ti- Gran tècnica i potència de xut.
pus de baixes del primer equip. És el jugador de la nova fornaDestaquen noms de tot tipus da que més minuts ha tingut
en demarcacions de tot tipus, aquesta temporada en el priperò sense que cap nom acabi mer equip. Està cridat a ser el
de sobresortir excessivament susbtitut de Luis Enrique.
amb el permís de Thiago Motta, el més utilitzat pel primer Fernando Navarro Barcelona,
equip, o el d'Andrés Iniesta, 25-6-1982. El lateral esquerre,
que c e n t r a m o l t e s m i r a d e s que va debutar a Riazor, defiperò a qui encara li falta molt neix el caràcter complementari
camí per recórrer. La gran ma- que ha de tenir el planter. No
joria no són jugadors pensats és el millor jugador del B, però
per rellevar ni molt menys per ara per ara és el més útil i serà
liderar, sinó per complemen- el p r i m e r a pujar al p r i m e r
tar. Els atacants més promete- equip.

Nano. La Corunya, 20-4-1982.
Quan l'Arsenal es va fixar en ell
per endur-se'l a la Premier, Serra Ferrer i Núñez va convertir-lo en el jugador més ben pagat del filial, amb 100 milions
per t e m p o r a d a que podrien
acabar sent 230 d'aquí a dos
anys. N a n o havia de ser el
substitut de Rivaldo i molts el
defineixen com una decepció,
però afronta ara u n a segona
oportvinitat amb Quique Costas. La seva potència, envergadura i velocitat fan pensar en
una segona explosió del gallec.
Jofre. Alpicat
(Segrià),
24-1-1980 . Ja fa quatre anys
que va debutar en el primer
equip (en un Barça-Salamanca
i va fer un gol). Des de cadets
havia centrat moltes mirades
dels tècnics, però no se'n va

LA TEMPORADA DELS SIS DEL PLANTER EN EL PRIMER EQUIP
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Babangida Kaduna (Nigèria)
1-10-1982. Ha estatla gran promesa des dels 15 anys. El seu
nom fa anys que se sent i tot
just en té ara 19. La seva velocitat natural i el dríbling el converteixen en un extrem propi
de l'antic estil blaugrana del
3-4-3. Continua sent u n tap,
però també una bala.
Iniesta. Fuenteabilla (Albacete) l·l-5-1984. La gran joia, però
encara tendre. És un 4 tallat del
patró de Cruyff, una posició sobre el camp que ja no és tan
prioritaria per a l'estil de joc de
l'equip. Internacional en totes
les categories inferiors i, evidentment, destaca per la seva
visió de joc i la capacitat de comandament.
Roberto Trashorras. Rabade,
18-2-1981. Un migcampista
més treballador que Motta,
però no deixa de ser hàbil amb
la pilota als peus. Destaca també per la rematada i ha demostrat molt atreviment.
Oleguer. Sabadell, 2-2-1980. És
un dels «avis». Prové de la Gramenet i juga de defensa central. És contundent, però també sap treure la pilota de darrere. Rexach l'ha convocat també
en un parell d'ocasions.
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parlar més. Després d'anar cedit, viu u n cas similar al de
Nano i ara entra en els plans de
futur de Rexach.
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Víctor Valdés. L'Hospitalet del
Llobregat, 14-1-1982. Reina,
ara titular, no es pot adormir
perquè al seu darrere hi té Víctor, un porter amb tant prestigi
com el que tenia l'actual titular
del priïner equip en els conjunts de base del club. El Vila-real se'l vol endur a primera.

Els primers
contractes, una
llosa
Nano és un cas apart pel
que fa als salaris dels
jugadors del Barca B. El
procediment a seguir per
part de la directiva es
• beneficia de les ganes que '
tenen els joves valors de
continuar en ei primer
equip, com és per exemple
el cas de Fernando Navarro
i també ho va ser en el seu
diaeldeGabriíXavi. A
aquests jugadors els van .^
proposar contractes amb • .
un fix d'un milió i mig de
pessetes per temporada
més algun incentiu per
poder donar el salt a
segona B. Si els jugadors
arriben al pnmer equip, es
poden arnbar a penedir del
que van firmar quan només
tenien disset o divuit anys.
Els primers contractes
professionals contemplen
renovacions i puges
salanals de manera
unilateral a càrrec del club,
puges que no acostumen a
correspondre's als ments
esportius i als d'altres
jugadors de la mateixa edat
però vinguts de fora. Per
contra, es troben amb
clàusules de rescissió
abusives en comparació
amb la seva fitxa .Gabri,
queja ha disputat més de
cinquanta partits amb e)
pnmer equip, continua
sent un dels integrants del
vestidor del Camp Nou que
cobra menys i, per contra,
té una'clàusula de 4,000
milions de pessetes.

