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Obdulio Varela va ésser un dels artífexs del famós 
maracanazo del Mundial de Brasil de 1950. Era la ca-
narinha de l’època d’abans de Pelé i tothom donava 
per fet que s’endurien la Copa del Món. Havien tin-
gut actuacions notables en edicions anteriors, havien 
construït un estadi meravellós amb capacitat per a 
200.000 espectadors. L’eufòria era per tot arreu, bar-
rejada amb l’època de carnaval. Fins i tot els jugadors 
havien rebut de les autoritats locals un rellotge d’or 
amb la inscripció de Campions del Món abans de la 
final.

Fou una final en forma de lligueta, amb les quatre mi-
llors seleccions que quedaven: España, Suècia, Uru-
guai i Brasil. Als locals només els calia un empat per 
guanyar la copa. Tot anava segons el guió establert: 
combinació Jair-Ademir, rep Fridaça i marca a plaer. 
Mentre els carioques s’abracen al camp, a les grades 
esclaten de joia i comencen a petar coets. Aleshores, 
Obdulio Varela agafa la pilota i la xuta de nou contra 
la xarxa. Se l’endú sota el braç i es dirigeix emprenyat 
com una mona a protestar contra el linier anglès mís-

ter Ellis. No es podia reprendre el joc perquè 
ell tenia la pilota. De cop i volta, tothom va 
callar perquè no se sabia ben bé què passava. 
Ja no ressonaven els coets. El Negro, un noi 
de barri amb formació escassa però de gran 
astúcia natural, va anar cap al mig del camp 
amb la pilota sota el braç amb aire marcial. 
“Ja he fet callar aquests 200.000 d’allà dalt i 
els onze de baix, ara a seguir jugant i a gua-
nyar aquests japonesos” (en el seu argot, 
algú que no en sap, de futbol). La resta ja és 
història. Un altre protagonista d’aquell dia va 

ser el també uruguaià Ghiggia, que va aconseguir el 
definitiu 1-2. Anys més tard va dir: “Només tres per-
sones han fet callar Maracanà. El Papa Joan Pau II, 
Frank Sinatra i jo”.

El porter brasiler Barbosa va ser un dels assenyalats. 
“La pena principal al Brasil és de trenta anys, jo en 
duc 43 pagant per un crim que no vaig cometre”. Va 
ser el jardiner 

de Maracanà fins a la fi dels seus dies. L’últim fou en 
Jules Rimet, fundador dels mundials i president de la 
FIFA (la copa duia el seu nom). El que veu aquell home 
gran és una multitud en silenci, petrificada i immòbil. 
Només un grup de vint o vint-i-cinc uruguaians, abra-
çant-se a la gespa, trenca el silenci d’un funeral im-
mens. L’astorament dels brasilers és tant gros que ni 
munten la guàrdia d’honor, ni l’escenari per donar la 
copa. Estan, senzillament, paralitzats. Monsieur Jules 
Rimet agafa la copa, encara dins el seu estoig, i busca 
dins d’una munió de jugadors fins que troba l’Obdulio. 
Sense cap altre protocol li fa entrega del trofeu.

PILOTES FORA

La lliçó de psicologia d’Obdulio Varela
per Rafael Castañer

Històries del futbol

Encapçalat per qui encara és el capità del primer equip del Banyoles, en Pau Teixidor, el nou equip directiu de l’entitat 
blanc-i-blava va agafar el relleu de la Junta Directiva sortint en un acte exclusiu per a socis que va tenir lloc el dilluns 
18 de maig a la sala d’actes de l’Ajuntament. Xavier Pagès va entregar la medalla d’or de la ciutat a Pau Teixidor en 
senyal de traspàs de poders, donant, d’aquesta manera, el tret de sortida a una nova etapa del nostre Club.

En un acte exclusiu per a socis que 
va tenir lloc el passat 18 de maig a 
l’Ajuntament, la Junta Directiva sor-
tint va donar el relleu de la direcció 
del Club Esportiu Banyoles (CEB) a 
la Junta Directiva entrant, que, per 
tant, ja va prendre possessió del seu 
càrrec. L’alcalde de la ciutat, Miquel 
Noguer, va ésser el primer a inter-
venir. En el seu discurs, va agrair la 
dedicació dels antics directius i els 
va felicitar novament per haver or-
ganitzat un centenari molt digne. 
També va encoratjar el nou presi-
dent, Pau Teixidor, a treballar de va-
lent per mantenir la mateixa línia de 
treball i de gestió dels últims anys i 
li va desitjar molta sort. Per la seva 

banda, Xavier Pagès, el màxim diri-
gent sortint, va fer un petit balanç 
de la feina feta pel seu equip amb ell 
al capdavant i abans, amb en Jordi 
Omedes de president. Pagès va fer 
una menció especial per en Josep 
Masdevall en l’àmbit esportiu.

Medalla

Tot seguit, el president sortint va 
entregar, a tall de relleu de poders, 
la medalla d’or de la ciutat de Ba-
nyoles al president entrant, el citat 
Pau Teixidor, que va encetar el seu 
discurs demanant un reconei-
xement sincer per la bona tasca 
duta a terme per l’anterior Junta 
Directiva en els darrers sis anys 

(2009-2015). Teixidor va presentar 
els integrants de la nova Junta i va 
explicar a grans trets quins són els 
objectius que s’ha marcat el Club en 
l'àmbit institucional, esportiu i soci-
al pels pròxims anys.

Pel que fa al futbol base, la directiva 
ha organitzat una sessió informati-
va per a pares i mares prevista pel 
pròxim dilluns 1 de juny a l’Ateneu 
de Banyoles. En aquesta trobada, 
s’explicarà el nou projecte esportiu 
de pedrera i altres novetats que ha 
introduït la nova Junta.



Sabies que...?Classificació de Primera Catalana (Grup 1)

Equips Partits Gols Últims partits 
jugants

 Ordenar per: Punts J. G. E. P. F. C.

1 JUPITER, C.E. “A” 70 33 22 4 7 60 31 G  G  G  G  G

2 GRANOLLERS, E.C. “A” 62 33 17 11 5 56 34 P  E  G  G  P

3 AVIA, U.E. “A” 57 33 16 9 8 46 43 G  P  G  P  E

4 MANRESA, C.E. “A” 56 33 15 11 7 47 27 P  P  E  P  P

5 SANTS, U.E. “A” 53 33 15 8 10 49 35 G  G  G  P  P

6 L’ESCALA, F.C. “A” 53 33 15 8 10 41 29 G  E  G  E  P  

7 GIRONA, F.C. “B” 49 33 14 7 12 53 42 P  G  P  P  G  

8 MOLLET U.E., C.F. “A” 48 33 13 9 11 33 31 P  P  P  G  G

9 CF LLORET “A” 47 33 11 14 8 47 42 P  E  P  E  E

10 LA JONQUERA, U.E. “A” 46 33 13 7 13 52 48 G  G  P  G  G

11 HORTA, U.AT. “A” 44 33 12 8 13 37 42 P  E  P  E  G

12 VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB “A” 44 33 12 8 13 47 52 P  G  P  G  E

13 FARNERS, C.E. “A” 43 33 11 10 12 35 32 E  G  E  E  E

14 MOLLETENSE, U.D. “A” 40 33 10 10 13 34 35 E  E  G  E  G

15 GRAMANET MILAN, U.D.A.T “A” 36 33 9 9 15 39 45 G  E  P  G  G

16 TECNOFUTBOL, C.F. “A” 34 33 9 7 17 32 55 G  P  G  P  P

17 BANYOLES, C.E. “A” 20 33 5 5 23 23 55 P  P  E  E  P

18 MONTCADA, C.D. “A” 14 33 3 5 25 24 77 G  P  E  P  P

Diumenge 31 de maig    
a les 12 del migdia

CLUB ESPORTIU BANYOLES

CENTRO EUROPEO TECNOfUTBOL

Estadi Municipal
Miquel Coromina i Moretó

EL RIVAL D´AVUI

El Club Esportiu Banyoles jugarà l’any vinent a Segona Catalana, una categoria anomenada fins 
a la temporada 2010-2011 Primera Territorial o popularment Primera Regional que se li dóna 
prou bé als de l’Estany. Els 
blanc-i-blaus, sempre en 
la demarcació de Girona, 
s’han proclamat campions 
d’aquesta competició en 
quatre ocasions: a les cam-
panyes 1956-57, 1969-70, 
1980-81 i 2012-2013. Això 
vol dir que, històricament, 
el Banyoles sempre ha fet 
un molt bon paper a Segona 
Catalana. Esperem que l’any 
que ve no sigui l’excepció...

Sabies que...?

El Banyoles ha estat campió de Segona 
Catalana en quatre ocasions?

L’il·lustrador: Mordillo.

Centro Europeo Tecnofutbol
El Centro Europeo Tecnofutbol és un equip que pertany a la Fundació 
Marcet, nascuda el 1974 amb la intenció de formar futbolistes fo-
calitzant-se en la tècnica individual. Fins i tot van treballar pel Real 
Madrid en la primera època de Florentino Pérez com a president. 
L’any 2008 es va crear, penjant de la Fundació Marcet, un equip de 
futbol en competició, el Tecnofutbol. En només 4 o 5 anys la institu-
ció va aconseguir col·locar els seu equips de la base a la categoria 
de preferent amb un senyal d’identitat propi: jugant molt bé a futbol 
i formant els seus futbolistes en els valors propis de l’esport. Des de 
l’any 2012 el Tecnofutbol juga a Primera Catalana amb jugadors de 
fora i amb juvenils.

Enguany, les coses per l’equip barceloní no han anat gens bé, ja que, 
com el Banyoles, ha perdut la categoria. Ara mateix ocupa la setzena 
posició de la classificació amb 34 punts, 14 més que el Banyoles, in-
suficients per aconseguir la salvació. Amb només 9 victòries, 7 em-
pats i 17 derrotes, els homes de Ricardo Mendoza disputaran contra 
els d’Àxel Vizuete un enfrontament en què només hi haurà una cosa 
en joc: l’honor.

fundat el  2008

Estadi: Complex Esportiu Can 
Dragó (Barcelona) 

Entrenador:
Ricardo Mendoza

President:
Josep Ignasi Marcet

Samarreta vermella i blanca, 
pantaló blanc i mitjons 
blancs


