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1. Allò què hem fet 

1.1. UNA UÜESTIÓ DE DATES 

És correcte celebrar l'aniversari del Club Bàsquet l'Hospitalet 

l'any 2004? La pregunta pot sobtar, sens dubte, en un llibre 

destinat a recollir la història de l'entitat amb motiu de les seves 

noces de platí, però té la seva causa. A primer cop d'ull i legal

ment parlant el referent històric de l'actual CB L'Hospitalet 

seria l'anomenat Atletic Basket Juniors, un club fundat i inscrit 

al registre d'entitats del Govern Civil de Barcelona -com era 
preceptiu en aquell moment- l'any 1932. Segons això, doncs, 

només haurien transcorregut 72 anys des de la constitució 
legal, mentre l'encàrrec d'aquesta investigació s'ha fet sobre la 

base que el club té el seu origen en l'any 1929. Aquesta supo

sició sembla contradir-se també amb el fet que les primeres 

noces celebrades al club, les d'argent pels seus primers 25 
anys, van tenir lloc el 1955, és a dir, que en aquell moment 

suposaven que el club s'hauria fundat l'any 1930. Al petit 
opuscle de la història del club editat amb motiu d'aquest esde

veniment podem llegir que el 1930 es va inscriure el primer 

equip a la Federació Catalana de Bàsquet sota el nom de Unió 

Esportiva Hospitalet (un club que realment va existir però prin

cipalment dedicat al futbol, tot i que tindria en els seus primers 

anys una secció de bàsquet). Tanmateix, al fulletó també s'ex

plica que després de sortir un equip a la rambla Just Oliveras

el del Centre Catòl ic que va iniciar les seves passes a finals del 

1928- s'hauria format l'any 1929 un altre equip "con el cual 

poder competir con los mismos en plan puramente amistosa". 
També les celebracions de les noces d'or van tenir polèmica en 

aquest sentit. l'any 1978, els socis del club van mostrar durant 

al menys dues assemblees les seves reticències a que l'aniver

sari es celebrés l'any següent, tal i com pretenia la directiva. 
Això volia dir que prenien l'any 1929 com el de sortida. La junta, 

però, va estudiar el tema i va reconsiderar aquesta primera 

idea. Finalment els actes de les noces d'or es van fer l'any 

1980, és a dir, que comptaven suposadament des del1930 ... 

Quin és doncs, l'entrellat de tot això? Veritablement el GB 

L'Hospitalet té les seves arrels en aquell llunyà 1929 o és una 

llegenda que s'ha donat per bona al club durant dècades a par

tir d'aquell opuscle del vint-i-cinquè aniversari? La resposta no 

és senzilla, ara que ja no queda quasi ningú d'aquella època. 

Tot i això, les pistes apunten primer que, efectivament, va poder 

existir l'any 1929 aquell grup de joves que van començar a reu

nir-se per aprendre el suficient bàsquet com per plantar cara 

als nois del Catòlic, i segon que també existeix una línia de 

continuïtat entre aquells xicots i els següents dos clubs dels 

que van formar part fins arribar al naixement de I'Atletic 

Basket Juniors l'any 1932, fet que justificaria el celebrar 
enguany el setanta-cinquè aniversari. 

Anem a pams. Al fulletó del vint-i-cinquè aniversari es diu 
també que aquells nois que es van reunir l'any 1929 van fer les 

seves primeres evolucions en uns terrenys existents entre els 

carrers Casanovas i Barcelona i que s'anomenaven "La 

Cuadra", fet que coincideix amb els records de qui aleshores 

era un nen i després fou gran figura del club, Marcel·lí Maneja. 

Després d'aprendre una mica les regles del joc, segons seguim 

llegint, es va concertar un primer partit amb el Catòlic que 

s'hauria perdut per 12 a 40. Al programa fins i tot apareix la 

suposada alineació d'aquell encontre, amb noms que coinci

deixen en general amb els que he trobat en les alineacions de 

principis dels anys trenta: J. Muntané, J. Barrau, P. Suau, R. 
Bonet i M. Pena. Després diu que s'hauria jugat un altre partit 

de revenja entre els dos equips, que aquesta vegada hauria 

guanyat el grup més novell. No he trobat cap confirmació rela

tiva a aquests presumptes partits, si més no amb un índex de 

fiabil itat suficient. Tot i això sí que es poden afirmar algunes 

coses certes com per exemple que el primer partit del Centre 

Catòlic amb un altre equip de la ciutat del qual tinc referència 
certa correspon al de la festa major del 1930, quan va jugar 

contra la UE Hospitalet. També he trobat -de nou a l'arxiu del 

Centre Catòlic- una carta datada el 7 de setembre del 1929 

d'un dels clubs que després s'uniria per formar la UE Hospitalet 

i que, curiosament, es deia Club Esportiu Júniors. No cal con
fondre aquest CE Júniors amb I'Atletic Basket Juniors que es 

formarà el1932 (tot i que com estem veient podria ser l'ante

cedent que estem buscant). Està confirmada l'existència d'a

quest CE Júniors entre 1928 i 1929, i en principi la seva princi

pal activitat era el futbol tot i que ara descobrim que també els 

agradava el bàsquet. En aquella carta es demanava precisa

ment jugar un partit de bàsquet contra l'equip del Catòlic i en 

ella s'especifica l'equip del propi CE Júniors, on trobem els 

noms de Montaner, Romaguera, Bonet I, Vidal i Deu, i on signa 

Salvador Deu com a secretari. Com veieu, hi ha algunes coinci

dències amb alguns dels cognoms que es donaven al fulletó de 

les noces de plata. l'any 1929, aquest CE Júniors es fusionarà 

amb el Fúria Esportiva Hospitalet -un altre grup de joves fut

bolistes- per formar la Unió Esportiva Hospitalet. 
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Efectivament, he pogut comprovar com després la UE 
Hospitalet va tenir un equip masculí de bàsquet a la Tercera 
Categoria Regional (l'última de les que hi havia aleshores), 
a partir dell930. De les alineacions dels partits que ens han 
arribat d'aquest nou club trobem que, efectivament, també 
alguns dels noms dels jugadors coincideixen amb els que 
formaven part del llistat esmentat abans. Així, en una altra 

carta que es conserva a l'arxiu del Centre Catòlic de 
L'Hospitalet, hi figuren els noms dels jugadors de la UE 
Hospitalet, que són Vida l, Muntané, Campamà, Gajo i 
Oliveras, amb J. Pena com a delegat i Lluís Romaguera com 
a secretari. Coincideix el nom de Vidal, que d'altra banda 
podria ser un dels germans Vidal que després trobarem 
durant molts anys tant a l'AB Juniors com al CB Hospitalet, 
així com el de Romaguera i Muntaner (escrit amb grafia 
diversa, Montaner o Muntané). També J. Pena podria ser 
algun familiar de qui seria després el primer president del 
Juniors, Manel Pena Orpinell. Aquesta és la prova més facti
ble que ens podria indicar l'antecedent més llunyà de l'ac
tual CB L'Hospitalet. 

Després també caldrà demostrar la vinculac ió entre UE 
Hospitalet i AB Juniors, però d'això ja n'he trobat moltes més 
proves. Tanmateix, també semblaria lògic que els records de 
la gent que hi havia al club l'any 1955, quan es va redactar 
aquell fu lletó del vint-i-cinquè aniversari, encara fossin sufi
cientment fiables com per creure's les dades que dóna d'a
quell primer grup de jugadors de l'any 1929. En un club on la 
persistència de determinats noms al llarg dels anys ha estat 

una constant, com veurem, es pot creure que la memòria 
encara no havia fugit passats els primers vint-i-cinc anys, i 
més si tenim en compte que per preparar els actes de l'ani
versari es van reunir exdirectius de l'entitat que havien vis
cut de forma directa els esdeveniments. 



t .2. ElS ORIGENS 

El bàsquet, inventat pels nord-americans a finals del segle XIX, 
va tenir en l'Església un bon aliat en la seva difusió a 
Catalunya. Va serel pare Eusebi Millan qui va portar el bàsquet 
al col·legi Sant Antoni de Barcelona, l'any 1921, i va fundar el 

primer club de bàsquet d'Espanya, el Laietà. Aquesta data s'ha 
donat durant molts anys com la data d'introducció del bàsquet 

aquí, i fins i tot s'ha arribat a celebrar oficialment moltes vega
des. Tot i així els historiadors han demostrat que l'esport de la 
cistella es va començar a practicar a Terrassa l'any 1913, i jo 
mateix en vaig trobar una prova impresa datada abans del 
1921. Pel que fa a l'Hospitalet, els primers partits que es van 
poder veure aquí daten presumiblement de 1'1 de gener del 
1927. La Federació Catalana de Basquetbol, segons consta en 
l'acta de la seva reunió de junta del26 de desembre del 1926, 
va concedir llicència perquè es poguessin jugar dos partits 
d'exhibició al camp de I'Hospitalenc, el primer dia de l'any 
1927. Els van protagonitzar els equips del Martinenc FC i UE 
Sants, per una banda, i la Societe Patrie i el FC Barcelona per 
l'altra. No seria, però, fins un any després quan, tal i com expli
ca el periodista Emili Arnau\ "el vicari de la parròquia local, el 
reverend Josep W Feliu, introdueix el bàsquet al Centre Catòlic 
de la població, en convèncer la directiva". Efectivament, les 
cròniques del butlletí del Centre Catòlic, L'Esguard, confirmen 
aquesta dada. A principis d'aquell 1928 s'introdueixen de 
forma oficial els esports al Catòlic gràcies a la formació de la 
secció esportiva de l'entitat per al "foment i pràctica de tota llei 
de deports". Això va ser possible perquè el Centre Catòlic es va 
traslladar aquell any a la que encara és la seva seu actual, a 
la rambla Just Oliveras, on podia disposar d'un espai per a la 
pràctica de l'esbarjo dels seus socis. En aquell moment es 
nomena una comissió de direcció a la secció esportiva on el 
president és el constructor d'obres A. Carbonell. Segons la notí

cia publicada el 3 de març del1928 a L'Esguard "nostre pro
grama és extens: construcció d'una pista de Tennis, formació 
d'un equip de Foot-Ball, organització de visites i excursions, 
instal-lació d'aparells de gimnàs, pràctica de jocs atlètics, 
etc.", i d'entrada els objectius es xifren, com no podia ser d'una 
altra manera, en "( ... ) que nostra secció progressi moral i mate

rialment". En realitat, d'aquestes primeres declaracions d'in
tencions sembla que es va acomplir només una petita part. I de 
fet el bàsquet, l'esport que ha donat fama esportiva a l'entitat, 
ni tan sols estava inclòs en la primera relació ... 

L'inici de la pràctica del bàsquet, però, va haver d'esperar a 
finals d'aquell 1928. En efecte, a L'Esguard del 28 de desem
bre hi llegim això: "en el pati del Centre Catòlic hi ha sigut i ns
tal-lat un camp de Bàsquet-Ball, esport que ha sigut rebut 
amb proves d'entusiasme per part de la joventut del Centre'. 
És curiós com el bàsquet va començar a jugar-se al Centre 
Catòlic, entre d'altres factors, perquè "l'interessant i curiós 
Basket-Ball per les dimensions reglamentàries del terreny que 

exigeix s'ha acomodat esplèndidament al que tenim disponible 
actualment". ! no serà fins als primers mesos de 1929 quan la 
secció s'organitzi veritablement, segons ens n'assabentem pel 
número de febrer de L'Esguard: "la Comissió de Festes, que 
fins a la formació d'un Comitè especial, cuidarà de tot el refe
rent a Esport, prega al aficionats al Basket-Ball que donin llur 
nom a fi de procedir a la constitució de diversos equips, selec
cionant-se després d'entre ells, els més destres jugadors per a 
formar l'equip representatiu de la nostra Entitat". Segons les 
successives cròniques, es van formar equips per disputar par
tits entre ells. D'aquests en sortiria després el primer equip 
representatiu del Centre Catòlic, que va disputar un partit 
amb un dels tres equips del FC Barcelona que van portar a 
l'Hospitalet al març de 1929. El mes següent, es va organitzar 
un torneig intern amb cinc equips que vestien cinc colors dife
rents i s'anomenaren amb els poètics noms de Montseny, 
Pirineus, Canigó, Montserrat i Núria. Cap al juny o el juliol, fan 
una crida a través de les pàgines d'El Mundo Deportivo dema
nant equips que vulguin fer partits amb ells. I el setembre tro

bem aquella carta on un altre grup de joves jugadors, també 
de la ciutat, els desafien a jugar-hi. Entre els mesos de 
novembre i desembre, l'equip del Catòl ic s'afilià a la Federació 
Catalana de Basquetbol i començà a jugar partits oficials. 

Així va arribar el bàsquet a la nostra ciutat. El club pioner ja 
estava a la seva actual ubicació, la rambla Just Oliveras. Per 

la seva banda, el grup de joves que podem considerar l'embrió 
de l'actual CB LHospitalet van començar les seves primeres 
passes basquetbolístiques en un solar situat prop dels 
terrenys del Centre Catòlic, concretament segons recorda 
Marcel-l i Maneja, i també he pogut trobar en alguns docu
ments de diverses èpoques, en la zona situada entre els 
carrers Casanova i Barcelona. Un terreny que al voltant del 
1929 era un camp agrícola. Allà sembla ser que ja es jugava 
a futbol (potser el Club Esportiu Júniors?), però es va habilitar 
una zona per a aquest altre esport. He sentit expl icar vàries 
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vegades que la primera cistella l'haurien construït els ger

mans Vidal, en Josep i en Pere, que romandrien durant molts 

anys vinculats al club i que professionalment es dedicaren a 

construir carros. Aleshores el bàsquet era un pal amb un tau

ler clavat recte en la mateixa línia d'alçada, és a dir, sense 

sobresortir cap enfora com ara. Tot i això, en Pere Vidal el1929 

només tenia 14 anys i potser aquesta versió, molt probable
ment certa, es refereixi a un esdeveniment una mica posterior 

(potser al del primer camp del Juniors, inaugurat l'any 1932). 

Fos com fos, alguna mena de cistella s'hauria col-locat al final 

d'aquell camp de futbol, a tocar de les primeres edificacions. 

En els anys inicials sembla que el nostre grup de nois també 

va jugar en un altre solar situat a prop de l'anterior, en la zona 
de l'actual carrer Baró de Maldà. Segons recorda Marcel-lí 

Maneja, allà hi tenien fins i tot insta l-lacions per utilitzar com 

a vest idor, que corresponien a la part de darrera d'un bar, 

entre el carrer Riera de la Creu i la rambla, aproximadament. 

En aquella zona també hi havia una paret habilitada per jugar 

a frontó on s'aplegaven força afeccionats, joves i fins i tot gent 

ja de certa edat. 

En aquells anys que van del1929 en què podem pensar que un 

grup de nois començaven a jugar a bàsquet i el 1932 en què 

acabarien per formar I'Atletic Bas ket Juniors, aquest jovent va 

passar per dos clubs i dues zones de joc més. L'any 1929, els 

joves del Club Esportiu Júniors i del Fúria Esportiva Hospitalet 

es fusionaren intentant refer de nou un club fort al barri com 

el que havia estat I'Sport Club Hospitalenc fins gairebé dos 

anys abans. L'Hospitalenc va ser la primera entitat esportiva 

de la ciutat inscrita oficialment en el Registre del Govern Civil 

de Barcelona, l'any 1917, i va protagonitzar belles gestes 

esportives durant deu anys fins que el 1928, probablement per 

motius econòmics i per dissensions internes, es va desfer. 
L'esport, però, necessitava d'entitats per acollir aquells joves 

que vol ien practicar-lo, especialment el futbol , i això va ter que 

poc després ja sortissin les iniciatives de "júniors i fúries~. La 
força i l'orgull que durant aquella dècada havia mostrat 

I'Hospitalenc en el nucli antic de la vi la van fer que mesns 

després s'intentés de nou refer un club amb l'empenta i la 

capacitat organitzativa d'aquell, i això només es podia fer 

aplegant esforços. Així va ser com Juniors i Fúria es van fusio

nar per formar la Unió Esportiva Hospitalet. Aquest club es va 

inscriure a la Federació Catalana de Futbol l'octubre de 1929. 
aprofitant la plaça que ja ocupava abans el Fúria. Ho van fer 

així perquè el procés de legalització davant les autoritats no es 

completaria fins al juny de 1930 i, per tant, tampoc la 



Federació els hauria pogut acceptar abans si no era sota 
aquesta fórmula. La directiva de la UE Hospitalet la va presi
dir Joaquim Carbonell Romagosa, germà d'un dels fundadors 
de l'antic Hospitalenc, i la seu social s'establí en un bar de la 
rambla Just Ol iveres on ja s'havien allotjat tant Juniors com 
Fúria. En aquella junta també hi havia com a vocal en Manel 
Pena Orpinell, que dos anys més tard seria el primer president 
de I'At. Basket Juniors. 

El nou club va recuperar el primer camp de joc on havia dis
putat els seus partits I'Hospitalenc, el camp de la Fonteta, 
també conegut com Les Fúries. Possiblement els nostres bas
quetbolistes no s'hi van apuntar de seguida ja que en un fes
tival esportiu que va organitzar el nou club el 25 de desembre 

d'aquell1929, a més d'un partit de futbol i d'una cursa atlè
tica es va jugar un partit de bàsquet però entre dos equips 

femenins de fora de la ciutat. Tampoc en un segon festival 
que van organitzar posteriorment, el 21 d'abril del 1930, hi 
participà l'equip masculí, però sí que hi havia ja un equip 
femení propi que faria història dins de l'esport a Catalunya. 
De l'equip masculí de la UE Hospitalet no sentim a parlar fins 
al mes d'agost d'aquell1930, quan en el programa de festa 

major que organitza el Centre Catòlic trobem previst un par
tit de bàsquet contra l'equip de la UE Hospitalet. En aquell 
moment, aquest equip no estava inscrit a la federació a dife
rència del Catòlic que sí que ho estava i per això en la reunió 
de junta de la Federació Catalana de Bàsquet del12 d'agost, 
quan van rebre l'anunci dels partits per part del Centre 
Catòlic, van acordar "dirigir una carta al Catòlic llamandole 
la atención" per aquest fet. Les incipients federacions volien 
controlar el major nombre de clubs del seu esport i per això 
acostumaven a prohibir els partits contra clubs que no fossin 
federats sota pena de multa. Així, el Catòlic va haver de 
demanar un permís especial per jugar aquell partit contra la 

UE Hospitalet i a partir d'aquell moment sembla que la rela
ció entre les dues entitats basquetbolístiques del barri es va 
fer relativament habitual. En l'arxiu del Centre Catòlic enca
ra s'hi troben dues cartes signades pel secretari de la UE 
Hospitalet, Josep Boter, sobre temes relatius al bàsquet, una 
del 6 de setembre i l'altre del 18 de desembre del 1930. 
També hi ha una altra carta sense data, però probablement 
també d'aquells mesos on trobem anomenats per primer cop 
els jugadors de l'equip de bàsquet de la UE Hospitalet: Vida l, 
Montané, Campamà, Gajo i Oliveras. També figuren com a 

delegat J. Pena, i com a secretari Lluís Romaguera fet que em 
fa pensar que la secció de bàsquet tenia la seva pròpia 
estructura dins del club ja que el secreta ri de la UE Hospitalet 
era Josep Boter. La secció possiblement devia existir abans 
del mes d'agost, potser ja a l'abril tot i que l'equip masculí no 
jugués cap partit en aquell festival que van fer aquest mes. 
De fet va jugar l'equip femení, un fet més important i crida

ner en aquell moment dins d'un programa d'actes força ata
peït com veurem i on de ben segur ja no hi cabia un altre par

tit de bàsquet amb els nois. Entre els esportistes que he loca
litzat competint sota les sigles de la UE Hospitalet també hi 
figuren Joan Villalba i Antoni Tu bau, tot i que no a la secció de 
bàsquet sinó a la d'atletisme (participaren a la cursa Jean 
Bou in barcelonina el gener de 1930). Els dos, però, formarien 
part, dos anys després, de la junta fundadora de I'At. Basket 
Juniors i arribarien posteriorment a ser presidents del CB 
L'Hospitalet. 

[ QUIP FEMEN! DE LA UE HOSPITALET 
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L'Hospitalet i a la ciutat, les seves integrants també van supo
sar una fita dins de l'esport català. En aquells anys s'acaba

va de crear a Barcelona el Club Femení i d'Esports. Fundat el 

1929, va ser la pri mera entitat dirigida específicament a aple

gar les dones, amb vessants tant culturals com esportives. 

Eren els temps de l'agonia de la dictadura del general Primo 

de Rivera i previs a l'adveniment de la República. Catalunya 

s'obria mínimament a la modernitat, i això es notava en temes 

com l'acceptació de l'esport femení, que generava debats 

públics canalitzats a través de la premsa. A l'Hospitalet van 

contribuir amb la creació d'aquest equip femení de bàsquet, 
l'any 1930 i amb l'organització per part de la mateixa Unió 

Esportiva Hospitalet d'un important festival atlètic durant l'a

bril on per primer cop a Catalunya es van enfrontar diferents 

equips femenins. De fet, les primeres noies que van tenir lli-

~equip masculí de bàsquet de la UE Hospitalet es va federar cència de la Federació Catalana d'Atletisme van ser les d'a-

després d'aquell estiu i va jugar el campionat de lliga a la questa UE Hospitalet: Joaquima Molina, Teresa Pedret, Emíl ia 
categoria més baixa de la que podríem considerar com a tem- Giménez, Maria Garrich, Rosa Calvet, Virtudes Nebot, Teresa 

porada 30131. Els partits d'aquest campionat no van comen- Pijoan, Pepita Nolla, Teresa Giró i Lolita Graells. Les cinc pri-

çar a disputar-se fins al desembre del 1930 o potser el gener meres també formaven part de l'equip de bàsquet, juntament 

del 1931, tot i que la UE Hospitalet ja va participar el 14 de amb una altra noia de cognom López. Les marques d'aquell 

desembre del 1930 en l'assemblea de clubs de la Federació 

Catalana de Basquetbol. En aquell moment, el club tenia dos 

equips masculins en competició. El considerat primer equip 

estava enquadrat en la ll iga del grup B, primer subgrup, és a 
dir, una segona categoria per darrera del grup A on jugaven els 

millors equips catalans del moment. Després hi havia un 

segon equip jugant una lliga para J.Iela de segons equips dels 

mateixos clubs -si disposaven de segon equip ja que no era 

obligatori. Els riva ls del primer equip en aquella lliga van ser 

Esportiva Mataró, Juventud Valenciana, Iris Mataró, BB 
Montserrat, UGS Badalona y l awn Ten is Club Horta. En el sub

grup segon d'aquesta mateixa categoria hi figurava el Centre 

Catòlic. Dels marcadors d'aquella primera temporada de la UE 

Hospitalet he pogut recuperar set part its, tots ells anotats a 

les actes de les juntes de la Federació Catalana de 

Basquetbol2• No hi ha moltes més dades d'aquesta temporada 

i d'aquest primer equip "oficial" format pels nostres basquet

bolistes. De fet aquest equip no va durar gaire més com a Unió 

Esportiva Hospitalet. 

En paral·lel, com ja he comentat, en aquest club va exi stir 

també un equip femení. La seva història és curiosa, i a més de 

constituir el primer precedent del bàsquet femení al GB 

festival en les proves atlètiques van ser molt pobres, però el 

fet històric és sens dubte molt destacat. ~eq uip femení de 

bàsquet també es va estrenar en aquella ocasió amb un par

tit d'exhibició. Després jugarien en el torneig organitzat amb 

motiu de l'Exposició Un iversal, el maig, on van ser eliminades 

a la primera, i fa rien alguns partits d'exhibició, com el que van 

disputar a Igualada (el primer d'equips femenins jugat en 

aquella població), que les va enfrontar contra un equip del FC 

Barcelona. Van guanyar les blaugranes per 24 a 3. No estaven 

gaire preparades i tampoc van durar molt més temps, però en 

aquell moment van ser, sens dubte, un exem ple per a totes les 

dones catalanes3
• 



1.3. ELS "REPUBLICANS" 

Tot i ser pioners en alguns aspectes del bàsquet a la ciutat, 
l'empenta d'aquests equips no va ser duradora, especialment 
en el cas de l'equip femení, que es va dissoldre com el sucre. 
L'equip masculí sí que va continuar la seva trajectòria però 
amb un altre nom. Acabada la competició de la temporada 
30/31 , i per algun motiu desconegut però que es pot sospitar, 
els membres d'aquell equip decideixen abandonar l'aixopluc 
de la UE Hospitalet. En efecte, en l'acta de junta de la 

Federació Catalana de Basquetbol del 10 de novembre de 
1931 s'aprova l'ingrés d'un club anomenat Unió Republicana 
d'Hospitalet. Pocs dies després, en la sessió de junta del 27 
d'aquell mateix mes la federació decideix donar de baixa l'e
quip de la UE Hospitalet per no pagar "las pesetas que adeu
dan" després d'haver-los avisat dues vegades per carta certi

ficada. Evidentment, el grup de jugadors de la Unió Esportiva 
Hospitalet havia marxat del club i aquests ni tan sols s'havien 
molestat en contestar les cartes de la Catalana de Bàsquet. la 
successió d'un i altre equips són coincidents en el temps. 
Malgrat això, no hi ha gaires més proves per demostrar que un 
equip és hereu de l'altre. les alineacions que he pogut trobar 

a la premsa són escasses per tal de comparar, especialment 
de l'equip de la UE Hospitalet. Malgrat això, trobem repetit el 
cognom Vidal en un parell d'elles, que podrien correspondre al 
Vidal que esmentàvem en aquell partit del 1930. La resta no 
coincideixen tot i que sí que trobem el cognom Bonet, que 
també hi era en l'al ineació del 1929 del CE Júniors. De diver
sos encontres de primers i segons equips entre el setembre i 
l'octubre de 1932 he pogut rescatar els següents noms de 
jugadors de la UR Hospitalet: Oliveras, Bonet, Solé, Escalera I 
i 11, Vidal I i 11 , Juan, lbañez, Planellas, Salvadó, Fernandez i 
Pascual. Potser la pista més clara sigui la presència en aquest 
nou equip d'en Manel Pena, a qui havíem trobat a la junta fun
dadora de la UE Hospitalet. 

Aquell equip va existir com a tal una altra temporada, però va 
començar a jugar des de la recentment creada Tercera 
Categoria, en lloc de heretar la categoria de Segona que li 
hauria correspost si hagués fet valer els drets federatius que 
corresponien a la UE Hospitalet, cosa que sí farien dos anys 
després. El perquè no es va fer això és una incògnita. Encara 
queda per explicar el nom tan peculiar d'aquest club. No hem 
d'obl idar que estem en temps de la República, proclamada el 

14 d'abril del 1931 i acollida amb entusiasme a una vila emi
nentment obrera i camperola com era l'Hospitalet. Aquí els 
partits republicans i d'esquerres eren molt votats i tenien les 
seves pròpies estructures que fins i tot contemplaven la pos
sibilitat d'establir seccions esportives com a mitjà per arribar 
més directament al seu votant objectiu. Unió Republicana 
d'Hospitalet era un partit propi d'aquesta tendència més aviat 
esquerrana i antimonàrquica que, precisament, contemplava 
aquest fet . No he trobat proves de la vinculació directa entre 
l'equip de bàsquet i el partit polític del mateix nom, però no és 
improbable que existís, i més tenint en compte que no es va 
registrar com a tal en aquell moment al Govern Civil, el que 
sembla indicar que estaven dins d'una entitat ja legalitzada. 
En tot cas, el nom com a mínim sí que és indicatiu d'una ten
dència dels seus membres, o d'un aixopluc no rebutjat, i dóna 
peu als comentaris que m'han fet persones que van viure 
aquells anys i els posteriors , en parlar de la gent que forma
va part del club durant aquests anys, que qualificaven més 
aviat d'esquerres, "rojos" en la nomenclatura que després tenyi
ria de determinades connotacions durant molts anys als que 
s'havien identificat amb aquesta tendència, en contraposició 
per exemple a la gent del Centre Catòlic, més conservadora. 

D'altra banda, aquest nom per a un club esportiu tampoc era 
una excepció en el panorama català. Sense anar més lluny, 
també a l'Hospitalet he trobat un Futbol Club Llibertat i un 
Futbol Club Republicanos. 

En la seva primera i única temporada d'existència, la UR 
Hospitalet va fer un gran paper i va aconseguir l'ascens de 
categoria ràpidament, però no sense controvèrsia. En efecte, 
l'equip hospitalenc va acabar la lliga en segona posició dels 
vuit equips de la categoria -que en realitat eren set perquè un 
d'ells s'havia retirat de la competició. Això equivalia a l'ascens 
a Segona, un ascens, però, que van estar a punt de perdre en 
haver-se retirat l'equip de la pista com a protesta contra l'ar
bitratge en un partit que perdien al camp del líder Manresa per 
21 a 8. En efecte, el 15 de març del 1932, les actes de la 
Federació Catalana recullen l'incident i expliquen que "como 
consecuencia de haberse retirado en este encuentro del campo 
el equipo de la UR Hospitalet cuando faltaba un minuto para 
termin ar el encuentro imponiéndosele por lo tanto a este club 
el castigo que indica el artículo sesenta y cuatro de los regla
mentos, o sea inhabilitada para actuar durante toda el cam
peonato presente y pasa automaticamente a ser colista de la 
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división". En aquell moment, l'equip ja anava molt ben classi

ficat i això devia caure con una gerra d'aigua freda. La situa

ció es va poder superar en l'assemblea de clubs de la 

Federació, el 23 d'aquell mateix mes de març. Allà, el repre

sentant de l'Horta, Luis Aubert, en presència dels dos repre

sentants de la UR Hospitalet, Manel Pena i Josep Vidal, va pro

posar a l'assemblea que s'aixequés aquell càstig al club hos

pitalenc "y queden en la puntuación que les corresponda así 

como si tienen algún partido suspendido lo celebren". Els seus 

arguments per demanar això ens expliquen també algunes de 

les dificultats que passaven en els primers anys els clubs d'a
quell incipient esport; segons diu l'acta de la reunió, Aubert va 

argumentar el següent: "para defender su proposición el señor 

Aubert dice que como los clubs no tienen a un los reglamentos 

este club ignoraba que el castigo que se imponía por esta 

causa fuese tan severo pues ellos creían que solamente perd í

an los puntos". En efecte, en aquell moment l'economia de la 
Federació no havia pogut assumir encara el dispendi que 

suposava l'edició d'uns exemplars actualitzats dels seus 

reglaments de competició i per tant no havia pogut repartir-los 

als clubs associats, de tal forma que molts jugaven sense 

saber-ne en detall la reglamentació! La proposició, afortuna

dament per als "republicans", va ser aprovada i d'aquesta 

forma van poder acabar la lliga i aconseguir l'ascens com a 

segons amb 17 punts, que corresponen a vuit partits guan

yats, un d'empatat i dos perduts, on van anotar 262 punts a 

favor per 136 rebuts en contra. El líder va ser el Manresa amb 

cinc punts més a la classificació. 

Aquesta UR Hospitalet va durar poc temps més. Ja en el mes 

de juliol apareixen els primers indicis d'un canvi de denomi

nació. En el marge de l'acta de l'assemblea federativa de 
clubs del dia 27, on apareixen llistats els assistents, hi figura 

per primera vegada un "BB Júniors", i sota entre parèntesi es 

llegeix "Unió Rep. Hospitalet". Queda clara la intenció dels 
nostres basquetbolistes de canviar de nou d'aixopluc, com si 

l'estructura "republicana" hagués estat de transició. Així 

doncs, tot i que encara passaran un parell de mesos disputant 

partits (entre els quals, la inauguració de la pista de la Unió 
Cristiana de Joves, a Barcelona), ja a finals de setembre es 

reflexa en un acta de junta de la Federació Catalana de 

Bàsquet com "se habla del probable cambio de nombre del 

Club Unió Republicana Hospitalet por el de Bas ket Ball Júniors 

y se acuerda que el primera dirija una carta a la Federación 

notificando este cambio y traspasando al nuevo club sus dere
chos; de esta forma sera considerada como una continuación 

de aquel". Queda així clara, doncs, la vinculació entre els dos 

clubs de forma fefaent Encara durant el mes d'octubre he tro

bat ressenyes de partits de la Unió Republicana d'Hospitalet, 

però el procés de creació del nou club ja estava en marxa. 



1.4. NEIX L'ATLETIC BASKET JUNIORS 

Després de gairebé tres anys, als nostres protagonistes se'ls 
va acudir organitzar-se com a club definitivament indepen
dent. Per a això ca lia fer una determinada paperassa, elegir 
una junta directiva i inscriure l'entitat al registre del Govern 
Civil. La reunió preparatòria de constitució de la nova societat 
es va fer el 8 d'octubre de 1932, segons consta a l'acta d'a
quella reunió que es conserva a l'expedient del club que està 

custodiat a l'Arxiu Històric del Govern Civil de Barcelona. La 
reunió es va fer a la nit al local del bar Recreo, a la rambla Just 
Oliveras. La reunió d'aquella comissió organitzadora es va fer 
sota la presidència de Manel Pena Orpinell i amb l'assistència 
de 48 persones, a les que curiosament ja s'anomena com a 
"socis" tot i que encara la nova societat no estava veritable
ment creada. 

En aquella reunió es van llegir els estatuts que preceptiva
ment havien de regir el club i es va procedir a l'elecció de la 
primera junta directiva, que presidiria el propi Manel Pena. Tot 
això es va fer en una hora i mitja. Cinc de les nou persones 
d'aquella primera junta1 arribarien a dirigir el club al menys 

una vegada en la seva vida. El primer president, en Manel 
Pena, tenia en aquest moment vint-i-sis anys. Els estatuts del 
club van ser aprovats pel Govern Civil amb data del14 d'oc
tubre de 1932, un tràmit imprescindible per considerar legal
ment constituïda l'entitat, tot i que la inscripció definitiva del 
club en el registre del Govern Civil porta data de 1'11 de 
novembre6

• 

Per què es van anomenar Juniors?7 El nom dels clubs és una 
dada sovint interessant ja que pot denotar determinats trets 
de la gent que el forma. L'exemple més clar l'hem vist amb el 
de la Unió Republicana d'Hospitalet. El sens dubte peculiar 
nom de Juniors, segons Marcel-lí Maneja, el van adoptar quan 
alguns dels jugadors van anar a veure una pel-lícula al cine
ma Lumière i es van trobar que un dels personatges que sor
tia es deia doctor John son Junior. Aquesta anècdota pot corres
pondre a la realitat o ser una llegenda més de les que trobem 
en aquests primers nebulosos anys. De fet, Marcel-lí Maneja 
era un nen en aquell moment i aquesta història només la 
podria conèixer de boca del seu germà Francesc Maneja, fun
dador del club. D'altra banda, no oblidem que tres anys abans, 
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Juniors dedicat al futbol i on possiblement també van fer les 
seves primeres cistelles els nostres basquetbolistes. En tot 
cas, no era un mot desconegut aquí, ni tampoc era infreqüent 
en l'esport català trobar noms de clubs amb paraules d'origen 
anglès (fins i tot el propi mot "Junior" ja havia estat emprat 
abans). Això era degut a que la pràctica esportiva havia estat 
importada en bona part d'Anglaterra i moltes denominacions 
de l'àmbit esportiu es van agafar en primer terme del seu idio

ma, des de finals del segle XIX fins a ben entrat en segle 'tA. 
De fet, aquest costum no es va eradicar fins l'arribada al 
poder del general Franco, que va prohibir la utilització de qual
sevol element estrangeritzant en l'idioma. 

Sigui com sigui, aquest va ser el nom escollit per denominar el 
club, i així figura als estatuts en el seu article primer, on 
també es definia que la societat tenia com a objectiu "dedi
carse a toda s las ra mas del deporte y a la cultura en general". 
És curiosa aquesta referència a la cultura com a objectiu de 
l'entitat. De fet, en la primera junta trobem també un càrrec de 
bibliotecari, no massa habitual en les entitats esportives tot i 

que hi ha precedents a la pròpia vila en associacions de tipus 
excursionista, com el Saltadiç, o en entitats culturals amb 
seccions esportives, com és el cas de l'Ateneu de Cultura 

com heu vist, ja havia existit al mateix barri un Club Esportiu Popular. Tot i aquestes referències inicials, l'element cultural 
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no va ser després massa destacat entres les tasques desen
volupades pel club i de fet aquest càrrec ja no apareixerà en 
cap directiva més. Els estatuts preveien la possibilitat de tenir 
socis numeraris, actius, infantils i d'honor. Els primers eren 
els socis comuns, majors de 14 anys "sin distinción de sexo" i 
que no practiquin l'esport ja que si són esportistes passen a 
ser socis actius. La diferència entre els primers i els segons és 
que els jugadors no poden ser elegits per a càrrecs directius a 
la junta. De la mateixa forma, els socis menors de 14 anys ho 
són com a infantils, ja siguin membres o no d'algun dels 
equips. No tenen veu ni vot a les assemblees. Els socis d'ho
nor, per últim, eren aquells als que la junta directiva els havia 
atorgat aquesta distinció "por la índole de su carga o señala
dos servicios a favor de la Sociedad". En aquells primers anys, 
l'ingrés al club suposava pagar una pesseta d'entrada, i des
prés s'havia de pagar una pesseta cada mes. Eren unes quo

tes molt en consonància amb el que estaven cobrant d'altres 
entitats esportives a la ciutat en aquells anys, i fins i tot per 
sota de la mitjana. 

Pocs dies després de la constitució del club, el Juniors inau
gurava també una nova pista, aquesta ja definitiva durant 
uns quants anys. La nova pista estava a prop de les anteriors, 
a la rambla Just Oliveras, tocant al carrer Lleida, concreta
ment a la zona que avui ocupa part de l'edifici de l'ambulato
ri i del Centre Cultural Barrades. El dia de la inauguració es 
van jugar partits de bàsquet, un entre dos equips femenins de 

l'Atlas Club barceloní i l'altre entre els equips masculins del 

Juniors i de l'Atlas. L'acte va ser tot un èxit, l'entrada era gra
tuïta i van assistir-hi diversos regidors i el tinent d'alcalde 
Salvador Gil i Gi l, que va lliurar als capitans dels equips par
ticipants els trofeus de la jornada oferts per un industrial del 
barri. 

El Juniors va jugar en aquella primera lliga de la temporada 
32/33 a la Segona Categoria, la que havia "heretat" com a 
successor de la UR Hospitalet. El primer partit que he trobat 
del Juniors és un d'un torneig organitzat per l'Iris de Mataró, 
on van perdre per 21 a 15. Hi jugaren aquell encontre un dels 
germans Vidal (que va anotar 1 punt), Pere Escalera Pié (4), 
Domingo (potser Vidal Domingo, que després seria president), 
Pere Escalera Ventura (7) i Pere Suau (3). 



1.5. AQUELL BÀSQUET PIONER 

Arribats en aquest punt, aturem-nos en el nostre recorregut 
per veure que l'esport que en aquell moment es coneixia com 
a basquetbol no era ni molt menys com avui el coneixem. 
Marcel·lf Maneja, jugador entre els anys trenta i els quaranta, 
ens servirà de guia. Tot, és clar, va evolucionar en aquest 
esport. En les vestimentes dels jugadors, per exemple, era molt 

comú en els clubs d'aquells anys vint i trenta que hi apare
guessin les inicials del nom de l'entitat. En el cas del Juniors, 
van començar amb una samarreta de color blanc amb les ini
cia ls ABJ {d'Atletic Basket Juniors) cosides en gran a la part 
davantera. Aquest costum seguiria després fins als anys cin
quanta, però en el nostre cas amb l'Hac {d'Hospitalet) perquè 
es va haver de canviar el nom per motius polítics. Altres can
vis venien forçats moltes vegades per la conjuntura del 
moment. En Maneja recordava que "a la postguerra jugàvem 
amb espardenyes, no amb sabatilles, no les podíem pagar, 
però jo gairebé sempre estrenava unes espardenyes noves, 
blanquetes, lluents i després ja les portava pel carrer ... Hi 
havia unes d'aquestes que se'n deien "de trenetes" que eren 
molt blanques i portaven una trena pel costat; eren més fines 
que les espardenyes vulgars i jo les portava d'aquestes, però 
després, com que algun company anava a fer la mili a l'Àfrica 
i allà hi havia sabatilles de bàsquet a molt bon preu -gairebé 
al preu d'unes espardenyes d'aquí- sempre encarregava saba
tilles i llavors jugava amb sabati lles". Maneja també recorda

va que en aquells primers anys de la dècada dels quaranta, al 
CB Hospitalet no hi havia xandalls, i havien d'anar amb el seu 
abric, "i en comptes de bufanda, una tovallola, i quan sorties 
al camp ho deixaves tot a la tanca, i després t'ho posaves i tor
naves a esperar per sortir". 

La preparació dels jugadors no era, evidentment, com ara. El 
més normal en tots els esports era anar a entrenar abans o 
després de la feina, de matinada o bé ja de nit. En Maneja, mig 
en broma, recordava que "ara s'entrenen de matí i tarda, i 
nosaltres després de treballar onze hores havíem d'anar a 
entrenar ... ". !:entrenador, que en ei Juniors no trobem fins a 
mitjans dels anys trenta, no tenia en principi massa influèn
cia en el joc de l'equip, com a mínim en equips com aquest. 
Possiblement feien més aviat una tasca de delegats, per ges
tionar els canvis i ser el cap visible per a qualsevol gestió a la 
pista o amb els àrbitres. Ta mbé la forma de jugar, l'eficàc ia 

dels equips ... tot ha anat evolucionant. Per exemple, recorda 
Marcel·lí Maneja que en la seva època era molt comú llençar 
"des del mig del camp; si ho comparem amb els triples d'ara, 
en aquells anys els nostres haurien d'haver estat de cinc 
punts ... ". Segons en Maneja, si un jugador tenia bon tir i tenia 

possibilitat de llençar no s'ho pensava massa, encara que fos 
al bell mig de la pista. Com us podeu imaginar, els marcadors 

es quedaven molt curts! En aquest sentit, el nivell d'encert ha 
anat progressant de mica en mica. Per poder posar un exem
ple concret, he fet una anàlisi de l'evolució dels punts aconse
guits pel CB !:Hospitalet a la lliga regular durant tota la seva 

història. Sumant el total de punts a favor i en contra i fent la 
mitjana dels punts aconseguits temporada rera temporada 
(només en falten les dades de les lligues 42/43 i de la 44/45 
a la 50/51)8 podem fer-nos una idea d'aquesta evolució. 

Hem de fixar-nos en la puntuació mitjana del total dels partits 
(que surt de sumar la mitjana de punts a favor i en contra pel 
CB !:Hospitalet). Això és així perquè el total reflexa millor el 
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potencial de puntuació general dels equips d'una determina
da categoria, més que no pas ho fa ria sumar només la pròpia 
mitjana de punts a favor del CB l'Hospitalet. En efecte, fent-

llarg de les dècades en la gràfica número 1. Veieu com la mit
jana de punts totals es va enfilant dècada rera dècada fins 
arribar als anys vuitanta. Entremig, trobem com a dades des

tacades la lliga 63/64 en la que s'arriba per primer cop a una 
mitjana de més de cent punts (110 en concret en aquella tem
porada). una xifra de la qual no es baixarà mai més. En la 
dècada dels anys setanta la progressió ens porta al voHant 
dels 160 o 170 punts de mitjana, fins que en els anys vuitan

ta arriba el punt d'inflexió; les mitjanes continuen si fa no fa 
similars a les de la dècada anterior, i només un cop, en la tem
porada 88/89, s'arriba als 185 punts, una xifra que, d'altra 
banda, ja no s'ha tornat a aconseguir mai més fins ara. Des 
d'aleshores el nivell mitjà de puntuació s'ha mantingut inva
riable entre els 154 i els 168 punts (cal tenir en compte que en 
aquests anys el reglament ha incorporat una important nove
tat en la parcel -la de l'anotació: la cistella de tres punts). 

MITJANA DE PUNTS EN ELS PARTITS DEL CB L'HOSPITALET CADA TEMPORADA 

Altres dades més curioses i segurament amb un valor estadís
tic més relatiu serien per exemple quan va aconseguir per pri
mer cop el GB L'Hospitalet una mitjana de punts a favor supe
rior als cent a la lliga regular. Ha estat només una vegada. la 
temporada 88/89 que van jugar a Segona Divisió i van acabar 
pujant a Primera B amb Rafa Layola com a entrenador. També 
és curiós saber que, de les temporades que he pogut recupe
rar, gairebé en el 60% la diferència entre la mitjana de punts 
a favor del CB L'Hospita let i la de punts en contra ha estat 
positiva (coeficient de punts a favor més alt que el coeficient 
en contra), i només en poc més del 32 % ha estat negativa (la 
mitjana de punts a favor és menor que la mitjana de punts 
rebuts). Cal afegir les cinc temporades -el 8% dels casos- en 
què aquesta operació ha resultat gairebé equi librada (la dife
rència de les mitjanes de punts anotats i rebuts ha estat pràc
ticament zero)9

• Aquestes dades i especialment les del parà
graf anterior ens poden donar una idea de l'evolució d'aquest 
esport en aquesta important parcel-la de l'efectivitat: relativa
ment lenta entre els anys trenta i els seixanta, molt ràpida 
entre els seixanta i el vuitanta, i aturada des d'aleshores. 
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Pel que fa a les instal·lacions, Maneja recordava que en les 
ho així acabem per agafar què ha estat capaç d'anotar el CB primeres dècades d'existència d'aquest esport "jugaves en 

l'Hospita let al llarg dels anys, però també què han estat capa- camps de terra, hi havia pedres i de tot, votaves i anava mala-
ços d'anotar deu o quinze equips més cada temporada (en ment... i a més a més, si aquell dia feia vent al lloc on jugà-
contra dels hospitalencs) que sempre ens hauria de donar més vern, que era al descobert, doncs ja em di ràs si era fàcil". Les 
fiabilitat, estadísticament parlant. Podeu veure l'evolució al condicions de les instal-lacions no tenien res a veure amb el 
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que avui coneixem. Maneja recordava que "no m'havia dutxat 
mai amb aigua calenta, jo havia anat a jugar a Manresa i 

estava tot gelat, canonades i tot. i ens vam haver de dutxar 
amb sifons perquè no circulava l'aigua per enlloc". Fins des
prés de la guerra no va començar a evolucionar la tècnica per 
a aquest esport, i sempre molt lentament. Per exemple, fins 
l'any 1943 al Centre Catòlic no canvien els pals de fusta de les 
cistelles per "unos mas modernos de cemento armada, que 
evitan accidentes a los jugadores", segons llegim en una carta 
de l'època. En aquells inicis les pilotes eren de cuir. Marcel·lí 
Maneja recordava que "si es mullava el cuir, es quedava bote
rut i després del partit ja no la podies fer servir més que per 
entrenar". A més, esclar, encistellar amb una pilota així era 
d'allò més complicat. En els anys cinquanta es produeix una 
primera evolució important en els balons. Maneja recorda que 
"llavors va sortir un senyor, un tal Hernandez, de pilotes 
Hernan, -que em va invitar a la seva fàbrica- i que posava uns 
tensors als cuirs i els anava mullant una mica perquè abans 
de tallar-los ja s'haguessin estirat tot el possible i així després 
ja no es poguessin deformar". Aquelles pilotes eren més cares, 
ben segur, però varen ser les primeres diem-ne "modernes". 
Poc després ja vindrien les de cautxú, precedent de les 
actuals. 

Al principi, pel que fa a la tàctica, aquest esport evoluciona en 
certa mesura a partir dels elements del futbol. Per exemple, 
s'adopta el sistema de puntuació futbolístic de dos punts per 
victòria, un per empat i cap de derrota. Només a partir de l'any 
1942 s'adopta el sistema més personal de puntuació del bàs
quet, amb dos punts per al guanyador i un per al perdedor, tot 
i que intermitentment s'ha tornat a acceptar la possibilitat 
d'empats durant molts períodes (des de finals dels seixanta 
fins a principis dels anys vuitanta). També l'estil de joc evolu
ciona a partir del futbol, fi ns i tot les denominacions dels 
jugadors es divideixen al principi entre defensors, migcampis
tes i davanters, un fet que duraria fins als anys quaranta i que 
també denota la mental itat amb la que es va començar a 
jugar a bàsquet. Les tàctiques bàsiques del món del bàsquet 
tal i com les coneixem avui dia es comencen a veure a partir 
dels anys quaranta: a banda dels marcatges individuals, ja 
trobem la zona defensiva. 

ció en el joc. L'any 1957 hi ha una renovació important del 
reglament, entra en vigor la norma dels tres segons en zona, i 
la cistella "vola" sobre el camp 1,2 metres (fins aleshores 
havia estat sobre la línia de fons), entre d'altres. Altres inno
vacions més recents són més conegudes, com la cistella tri ple 
des de la línia de 6,25 metres, o l'estructura americana dels 
partits, amb quatre quarts de 10 minuts cadascuna ... 

Les competicions tingueren en els primers anys un marcat 
accent local. Els equips barcelonins eren, en un principi, els 
més abundants i s'hi jugaven el campionat de Catalunya. A 

Pel que fa al reglament, algunes dades destacades, com que principis dels anys trenta, quan comencen a participar-hi els 
el rellotge al principi no s'aturava quan hi havia una interru p- equips hospitalencs, al bàsquet català hi ha tres categories. 
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Mica en mica s'anirà ampliant el nombre d'equips partici

pants en cadascuna d'el les a mesura que creix la popularitat 

d'aquest esport i es crearan també algunes competicions a les 

altres tres províncies catalanes. A meitat de la dècada dels 
trenta es juguen els primers campionats d'Espanya, que es 

disputen durant un cap de setmana els millors equips cata-

1.6. ELS ANYS DEL JUNIORS 

Poc després de la seva legalització, els jugadors del Juniors 

van començar a jugar la lliga federada de la temporada 32/33, 

on els seus rivals van ser US Cornellà, Escletxes, Dinàmic, Iris 

Mataró, Atlètic, At las, Unió Cristiana de Joves, CN Sabadell i 

Manresa (equips tots ells de Barcelona i rodalies, amb l'ex
cepció dels dos últims). L'AB Juniors va acabar cinquè dels deu 

equips participants, amb un total de deu victòries, un empat i 

set derrotes, amb 365 punts a favor i 277 en contra. A més del 
primer equip, altres conjunts del club Juniors van disputar els 

campionats de segons i tercers equips, el que voldria dir que 

l'activitat en la societat havia crescut pel que fa al nombre de 

jugadors. Cal destacar també que el segon equip va guanyar 

el seu cam pionat de segons equips aquesta temporada, i molt 

probablement va ser el primer títol aconseguit pel AB Juniors. 

Cal anotar aquí que, segons recorda l'aleshores jove jugador 

Luciano Clavera, dins del Juniors existia una mena de penya 

que ten ia certa autonomia pròpia i que estava formada al vol

tant d'un jugador anomenat Vicenç Cavedo. Sembla ser que en 
la ns, madrilenys i valencians ja que el bàsquet encara no té no tenir cabuda alguns jugadors en els equips que hi havia al 

prou empenta a cap altre zona d'Espanya. Els anys quaranta Juniors, van decidir seguir dins del club però formant la seva 
seguirà aquesta mateixa fórmula però amb una ampliació de pròpia organització interna. Possiblement aquell equip que el 

l'abast de procedència dels equips a mesura que el basquet- nostre testimoni designa amb el nom de Penya Cavedo era 

bol va agafant cos en altres indrets de la geografia espanyo- considerat un tercer equip a l'entitat, i en aquell primer any 

la. També el sistema de jugar aquesta fa se final va derivant potser era el que formaven el propi Cavedo, Lluís Serbis. 

f ins a la disputa de diverses el iminatòries en partits d'anada Miquel Clavera (germà d'en Lucia no) i els dos germans Josep i 
i tornada. Tots els títols d'aquella època han estat integrats Manel Senach. En tot cas valia pena recordar l'existència d'a-

avui dia al pa lmarès de la Copa del Rei. El sistema no canvia- quest grup dins del Juniors que, segons sembla, va existir 
rà fins el 1954 quan la federació espanyola organitza la pri- durant tots aquests anys trenta. També recorda Luciano 

mera lliga veritablement nacional, que es va consolidant fins Clavera que després de la guerra alguns dels integrants d'a-

que tres o quatre anys després ja es pot pa rlar d'una Primera questa penya van jugar al Centre Catòlic. 

Divis ió de tipus modern i d'una estructura de federacions terri-

torials organitzades més en l'estil que avui coneixem, és a dir, 

amb les seves competicions d'abast regional per sota en la 

piràmide de categories de les lligues d'abast nacional. 

Després, durant les tres darreres dècades s'han anat afegint 

categories degut a la progressiva popularització d'aquest 

esport i al consegüent augment del nombre d'equips. 

D'aquella primera temporada com a Juniors, he trobat en les 
alineacions dels diferents equips els següents jugadors: els 

germans Pere i Josep Vidal, els cosins Pere Escalera Pié i Pere 

Escalera Ventura, Pere Suau, (Vidal?) Domingo, Juan, Ventura. 

Pere Bonet, Parra, Soler, Lluís Serbis, els també germans Josep 

i Manel Benach, Miquel Clavera, Vicenç Cavedo, Oliveras i Joan 

Villalba. La columna del primer equip la formaven probable

ment els germans Vidal i en Pere Escalera Pié, mentre que la 

resta de llocs els ocupaven diferents jugadors en funció de la 

disponibilitat. 



Acabada la temporada, el club va iniciar una pràctica festiva 
que es convertiria en costum durant alguns anys: la disputa de 
partits nocturns durant l'estiu. Aquel l primer any es van orga
nitzar durant la nit de Sant Joan, per aprofitar l'avinentesa i 
celebrar una revetlla lúdica-esportiva. Sembla que la idea va 
ser tot un èxit ja que segons el periòdic local Fortitud, el camp 
estava "completament atapeït de públic". Es van jugar dos 
partits contra el Laietà barceloní; el de primers equips el van 
guanyar per 18 a 15 mentre que el de segons també el van 
guanyar per un marge més ampli de 24 a 5. Aquest tipus d'es
deveniments socials eren sens dubte tot un atractiu pels socis 
i possiblement una de les causes de la voluntat d'existir de 
forma autònoma dels nostres basquetbolistes ja que sent un 
club independent podien organitzar més fàcilment aquest 
tipus de celebracions, i més tenint en compte que ara dispo
saven de la seva pròp ia pista. A finals d'aquell estiu, el Juniors 
també va organitzar el torneig del Llobregat, on participaren el 
Centre Catòlic, la Unió Social de Cornellà i el Santfeliuenc. I 
poc després, la celebració del primer aniversari de l'entitat es 
va fer amb més partits i amb la segona "volta a peu" 
d'Hospitalet , una cursa atlètica amb un recorregut de cinc 
quilòmetres "per a neòfits i júniors". Com veieu, l'activitat 
social va ser prou intensa en aquest primer any de vida. 

En la següent temporada, la 33/34, l'equip es va enquadrar a 
la Segona Categoria, grup 1, juntament amb els equips del 
Bages, Aeronàutica, Cornellà, Iris i Atlas. Aquella mateixa tem
porada es va efectuar el primer canvi de president. Per algun 
motiu desconegut, el fundador, Manel Pena, va deixar la presi
dència durant el mes de gener i això va obligar a convocar una 
assemblea extraordinària, on van assistir 35 socis que van 
elegir com a substitut Vidal Domingo Ponce. Aquella va ser 
una gran temporada; tant el primer com el segon equip van 
guanyar els seus campionats de lliga. El primer equip ho va 

aconseguir amb vuit victòries, un empat i només una derrota, 
la que van patir a la pista del Cornellà per 19 a 10 a principis 
de gener del1934. De fet, el Cornellà va ser el gran rival aque
lla temporada. En el partit de la segona volta, a la pista de la 
rambla, van empatar a vint. Al final de la lliga els dos equips 
van acabar igualats a punts i es va haver de jugar un emocio
nant partit de desempat, el 18 de març a la pista neutral del 
CADCI, a Barcelona, que va guanyar el Juniors per un ajustat 
9 a 7. Després de ser campions del grup 1 també van jugar la 
final del campionat de Catalunya de Segona Categoria contra 

el primer classificat de l'altre grup, l'equip militar d' Intendència, 
en una final a doble partit amb molta tensió però sembla que 
els rivals eren millors ja que es van imposar en els dos encon
tres. El primer es va jugar al camp del Intendència, i van 
guanyar els locals per 21 a 16. Es va registrar una agressió a 

l'àrbitre per part d'Oiiveras, jugador del Juniors que seria des
qualificat per un any per aquest comportament. La seva 
agressivitat sembla que no era flor d'un dia perquè en 
Marcel·lí Maneja, sense haver-li comentat aquest incident, 
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recordava que "Manono" - aquest era el mot pel qual se'l 
coneixia també- "sempre donava garrotades, no el podien 
tocar, de seguida s'empipava i es donava de bufetades" (junt 
amb Oliveras, Maneja també recorda com a conflictius altres 
dos jugadors, Julio Tauli i en Solsona). El partit de tornada, 
jugat a la pista de la rambla, es va disputar amb una bona 
entrada de públic xifrada en la crònica d'El Mundo Deportivo 
com "en gran cantidad". Tot i aquest recolzament, el Juniors 
tornava a perdre per 8 a 22 i el títol se'l quedava definitiva

ment l'equip militar. Encara, però, s'haurien de trobar més 
vegades en els propers mesos Intendència i Juniors, entre d'al
tres coses perquè havien de jugar la lligueta per pujar de cate
goria. Sembla ser que en la lliga de segons equips els guan
yadors dels grups foren els mateixos clubs i per tant també es 
va disputar una final de segons equips entre Jun iors i 
Intendència que, en aquest cas, sí que fou favorable als hos
pita lencs ja que es van imposar per 10 a 22 en el primer par
tit i per 29 a 8 en el segon. Aquella tempora da, el club també 
va tenir un tercer equip i un infantil. 

L'activitat social continuà aquell estiu amb un torneig nocturn, 
anomenat Copa Phi llips -per la marca de les bombetes utilit
zades per il·luminar la pista- on, amb bon criteri els directius 
van convidar al Intendència, el seu aferrissat rival del cam
pionat de Catalunya. El 5 de juliol, en el periòdic Llibertat! lle
gim que "hom notava en el públic una mena de nerviosisme 
tens, cada vegada que veia la bril lant actuació del 
Intendència". Aquell trofeu també el van disputar els equips 

de l'Atlètic, Badalona, Ripollet i Montserrat. El Juniors va 
guanyar la copa10 en joc en aquel l torneig, gairebé en les 
mateixes dates en què en l'assemblea anual del club es reno
vava la seva junta directiva i entrava el tercer president de la 
seva història, Salvador Rovira Mauri. Rovira havia estat fins 
aleshores vicepresident tant a la junta de Manel Pena com en 

la de Vidal Domingo. Durant aquell estiu encara es van orga
nitzar alguns partits més, entre els que s'haurien de destacar 
els protagonitzats per equips femenins de Barcelona. 

La ll igueta d'ascens a Primera Categoria, on s'havien guanyat 
el dret a partic ipar-hi els dos guanyadors de grup de Segona, 

Intendència i Juniors, no es disputaria fins passat l'estiu. En 
aquella lligueta també hi havien de jugar els pitjors classifi
cats de la lliga de Primera Categoria, que havien de promocio

nar en aquest cas per evitar el descens. En aquesta situació 

es trobava precisament l'altre equip hospita lenc, el Centre 
Catòlic. A més, la Primera categoria la volien redu ir de 12 a 8 
equips (possiblement per estalviar en desplaçaments). En 

aquella lligueta, disputada entre finals de 1934 i principis de 
1935, van participa r, a més de Juniors, Intendència i Catòlic, 
els equips de Manresa, Juventus Sabadel), Penya Coratge, Unió 
Cristiana de Joves i UGS Badalona. El Juniors va aconseguir 
pujar a Primera categoria, junt al Intendència, mentre que 
només es va mantenir dels que intentaven evitar el descens la 
Unió Cristiana de Joves. Les coses van anar de la següent 
forma pels equips de l'Hospitalet: el Centre Catòlic va fer una 
bona primera part de la competició, però es va descuidar al 
final i precisament el Juniors el va acabar superant gràcies, 
entre d'altres coses, a que Badalona i Intendència no s'hau
rien presentat en els partits clau fent que el Juniors guanyés 
aquests punts sense haver de jugar i "condemnant" al des
cens el Catòlic. Aquest fet segurament enterboliria les rela
cions esportives de les dues afeccions, que vivien des de bon 
començament amb una certa rivalitat. Ara, l'equip pioner del 
basquetbol a la ciutat havia de deixar pas, per primer cop, al 
Juniors com a equip de millor categoria, un cop fort de ben 
segur ... També en aquests anys el Catòlic es queixaria del trac
te que rebia per part de la Federació Catalana, imagino que tot 
plegat devia estar relacionat amb aquest descens i amb els 
posteriors intents fal lits de pujar de nou a Primera, unes quei
xes que li servirien d'arguments després de la guerra per tal 
d'esgrimir la seva condició de club catòlic "perseguit"' ja 
abans de la guerra civi l. 

Aquella nova temporada era en teoria la 34/35, tot i que es va 
començar a jugar a fina ls de febrer del 1935. Aquell any, els 
rivals del Juniors a la lliga van ser lluro Mataró, Laietà, Patrie, 
Unió Joves Cristians, FC Barcelona, Intendència i Espanyol 
(tots de Barcelona excepte el primer). Si ens creiem la crònica 
del primer partit publicada al periòdic local L'Espill, l'equip va 
generar força expectació en aquella primera temporada a la 
màxima categoria: "l'expectació per veure actuar el Juniors va 
traduir-se en un nombrós públic que acudí a presenciar l'en
contre, malgrat el vent que feia, que motivà un cert deslluï
ment en les jugades". Aquell primer partit el Juniors el va per
dre davant l'Espanyol per 15 a 29. Aquella temporada perdria 
dotze partits més i només en guanyaria un, a l'abril, contra la 
UC Joves i només per un punt de marge. Aquella victòria el va 
permetre eludir la darrera posició al final de la ll iga, on van ser 



setens dels vuit participants. Tot i això, per mantenir la divisió 

van haver de disputar una promoció contra UC Joves i Unió 

Manresana: el primer també intentava mantenir la categoria 

mentre que el segon intentava ascendir-hi. Dos dels tres 

equips ten ien el dret d'estar a la següent temporada a la 
màxima categoria, mentre que el tercer havia de jugar a la 

Segona. Aquella promoció es disputava a doble volta. A la pri

mera, el Juniors va guanyar a casa a la Manresana per 27 a 13 

però va perdre a la dels Joves Cristians per 26 a 19. A la sego

na volta, el Juniors va guanyar clarament els Joves per 24 a 9 

però van perdre davant dels manresans per 28 a 19. Tot ple
gat, això va suposar que la Manresana pugés a Primera, que 

el Juniors es mantingués i que els Joves baixessin a Segona 

per coeficient de punts ja que tots tres equips havien acabat 

igualats. Aquella va ser la primera temporada en la història 

del club on van jugar a la màxima categoria del bàsquet cata- ser sots-campió de Catalunya, en guanyar nou partits, empa-

là. També podem destacar, per exemple, que en aquest carn- tar-ne un i perdre'n quatre. Allò li donava dret a participar en 

pionat van jugar el primer partit oficial de lliga de la seva his- el Campionat d'Espanya com a representant de Catalunya, 

tòria contra el FC Barcelona, a finals de març del 1935, que juntament amb el campió Société Patrie. Com va ser possible 

van perdre per un mínim 28 a 26. Els jugadors protagonistes que poc abans haguessin de lluitar per mantenir la categoria 

al primer equip del Juniors en aquella lliga van ser aquests: 

els germans Pere i Josep Vidal, Marcel-lí Ferrer, Ventura, Pere 

Bonet, Pere Escalera Ventura, Pere Suau, Josep Benach, 

Francesc Rodon i Jaume Piera. Un dels germans Vidal, en Pere, 

va ser seleccionat aquella temporada - juntament amb 

Ramon, del Catòlic- per formar part d'una selecció comarcal 

que es va enfrontar a una altra de Barcelona com a prèvia a 
un partit Castilla-Catalunya disputat a la sala Price a finals 

de març d'aquell l935. 

Aquella temporada, el segon equip va ser quart a la seva lliga 

i també va disputar una mena de competició de copa on va 
arribar a la final i va guanyar al segon del Catòlic per 21 a 30. 

A l'estiu el club va organitzar novament partits nocturns, 

alguns inclosos en els actes de la festa major d'agost, amb 

"numeroso pública", segons llegim a la crònica d'El Mundo 
Deportivo. Es jugaren partits de primer, segon i tercer equips 

contra el Patrie. 

Pocs dies després de final itzar la promoció per evitar el des

cens de la temporada 34/35 començava la lliga de la tempo

rada següent, la 35/36, l'ú ltima d'abans de la guerra civil i la 

primera en la que el club va participar en el recentment ins

taurat Campionat d'Espanya. Aquella temporada el Juniors va 

i ara est iguessin entre els millors club nacionals del moment? 
Potser l'entrada d'alguns jugadors nous com Ramon Sanahuja 

-qui, segons el seu futur company de pista Marcel- lí Maneja, 

era un bon llançador- o Lluís Berbis, i l'existència d'un entre

nador, Francesc Maneja, poden donar una part de la resposta. 

L'experi ència agafada en la temporada anterior, on van perdre 
alguns partits per poc marge de punts, també seria una raó 

més. Sembla que es començava a formar l'equip que domina

ria part de la següent dècada en el bàsquet nacional. En tot 

cas, aquell equip va disputar per primer cop en la seva histò

ria el campionat nacional a Madrid. És evident que, per a un 

club modest, això suposava un desplaçament ben costós en 
aquella època. Per això, la incipient i escassa premsa local va 

fer campanya per tal de recolzar el Juniors. Així, al periòdic 

Llibertat llegim: "entenem que les nostres autoritats haurien 

d'ajudar econòmicament a aquests minyons, tota vegada que 

la situació de llur club no és del tot falaguera". La situació 

econòmica del Juniors, a la que es refereix la cita, no era pas 

dolenta ja que no hi havia en aquells moments números ver

mells; el que volia dir el redactor és que no hi havia calés per 

viatjar a Madrid dos o tres dies. Finalment, però, es va rebre 

una subvenció municipal i es va viatjar a la capital per dispu

tar el títol, tot i que, segons recorda Marcel-li Maneja, el pres

supost només va arribar per al desplaçament de set jugadors, 

21 
IMATGE DEL PARTIT ENTRE LA UNIÚ 

CRISTIANA DE JOVES I L'AB JUNIORS A 

MANRESA, A PRINCIPIS DE L'ANY 1935, 
CORRESPONENT A LA PROMOCIÚ DE 

PERMANtNCIA A PRIMERA CATEGORIA. 

EL JUNIORS ES MANTINDRIA 

EN LA MÀXIrM DIVISIÚ. 
FONI Fu'o'c'ó m BAsau¡¡ CArA!A 

22 
SANTIAGO PIERA, JUGADOR DE L'EQUIP 

EN ELS ANYS TRENTA I QUARANTA. 
FONI FuNoru:ló ort BAsaurr CArALl 
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EQUIP DE L'AB JUNIORS QUE VA ACABAR 

TERCER EN El CAMPIONAT D'ESPANYA, 

LA TEMPORADA 35/36. D'ESQUERRA A 

DRETA: SANTIAGO PIERA, 

RAMON SANAHUIA, LLUIS BERBIS, 

FRANCESC RODON, MANEL BENACH, 

PERE VIDAL I JOSEP VIDAL 
FONI ARXIU CB l 'HOSPIT.II.ET 
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i, per això ell, que encara era jovenet, es va quedar a casa per
què deien que ja tindria temps d'anar-hi més endavant en 
altres ocasions. Afortunadament van tenir raó ... ~expedic ió, 

doncs, la composaven els següents jugadors: Pere Vidal, Josep 
Vidal, Lluís Berbis, Francesc Rodon, Ra mon Sanahuja, Manel 
Benach i Santiago Piera. També hi van viatjar el president 
Salvador Rovira Mauri i l'entrenador Francesc Maneja 11

• 

Aquest ca mpionat es va disputar al Frontón Recoletos de 
Madrid del l 5 all? de maig de 1936. Allà es van trobar amb 
equips desconeguts de Madrid i València, els altres centres del 
bàsquet en aquells moments. Els rivals foren aquests: Círculo 
Unión Mercantil de Madrid, Rayo Club de Madrid, FUE València, 
CU Deportes i Société Patrie de Barcelona. El Juniors va aca
bar tercer dels sis equips participants, després de jugar tres 
partits. Francesc Rodon recordava fa un temps com a anècdo
ta del primer partit contra el Círculo Unión Mercantil de Madrid 
que els seus jugadors vestien totalment de negre i que ells, 
fent broma, els picaven preguntant-los per qui portaven dol ... 

Els madrilenys responien, amb la mateixa obscura intenció, 
que el portaven "por estas palomitas", fent referència als seus 
rivals que vestien de blanc ... El partit, però, el van gua nyar les 
"palomitas" per 35 a 12. En el segon partit que seria final
ment decisiu, contra els també madrilenys del Rayo Club, 
Rodon recordava que anaven guanyant però que els àrbitres 
els van carregar de personals i van eliminar Sanahuja, Benach 
i a ell mateix, fet que va acabar provocant la derrota per 35 a 
12. En el tercer partit, contra el tercer classificat de Lleva nt, el 
FUE València va sortir apallissat per 50 a 411

• El campió va ser 

l'equip madrileny del Rayo, on hi jugaven els històrics ger
mans Alonso. Dels set jugadors del Juniors que van disputar 
aquell primer campionat d'Espanya, cap d'ells és viu ja. 
L'últim en morir ha estat en Santiago Piera13

, que ens va dei
xar l'any 2003. Curiosament, dels sis equips participants en 
aquella fase final, només el CB L'Hospitalet existeix avui dia ... 
La tercera posició d'aquell equip pot considerar-se el primer 
èxit del grup de jugadors que aconseguirien marcar una època 
al bàsquet nacional pocs anys després. La guerra civil espanyo
la, que començaria tot just dos mesos després, contribuiria 
decisivament a modelar el destí d'aquell equip. 



1.7. SOBREVIURE LA GUERRA CIVIL 

Ell? de juliol dell936 el Juniors probablement havia organit
zat una vetllada de bàsquet a la seva pista amb la presència 
del Cornellà (ho sabem per les anotacions de les despeses que 
va ocasionar aquella jornada). Poques hores després, la notí
cia de l'aixecament militar sorprenia tothom. L'esclat de la 
guerra civil talla les expectatives en gairebé tots els sectors de 
la vida social a Espanya i a Catalunya. L'esport no n'és cap 
excepció, però s'ha de matisar que aquí el tall no és ni molt 
menys sobtat ni profund, sinó que serà progressiu, i a més en 
una progressió dilatada durant aproximadament dos anys. En 
efecte, les activitats esportives queden momentàniament 
paralitzades durant les primeres setmanes de conflicte (en el 
llibre de comptes del Juniors ho hi ha cap anotació des del18 
de juliol fins a127 d'agost). Les activitats es reprendran, però, 
ràpidament amb motius sobre tot benèfics i propagandístics 
en els primers moments, però després també en tot el seu sen
tit lúdic i d'espectacle. A Catalunya, durant els tres primers 
mesos de guerra se succeeixen les iniciatives benèfiques i/o 
patriòtiques, i s'adapta tota l'estructura esportiva a les con
signes revolucionàries. Després, i fins a mitjan 1938, un segon 
període implica -no sense discontinuïtats- una aparent nor
malització de l'esport i la cultura física a la reraguarda, amb 
un triple objectiu: com a lleure i espectacle per aixecar la 
moral i per donar mitjans de subsistència a la gent que en 
depenia; com a instrument ideològic amb actes multitudinaris 
plens de consignes o petits festivals locals d'autoafirmació, 
així com amb la participació en esdeveniments internacionals 
davant la nova estructura esportiva de l'altre bàndol; i per 
últim, com a element formatiu militar. Finalment, cap a mitjan 
1938 l'esport desapareix de la vida quotidiana a la reraguar
da després de l'esclat d'un ampli debat sobre l'ètica de man
tenir aquest espectacle en temps de guerra, però també per la 
manca d'efectius per organitzar-ho i practicar-ho. Només en 
alguns quarters quedarà alguna petita activitat esportiva 
mentre la situació dels fronts encara la permeti. .. 

A l'Hospitalet, I'Atletic Basket Juniors mantindrà alguna acti
vitat com a mínim fins a l'octubre del 1938, és a dir, gairebé 
fins al final de la guerra, que aquí es produeix tres mesos des
prés. El club s'adapta relativament ràpid al nou estat de 
coses. En els primers mesos són freqüents les despeses per 
confeccionar banderes: el setembre compren 12 metres de tela 

com a matèria primera; el novembre se'n compra una de repu
blicana i una segona amb els colors del club (blau i blanc), i 
el desembre se'n compra una altra de catalana. Els signes del 
temps han de ser ben visibles ... Ja de bon començament l'e
quip fa honor al seu tarannà d'esquerres i col- labora en diver
sos esdeveniments de caràcter clarament ideològic. Així 
alguns components de l'AB Juniors participaren en represen
tació de l'esport de la ciutat14 en la desfi lada que l'onze de 
setembre del 1936 amb motiu de la Diada es va fer a 
Barcelona. També aquell mateix mes el club organitza un fes
tival de bàsquet "a favor de les milícies antifeixistes" i amb la 
participació de Cornellà i CADCI. I durant el Nadal se'n va fer 
un altre en favor del Socorro Ro jo Internacional, on hi convida
ren a Patrie, Espanyol, CADCI, Joventut i FC Barcelona. Eren 
festivals amb una clara intenció de manteniment de la moral 
i de recolzament ideològic al règim ja que les quantitats eco
nòmiques que es podien arribar a recaptar eren petites1

; . 

El mes de desembre de 1936 l'activitat ja està força normalit
zada. Aquell mes el Juniors es desplaça per jugar a Mataró i 
també juga un altre partit poc després, possiblement a casa. 
Mica en mica, l'activitat també torna a centrar-se en les lli
gues "regulars", tot i que de regularitat era difícil que en tin
guessin en unes circumstàncies tan especials com una guerra, 
malgrat que al principi els fronts quedaven molt lluny de 
l'Hospitalet. Tot i això, en l'assemblea de clubs de la Federació 
Catalana de Bàsquet es tractà del tema en la reunió del 25 
d'octubre del 1936. Segons l'acta d'aquella reunió, "el AB 

Jun iors presenta una proposició per als partits de campionat 
per aconseguir que es juguin alternativament en camp propi i 
aliè, que es pren en consideració". Això volia dir jugar el par
tit d'anada i tornada de la competició en dues jornades con
secutives, per tal que el calendari quedés més clar i els 
enfrontaments no quedessin endarrerits en cas de suspensió. 

Aquest mateix sistema el va fer servir també la Federació 
Catalana de Futbol en les seves competicions. En aquella reu
nió també es va acordar que la nova lliga comencés 1'1 de 
gener del 1937. El gener, el Juniors es desplaça al camp de 
l'Atlètic i rep al CADCI; el febrer es juga a casa amb I'YMCA i 
el març també consta la visita del Barça. Com a mínim en 
aquests dos darrers mesos també es va jugar un altre partit 
fora (hi consten les despeses de l'arbitratge). No hi ha cons
tància directe dels resultats d'aquell torneig de lliga, que 
correspondria teòricament a la temporada 36/37, tot i que 
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referències indirectes ens indiquen que potser el Juniors va 

arriba a ser sots-campió. Les mobilitzacions, però, anaven dei

xant sense efectius els equips esportius de forma progressiva, 

i el bàsquet no va ser cap excepció. Segons va escriure un cop 

acabada la guerra qui aleshores va ser pres ident federatiu, 

Rafael Castejón , en aquells anys i veient aquesta realitat "la 

junta directiva de la Federación Catalana orientó sus esfuer

zos al fomento del baloncesto entre los jugadores juveniles e 

infanti les con el animo de que al terminar la contienda aque

llos jóvenes estuviesen en condiciones de formar equipos de 

adultes". Segons aquestes anotacions, les competicions van 

ser destinades progressivament als jugadors juvenils i infan

tils. 

No sé del cert el resultat de la suposada lliga de la temporada 

36/37, però sí els d'una altra competició que va organitzar la 

Federació Catalana el març del 1937 "a profit de l'Escola per 

a Nens Febles" ... La final es va disputar a la Sala Iris de 

Barcelona els darrers dies de març i el Juniors es va imposar 
al Patrie per 12 a 39, amb Rodon (que va anotar 13 punts), 

Pere Vidal (4), Devesa (2), Josep Ramon (17) i Benach (3). A les 

vitrines del club encara es pot veure el trofeu que van guanyar 

en aquesta competició. Segons la premsa, en aquells mesos 

l'equip es trobava "en forma física excelente y con una homo

geneidad completa", tot i que ja no hi era en Ramon Sanahuja, 
que devia haver marxat al front. Alguns d'aquests jugadors 

van ser també progressivament mobil itzats per l'exèrcit i van 

deixar el seu lloc als jugadors que pujaven dels equips infe

riors. Es tracta d'un seguit d'elements molt joves: Rovira, Li Ilo, 

Piera i Maneja eren de la lleva del 1942, és a dir, que la majo

ria s'hauria lliurat d'anar al front i va poder jugar al basquet

bol durant gairebé tot aquest temps. Aquest fet és la clau que 

explica els èxits posteriors del club una vegada va acabar la 

contesa. Mentre la resta de clubs es quedaren sense jugadors 

per culpa de les mobilitzacions, al Juniors hi va quedar un 

grup que, a més, va seguir jugant sense interrupcions gairebé 

durant tot aquest temps. Aquest grup, ben en forma i ja no 

tant joves, conformaria després amb els veterans tornats del 

front un equip invencible a partir del1939. 

ració d'una lliga, distribuïda per categories i edats, destinada 

a jugadors d'entre 9 i 17 anys (el que voldria dir que de juga

dors sèniors ja en quedaven ben pocs), però no hi ha ni resul

tats ni participants tot i que probablement el Juniors devia 

ser-hi perquè a la comptabilitat del club corresponent al mes 

de juliol hi ha una sortida per a la inscripció de 14 fitxes infan

ti ls i 8 de juvenils per al torneig d'aquestes categories. El 

novembre també s'organitza a la federació una competició 

americana15 "per donar ocasió als jugadors no afectats per les 

mobi litzacions i perquè puguin practicar el nostre esport" 

segons consta en l'acta federativa de la junta del 20 d'aquell 

mes; sembla ser que el Juniors també hi participa ja que un 

altre apunt al ll ibre de comptabi litat del club ens indica la 

despesa d'inscripció de set jugadors. I en els primers mesos de 
1938, la federació organitza un altre torneig per a jugadors 

joves on sí que és segura la participació del Juniors. Una de les 

darreres anotacions que consta en el ll ibre d'actes de la 

Federació Catalana - de fet és una nota feta a mà en un full 

apart- dóna el que seria el resultat de la final del torneig amb 

la derrota del Juniors davant del Patri e per 34 a 33. Aquesta és 

la darrera competició oficial durant la guerra de la que queda 

constància, tot i que se n'havia previst una altra per a l'es

tiu ... En el programa d'actes del vint-i-cinquè aniversari del 
CB Hospitalet hi ha una relació de trofeus aconseguits fins 

aquell moment on hi consta un trofeu Federació Catalana de 
Bàsquet del 1938, que podria correspondre efectivament al 

sots-campionat abans mencionat. 

No van ser aquests els únics partits que van disputar els juga

dors de l'equip en aquells mesos. Així, el mes d'abril del1937, 

el Juniors participà a la sala Iris en un partit d'homenatge a 

l'ex president de la federació, Àngel Trunyó, on guanyaren al 
Barcelona per 28 a 26. Tampoc s'oblidaven de la tasca ideolò

gica i benèfica de l'esport en aquells moments ja que Roden, 

Ramon i Vidal prendrien part aquell mateix mes en un altre 
partit pro Komsomol (el vaixell rus esfond rat)~~. Però sens 

dubte, la participació més important d'elements del Juniors 

durant la guerra civil va ser la dels jugadors Jaume Ramon 
(germà d'en Josep, també jugador i després de la guerra pre-

sident) i Francesc Rodon en l'Olimpíada Obrera d'Ambers, a 

L'activitat del Juniors no s'interromp, doncs, en aquest temps, Bèlgica, uns jocs organitzats per l'esquerra europea com a 

tant en competicions oficials com en part its amistosos i en forma de rebuig ideològic al feixisme. El front propagandístic, 

altres escenaris. En les competicions oficials hi consta a par- com veieu, també és ple de "trinxeres" exteriors que s'han de 

tir del mes de maig del1937 l'organització per part de la fede- cobrir en la lluita contra els intents de l'Espanya franquista de 



crear la seva pròpia representació en els òrgans esportius 
internacionals. Per això, l'Espanya republicana enviarà una 
delegació de noranta esportistes que el Comitè Català pro 
Esport Popular traslladà a Bèlgica per participar en diversos 
esports. En el cas del bàsquet, aquest equip, pràcticament 
composat per jugadors catalans, va jugar entre el 29 i el 31 de 
juliol contra França, Suïssa, Bèlgica i Palestina (un curiós 
reconeixement aquest últim si tenim en compte que no era pas 

un estat). La competició, a més, la va guanyar l'equip republi
cà espanyol, que es va imposar successivament a França per 
24 a 23, a Suïssa per 25 a 13, a Palestina per 24 a 8 i a 
Bèlgica per 24 a 12. Roden i Ramon van ser d'aquesta forma 
els primers internacionals que va tenir el club, però els regis

tres de la posterior federació franquista van esborrar tots 
aquests encontres de les seleccions republicanes i després 
mai no se'ls ha reconegut aquesta internacional itat en les un membre de la junta era mobilitzat el seu lloc l'havia de 
estadístiques oficials. Potser seria un bon moment per fer cobrir un altre dels jugadors, cada vegada, però, més joves. En 
campanya ... Cal afegir que en Jaume Ramon sembla que va la segona meitat del 1938, l'anomenada "lleva del biberó" fins 
morir poc després, durant la guerra, en circumstàncies mai no i tot s'emporta els més joves de l'equip a l'exèrcit i el Juniors 
aclarides. queda inactiu durant uns pocs mesos. 

I encara queda un altre camp d'activitat per alguns jugadors 
del Juniors en aquests anys de guerra: els partits contra 
equips militars. Marcel·lí Maneja recorda com va anar diverses 
vegades a jugar a quarters com el de Sant Andreu (a 
Barcelona), ja fos a través del seu germà gran Francesc o bé 
en els últims mesos dins de seleccions per a algun partit espe
cia l contra equips militars. Curiosament, Maneja recorda que 
en aquel ls partits sempre aconseguien alguns regals de men
jar dels quarters, que els venien prou bé per dur a casa en 
temps d'escassetats. L'activitat, malgrat tot, arriba un 
moment que es va alentint al club fins quedar paralitzada del 
tot. Els últims partits de competició es juguen potser cap el 
març o l'abril del 1938. Els amistosos potser arriben fins el 

setembre. Probablement durant l'estiu del1938, la mobilitza
ció afecta al president Salvador Rovira Mauri, i el jove 
Francesc Rodon s'haurà de responsabilitzar d'aquest càrrec. 
Però tant important com la seva presència al capdavant del 
club va ser també la intervenció en aquests mesos d'un altre 
jove, Luciano Clavera, que portarà tot el tema burocràtic del 

Juniors (que ja devia ser escàs) i sobre tot la comptabilitat al 
dia. Gràcies a ell conservem puntualment totes les anotacions 
del llibre de comptes d'aquella època i sabem que la darrera 
es va fer el mes d'octubre de 1938. De fet, cada vegada que 
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JUGADORS DE L'AB JUNIORS L'ANY 
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1.8. TEMPS DE TÍTOlS 

Si algun esport hagués de definir la dècada dels quaranta a 
l'Hospitalet, aquest segurament seria el bàsquet. És la dèca
da dels èxits del CB HospitaleP, però també la de la presèn
cia durant vàries temporades dels equips del CB Hospitalet i 
del Centro Católico entre els millors de Catalunya i d'Espanya. 
I sense oblidar tampoc l'equip femení del Grupo Cottet i lacre
ació l'any 1944 d'un tercer equip masculí a la ciutat, vehicu
lat per mitjà del Frente de Juventudes.l per damunt de tot això, 

l'existència durant uns anys d'un públic força interessat en 
aquest esport. 

Les baixes de la gent del CB Hospitalet al front van ser afortu
nadament poques11

, la majoria van tornar. La guerra, malau
radament, passà un altre tipus de factures amb els que la van 
superar, especialment amb els perdedors. El bàndol franquis
ta fa una brutal repressió del ric moviment associatiu català. 
A l'Hospitalet, en l'àrea esportiva desapareixen ga irebé la mei
tat dels clubs que hi havia el 1936. Dels 29 clubs censats el 
1936, només 15 reprenen la seva activitat a partir dell939, i 
d'aquests només sis ho fan el mateix any del final de la gue
rra20. Un d'aquests serà I'Atletic Basket Juniors. La reorganit
zació és ràpida perquè el club ha funcionat fins fa poc, perquè 
molts dels seus membres tornen amb relativa rapidesa del 
front i perquè un grup d'ells es posa a treballar. Al capdavant 
de la nova directiva hi ha molt probablement en Josep Vidal 
Coll, un dels germans Vidal que ja havia estat en les juntes 
d'abans de la guerra. El peatge de la derrota, però, es pagarà 
de moltes formes. D'una forma general, el passat més aviat 
esquerrà dels membres del Juniors abans de la guerra pesarà 
com una llosa en el futur de l'entitat. El club ja no estarà con
siderat com abans i no és estrany que l'etapa en què havien 
actuat sota el nom dels republicans sigui absolutament pos

tergada en tots els escrits -i fins i tot de la memòria- a partir 
d'ara. La nova situació serà més aviat un "deixar de banda" 
general de l'entitat per part dels nous posseTdors del poder 
més que no pas una represàlia continuada cap als seus mem
bres. Això es perllongarà durant molts anys, de tal forma que 
marcarà la vida i la sort del club crec que fins ben entrats els 
anys cinquanta. Però les conseqüències d'això s'han deixat 
notar molt més temps. Anirem veient com durant aquests anys 
l'ostracisme del CB Hospita let respecte de l'elit que ostenta el 
nou poder es plasmarà en qüestions molt diverses, però espe-

cia lment en una: la manca d'una seu estable o adequada on 
desenvolupar de ple l'entitat. És cert que posteriorment el club 
serà incapaç de generar el seu propi patrimoni en aq uest sen
tit, però crear una instal·lació pròpia sense cap ajuda de les 

institucions tampoc és una tasca a l'abast de tots els clubs. 
En tot cas, aquesta serà una càrrega que el CB Hospitalet 
arrossegarà fins avui dia. 

Els obstacles comencen ja d'entrada. El primer és un canvi de 
denominació. L'ideari del nou poder rebutja tot allò que soni a 
estrangeritzant, i per tant els noms que no s'expressin en cas
tellà han de ser canviats. En un primer moment, els responsa
bles del cl ub decideixen canviar el nom d'Atletic Basket 
Juniors pel de Baloncesto Club Hospitalet. Aquest canvi és 
immediat; ja en el cartell de la primera competició important 
que organitzen el 5 d'agost del 1939 s'utilitza la nova deno
minació castellanitzada. Però si ens hi fixem, el nou nom pre
senta una alteració a l'anglesa de l'ordre de les dues primeres 
paraules, Ba loncesto Club en lloc de Club Baloncesto com ens 
sona més natural avui dia. Els hospitalencs no van ser els 
únics que la van adoptar, però tampoc va ser permesa durant 
gaire temps i, en el nostre cas, cap all943 va ser de nou alte

rada i va quedar com a Club Baloncesto Hospitalet. Aquest 
nom només s'ha alterat des d'aleshores per a la seva catala
nització, amb l'adveniment de la democràcia. 

En aquests primers anys del franquisme ca ldran ava ls per a 
tot. Les juntes directives hauran de ser autoritzades pels res

ponsables de les federacions, que ara ja tampoc són elegits 
pels clubs, com abans, sinó directament per les autoritats 
polítiques (un matís molt important que explica per sí sol el 
pas de la sobirania de l'estructura esportiva del país fins a la 
dependència directe del partit únic, la Falange). El presidents 
de les federacions, per la seva banda, han de donar el vist-i
plau a les juntes de cada club després de llegir la petició 
acompanyada dels informes que sobre els pretendents a direc
tius feien la policia o la Guàrdia Civil (com en qualsevol altre 
camp de la vida en aquell moment, que era exhaustivament 
controlada per les noves autoritats). Les juntes directives del 
BC Hospitalet en els primers anys de la postguerra s'han per
dut, però és gairebé segur que va n passar per aquest procés, 
com seria habitual fins gairebé els anys seixanta (tot i que 
amb una progressiva relaxació en l'aplicació de la norma). 
L'únic que sabem del cert és que el president que va reorga-



nitzar el club després de la guerra va ser Josep Vidal, i que, 
com a mínim al principi, també hi era en Francesc Maneja. 
També en aquells primers mesos caldran recomanacions per a 
moltes coses, entre elles, per treure molts soldats dels camps 
de concentració on són tancats com a sospitosos d'activitats 
durant la guerra considerades perilloses pel nou règim o, si 
més no, fins que es comprova la seva actuació durant els anys 
anteriors. Aquest va ser el cas al BC Hospitalet del seu juga
dor Ramon Sanahuja. Molts només sortien després de rebre 

per escrit l'aval de membres destacats de la seva comunitat, 
com ara el ca pellà o algun membre del partit falangista. 
D'altra banda, per a qualsevol moviment dins del territori, la 
gent havia de ser autoritzada amb els preceptius permisos, 
fins i tot els equips esportius que anaven a fer coses tan sim
ples a primera vista com disputar partits fora de la seva loca
litat... 

És cert, però, que el nou règim tampoc es va acarnissar sobre 
el BC Hospitalet. De fet van poder reprendre ràpidament la 
seva tasca en el mateix lloc on s'havien estat abans, la pista 
de la rambla Just 0/iveras. Potser l'afecció al bàsquet i el 
nivell que començava a tenir l'equip ajudessin una mica. El 
cert és que com a mínim a l'estiu ja hi ha una comissió gesto
ra en marxa que a l'agost organitza un gran festival nocturn 
amb la presència dels equi ps femenins del Sants i el Layetano, 
dels juvenils de I'Español i el Layetano i dels primers equips 
d'Español i BC Hospitalet (guanyarien els hospitalencs per un 
clar 43 a 28). Les entrades per a aquella vetllada costaven 
mitja pesseta per als cavallers i 25 cèntims per a les senyores. 
A més, com que cal estar en bona relació amb les noves auto
ritats, en el cartell propagandístic de l'esdeveniment s'anun
cia la presència del delegat de bàsquet al Consejo Nacional de 
Deportes-Comité Olímpica Españo/, Pedra Conde (qui després 
donaria nom a un trofeu que es disputà en el bàsquet català 
durant uns anys) i de la "camarada Regidora Central de 
Educación Física de la FET y de las JONS, María Teresa de 
Castro" (tot i que després no s'hi presentarien), a més de les 
"autori dades civiles y militares de esta Ciudad y jerarquías del 
Movimiento" ... El preceptiu "Saludo a Franco: ¡Arriba 
España!" en el "Año de la Victoria" són dos elements més que 
s'inclouen en aquest primer cartell que ens ha estat preservat. 
Fixeu-vos com l'esport -com tota la resta de la vida social
deixa de banda la neutralitat política que havia tingut fins 
abans de la guerra en la seva aparença externa i passa ara a 

oferir una imatge de suposada marcialitat i militància. Un 
altre exemple era la salutació feixista amb el braç en alt, obli
gada ara abans dels partits, com a mínim dels més impor
tants com les finals del campionat d'Espanya (es conserven 
fotografies dels jugadors del BC Hospitalet fent la salutació). 

En aquest primer any de bàsquet, els dos equips més forts a 
priori segons la premsa eren el BC Hospita let i I'Español. De 
fet, s'establí en els primers tres o quatre anys una forta riva
litat entre aquestes dues entitats. Els partits que els enfron
taven adquirien el caràcter d'espectaculars i se'n feia publici-
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tat amb força emoció en els mitjans de comunicació. A El 
Mundo Deportivo, amb motiu de la disputa d'un d'aquests par
tits, es parlava sobre la rivalitat entre Español i Hospitalet: 
"esa rivalidad (que) alcanzó grados insospechados en los pri
meros meses posteriores a la Liberación y que cu lminó en el 
memorable partida que ambos equipos disputaran en el Price, 
en ocasión del torneo Pedra Conde, partida que como se recor
dara señaló la primera derrota de los hospitalenses a manos 
del a la sazón im provisada equipo españolista". Aquest torneig 
Pedra Conde seria el primer torneig oficial en què hi prendria 
part el BC Hospitalet. Es va disputar l'octubre del 1939 al saló 

Gran Price de Barcelona, patrocinat pel diari El Correo Catalan. 
Només poden ser tercers, de quatre equips participants. A 
banda d'aquestes dues activitats, durant aquests mesos de la 
segona meitat del 1939 també es van jugar bastants partits 
amistosos amb rivals com la UD Sants (victòria per 51 a 29), 
Prat (victòria per 51 a 15), Layetano (victòria per 53 a 20) o 
Juventud Badalona (victòria també per 47 a 28). Per sobre de 
tots aquests marcadors cal destacar la victòria al torneig Juan 
Miró, on l'equip hospitalenc es va imposar amb dues victòries 
(la definitiva a la final contra la UD Sans per 51 a 14). 

Els millors èxits, però, encara havien d'arribar en el primer 
campionat que es va disputar després de la guerra. La com
petició federada s'estructu rà també a partir de l'any 1939 en 
un primer campionat regional, en aquest cas el ca mpionat de 
Catalunya, i després els millors disputaven el campionat 
d'Espanya. Al principi el títol estatal es jugava simplement 
com un torneig amb eliminatòries durant uns dies. Amb el pas 
del temps la competició nacional s'aniria complicant més. 
Aquell primer any, però, l'encara BC Hospitalet es va procla
mar campió de Catalunya i d'Espanya, sense perdre cap par
tit21, en guanyar a la pista del segon classificat, I'Atlético, 
quan encara faltava una jornada per disputar. Van anotar 615 
punts a favor en 14 partits i en van rebre 271. Cal destacar 
especialment l'aspecte anotador; els hospitalencs, sembla ser 
que especialment destres amb els "tiros a media distancia -
esos mortales tiros en los que radica una buena parte de la 
eficacia de los campeones" -segons explicaven les cròniques 
d'El Mundo Deportivo- ,aconseguiren encistellar 199 punts 
més que el segon classificat, que va ser finalment I'Atlético 
(per això també aquest equip barceloní accedia a participar al 
campionat d'Espanya). El Catòlic, que havia retornat a la 

màxima categoria, va acabar sisè dels vuit participants. 

Al ca mpionat nacional, disputat a Barcelona l'última setmana 
de juny del 1940, l'equip de l'Hospitalet guanya primer el 
Murcia per 64-19. A semifinals es troben I'Español, que final
ment també va participar en el campionat (probablement com 
a organitzador ja que els partits es van jugar al seu camp). La 
victòria és per als hospitalencs per un ajustat 18-19. El partit 
va ser dels que no s'acaben de decidir fins a l'últim instant. 
L'Español es va avançar fins a set punts durant la primera 
part, però l'Hospitalet va capgirar aquell marcador i a la mitja 
part es va posar cinc per sobre. A la segona part, no més de 



tres punts van separar en tot moment els dos equips fins que 

al final els hospitalencs van guanyar de forma molt ajustada 

per un sol punt. Fins i tot, segons declaracions posteriors de 

l'àrbitre del partit, el senyor Ardevínez, I'Español "pudo haber 

marcada un basquet decisiva en el última minuto de encuen
tro". A l'altra semifinal, I'Atlético havia guanyat al Rayo de 

Madrid per 22 a 18. A la final es trobaren, doncs, dos equips 
catalans, una cosa que seria habitual degut al millor nivell del 

bàsquet català d'aquell temps. Tot i que a la lliga, el BC 

Hospitalet s'havia imposat en els dos partits a aquest equip, 

l'últim precedent havia estat una derrota per deu punts de 
marge a la Copa Mundo Deportivo disputada a mitjans de 

maig. Ara a la final, però, l'Hospitalet es va imposar de nou 

sobre I'Atlético per 20 a 17. Els artífexs d'aquests èxits van ser 

els següents jugadors: Pere Vidal, Marcel·lí Ferrer, Marcel·lí 

Maneja, Ramon Sanahuja, Francesc Rodon, Enric Piera i Pe re 

Escalera. Al campionat d'Espanya no hi prengué part Rodon 

per lesió ni Ferrer, perquè -segons m'explicà- "ya me enviaran 

a hacer el servicio militar" i, de fet, després va tornar al fut

bol, que va ser la seva principal activitat esportiva12
. 

Una vegada aconseguit el campionat, l'equip hospitalenc és 

molt ben considerat i s'organitzen diversos homenatges, com 

el que va organitzar la Federació Catalana amb un partit entre 

els dos finalistes, amb un servei extraordinari d'autobusos des 
de l'Hospita let fins a la plaça d'Espanya de Barcelona. Un par

tit que cu riosament es va haver de suspendre per un tall de 

llum a cinc minuts del final, quan I'Atletico guanyava per 23 a 

18. Aquell mateix mes de juliol es va fer un altre festival con

tra el BIM. A la ciutat també se'n va fer algun, organitzat pel 

propi club. La relació entre BC Hospitalet i les autoritats locals 

no era, però, molt fluida en aquell moment. De fet, la carta en 
la que el president Josep Vidal notificava a l'Ajuntament la 

consecució del campionat d'Espanya (amb data de 5 de juliol 

del 1940) també servia per anunciar el de Cata lunya, que 

havien aconseguit a l'abril! !:'últim paràgraf és per demanar 

disculpes, "excusando nuestra poca delicadeza, por falta de 

costumbre, de no presentar y ofreceros dicho Trofeo, con ante

rioridad". Potser per això, tal i com recorda Marcel·lí Maneja, 

l'Ajuntament no els va obsequiar "ni amb un trist aperitiu". 

Aquells primers mesos de postguerra tampoc devien ser temps 

de celebració i potser per això a la ciutat tampoc se'n van fer 

gaires, més enllà d'un dinar pagat per la directiva -gens 
luxós- i d'a lgun partit. 

En aconseguir el títol nacional, l'equip hospitalenc serà a par

tir d'ara força sol·licitat i participarà en molts actes esportius, 
com la inauguració a finals d'octubre del1940 de la pista de 

bàsquet del CF Barcelona, que creava de nou secció d'aquest 

esport. En els partits inaugurals, el primer equip de 

l'Hospitalet guanyà al del Barcelona per 30-21 (jugaren Vidal 
-2-, Piera -2-, Maneja -11-, Sanahuja -9- i Canudas -6-), 

mentre que els veterans també guanyaren per 25 a 21 (amb 

Domingo, Bassas -9-, Vidal -6-, Suau -1-, Maneja I -9- i 

Tubau). També cal destacar la participació en la prèvia de la 

final de la Copa Barcelona, durant el mes de desembre. El BC 

Hospitalet es va enfrontar a una selecció de jugadors de 

Barcelona contra els que va perdre per 26 a 30. Aquell any cal 
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perdut contra I'Español, un altre favorit al títol. Després, però, 
l'equip es va refer i va tornar la derrota als dos rivals. Primer, en 
un intens partit al ca mp de la rambla Just Oliveras, guanyà a 
I'Español en mig d'un ambient que descrivia així un potser 
massa líric redactor d'El Mundo Deportiva: "tras el empate, el 
deliria. El campo era un hervidero en cuya parte central diez 
jugadores seguían el ritmo loco que marca ba el diapasón de mil 
voces sin freno". No gens menys retòrica és la descripció de la 
clau de la derrota del Barça poc després a mans del BC 
Hospitalet: " ... del hundimiento barcelon ista, cuyos síntomas 

iniciales se advirtieron ya en los ci nco prim eros minutos, cuan
do el Hospitalet, en una auténtica "blitz-krieg" logró ya un lO
O a su favor" (curiosa la comparació amb la "guerra llampec" 
que els exèrcits alemanys havien utilitzat al camp de batalla de 
Polònia pocs mesos abans en l'inici de la Segona Guerra 
Mundial. .. ). Pocs partits després, el BC Hospitalet quedava el 
primer en la classificació i posteriorment acabaria revalidant el 
títol amb 426 punts a favor i 277 en contra en 16 partits. 
Sanahuja amb 136 punts va ser el màxim anotador de l'equip 
i el segon de la categoria. Marcel-lí Maneja amb 122 punts li 
seguia de prop. El segon classificat a la lliga fou I'Español, 
amb dos punts menys. El Centro Católico, que seguia en la 
màxima categoria, acabà en sisena posició. 

El nou títol català suposava classificar-se per disputar de nou 
el campionat d'Espanya, que aquest any es feia a Madrid. Hi 
viatjaren els jugadors Enric Piera, Pere Vidal, Ramon 
Sanahuja, Josep Benach, Marcel·lí Maneja, Gabriel Manza

nares, Joan Canudas i Sa ntiago Piera, juntament amb l'entre
nador Joan Vil lalba i el president del club, Josep Vidal. A l'es
tació de tren coincideixen amb l'altre equip català, I'Español, 
que viatja en un tren mil lor i surt abans. Els hospitalencs 
esperen la sortida del correo (el tren més modest que hi havia 

destacar també la retirada de Rose li (conegut amb el malnom aleshores i com que portava les trameses postals, s'aturava a 
de Traban, a qui li van fer un homenatge a finals d'agost amb totes les estacions) i són acomiadats amb una mena d'himne, 
un partit contra el Gimnastico Barcelonés. Rosell era fill d'una "un canto de guerra, cuyas estrofas, ingeniosa creación de 
família hospitalenca de pagesos i cosí dels germans Pere i Maneja, rezumaban el mas vivo optimisme", segons la cròni-
Josep Vidal Coll, també jugadors i directius en aquests anys. ca d'El Mundo Deportivo. Maneja encara avui es recorda d'al

La següent temporada, la 40/41, el BC Hospitalet també guan
yà el campionat de Catalunya, tot i que no amb tanta claredat. 
De fet va perdre tres dels 16 partits disputats, dos d'el ls a prin-

gunes estrofes d'aquella lletra que s'havia de cantar amb una 
de les músiques de la banda sonora de la pel· lícula "Sigamos 
la flota", protagonitzada el1936 per Fred Astaire23

• 

ci pi de campionat contra Español i Barcelona. Això suposava A Madrid, a quarts de final els hospitalencs guanyen fàcilment 
començar la lliga amb desavantatge, especia lment en haver el Regimiento de Pontoneros, representant d'Aragó, per 41-14. 



A semifinals guanyen el sots-campió de Castella, l'Amèrica, 
per un ajustat 21 a 20. La victòria s'aconsegueix gràcies a una 
cistella in extremis just abans d'acabar el partit en una juga
da després de fallar el rival un tir lliure. A l'altre semifinal, 
I'Español guanya al Rayo madrileny per 25-20. La final a 
Madrid entre dos equips catalans de gran rivalitat està servi
da. La final, d'un clar color blanc i blau, es disputà el 16 de 
juny al Frontón Fiesta Alegre de Madrid, i la guanyà I'Español 
per 35 a 24. Segons la crònica, "el Español se mostró mucho 
mas rapida, con juego mas preciosista que el Hospitalet y con 
una seguridad desconcertante en s us tiros a cesto". Tot i això, 
els hospitalencs s'exculparen de la derrota dient que no va 
poder jugar Piera, per indisposició, i que Manzanares es va 
lesionar durant el partit. Varen disputar aquella final 
Manzanares, Vidal, Maneja (4), Sanahuja (13), Benach (7) i 

Canuda. La Delegada Nac ional de la Sección Femenina de 
Falange, Pilar Prima de Rivera, va lliurar els trofeus. A la tor
nada també es va organitzar un festival d'homenatge als dos 
equips cata lans que havien disputat la final a Madrid. Els dos 
equips van donar la imatge d'una confraternització esportiva 
més enllà de la rivalitat. Així, el capità Vidal puntual itzà a El 
Mundo Deportivo que "en Madrid quedaran estrechados, como 
no podí a ser de otro modo, u nos I azos de amistad franca y des
interesada". Aquests anys van ser el punt més alt de la tra
jectòria esportiva d'aquest club fins al dia d'avui, si ho mirem 
per títols. Seguiran encara uns bons anys per al club, malgrat 
que el nivell ja no serà mai com el de les dues primeres tem
porades de després de la guerra. De fet, el bà squet anava crei
xent de mica en mica i amb ell també creixia el seu nivell. 

Els partits ara tampoc no s'aturaven ni durant l'estiu -heu 
de tenir en compte que la gent encara no estiuejava, com fa 
ara . Aquell temps que la premsa anomenava "temporada 
veraniega"de bàsquet sembla que servia també per fer 

alguns calés. A f/ Mundo Deportivo s'adverte ix a l'inici de 
l'estiu del1941 que "de todos es conocido el éxito deporti
va y económico que produce en Hospita let una velada de 
baloncesto". Tant el Centro Católico com el BC Hospitalet 
organitzaven vetllades nocturnes (amb il·luminació artifi
cia l, com ja s'havia fet abans de la guerra). Fins i tot de 
vegades hi jugaven els dos equips en una mateixa sessió. 
El juliol del1941 encara guanyen el trofeu Vicente Bosch, a 
Badalona , imposant-se primer a I' Español, després al 
Layetano i a la final al Centro Católico per 38 a 15. Després 

arribaran a la final del trofeu Copa Barcelona Genera l 
Orgaz, una competició en forma d'eliminatòries a doble 
partit en que hi participaven la majoria dels clubs catalans 
i que era prou renyida. La fina l la van disputar el FC 
Barcelona i l'Hospitalet el 3 de desembre del l941 a la ba r
celonina sala Price que estava, segons la crònica d'El 
Mundo Deporti va, "hasta los topes" ... Els blaugrana van 
guanyar per 35 a 22. Varen disputar aquell partit Piera I, 
Vidal (2), Maneja (7), Sanahuja (8), Rodon (2), Josep, 

Pastor i Gras (2). Rodon acabava tot just de superar un mes 

abans una llarga lesió i es confiava ara en recuperar la tri
pleta Sanahuja-Rodon-Maneja que tant bons resultats 
havia donat en la lliga de l'any 1940. 
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l a temporada 41-42 serà prou bona tot i que ja es comencen a 

veure alguns símptomes de decadència en l'equip. En la nova 
temporada, al campionat de Catalunya 41/42 1'Hospitalet acaba 
en una meritòria tercera posició, allà pel mes d'abril dell942, 
insuficient però, aleshores, per poder disputar el campionat 
d'Espanya. Després el BC Hospitalet encara aconseguirà guan
yar un parell de torneigs llampec i es dedicarà a disputar par

tits d'exhibició fins a l'inici de la següent temporada 42-43. 
Però l'equip ja ha començat a canviar. Segons un comentari en 
aquest sentit el desembre del 1942 a El Mundo Deportivo, l'e
quip campió d'Espanya de l'any 1940 era molt ràpid i s'explica 

com Rodon havia estat substituït després de la temporada 39-
40 per Joan Canudas, un jugador de Cornellà que havia jugat a 
l'equip del seu poble i que era més lent que Rodon. Això va 
començar a trencar aquesta forma de jugar; llavors es va entre
nar en Rose li per llençar des de sota dels taulells, com havien 
fet abans amb en Rodon, però l'encert ja va ser més limitat per
què no era prou ràpid. Quan Rosell va deixar el bàsquet al final 
d'aquella temporada, el van substituir per Jaume Josep, però 

aquest era més baix i menys efectiu sota la cistella. El cronista 
aconsella en aquell moment que es posi un altre jugador, en 
Grau -sortit de l'escola del Patrie- per intentar la vella tàctica. 
L'ànima d'aquell equip continuava sent, però, la parella forma
da per Marcel·lí Maneja i Ramon Sanahuja, ben auxiliats per 
l'experiència de Pere Vidal. Els tres arribaren en aquests anys a 
ser internacionals, malgrat les dificultats que tenia l'esport 
espanyol per disputar competicions fora de les seves fronteres a 
causa de la guerra mundial i de l'aïllament internacional. Però, 
va ser Marcel.lí,Maneja, especialment, qui es convertí en 
aquests anys en una de les figures més importants del bàsquet 
nacional. És clar que a mesura que es van retirant aquests 
pilars o bé se'n van a d'altres clubs, l'equip del BC Hospita let es 
ressentirà ja que no hi havia un planter massa brillant al darre
ra. De fet, l'any 1941, en el campionat de segons equips, BC 
Hospitalet i Centro Católico van ocupar les dues darreres posi
cions. I tot i que en la següent campanya el segon equip arriba 
a la final del seu torneig (que perd davant del Layetano per 33 
a 20) i el juvenil acaba primer de la seva competició, la premsa 
no veu clar el relleu. A El Mundo Deportívo del 2 de gener de 
194211egim el següent: "ya se ha hablado en otras ocasiones de 
la endeble composición que siempre han tenido los equipos 
reservas ribereños. En ninguna temporada hemos visto al 
Hospitalet con un segundo equipo a tenor de su alto rango; y eso 
es temerario, tanta que sin ningún género de dudas estos sínto
mas de decadencia bien podrían atribuirse a ello". Encara, però, 
faltava una mica per haver de tirar del planter. 

l'Hospitalet acabarà de nou en la tercera posició en el cam
pionat 42-43, darrera Layetano i Barcelona que comencen a 
ser ara els equips forts del bàsquet català. L'equip encara té 
un bon nivell i aquell any 1943 el ja anomenat Club Baloncesto 

Hospitalet (amb les dues primeres paraules en l'ordre actual) 
torna a disputar la final de la copa Barcelona, trofeu General 
Orgaz, també contra el CF Barcelona, i també amb derrota, en 
aquest cas per 30 a 21. Va ser el31 d'abril. Vint dies abans ja 



havien disputat la final d'un altre torneig menys important, el 
Torneo de lnvierno, perdent la final contra l'equip de l'empre
sa Anónima de Accidentes per 41-20. Aquesta temporada suc
ceeix també un altre fet important, el club entra dins l'òrbita 
d'Educación y Descanso (EyO), un fet que permetia ajudes eco
nòmiques mensuals però obligava ta mbé a jugar sota la deno
minació d'aquesta organització falangista, si més no algunes 
competicions determinades. Per exemple, el primer esdeveni
ment on actua el CB Hospitalet com a equip anomenat 
"Educación y Descanso de Hospitalet" és el trofeu de tardor 
d'EyD, el novembre de 1942. La premsa deixa clar, però, que 
"el equipo que obtenga la representación de EyD de Hospitalet 
no sera otro que el famosa equipo compuesto por los interna
cionales Vidal y Maneja y por los ases Sanahuja, Piera y demas 
elementos titulares del banda ribereño". La vinculació també 
devia comportar la disputa d'algunes de les competicions que 
organitzava el sindicat únic; possiblement aquesta és l'expli
cació del viatge que fa l'equip a Madrid el maig del l943. Un 
viatge que, segons els llibres de comptes de l'època, suposa 
unes despeses de 473,8 pessetes de les quals Educación y 
Descanso els en paga 300. El CB Hospitalet seguirà vinculat a 
Educación y Descanso possiblement fins all946. 

L'altre gran novetat d'aquell 1943 es va produir el lS d'agost, 
quan la portada d'El Mundo Deportivo sorprenia tothom inte
rrogant-se sobre si "Se va del CB Hospitalet el internacional 
Maneja?". La notícia trasbalsa el club, però s'acaba confir
mant. L'any anterior ja hi havia hagut rumors, però Maneja va 
seguir una temporada més. Aquest any 1943, també, l'anome
nat aleshores "professionalisme marró", és a dir, d'amagat 
perquè el bàsquet era considerat totalment amateur i qualse
vol retribució estava castigada, començà a desfer equips. A 
l'octubre es confirma oficialment que Maneja ha estat inscrit 
a la federació com a jugador de I'Español. Maneja ha recone
gut recentment que I'Españolli pagava 150 pessetes al mes. 
Aquí, el president del CB Hospitalet, Josep Vidal, explica a tra
vés de la premsa que no pensen fitxar cap jugador per substi
tuir Maneja i que "la base sera mi hermano Pedra y Piera, 
como defensas; Sanahuja de eje, y Grau y Canudas como 
delanteros ( ... ) aunque en el mismo se da ra entrada a algunos 

de los muchachos jóvenes de los que te hablé antes, Herrero, 
Martínez...". L'equip acusarà la baixa de Maneja; en la nova 
temporada 43-44 ja queda en quarta posició dels deu equips 
que participen al campionat de Catalunya de Primera catego-

ria, amb deu partits guanyats i vuit de perduts. I en la 
següent, la 44-45, es consumarà la desfeta. L'equip aleshores 
està format per "noveles elementos, capitaneados por el vete
rana Pedra Vidal", tal i com explicava la premsa de finals del 
1944. De fet, encara hi continuava també en Sanahuja, però la 
resta ja la componien jugadors amb menys experiència com 

Martínez, Josep, Gras, Devesa o Montserrat. Encaixen algunes 
derrotes molt àmplies, com davant del Layetano (66-30) o 
davant un equip que està despuntant i que arri barà força 
lluny, el Montgat {73-34), i acaben penúltims en la classifica
ció amb només quatre victòries i 18 derrotes. Així doncs, l'any 
1945 baixen a la Segona Categoria, grup A, després de vuit 
temporades entre els millors equips del bàsquet català (entre 
abans i després de la guerra), i amb tres participacions al 
campionat d'Espanya (1936, 1940 i 1941). A la premsa no 

s'estan d'explicar els motius d'aquest descens de nivell. Per a 
El Mundo Deportivo, el CB Hospitalet era "una de las muchas 
víctimas de ese trasiego de jugadores tras el cua I escudó su 

verdadera faz un mal encubierto profesional ismo". De fet, 
estava prohibit que els jugadors cobressin res per estar en un 
club, tot i que aquesta prohibició va començar a convertir-se 
en paper mullat durant aquests anys. 
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1.9. El DESCENS 

Després de quedar-se sense la seva gran figura Maneja, 

també marxa Sanahuja, l'any 1946. L'únic veterà que segueix 

fins al final és Pere Vidal, a qui per tal motiu se li oferirà un 

homenatge el novembre del1948. Abans, el setembre de 1945, 

el seu germà Josep Vidal abandona la presidència i deixa pas 

a Josep Martí Checa, el sisè president en la història del club. 

Josep Vidal, però, seguiria a la nova junta com a sots-presi

dent. A la dificultat de la desbandada dels jugadors més vete

rans -i sense bons recanvis- s'afegirà el problema de la 
manca de pista. Per algun motiu van haver d'abandonar la 

seva pista de la Rambla Just Ol iveras, entre finals del 1945 i 

principis del 1946. Segurament el creixement urbà del Centre 

obligà a urbanitzar aquells terrenys que estaven ja en una 

zona estratègica del barri. L'adquisició d'un terreny en propie
tat per substituir l'altre que devien tenir llogat és impossible 

donada la situació econòmica del club, sense dèficits però 

també sense opcions rea ls d'inversions. Aquesta situació coin

cideix aproximadament en el temps amb la renúncia del club 

a seguir dins d'Educación y Descanso, tal i com llegim a l'ac

ta de la junta de la Federación Catalana de Baloncesto del 

mes d'abril del 1946 ... No coneixem els motius exactes d'a

questa decisió. Potser si la gent d'Educación y Descanso no va 

ajudar a resoldre la situació de la manca de camp, no valia la 

pena seguir subordinats a ells ... o potser la creació per part de 
Falange del seu propi equ ip de bàsquet (el Frente de 

Juventudes Hospitalet, que després, amb el pas dels anys, 

seria el Club Baloncesto San Fernandol ja no feia necessària 
l'afiliació del CB Hospitalet. Fins i tot és possible que el terreny 

on hi havia la pista fos en aquells anys propietat de la 
Confederación Nacional Sindicalista (CNS), el sindicat únic 

franquista, (hi havia una enorme pintada del nom del sindicat 

i del seu escut en una de les parets del camp, segons es pot 

apreciar en algunes fotografies que ens han quedat); no és 

gens arriscat, per tant, pensar que fos la gent de la CNS les 

"QUe decidissin desprendre's d'aquells terrenys ... Fos quina f.os 

la causa, és segur que la sortida del club d'Educación y 

Descanso estaria relacionada d'una o una altra forma amb el 

fet que a partir d'ara la ubicació física del club fos el Casino 

Nacional. 

En efecte, la recerca d'una nova pista els porta altre cop a ser 

llogaters. La solució en aquell moment és el trasllat a les i ns-



tal·lacions del Casino Nacional, on n'hi havia una que havien 
de compartir amb l'equip d'hoquei del propi Casino i amb d'al
tres activitats de la institució. La situació del club canvia en 
molts aspectes. Els acords no són pas dolents, si més no vis
tos ara a la llum de la documentació existent ja que van acon
seguir que molts socis del Casino se'n fessin del club de bàs
quet i això es va notar en els ingressos per aquest capítol. 
L'ingrés al Casino es produeix oficialment l'ld'abril del 1946 
(amb tal motiu es fa un nou llibre de socis). Pocs mesos des
prés, a partir del juliol, han de començar a compartir la pista 

amb el nou equip de hoquei que es crea en el propi Casino. Les 
relacions entre els dos clubs no sembla que fos tibant. Per 
exemple, l'any 1948 el CB Hospitalet va donar 100 pessetes al 
club d'hoquei per ajudar a sufragar les despeses de la seva 
participació al campionat d'Espanya de Segona, que s'havia 
de fer a Burgos. El CB Hospita let només s'estarà al Casino fins 
all950. Aquest període coincideix amb la meitat del mandat 
del setè president del CB Hospitalet, Antoni Tubau Sanjaume, 
que prendrà possessió del càrrec cap a l'octubre del 1946 i 
l'ostentarà fins el juliol del 1954. Llavors serà substituït per 
Josep Ramon An aball, que romandrà en el càrrec fins a mitjan 

1959. 

Després del descens de la màxima categoria en la temporada 
45/46, el CB Hospitalet es converteix en un típic equip "ascen
sor" durant una dècada. Així, l'any 1946 en la Segona 
Categoria es mostren més competitius, fins al punt que acon
segueixen la tercera posició final, després d'un desempat con
tra el Mollet al que guanyen per 38 a 17. Potser per aquesta 
victòria o potser perquè es va crear la nova categoria de 
Primera B, el cert és que el primer equip puja de categoria, 
però passa a formar part d'aquesta nova Primera B i per tant 
seguirà estant en la categoria de plata del bàsquet català. 
Aquell mateix any aconsegueixen l'últim trofeu important 

durant molt de temps, el Trofeo Hernan que van guanyar el 2 
de juliol de 1946, jugant la final contra el Circulo Católico de 
Badalona. El partit es va disputar com a prèvia de la final del 
Campionat d'Espanya d'aquell any i el van guanyar els hospi
talencs per 32-18. L'equip tornarà a baixar de categoria en la 
següent temporada, la 46/47, quan queda vuitè dels nou 
equips participants. De nou a Segona Categoria, i de nou 

ascens al final de la temporada 47/48 tot i que ara sí que 
pugen per ampliació ja que només són capaços de ser cin
quens dels deu participants. L'equip es mantindrà aleshores 

quatre temporades consecutives a la Primera B, fins la 51/52. 
No serà, però, sense dificultats ja que, per exemple, la tempo
rada 50/51 s'ha de guanyar una promoció contra l'Arenys per 
evitar el descens. Vindran després dos descensos seguits. 
L'any 1952 es baixa un altre cop a la Segona, ara denom inada 
Segona Preferent perquè amb els nous equips s'anaven creant 
noves lligues per sota i ampliant el nombre d'equips per sobre. 
I per últim, l'any 1953 després de quedar tercers per la cua 
encadenen un segon descens a la denominada Segona 
Regional, a seques. 

Gairebé s'ha tocat fons perquè la següent temporada, la 
53/54, acabaran quarts, la qual cosa permetrà d'aprofitar 

l'àmplia reestructuració que s'estava produ int al bàsquet 
espanyol per pujar de categoria. En efecte, aquell 1954 es cre
aria per primer cop una lliga d'abast nacional amb els millors 
equips del país, el que obligava de retruc a reorganitzar les 
categories regionals. Així, a Catalunya s'optarà per simplifi
car-les, quedant només la Primera i la Segona amb molts 
grups. El quart lloc de l'any 1954 a Segona va permetre al CB 
Hospitalet arrancar la nova etapa en la màxima categoria 
catalana (per sota, doncs, de la lliga nacional). Una categoria 
que, tot i perdre-la a les primeres de canvi al final de la matei
xa lliga 54/55 (fins i tot tingueren una darrera oportunitat de 
mantenir-se en renunciar l'Arenys a la categoria, però perde
ren el partit de repesca contra el Condal per un punt de 
marge), la recuperaran l'any següent i ja no l'abandonaran si 
no és per pujar, acabant així amb aquesta trajectòria d'equip 
ascensor que ja durava deu anys. 

Si bé esportivament el nivell del primer equip no és gaire bri
llant, la vida social del club sembla prou ferma durant aquests 
anys difícils. Tot i que la pèrdua d'afeccionats degut al des-
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cens del nivell esportiu (i potser també a la marxa del Casino) 
és evident, també és cert que els que queden tenen una des

tacada activitat al voltant del club. Així, el GB Hospitalet tin
drà una bona capacitat organitzativa per preparar festivals i 
celebracions. L'any 1956, per exemple, van organitzar un fes
tival esportiu a benefici del Patronato de la Vejez, del que for
maven part com a entitat col·laboradora. En aquell acte, 
segons la Memòria del club d'aquell any, van orga nitzar a la 
pista del Casino exhibicions de gimnàstica, boxa, esgrima 
amb t iradors dels dos sexes ("pudimos por primera vez en 
nuestra ciudad contemplar tan noble deporte") i un partit 
entre l'equip local reforçat amb alguns jugadors del GB San 
Fernando contra I'Aismalibar, que aleshores era el sots-cam
pió d'Espanya. En aquells anys al si del GB Hospitalet també 
s'organitzen torneigs socials i festius, i fins i tot excursions on 
aprofiten per acompanyar l'equip en alguns desplaçaments 
més o menys allunyats i a més fer turisme (en queden diver
ses fotografies). Per exemple, l'any 1955 visiten Lleida i els 

seus voltants; el1957 consta que també acompanyen l'equip 
a jugar contra el Valls i aprofiten per visitar el monestir de 
Poblet, i també queda constància d'un viatge a Saragossa. En 
els dos primers casos el nombre de socis obliga a contractar 
dos autocars. També hi ha indicis d'una interrelació entre els 
membres del club més enllà de l'esport. Així per exemple, l'any 
1954, quan el jugador Ortega es queda sense feina, a l'acta de 
la reunió de junta del28 d'octubre llegim aquest advertiment: 
"que se proceda a dar noticias por parte de esta junta para 
buscarle nuevo empleo" ... En aquests anys també és habitual 
tancar la temporada amb un vermut o amb un dinar, i de vega
des obsequiar els jugadors amb ampolles de cava com afeli
citació del Nadal. Fins i tot en una junta del mes de novembre 
de l'any 1952 s'acorda convidar als jugadors a un vermut des
prés dels partits quan es jugui a casa ... La directiva també es 
plantejarà durant aquests anys objectius com fundar una sec
ció d'atletisme (se'n va parlar l'any 1952) o organitzar tor
neigs d'empresa i també escolars. I cal recordar, per últim, que 
l'any 1955 van organitzar un munt d'actes amb motiu de les 
noces de plata del club. 

També s'ha de ressaltar que en aquells anys el GB Hospitalet 

tenia la seva seu social al barri del Centre, sempre de lloguer 
i independent de les instal-lacions esportives on jugava. El 
club va passar també per diverses d'aquestes seus socials en 
un intent de millorar les condicions d'aquests locals per al 
correcte desenvolupament de les seves activitats. Així, pel 
1947 s'estaven en un bar del número 337 de l'avinguda 
Generalísimo Franco. A mitjan 1952 marxen a un altre local 
perquè fins ara havien de fer les seves reunions "en la misma 
sa la del café en presencia de todos los concurrentes, lo que 
motiva ba que según qué asuntos no se podían tratar durante 
la Junta". A la nova ubicació, situada al número 63 de la ram
bla Just Oliveras disposen d'una habitació i d'una pista de 
frontó, on en un principi planegen de fer balls i festes per tal 
d'aconseguir diners extres. Es creà una comissió per al tema, 
però aquesta pretensió seria finalment desestimada -després 
de consultar sobre els perm isos al Govern Civil, la policia i 
l'Ajuntament- perquè "el presupuesto de gastos excedía al de 
ingresos". l'any 1955 es traslladen al Bar Mirador, situat a la 
mateixa plaça de l'Ajuntament. 

La fortalesa de l'entitat es pot entreveure també pels nombro
sos canvis d'ubicació de la pista de joc que pateix en aquests 



anys. Sempre és complicat no tenir una pista de joc pròpia, el 
que també vol dir no comptar amb cap patrimoni. I en aquest 
sentit, el CB L'Hospitalet sempre ha estat un club sense un 
estatge propi. Després del trasllat al Casino Nacional, la rela
ció entre les dues entitats es trenca cap a l'any 1950. No està 
clar el perquè d'aquesta marxa, però és molt possib le que el 
creixement de la secció d'hoquei del Casino i l'oportunitat d'un 
lloc més adient per al club fessin prendre aquesta decisió a la 
junta. Aquell any el CB Hospitalet es trasllada a la Remonta, 
al costat del quarter del mateix nom que encara avui existeix i 

on ja hi jugava l'equip de futbol de la Unión Deportiva 
Hospitalet (l'equip principal de futbol al barri del Centre). Allà 
sembla que els hi van ced ir un espai per fer una pista i també 
les seves corresponents instal·lacions annexes. Unes 
instal·lacions, però, que es van haver de fer els propis mem

bres del club al llarg d'un parell d'anys. Així, ell950 es va fer 
la pista i part dels vestidors, que van quedar inacabats. L'any 
següent, cap a l'abril, es van completar els vestidors, i al juny 
s'instal·laren focus per poder jugar partits nocturns. 
Posteriorment es va fer una tanca al voltant de la pista. Per 
poder fer front a aquelles despeses, el club va posar a la venda 
unes "accionessin interés contra el club" per un valor de 2500 
pessetes (era una quantitat important, equiva lent aproxima
dament a la quarta part del pressupost anyal de l'entitat). 
Aquelles "accions" tenien una peculiaritat força important: 
només eren amortitzables per sorteig mensual I És a dir, només 
s'anava retornant els diners a aquells als que els anava tocant 
quan es feia el sorteig ... Algunes fonts afirmen que, al menys 

en part, aquests diners no s'haurien retornat mai. En aquell 
moment i mentre jugava a la Remonta, el CB Hospitalet fins i 
tot es va fer fi lial en aquells anys de la UD Hospita let, tot i que 
això devia ser més nominal que altre cosa i devia suposar poc 
més que acords per a l'entrada dels socis respectius a l'es
pectacle de l'altre i compartir determinades despeses de la 
instal·lació. La directiva del CB Hospitalet no dubtava, però, 
en utilitzar aquest fet com un argument -sembla que de certa 
entitat- davant les autoritats ja que, per exemple, l'any 1952 
hi consta en l'acta de junta del 4 d'abril l'acord de visitar "al 
señor alca lde en nombre de la Unión Deportiva y como filial de 

la misma para poder jugar en el ca mpo de Can Bari". 

En aquella pista de la Remonta cap a l'any 1954 o bé el1955 
es va produir l'anècdota que un dels tennistes espanyols més 
històrics, Andreu Gimeno, hi va arribar a entrenar ... a bàs-

quet! No és que en Gimeno volgués canviar en aquells anys 
d'esport sinó que, segons recorda l'aleshores directiu Luciano 
Clavera, un metge va aconsellar en Gimeno que fes bàsquet 
per ta l de desenvolupar les seves habilitats amb el braç 
esquerre. El tennista va acabar a la pista del CB Hospitalet a 
través del directiu Manuel Gil Ballester, que treballava en una 
casa de raquetes i li encordava les seves. Gil, que també em 

va confirmar aquesta història, li va dir a Gimeno que anés a 
entrenar amb l'equip hospitalenc, i Gimeno va estar una tem
porada anant en autobús a entrenar des de casa seva als 
barris alts de Barcelona fins al camp de la Remonta. En 
aquell moment devia tenir uns divuit anys, i no trigaria gaire 
en aconseguir els seus primers èxits internacionals (copa 
Galea el 1956 i 1957 amb l'equip espanyol; copa Davis, el 
1958 i el1960; campionat del món de professionals del1966; 
semifinalista a Wimbledon el 1970, i guanyador del Roland 
Garros el 1972). 
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El club durarà poc més de cinc anys a la pista de la Remonta, 

fins a mitjan 1955 aproximadament, tot i que ja des dell952, 
com heu vist, hi ha constància de gestions per poder jugar a la 
pista de Can Bori , una instal·lació especialment creada per a 
l'equip de bàsquet de Falange. Cal dir que en l'equip del partit 
únic hi jugava Juan Jana ma, el fill de l'alcalde Enrique Jonama. 

Aquest alcalde va ser qui, abans del 1952 en què deixaria el 
càrrec, va fer construir la que seria estrictament parlant la pri
mera instal·lació esportiva municipal. La pista de Can Bori es 
va inaugurar el 19 d'agost del 1951, coincidint amb la festa 
major del Centre, segons consta al programa d'actes. Com que 
la petició del CB Hospitalet per anar a Can Bori no era atesa, el 
club va buscar altres alternatives, especialment l'any 1954. 
Aquestes possibi litats passaven en primer lloc per tornar al 
Casino Nacional. Van haver-hi novament negociacions per 
retornar-hi, però segons consta en l'acta de junta del 10 de 
setembre d'aquelll954 les negociacions es donen per trenca-

des "al proponer la junta del Casino condiciones que no son 
aceptables en ninguna de las proposiciones presentadas". De 
fet, segons recorda l'aleshores directiu Luciano Clavera, algu
na d'aquelles condicions no era tant diffcil d'acceptar però 
d'altres sí. Per exemple l'obligació d'entrar i sortir per la porta 
del carrer Riera de la Creu -i mai per la del carrer Major- no els 
importava perquè ja els anava bé, "molta gent no volia ni pas
sar-hi" per la porta principal, recorda Clavera; també estaven 
d'acord d'haver-se de fer socis del Casino tant directius com 
jugadors, però pel què no podien passar era que els socis del 
Casino no aportessin res ja que no estarien obligats a pagar 
entrada en els partits de bàsquet i els podrien veure gratis ... 
Allò era inacceptable. Paral·lelament, es van mirar en aquells 
moments uns terrenys d'un tal senyor Felip, que segons recor
da Clavera estaven situats al carrer Roselles, però finalment 
tampoc van ser la solució perquè en demanava vuit mil pesse
tes mensuals de lloguer!! ' Això era gairebé la meitat del pres
supost del club per a tot l'any ... 

Les peticions per anar a Can Bari, però, serien finalment ate
ses cap al 1955. Aquell any, Domingo Peiró ja és el regidor 
municipal d'Esports i fa les gestions davant del Tinent 
d'Alcalde de Cultura i Esports, senyor Quintana, per tal d'a
conseguir l'autorització per a que el CB Hospitalet pugui com
partir la instal·lació de Can Bori amb l'equip de Falange, ara 
anomenat GB San Fernando. La confirmació arriba pocs mesos 
abans de la celebració dels actes commemoratius dels vint-i
cinc anys de l'entitat. A Can Bari hi seran en aquesta ocasió 
només dos anys, del1955 al195724

, tot i que s'hi tornarà dos 
anys més tard. Entremig, el GB Hospitalet va acceptar tenir a 
la seva disposició els terrenys on en aquell temps el municipi 
havia projectat constru ir una altra pista de bàsquet, que no 
són altres que aquells on actualment encara està el Pavelló 
Municipal del carrer Pius X. El projecte de tota la zona espor
tiva que es pretenia crear allà es va començar l'any 1957 amb 
la construcció del Camp d'Esports Municipal -el camp de fut
bol situat just a l'altra banda de la carretera, respecte als 
terrenys destinats a la pista poliesportiva- i després es van 
urbanitzar els voltants amb la construcció d'un pas per con
nectar Sant Josep i Santa Eulàlia per sota de la via de RENFE. 

Només després hi hauria pressupost per enllestir les obres de 
la nova pista de bàsquet: haurien de passar tres anys. Part 
d'aquest temps seria el que el GB Hospitalet va estar-s'hi usu
fructuant aquells terrenys. És clar que, per fer-ho, es van 



haver de construir la seva pròpia pista, amb els seus recursos, 
el seu treball i el seu esforç. Un esforç considerable si resse
guim les ressenyes que han quedat als llibres d'actes de junta, 
i que només s'entén o bé per una situació complicada a l'hora 

de compartir Can Bari amb el GB San Fernando, o bé pel desig 
de situar-se en bona disposició de cara al futur ús de la nova 
instal·lació, una vegada fos construïda per l'Ajuntament. 

En tot cas, l'esforç perfer aquella instal·lació (la primera "prò
pia" que podrien gaudir des que deixaren la pista de la ram
bla Just Oliveras l'any 1946) devia ser enorme. La Memòria 
d'activitats de l'any 1957 ens explica com havien aconseguit 
aquella possibilitat: "después de diversas gestiones y de una 
entrevista con el Excma. Sr. Alcalde se concede a nuestro club 
los terrenos enclavados en la Zona Deportiva de nuestra ciu-
dad (Torrente Gornal), el terrena es en plan provisional hasta Hospitalet, que va guanyar l'equip de Collblanch què alesho-
la construcción definitiva de las instalaciones que en su dia res encara militava a la lliga de l'Obra Atlètica Recreativa 
seran competencia del municipio". La descripció de l'obra que (OAR), vinculada a l'Església, però que acabaria federant-se 
consta a la Memòria d'aquell any és força eloqüent: "la prime- tres anys més tard. 
ra fase de las obras consistió en la explanación del terrena de 
juego con s u rec inta, el cercada del mismo con puertas de Crec que els directius del GB Hospitalet pensaven estar-s'hi un 
madera y cobertura de caña hasta los dos metros, siguió la bon temps en aquella pista, o bé pensaven que tot allò que hi 
construcción de las caseta s vestuarios a base de obra con sus 
correspondientes duchas, puertas y ventanas, una vez des
mantelado el anterior terrena de juego21 se arreglaran las 
canastas y se colocaron, procediéndose a pintarlas, luego se 
instaló el alumbrado y el agua cuyas acometidas fueron cedí
das por la escuela de Formación Profesional anexa a nuestro 
campo". Socis i directius van fer aquesta feinada durant els 
mesos de juny i juliol. Possiblement van rebre - a través de 
Domingo Peiró- materials de la fàbrica Tecla Sala per a la 
construcció dels vestidors, i també és possible que s'aconse
guís una piconadora de l'empresa Obras i Construcciones, que 
estava fent, just enfront, les obres del nou camp de futbol. El 

directiu Lucia no Clavera recorda que "van venir els socis amb 
cavalls i carros, paletes i electricistes que eren socis, i el tan
cament el vam fer amb canyes". La nova pista es va inaugu
rar el 14 d'agost amb la corresponent benedicció del cura, 
mossèn Josep Homar, i amb l'assistència de l'alcalde, del regi
dor Domingo Peiró, del delegat a Catalunya de la Federación 

Española de Baloncesto, Rafael Castejón, i de José López 
Ciurana en representació de la Federación Catalana. Després 
es va jugar un torneig llampec entre Centro Parroquial 
Collblanch, Centro Parroquial Torrasa, Centro Católico i GB 

posaven quedaria després per a ells, perquè el cert és que con
tinuaren fent millores a la modesta instal·lació. Així, en la 
Memòria d'activitats del 1958 s'explica que en una segona 
fase de les obres entre d'altres coses es va millorar la tanca i 
es van posar més plantes i arbres. També s'explica que la des
pesa total de les obres havia pujat fins a les 28.325,3 pesse
tes, una quantitat important ja que suposava per exemple una 
mica més de la meitat dels ingressos d'aquell any (trasllada
des a euros actuals, avui dia serien uns 5280, és a dir, 
878.000 de les antigues pessetes, què evidentment no deuen 
incloure la mà d'obra voluntària dels socis ... ). Amb tot, la seva 
presumible estratègia per assegurar-se el futur a la nova ins
tal·lació no va tenir èxit. El GB Hospitalet efectivament es va 
estar als terrenys del Torrent Gornal només fins al final del 
1958. En aquell moment es preveu començar els treballs de la 
nova pista municipal i a la Memòria del club d'aquell any s'ex
plica que després de realitzar gestions amb l'Ajuntament i el 
F rente de Juventudes s'arriba a un acord per compartir de nou 

la pista de joc de Can Bari amb el GB San Fernando. Podríem 
pensar que aquest era un acord per tal de superar el temps de 
construcció de la nova pista, però no va ser així. La nova zona 
esportiva s'inauguraria el 29 de gener del 1961, però el GB 
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Hospitalet no va tornar allà fins l'any 1965, després de pujar 
aleshores a la Primera Nacional. La raó d'aquest fet és ben 
simple: eren unes "instalaciones deportivas del Frente de 
Juventudes", ta l i com figurava escrit ben clar al mateix mar
cador de la pista. Qui sí va anar allà, doncs, va ser entre d'al
tres equips de Falange, el de bàsquet, el GB San Fernando. El 
GB Hospita let no hi tenia cabuda, i, tot i així, gràcies que 
l'Ajuntament es va avenir a pagar al club les despeses que 
s'havia gastat en condicionar la zona per estar-s'hi poc més 

d'un any. A la Memòria anual s'explica un presumpte interès 
de l'Ajuntament per conservar el que allà s'havia condicionat, 
però en les anotacions que queden del club s'adverteix que 
"por tal venta no se ha hec ho mas que conseguir u nos ingre
sos para liquidación de facturas motivadas por el mismo". La 
nova zona esportiva es composava ara d'una pista gran, amb 
tanca als voltants i amb vestidors, més una altra d'adjacent i 
més petita (les dues de ciment). Una pista que no es cobriria 

fins l'any 1971, fet que va provocar que una vegada el GB 
Hospitalet hi va poder accedir (a partir del 1965) periòdica
ment encara s'hagués d'exiliar més vegades quan pujava a 

categories importants i la federació exigia pista coberta ... 
Abans d'això, però, el GB Hospitalet s'estava a la pista muni
cipal de Can Bari com a únic inquilí, amb ajudes de 
l'Ajuntament per al manteniment de la pista. 

Pel que fa als protagonistes dels equips en tots aquests anys, 
s'ha de dir que és un dels períodes on hi he trobat menys 
informació. Hi ha un relleu generacional, això està clar, però no 
puc precisar amb certesa quan es produeix exactament. 
Sembla ser, però, que en la segona meitat de la dècada dels 
quaranta, el recanvi es fa de forma graonada, mentre en els 
primers cinquanta entra tota una nova fornada de joves juga

dors que marcarà aquells anys. Així, els últims veterans dels 
equips gloriosos de principis dels quaranta, Ramon Sanahuja 
i Pere Vidal, deixen l'equip el 1946 i 1948, respectivament. 
Josep Gras es converteix en veterà ja que havia començat a 
jugar en el primer equip cap al1941 o 1942. 1 ara entren joves 
com Carles Lamana i Juan Saez {cap al1945), i Josep Ortega 
i Antoni Vidal (els dos cap al1948), que es convertiran en els 
veterans de la següent dècada. A principis dels cinquanta es 
completa aquesta renovació amb l'entrada d'altres tres joves 
que també esdevindran els pilars de l'equip: Fèlix Pons (1952), 
Alfons Pelayo Martínez (cap al 1953) i Em ili Vidal (cap al 
1954). Al voltant seu van desfilant un munt de jugadors que 
acostumen a estar-hi entre una i tres temporades. Es comen
cen també a fer més habituals les incorporacions de fora del 
club (especia lment de localitats dels voltants com Cornellà o 
Barcelona) ja que si bé en els anys quaranta ja es produïen, en 

els cinquanta segurament el seu volum és més notable. En 
aquests anys també comença a generalitzar-se al club la figu
ra dels entrenadors al primer equip (si més no la llarga sèrie 
que he pogut reconstruir comença a estar sense forats cap a 
aquests anys cinquanta). Al principi, però, els tècnics seran 
majoritàriament homes de la casa (jugadors, en actiu o no, i 
directius) sense titulació en la majoria dels casos (si no en 
tots), i possiblement només a mesura que la federació vagi 
obligant a titular als entrenadors, el club anirà incorporant 
gent de fora per a aquesta tasca. 

El GB Hospitalet té, però, força dificultats de disciplina en 
aquests anys amb una part dels seus jugadors. Els joves de les 
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primeres generacions de postguerra devien ser una mica entre
maliats. Un d'ells, l'Isidre Rovira, que va jugar durant els anys 
quaranta, recorda un parell d'anècdotes que ens il·lustren el 
taranna d'aquell jovent. Per exemple, recorda la vegada que a 
Calella, després d'uns partits de festa major, on van guanyar 
en totes les categories a l'equip local, van decidir anar al ball 
de la festa, on van intercanviar quelcom més que paraules amb 
els mossos locals perquè s'acostaven massa a les seves noies 
i aquells deien que a més d'haver-los guanyat també volien 
quedar-se amb elles ... Això devia ser cap a mitjan els anys qua

ranta. Rovira també rememora la vegada en que el seu com
pany Devesa va estar a punt d'ofegar-se en una piscina a 
Terrassa, on acabaven de jugar un partit. En Devesa va veure 
com tres dels seus companys, Rovira, Bonet i Martínez es llen
çaven a la piscina. Poc després, quan els altres ja havien sor
tit, ell decidia seguir-los pel mateix lloc però sense saber que 
era la part fonda de la piscina i com que no sabia nedar va 
tenir sort que hi havia a prop la gent del hoquei de l'equip de 
Terrassa que el van salvar d'una situació força perillosa ... Això 
devia passar cap a fina ls dels anys quaranta. 

En els anys cinquanta, aquestes situacions deriven cap a la 

parcel·la esportiva. El comportament dels jugadors causa pro
blemes de disciplina dins del club. La temporada 52/53, per 

exemple, la junta ha de convocar la plantilla per prendre 
mesures davant la poca formalitat dels seus integrants. Així, 
en l'acta de la reunió de junta del 27 d'abril del1953 es pre
nen aquests acords: "dar facultad al entrenador señor Saez 
para que designe el equipo a formar los próximos encuentros 
rigiéndose a los que respondan en los entrenamientos o justi
fiquen su falta. Quedan todos los jugadores de los diferentes 
equipos obligados a estar en los entrenamientos de cultura 
física a carga del señor Ortega". También queda nombrada el 
jugador señor Gi l para que forme parte de la directiva". 

Finalment s'incorporarien tres jugadors a la junta per tal de 
coord inar esforços, Fél ix Pons i Rafael Campa mà a més del ja 
esmentat Gil. En teoria no eren directius perquè als estatuts 
que s'acabaven de renovar precisament pel gener d'aquell any 
quedava clar en l'article setè que els socis actius (els que "s in 
distinción de sexo tomen parte activa en alguna de las seccio
nes del club") tenen veu i vot a les juntes generals però "no 
podran ser elegidos para cargos directives". La incorporació, 
per tant, d'aquests tres jugadors a les reunions de junta era, 
com a mínim, anòmala. La següent temporada, la 53/54, la 

disciplina encara donaria més mals de caps a la junta. 
Després d'una derrota a casa davant del CN Reus per 25 a 56, 
el directiu Pere Piqué explica a la junta el comportament dels 
jugadors i demana que aquells que no es presentin als entre
naments els divendres "al llegar el domingo se estén sentados 
y jueguen los jugadores que no faltan a dichos entrenos, tam

bién el entrenador señor Gras piensa dimitir en caso de no 
haber jugadores en los entrenos". En aquella mateixa reunió 
també es decideix que el president i un directiu "sr. (Antoni) 
Tubau y sr. (Pere) Piqué quedan autorizados por la junta a 
hacer los cambios junta con el Entrenador sr. Gras sin recrimi
nar los cambios que elias acuerden". Tota una ingerència en la 
tasca de l'entrenador que avui provocaria dimissions, però que 
en aquells anys sembla ser que no era tan estranya. En els 
següents mesos fins i tot sembla que els jugadors més joves 
no anaven ni als partits, i que l'equip es mantenia amb els 
veterans. lla següent temporada començarà igual que havia 
acabat l'anterior, fins i tot el 25 de novembre del 1954 part de 
la plantilla és present al principi de la reunió de junta directi
va on el president, Antoni Tuba u, els retreu "el poca espíritu de 
equipo de los mismos durante el partida contra el JAC en par

ticular, y en general en alguna de los partidos". Un mes des
prés s'amonesta al jugador Salvador Deu pel seu comporta
ment en els entrenaments i en els partits. Aquest jugador seria 
expulsat dos anys després, el gener de 1956, "por indisciplina, 
falta de respeto y (de) compañerismo". No hi figura el motiu 
exacte però la seva sortida va ser tan fulminant que, pocs 
mesos després, quan un equip anomenat Peña Monistrol el vol 
inscriure amb ells per disputar un torneig de penyes organit
zat pel CB Hospitalet, la junta comunica a aquesta penya que 
ni somiar-ho, i el declararen persona non grata! L'any 1958, 
l'aleshores entrenador senyor Ferrer presenta la dimissió "por 
el mal comportamiento moral que rinden los jugadores". A 
finals d'aquella temporada 57/58, el president confirma que 
tres jugadors seran donats de baixa per la seva indisciplina 
durant aquell any. La Memòria del club explica d'aquella ll iga 
que "faitó combatividad, moral y falta de espíritu, y lo mas 
importante, disciplina en los entrenamientos, tanta es así que 
durante la temporada fueron tres los diferentes entrenadores 
que asumieron el mando". 

També en l'equip juvenil es viuen en aquests anys situacions 
greus pel que fa a la disciplina i al comportament dels seus 
integrants. No són estranyes les baixes de jugadors per motius 
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relacionats amb aquests temes. El més greu, però, va succeir 
el desembre de 1954 quan, segons s'explica a l'acta de junta 
del dia 20, el jugador juvenil Baldomero Tudela "agredió alevo
samente" al jugador del Layetano José Luis Garcia, en un par
tit jugat al camp de la Remonta. Luciano Clavera, que aquell 
any era directiu, encara se'n recorda dels fets. Clavera reme
mora que els Tudela eren dos germans i que Baldomero havia 
fet boxa de molt jove abans de jugar a bàsquet. Respecte a 

Tudela es va girar i li va donar un cop al jugador del Layetano 
que "li va trencar les barres". Els fets devien ser tan greus que 
el president Antoni Tubau va ser designat per tractar el tema 
amb el club barceloní "previa consulta al abogado nombrada 
señor Coca", segons llegim en una acta de junta de l'època. 
Clavera no recorda si l'afer va arribar a judici però pensa que 
els bons oficis dels presidents van arreglar el tema entre les 
famílies. L'agressor va ser expulsat del club i el seu germà 
Miquel va ser sa ncionat amb tres mesos de suspensió de les 
seves activitats esportives. Miquel encara estaria un parell 
d'anys més com a mínim al club i fins i tot arribaria a jugar al 
primer equip almenys una temporada. No és aquest comporta
ment, però, una excepció al CB Hospitalet. Fins i tot clubs com 
el mateix Centro Católico tenen greus problemes en aquest sen
tit (inclosos escàndols com el de l'any 1945, amb agressió a 
l'àrbitre i llarga polèmica federativa). L'any 1954 la situació 

sembla degradar-se en alguns llocs i la Federación Catalana de 
Baloncesto, segons llegim a les actes de les reunions de la seva 
directiva, decideix parlar amb les autoritats del Gobierno Civil 
sobre el tema de les agressions als àrbitres, a més d'escriure a 
diversos clubs, entre ells l'Hospitalet (tot i que no especifica 
quin club exactament, és molt possible que fos el CB 
Hospitalet), per tal d'advertir "que tomen nota de que no se 
podra jugar en sus terrenos de juegos sin fuerza pública". 

En aquests anys també mereix que fem esment de les celebra
cions de les noces de plata, que es van fer l'any 1955 amb 
molta solemnitat. Un cop més, l'organització dels esdeveni

ments demostra l'empenta social de l'entitat. Durant el mes 
de febrer d'aquell any, un grup d'exdirectius atenen la crida 
del club per tal de prepa rar el programa d'actes i també per 
recopilar dades d'aquests primers vint-i-cinc anys. 
S'aconsegueix que l'Ajuntament cedeixi la pista municipal de 
Can Bari per fer els actes (de fet varen anar a jugar allà la 
temporada següent, però l'avançament de l'ús de la pista va 
haver de passar fins i tot pel ple municipal). Els actes es dis
tribuïren en dues setmanes del mes de juliol. D'entrada es va 
inaugurar una exposició retrospectiva amb fotografies, textos, 
trofeus i altres peces vinculades a la història de l'entitat. 
L'exposició sembla que fou un èxit: "tanta fue la afluencia de 
pública que los encargados veíanse en verdaderos apuros a la 
hora del cierre para que el pública abandonara el local", 
segons s'explica a la Memòria d'aquell any. El2 de juliol-ja de 

aquell afer diu Clavera que en una disputa del joc, Baldomero nit- es van jugar alguns partits entre els primers i segons 



equips del CB Hospitalet i del Centro Católico, que van guan
yar els organitzadors. També aquell dia hi va haver una exhi
bició de lluita greca-romana i de gimnastes del Club 
Gimnàstic Barcelonés. El dia següent el primer equip s'enfron
tà al Ten is Barcino, al que guanya ren en una emocionant par
tit, i després van jugar els veterans del club contra els de la 
Unión Cristiana Jóvenes, que els van superar. Una de les 
espectadores d'aquell partit, Matilde Marcè, ha recuperat una 
carta on explicava al seu germà, que en aquell temps estava 
fent el servei mil itar a Castillejos, el què passava a la ciutat. 
En aquella carta, Matilde Marcè explica molt gràficament 
aquest partit de les més velles glòries del club: "Dissabte que 
ve penso anar al bàsquet que fa 25 anys que es va fundar i fan 
unes grans festes i juguen les velles glòries. Diumenge passat 
ho van fer els més vells (el Vidal gran, l'home de la Cinteta de 
cal Daniel, etc). Diuen que es van fer un tip de riure, els que hi 
van anar, perquè cap d'ells no podia córrer de tan grossos que 
s'han tornat. Dissabte juga el Pere de la Manela (Pere Vidal), 
el Trabalot, etc." Fixeu-vos els mots amb que es coneixien tots 

ells, bona prova que el Centre encara seguia sent un poble ... 

El dia 7 de juliol, juvenils, el segon i el primer equip jugaren 
contra els del CB Cornella, que tenia el seu primer equip a 
Primera Regional. Els de Cornellà es van imposar en el partit 
dels primers equips. I dissabte dia 9 era el plat fort del pro
grama. A través de la federació catalana van aconseguir que 
la selecció espanyola de bàsquet jugués un partit d'entrena
ment a l'Hospitalet. Aquelles setmanes la selecció estava con
centrada a Barcelona preparant la seva participació als 11 Jocs 
del Mediterrani, que tindrien lloc poc després a la mateixa 
Ciutat Comtal i això va fer possible la seva participació al pro
grama de les noces de plata. Es van form ar dos equips amb 
jugadors de la selecció, el blanc amb Canals, Hernandez, Díaz 
Miguel, lmedio i Gonzalez, i el vermell amb Capel, Oller, Bassó, 
Sonareu, José Luis Martínez i, després, l'hospitalenc 
Kucharski. Brunet quedà lesionat a la banqueta. El resultat de 
l'exhibició, que es va jugar a la tarda, va ser d'empat a 60 per
què no es va disputar pròrroga. Segons la crònica d'El Mundo 
Deportivo, l'encontre va ser "muy del agrado de los numerosos 
aficionados que lo presenciaran". Després del partit, tècnics i 
federatius van visitar l'exposició retrospectiva, "que elogiaran 
vivamente" (es conserven algunes fotografies d'aquella visi
ta). Aquella selecció espanyola s' imposaria pocs dies més tard 
en aquella edició dels Jocs del Mediterrani. 

Aquell dissabte a la nit el programa va oferir també l'actuació 
dels patinadors del CD Layetano, un partit de bàsquet entre els 
equips femenins del Cultural Gava i el Montealegre, i final
ment un partit entre els veterans del club de l'any 1940 con
tra el sots-campió d'aquell any, l'Espanyol. La peculiar reven-

ja de la final del Campionat d'Espanya jugada quinze anys 
abans se la va endur I'Español per 40 a 47. Per l'Hospitalet hi 
jugaren Vidal (que anotaria 2 punts), Piera 11, Sanahuja (11), 
Maneja (21) y Rodon (5), mentre que de suplents hi eren Rosell 

(1), Escalera, Roqueta, Manzanares, Piera I i Jaume Josep. 
L'Español jugà aquell partit amb M. Carreras (9 punts), 
Vilaseca (4), Manolín (1 1), Tomas (18) i P. Carreras (5). 

Possiblement aquest partit va ser l'acte més destacat d'aquell 

58 
ViSITA OE REPRESENTANTS DE LA 

SELECC!Ú ESPANYOLA DE BÀSQUET A 

L'EXPOSICIÚ QUE VA ORGANITZAR EL 

CLUB PEL 50 ANIVERSARI; LA FOTO DUU 

LA DATA 2 OE JULIOL DE 1955. 
EN PRIMER PLA, lUCIANO CLAVERD. 
FOrll ARXIU CB ~Hosmmr 

59 
fORMACIÚ DELS VETERANS, MOLT 

POSSIBLEMENT PERTANYENT AL PARTIT 

COMMEMORATIU DEL CINQUANTENARI, 

i.' ANY 1955. D'ESQUERRA A DRETA, 

A DALT: ROSELL, PERE VIDAL, 

ENRIC PIERA, SALVADOR ROVIRA 

MAURI, PERE ESCALERA PlÈ, GREGORI 

ROQUETA, GABRIEL MANZANARES, 

JAUME JOSEP; AGENOLLATS, FRANCESC 

RoDoN, JoSEP MARTI, RM'.ON 

SANAHUJA, SANTIAGO PIERA, 

MARCEL·LI MANEJA. 
FONT, AoxiJ CB ~HOSP1rmr 

Història CBL'H 149 



60 
PORTADA DEL PROGRAMA OE lJ, 

BENEDICCIO DE LA BAIIDERA DEL CLUB, 

QUE ES VA FER L' 11 DE MAIG 

DEL 1958. 
FONT. A1X-:J CB rHOSi'1TmT 

61 
lA OIRECTriA DEL CB HOSPITALET POSA 

AMB LA SEVA NOVA BANDERA EL MAIG 

DEl 1958. D'ESQUERRA A DRETA, A 

DALT, l UCIANO CLAVERO, JESÚS VERA, 

JOSEP MARTI MUNTANER, 

JOSEP RAMON. A SOTA MARCEL· LI 
SABADELL, JOAN VILLALBA, 

ERNEST CANALS I ANTONI DUCH 
FONf, A<ocJ CB rHOSP!TALET. 
Fora ~,\,\llA PtR A. Mo•OROS 

50 I Història CBL'H 

El club també es dotarà en aquests anys d'una bandera, que es 
beneeix en un acte especial pel maig del1958, i d'un himne que 
s'oficialitza en el mateix acte. En efecte, l'ermita de Bellvitge va 
acollir l'acte de benedicció apadrinat pel regidor Lluís Layola 
Rovira i la seva esposa Victòria Bahi. En el programa de l'acte 
llegim la lletra del nou himne del club, escrit totalment en cata
là per Carles Enrich, i amb música d'Ernest Canals (no hi apa
reix la partitura). L'himne va ser interpretat per primer cop en el 
vi d'honor posterior a la benedicció. Els improvisats cantants 
varen ser "nuestros compañeros de la junta D. Antonio Duch, D. 
José Martí, y D. José Boix, los cuales fueron muy celebrados y 
aplaudidos", segons la Memòria d'aquell any. 

D'aquests anys només queda ressaltar un fet ben enigmàtic. 
El CB Hospitalet es va haver de fundar de nou el1955 sense 

aniversari, juntament amb l'entrenament de la selecció. Si que ningú es recordi dels motius. En efecte, he trobat la pri-
més no les cròniques i els detalls que han quedat escrits així mera notícia d'aquest afer l'octubre de l'any 1952 quan la 
ho semblen indicar. Per exemple, a la memòria del club d'a- junta decideix posar el tema de la seva "legalización" en mans 
quell any s'explica que "el campo registró un lleno a rebosar y de l'Agencia Administrativa Prats. El segon expedient d'ins-
el pública volvió a alentar a s us héroes". Una apreciació que cripció del club al registre del Gobierno Civil (ja hi existia l'i-
coincideix amb el que es descriu a la crònica d'El Mundo nicial del 1932) porta data de 28 de setembre de 1955 i el 

Deportivo, que acaba preguntant-se "si estas bodas de plata 
ha bran logrado reavivar entusiasmes entre los aficionades de 
Hospitalet". Una audició de sardanes i l'actuació de diversos 
ballets va ser el preludi, el diumenge dia 10, del vi d'honor al 

local social del club que va tancar les celebracions d'aquell 
aniversari. Sens dubte uns actes que van suposar un dels èxits 
més importants de l'entitat en la dècada dels cinquanta. 

número 18.717, que voldria dir que el procés, tot plegat, va 
durar gairebé tres anys! Aquesta dilació no és normal en un 
procés que habitualment podia durar entre quatre i sis mesos. 
Per començar a explicar què va passar ca l mirar l'exemplar 
dels nous estatuts redactats per a l'ocasió que es conserven a 
l'arxiu de la Federació Cata lana de Bàsquet i que foren auto
ritzats el 30 de gener del 1953 per l'ens federatiu, pas previ 
per a la presentació de tota la paperassa al registre del 
Gobierno Civil. Seguint la pista trobem en efecte els papers 
presentats amb la firma del president Antoni Tu bau amb data 
de 19 de febrer del mateix 1953. Una nota escrita a mà d'al
gun funcionari anònim a la mateixa fulla de presentació ens 
adverteix, però, que faltava completar algunes dades dels 
membres de la comissió organitzadora (els famosos informes 
pol icia ls que havien de demostrar la conducta irreprotxable 
dels membres de la junta). Això retardaria en una primera ins
tància aquest procés. Efectivament, trobem nous informes 
policials amb data del 29 d'abril del 1953, però un d'ells 
resulta negatiu: el de Pere Piqué Castellví, ex jugador del 
Centro Católico en els anys quaranta, un dels iniciadors del 
bàsquet a Galícia quan va haver d'anar allà a fer el servei 
milita r, i membre de la junta directiva del CB Hospitalet, a més 
d'entrenador. 



Aquell informe, signat pel sergent de la Guardia Civil de 
l'Hospitalet, diu de l'aspirant a vocal de la junta que "con 

anterioridad al GMNZ7 era simpatizante de la idea de izquier
das y pertenecía a la sindical CNT, observando mala conduc
ta: al frente fue en calidad de voluntario". Tot i que també 
adverteix que en aquell moment Pere Piqué "observa buena 
conducta en todos los sentidos", aquella nota el va impedir 
formar part novament de la junta i va retardar un cop més tot 
el procés ja que es va haver de substituir el seu nom per un 
altre, amb nous informes i també amb la notificació del canvi 
a la federació, que havia de donar el seu vist-i-plau. Fins i tot 
el Gobierno Civil es va interessar per la veracitat de la baixa 
de Pere Piqué en la Federación Catalana, cosa que aquesta va 
confirmar amb una nota que porta data de 29 de gener de 
1954 on diu que va cessar "en el cargo de vocal del Club de 
Baloncesto Hospitalet, habiéndosele retirada el oportuna car
net federativa". En la mateixa nota, la federació proposava per 
substituir Piqué a José Ortega Alonso, fet que a la vegada sot
metia a l'aprovació del propi Gobierno Civil. I així anava pas
sant el temps ... Avançant pas a pas, el Gobierno Civil aprova 
el mes de juliol del 1954 els estatuts que el club havia pre
sentat feia un any i mig. Mentrestant, per la lògica del funcio
nament intern de l'entitat, el mes d'agost del 1954 es va 
nomenar una nova junta directiva, ara presidida per Josep 
Ramon Anaball, i naturalment, això ca lia notificar-ho en 
aquell expedient etern que no s'acabava de tancar mai. El 
registre d'entrada del paper amb la nova junta porta data de 
setembre, i suposo que s'havia de fer de nou tot el procés de 
comprovació dels seus membres. Ignoro si van haver-hi més 
causes de retard, però en tot cas la inscripció definitiva enca
ra va trigar un any més. 

Per què es va haver de fer tot això? No ho sé del cert, i no he 
trobat tampoc ningú que se'n recordi18

, malgrat que sembla un 
tema una mica empipador. És possible que en haver canviat 
de nom després de la guerra, i malgrat haver passat quinze 
anys, algú se n'adonés llavors i obligués al club a inscriure's 
de nou. Tot i així, cal pensar que era un tema administratiu 
que, a banda de petites molèsties, no trasbalsava pràctica
ment la vida quotidiana del club. Les anotacions sobre aquest 
afer als ll ibres d'actes de les juntes i en d'altres documents 
durant aquests tres anys són pràcticament inexistents, el que aquells anys era secretari del club, no se'n recordi gaire. De fet 
vol dir que aquest devia ser un tema menor. Potser això pot és lògic. Malgrat que dels termes emprats a la paperassa (com 
explicar perquè una persona com luciano Clavero, que en "legalización" i "comisión organizadora" del club) deduïm que 
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el procés administratiu era pres per les autoritats com una nar a mitjan de l'any 1959 tot i que sembla que va dimitir a 
autèntica nova fundació de l'entitat, a la pràctica el club va principis del 1960). El club es desvincularà formalment de 
seguir exactament igual, conservant el seu passat i la seva l'organisme de la Falange que li donava nom l'any 1953 i pas-
història i fent la vida normal de cada temporada. I també una sarà a nomenar-se CB San Fernando de Hospitalet. Tot i això el 
vegada quan Pere Piqué és apartat oficialment per culpa de San Fernando en seguirà lligat a través del seu president, José 
l'informe policial, a nivell intern del club és nomenat assessor Luis Pérez lzquierdo, que era a la vegada el Delegada Local de 
tècnic de la junta i continua desenvolupant la seva tasca com Juventudes. Seria així fins el 1959 quan Pérez lzquierdo serà 
si res no hagués passat. Més tard, Piqué va tornar a la junta finalment desplaçat a la presidència d'honor i accedirà al 
amb càrrec oficial de vocal l'any 1965, quan les normes de la càrrec Joan Mestres Carrera s. I malgrat tot, l'ajuda econòmica 
repressió franquista es van anar relaxant. Llavors, un nou del partit únic continuarà fins a la desaparició del franquisme. 
informe de la Guardia Civil, malgrat reproduir els mateixos Durant part dels anys cinquanta, el San Fernando tindria l'e-
arguments que la nota de deu anys abans, ja inclina més la 
ba lança del costat positiu i acaba qualificant-lo de "indife
rente a la Causa Nacional", que equivalia a dir en el llenguat
ge oficial que no era una persona perillosa. En conseqüència, 
qui en aquell moment presidia la Federación Catalana de 
Baloncesto, Ernesto Segura de Luna, va demanar el parer del 
Gobierno Civil per la intenció del CB Hospitalet d'incorporar 
Piqué a la junta directiva com a vocal, fet al que el governa
dor ja no es va oposar "dada la conducta observada {per 
Piqué) desde el año 1953". En tot cas, trasbalsés o no la vida 
del club en aquell moment, aquest tema és interessant per 
observar els mecanismes de funcionament del règim franquis
ta, el seu aparell repressor i també, en aquest cas, els seus 

efectes en la vi da quotidiana. 

En tots aquests anys, possiblement l'equip a la ciutat que feia 
més ombra el CB Hospitalet era el del Frente de Juventudes, 
que aniria millorant la seva categoria molt lentament des dels 
seus inicis l'any 1944. La temporada 45-46 ja han pujat a 
Segona Categoria B, tot i que l'equip va desaparèixer les 
següents dues temporades, per tornar a escena la campanya 
47-48 però a la categoria més baixa, la Tercera. Tenien un gran 
equip i van assolir la Segona Categoria B ja la temporada 
següent (la 48/49). Aquell any 1949, a més, també guanyaren 
el campionat d'Espanya que organitzava el Frente de 
Juventudes (res a veure amb el que feia la Federació). A més, 
a la següent temporada 49/50 tornarien a pujar, ara a la 
Segona Categoria grup A. Aquell equip el composaven Pepe 

Saez, Ramon Aparici, Carles Martí, el germans Vicenç i Ramon 
Guilla món i Joan Jonama, i se suposa que l'entrenava el gran 
jugador del moment a la ciutat, Marcel·lf Maneja (en tot cas, 
és segur que Maneja va ser entrenador del San Fernando cap 
a mitjan dels anys cinquanta i fins al1956, i després va tor-

quip de més categoria al bàsquet de l'Hospitalet, per sobre 
tant de CB Hospitalet com de Centro Católico. En efecte, en les 
temporades 52/53, 53/54 i 55/56 el San Fernando milita a la 
Primera B, mentre els altres dos clubs són a Segona Regional. 
En la resta de la dècada, però, tots tres clubs estaran si fa no 
fa a la mateixa alçada, malgrat que fins i tot la temporada 
57/58 el San Fernando va estar a un pas de pujar a la màxima 
categoria, la Primera Nacional. 

• 



1.10. TORNAR CAP AMUNT 

El primer equip del GB Hospitalet es manté en la Primera cate
goria Regional sense interrupcions a partir del 1956, però no 
sense dificultats. Tot i que amb una trajectòria ascendent, el 
cert és que en les primeres temporades de què parlem va tenir 
molts problemes per aguantar la màxima categoria del bàsquet 
català i preludi de les categories nacionals. De fet, el 1956 el 
GB Hospitalet pujava a Primera Regional després d'haver pas
sat un any a la Segona Regional, i aquella mateixa temporada 
hauria d'haver tornat de nou a Segona ja que va acabar la lliga 
quart per la cua, i això l'obligà a fer una lligueta de promoció 
contra Cornellà i Casino Masnou per evitar el descens. Tots tres 
equips acabaren aquella promoció empatats a 6 punts, però el 
pitjor coeficient decidiria que fos el CB Hospitalet l'equip des
cendit. Només a posteriori, amb la renúncia d'a ltres equips i 
l'ampliació de la categoria, el CB Hospitalet tindrà l'oportuni
tat de seguir a Primera Regional la temporada 57/58. Una opor
tunitat que van aprofitar bé perquè a partir d'aquest any el ren
diment del CB Hospitalet ja va definitivament cap amunt. 

La lliga s'ha ampliat l'any 1957 dels tretze equips que tenia 

abans, a divuit. Aquella temporada els del CB Hospitalet aca
ben vuitens, el1959 són setens (tot i que els comentaris de la 
Memòria del club diuen que si haguessin encertat l'entrenador 
adequat des del principi haurien pogut ser fins i tot segons) i 
ell960 guanyen el seu grup a la lliga i pugen a la recent cre
ada Segona Nacional (per sota de la màxima i ja de jurisdic

ció de la Federación Española). Després d'una lliga on només 
perden sis dels 28 partits disputats, l'equip que entrena un 
tècnic anomenat Benazet ha de jugar la final de la Primera 
Regional contra el campió de l'altre grup, el GB Uralita. El par
tit es va jugar a la pista neutral del Layetano i el GB Hospitalet 
va perdre aquesta final per 50 a 36, però l'ascens ja estava 
garantit. Aquell equip el composaven jugadors com Emili 
Vidal, Ramon Duart, J. Fern andez, Cohen, Joan Saba li, Alfonso 
Pelayo, Antonio Ferrer, Salvador Gras, Josep Micó i els juvenils 
Antoni Serrana, procedent del FC Barcelona, E. Riverola i J. 

Hugas. Ramon Duart va ser el màxim anotador d'aquell equip 
i un dels millors a la categoria, amb 306 punts en 27 partits 
(que suposa ga irebé el25 per cent dels punts del seu equip en 
aquella ll iga). El president és en aquell moment Miquel Soler 
Jorba, que havia entrat el juny del 1959 i que s'hi estaria fins 
al maig del1962. 

En aquests anys comencen a sovintejar al club els fitxatges, 
que es faran habituals en la dècada dels seixanta. També és 
segur que els jugadors comencen a percebre certes quantitats 
econòmiques per jugar al CB Hospitalet (de forma general des 
de la temporada 59/60 tot i que en alguns cas concret havia 
estat abans). També arriben els primers entrenadors, gent de 
la que no coneixem gaires coses (fins i tot ni el nom complert) 
i que vénen molt probablement per satisfer les necessitats del 
club en quant a gent titulada ja que a l'entitat no en disposa
ven o potser no tenien prou qualitat. Entrenadors d'aquests 
anys són Josep Saez, Jaume Vilar, B. Cauta, Canut, Benazet o 
Ramon Malet Pinto. Alguns duraran pocs mesos, de vegades 
per tal d'estalviar una mica de diners i d'altres perquè no con
vencen la directiva. Aquests són els casos de Vila r, Canut i 
Couto. Jaume Vilar va ser fitxat del San Fel iu com a jugador i 
entrenador abans de començar la temporada 56/57. Com a 
jugador sembla que era dels millors però com a entrenador va 
ser donat de baixa el mes de desembre i substituït pel presi
dent Juan Villalba (que havia exercit d'entrenador en els anys 
quaranta) i pel directiu Josep Martí. Pel que fa a Couto, en 
possessió del títol de preparador regional va ser fitxat per por
tar l'equip la temporada 57/58. Tampoc no va passar del mes 
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de desembre ja que la directiva va decidir llavors prescindir 

dels seus serveis "por no interesar al club en el aspecto depor

tivo". I Canut em sembla que no va acabar ni el mes de setem

bre de l'any 1958. 

D'altres tècnics tindran més fortuna i continuaran al club fins 

i tot alguns anys. Són els casos de Malet, Benazet i, especial-

ment, de Josep Saez. El primer va ser fitxat com a entrenador i 

i potser també de Josep Saez. Va acabar aquella temporada i va 

dirigir l'equip també en la següent. Sembla que ja en aquell 

temps portava alguna mena d'estadístiq ues del rendiment dels 

seus jugadors. A la Memòria de l'any 1959 van escriure d'ell 

que "hizo con su saber de baloncesto lo maximo posible para 

compenetrarse bien toda el conjunto de jugadores, inculcando

les un as tacticas precisas e indispensables". Amb Benazet l'e
quip pujaria l'any següent a la Segona Nacional. Pel que fa a 

Josep Saez, en els anys que va començar amb el CB Hospitalet 

encara era jugador. Havia sortit del CB San Fernando, l'equip 

de la Falange d'Hospitalet, després va jugar al FC Barcelona i 

encara en aquests anys en què va entrenar al CB Hospitalet 

també era titular al Metropolita no, l'equip de la Segona Divisió 
de l'empresa del metro, on treballava. Com que els diumenges 

jugava amb ells, aquí l'havia de substituir al capdavant de l'e

quip el directiu Josep Martí, segons ara aquest recordava. Josep 

Saez va arribar per entrenar el primer equip del CB Hospitalet 

cap al desembre de l'any 1952. Cal esmentar que en l'equip 

tenia un germà que hi jugava, Juan Saez. En Josep va ser entre

nador del primer equip en diverses ocasions: a més d'aquella 

temporada 52/53, ho seria com a mínim durant les campanyes 

54/55, 55/56, 63/64 i 64/65, que no acabaria. 

jugador la temporada 60/61, el va portar Villalba i s'hi va estar L'ascens aconseguit pel CB Hospitalet l'any 1960 coincideix 

només aquella temporada en què debutaven a la Segona 

Nacional. Pel que fa a Benazet va arribar al CB Hospitalet a 

finals del 1958 o principis del 1959, després de la sortida de 

Canut i que l'equip passés per mans del directiu Juan Villalba 

amb una nova reestructuració de les categories que consisteix 
en la creació de una Segona Divisió d'abast nacional ( tot i que 

dividida en grups per regions) i la distribució de la resta dels 

equips catalans en una única categoria amb molts grups. Per 

a la nova Segona Nacional -categoria de plata del bàsquet 
espanyol en aquells moments- el CB Hospitalet prepara un 

equip amb una barreja de jugadors de la ciutat de la passada 

temporada i també de nous fitxatges de fora. Es parla d'inten

tar aplegar també alguns jugadors del FC Barcelona. En tot 

cas, s'incorporen a fina ls d'agost Ramon Malet Pinto, que farà 

tasques de jugador i d'entrenador, i també Josep Budallés, 

Josep Charles, Joan Rosell , Jaume Vi usà i Francesc Xavier Puig 

(que cap al 1961 seria traspassat al FC Barcelona). Aquests 

conformarien l'equip juntament amb part de la plantilla ante

rior amb noms com Emília Vidal, Ramon i Francesc Duart, 
Josep Micó, J. Fernandez i Alfons Pelayo. Alguns d'ells, a més, 

serien la base durant les següents temporades fins al nou 

ascens que els permetria retornar a la màxima categoria 

nacional l'any 1965. Podem parlar en aquest sentit de l'in
combustible Emilio Vidal (només fins a la temporada 62/63), i 



també de Rosell, Viusà i de les parelles de germans Duart 
(Ramon i Francesc) i Charles (Josep i Isidre). Aquell 1960, a 
més, entra en escena -de moment en ca ra com a secunda ri- un 
personatge que tindrà força protagonisme en anys posteriors. 
Es tracta de l'industrial Joan Rocabert, que aquella tempora
da va pagar l'equipatge de tot l'equip. A partir d'aquí, 
Rocabert serà cridat en més d'una ocasió per col·laborar amb 
el club, fins que l'any 1964 entrarà a la directiva. 

Aquella primera temporada a Segona, segons les cròniques, el 
CB Hospitalet va fer una gran primera volta però en la segona 
part de la lliga es va esfondrar i només acabaria en la cin
quena posició, dels nou participants. La següent temporada, 
amb Juan Villalba com a entrenador, el rendiment decau, fins 
a quatre jugadors han de deixar la plantilla per anar al servei 
militar, se n'han d'incorporar de nous a meitat de la ll iga i l'e
quip acaba tretzè dels disset equips participants. En la 
següent, la 62/63, la salvació encara és més ajustada ja que 
seran tercers per la cua dels dotze equips que composen ara 
el seu grup. També el servei militar marca aquesta temporada 
ja que l'equip perdria per aquest motiu i al mateix temps els 
jugadors Solana, Ferrer i Rafa Layola. El club va avançar aque

lla setmana un partit per poder comptar encara amb aquests 
jugadors. Aquell encontre, segons recorda l'ara entrenador 
Rafa Layola, es va jugar de nit a Can Bari: "aleshores portà
vem set partits seguits guanyant i aquell, contra La Salle 
Josepets, en va fer vuit, però després ja no en van guanyar cap 
més i gràcies a aquell partit avançat vàrem salvar al final la 

categoria". Aquesta temporada marcarà el punt d'inflexió en el 
rendiment de l'equip en la categoria de Segona. Així, en la 
següent, la 63/64, el CB Hospitalet aconsegueix ser sisè de 12 
equips, i en la següent seran campions del seu grup accedint 
així a disputar la fase d'ascens a la màxima categoria nacio
nal. En aquests anys també es disputava el trofeu Samaranch, 
una mena de ll iga catalana per eliminatòries on el paper de 
l'equip va ser sempre molt mediocre i on l'actuació més des
tacada es donà també en aquesta temporada del nou ascens, 
quan aconseguirien superar quatre rondes fins a caure en 

més esforços perquè de mica en mica s'havia retornat fins a 
la màxima categoria i això ja eren paraules majors en quant a 
diners. A més, aquella va ser una època compl icada per trobar 
persones que es volguessin fer càrrec de la presidència. De fet, 
des del mandat de Miquel Soler, que va durar quatre anys 
entre el 1959 i el1962, es van succeir fins a tres presidents 
que van durar poc temps: Joan Oliu (quatre mesos de 1962), 

semifinals davant l'Hispano Francés. Antoni Duch (la temporada 62/63) i Francesc Hernandez (tem-
porada 63/64). Els presidents en aquests anys no volen o no 

En l'èxit de la temporada 64/65 té molt a veure l'entrada a la poden seguir al capdavant del club més enllà d'una tempera-
junta directiva de la família Rocabert. Per explicar l'entrada de da i el CB Hospitalet entrarà en una dinàmica de substitució 
Gabriel Rocabert en la presidència hem de dir que econòmica- problemàtica en el càrrec (no tant així en les directives, on no 
ment parlant al CB Hospita let s'havien de fer cada vegada hi havia problemes per omplir els llocs). 
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El cas més curiós d'aquests que he anomenat va ser, però, el 
de Joan Oliu Ri bas. Oliu provenia del món del futbol, on havia 
fins i tot participat en alguna junta directiva en càrrecs 
menors. L'any 1962, Miquel Soler anuncia la seva dimissió 
irrevocable tot dient a l'assemblea general de socis que "un 
mandato mas significaria el agotamiento" ... Li ofereix el 
càrrec a Joan Oliu, a qui ha de prometre, però, per a que l'ac
cepti, que la següent temporada ell hi tornarà. Oliu no va durar 
ni la meitat perquè, molt empipat, va presentar poc després la 
dimissió també irrevocable "no queriendo ni asistir a la reu
nión convocada por él mismo", segons s'explica a les actes de 
ju nta en referència a la convocatòria de l'assemblea extraordi
nària de socis davant la inesperada situació. Les actes de 
junta i d'assemblea no expliquen el perquè d'aquella radical 
dimissió d'Oliu. Algunes fonts ara assenyalen que no va seguir 
perquè no era -en el llenguatge del règim- addicte al 
Movimiento Nacional... Quan se li van demanar els preceptius 
informes personals, ell -segons aquestes fonts- s'hauria negat 
indignat a declarar-se afecte al règim i hauria presentat la 
dimissió ipso facto19

• A l'acta de l'assemblea extraordinària 
només ha quedat ressenyat que ho va fer "por razones partí
culares que le impiden seguir desempeñando el carga". 

Dos anys després, el cas de la família Rocabert va tenir certes 
coincidències amb el d'Oliu. Joan Rocabert era un poderós 
industrial barceloní que tenia la seva indústria de foneria a 
l'Hospita let. Rocabert va ser un cas curiós d'èxit soc ial durant 
el franquisme malgrat el seu clar passat republicà. Membre 

del POUM durant la República i mil itar de graduació en els 
anys de la guerra civil, Rocabert va arribar a fer en els anys 
cinquanta i seixanta molts diners amb el seu negoci de fone
ria, i també va aconseguir ostentar càrrecs com el de president 
del Centro de Deportes Hospitalet a principis dels anys seixan
ta. Després d'això arribaria al CB Hospitalet. Joan Rocabert, 
certament, havia de fer mil i un tripijocs per tal d'anar sorte
jant les dificultats pròpies del franquisme per a gent amb un 
passat com el seu. Ja vaig explicar com va arribar a ser presi
dent del Centre d'Esports L'Hospitalet durant uns anys malgrat 
el seu passat polític30

: segons s'enorgullia de dir, mai va enviar 
cap informe seu a les autoritats esportives, tal i com hem vist 
que era preceptiu pels presidents dels clubs. Malgrat que en 
certa mesura la cara més dura del franquisme ja havia que
dat enrera, el mandat d'en Joan Rocabert havia de ser per 
força limitat, tot i que ell va ser al capdavant del club de fut-

bol durant dos anys fins que l'estira i arronsa ja no es va poder 
aguantar més. Una vegada sortit del principal club de futbol 
de l'Hospitalet, a en Rocabert el van venir a buscar del CB 
Hospitalet. Això era ja a mitjan 1964. El 19 de juny, el presi
dent del CB Hospitalet, Francesc Hernandez, explicava a l'as
semblea de socis que "por asuntos particulares le es comple
tamente imposible continuar al frente de la entidad" i dema
nava a qui en aquell moment ostentava la vicepresidència, 
Luciano Clavero, que acceptés el seu càrrec. Ni Clavero ni d'al
tres persones van acceptar aquella responsabilitat i l'assem
blea es va suspendre sense tenir nou mandatari. Entre el19 de 
juny, data d'aquesta assemblea, i el de la següent extraordi
nària del 12 de juliol, van anar a buscar en Joan Rocabert. 
L'industrial, amb l'experiència que ja tenia del seu pas pel 
club de futbo l va decidir que entraria a la directiva del club de 
bàsquet però com a vicepresident i col·locaria al capdavant 
del club al seu fill, Gabriel Rocabert Sanz. Qui mouria els fils 
de l'entitat, però, seria el pare, entre d'altres coses perquè en 
Gabriel estava estudiant en aquells anys als Estats Units i era 
fora d'aquí durant molts mesos31• Sense anar més lluny, a l'as
semblea de socis del 12 de juliol fins i tot la candidatura d'en 
Gabriel va ser presentada pel seu pare perquè el fill estava 

absent. D'altra banda, a qui li interessava moure's en l'am
bient social de la ciutat on tenia el seu negoci era a Joan 
Rocabert, i no pas al seu fill... Amb aquesta argúcia, Joan 
Rocabert va aconseguir controlar el CB Hospitalet durant dos 
anys. 

Tot i que el club en aquests temps cobria amb certa solvènc ia 
els seus pressupostos, l'entrada dels Rocabert devia suposar 
una bona injecció econòmica i de ben segur això va permetre 
formar un equip poderós aquell any. Aquell equip es va reno
var en gran mesura. Es van incorporar Santi Franquesa, Joan 
del Baño, Àngel Capdevila, Francesc García, Jordi Pla i Santi 
Franquesa, a més de Calaf i Bertomeu. De la temporada pas
sada trobem Jaume Viusà, Joan Rosell, Ricard Roca, Jaume 
Gregorio, Ramon Balaguer, Montull i Martorell. I per últim 
completaren aquell equip alguns jugadors que probablement 
procedien del propi planter, com Ramon Clavera, Jordi? Bonet 
o Daniel Garcia. Tot i tenir un gran equip, la temporada no va 
ser pas fàcil. A la vu itena jornada, el CB Hospitalet és líder 
invicte i guanya al segon classificat, el Montgat, per un clar 55 
a 28. Dues jornades més tard, llegim a la premsa després d'un 
partit contra el Pedagogium San Fernando que, malgrat la vic-



tòria, "con la clase que poseen todos elias podrían sacar un 
mayor provecho y rendimiento si se dejara aparte el antago
nismo que reina en el conjunto con su preparador pues no 
entende mos cómo se puede dejar en la banda durante todo un 
encuentro a un hombre con la clase y eficacia de Bertomeu". 
L'entrenador era Josep Saez, que en una segona etapa acom
plia la seva segona temporada al càrrec, però no l'acabaria. 
Les derrotes començaren a arribar a principis del 1965. Entre 
d'altres, el Montgat - que continuava essent segon- li tornà el 
resultat de la primera volta i el guanyà per 80 a 73. Malgrat 
això, acabarien la lliga regular en primera posició amb cinc 
derrotes i 17 victòries, el que donava dret a jugar per l'ascens. 

La fórmula per pujar a Primera Nacional no era pas senzilla. Per 
fer-ho, el GB Hospitalet va haver de disputar primer una fase 
semifinal contra els millors de grups d'altres regions, concre
tament el C. Manuel Alvarez de Vigo, I'Atlético San Sebastian i 
la UD Salamanca. Aquesta fase es va jugar del 26 al 28 de 
març de 1965 a Lugo i el GB Hospitalet va ser el campió guan
yant sense massa problemes als seus tres rivals. l'ún ic equip 
que va oferir més resistència va ser el del País Basc. En aquell 
partit, Del Baño va liderar el seu equip però en la segona part 

I'Atlético San Sebastian va donar la volta al marcador. A falta disposar d'una oportunitat en forma de promoció per pujar, que 
de dos minuts i 40 segons, el CB Hospitalet perdia per 47 a 52, van haver de disputar contra el Canoe de Madrid. 
tot i que una reacció hospitalenca va permetre igualar el par
tit. Al final, la victòria cauria del costat català per només tres 
punts, 65 a 62, i amb ella pràcticament la classificació perquè 
era el segon dels tres partits. Això els permetia accedir a la fase 

final, disputada del 9 alll d'abril a Madrid contra CN Vitòria, 
FC Barcelona i CF Sevilla. La fase va començar bé, amb una 
victòria davant dels bascos, el conjunt més feble del grup, per 
69 a 74, però el segon partit el van perdre contra els blaugra
nes per 73 a 70. D'aquesta forma, el tercer partit contra els 
sevillans es convertia en decisiu per a tots dos ja que s'hi juga
ven el segon lloc que era d'ascens directe. En un partit amb 
molts nervis, una jugada encara en la primera part marcaria en 
bona mesura la sort hospitalenca. Així la van descriure a la 
premsa: "cae en un contrataque Alcalde al tropezar con Del 
Baño y a continuación es García que sufre lo mismo con 
Beneyto. Del Baño protesta, surge la técnica y adiós 
Hospita let". A la segona part, el CB Hospitalet pateix "un des
fonda miento a todas luces incomprensible" diu la crònica. 
l'eq uip acaba perdent per un clar 55 a 78 i s'ha de conformar 
amb la tercera posició final. Això, però, els permetia encara 
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la promoció es va jugar a doble partit i el primer es va dispu
tar a la pista de Can Bori. Es va formar un gran ambient per 
jugar contra els madrilenys, un ambient que seria molt impor
tant com veurem. Aquest encontre va anar molt igualat fins 
aproximadament el minut deu de la segona part. En aquell 
instant el CB Hospitalet només guanya de quatre punts, avan
tatge massa curt per afrontar un partit de tornada. I va ser 
aleshores quan una decisió arbitra l contrària va aixecar la 
irada protesta del públic què començà llavors "a animar fer
vorosamente a sus jugadores" -segons diria la premsa. En 
aquell darrer quart del partit, el CB Hospitalet desequilibrarà 

massa complicat però el CB Hospitalet va perdre per deu 
punts, 50 a 40, en un partit en què l'entrenador que els va 
dirigir en aquella darrera part de la lliga, Juan Villalba, va 
explicar així a la premsa: "el partida no ha sida de calidad, 

clara esta, mandando en su desarrollo los nervios, lo mismo 
por uno que por otro banda". Va ser suficient, però, per acon
seguir el desitjat ascens a Primera Nacional; el CB Hospitalet 
tornava a l'elit del bàsquet naciona l vint anys després d'ha
ver-la abandonat. L'ascens va ser força celebrat al club, que 
va organitzar un sopar en un hostal de l'avinguda Mistral de 
Barcelona el 14 de maig d'aquell 1965. Com a curiositat es pot 
dir que el tiquet per a aquell sopar costava 180 pessetes (uns 
19 euros, actualitzat als preus d'avui dia). 

Aquell estiu, els Rocabert donen un gir en l'equip directiu del 
club. En l'assemblea del 6 de juny, a la qual, en aquest cas, sr 
que va fer acte de presència el jove president Gabriel Rocabert, 
es va desfermar una petita polèmica. Joan Rocabert, què 
seguia essent qui veritablement remenava les cireres al club, 
pren la paraula que li passa el seu fill i proposa la inclusió a 
la junta de José Pérez lzquierdo i Antonio Navarro Alborch com 
a vicepresidents. Els dos estaven vinculats com a regidors a 
l'Ajuntament i al poder, i a més el primer era el Delegada de 
Juventudes de Falange a l'Hospitalet. Finalment també va 
entrar en la junta Cristóbal Herms, una altra persona que pro
venia del món del futbol i que també estava lligada en aquests 
anys al poder municipal. No deixa de ser curiós aquest movi
ment d'en Joan Rocabert, potser destinat a integrar una mica 

en aquests mecanismes del poder un club com el CB 
Hospitalet que per tradició n'estava més aviat lluny. Però sem
bla per la redacció de l'acta de l'assemblea que no va ser 
aquest el punt que va aixecar polèmica, sinó el fet que la junta 
directiva es volia reservar la facultat de nomenar més enda
vant sis o més vocals.luciano Clavera, que en aquell moment 
no estava a la directiva, va defensar la legalitat dels estatuts 
tot dient que els nomenaments havien de passar tots per l'as
semblea de socis, i es va enfrontar per aquest punt a 
Rocabert. l'actitud de Clavera, que fi nalment va cedir en la 

el marcador, especialment gràcies a l'encert dels llançaments seva postura "pera supeditada a la aceptación condicional 
de Franquesa. Al final, els hospitalencs guanyaren per 57 a 39, que en su día se rea lice" dels nomenaments, va ser també 
el que suposava un ampli marge de 18 punts per afrontar el recolzada amb vehemència pel tresorer de la junta que hi 
segon partit a Madrid. Per a la tornada fins i tot es van des- havia en aquell moment, Pere Aristol. Ell, a diferència de 
plaçar a la capital alguns afeccionats i familiars que amb Clavera, no va cedir en la seva postura i va presentar la dimis-
pancartes van animar l'equip hospitalenc. l'encontre no va ser sió, cosa que significava que també s'havia de cobrir la seva 



baixa (tot i que després potser s'ho va repensar i va seguir en 
el càrrec). 

La nova categoria reclamava tenir un patrocinador, i aquest va 
ser un altre punt de fricció entre socis i directiva. Qualsevol 
decisió sobre aquest tema havia de passar per l'assemblea de 
socis i per això se'n va fer una d'extraordinària el 6 de novem
bre. La directiva va aconsegu ir, una mica a corre-cuita, l'aju
da de Pepsi Cola que en aquells anys tenia una planta d'em

botellar a la Gran Via. Aquella assemblea la presidí el vicepre
sident Cristóbal Herms en qualitat de president accidental ja 
que Gabriel Rocabert estava en ple curs als Estats Units. Els 
vocals Francesc Hernandez i Antoni Andrés, que havien portat 
les negociacions, van donar les expl icacions als socis assis
tents. També es va explicar que malgrat haver aconseguit 
aquest acord fora dels terminis marcats per la federació 
espanyola no perdrien la subvenció federativa que també 
tenien. El peculiar soci periodista Salvador Rodríguez Paredes 
també va dir-hi la seva en el tema tot opinant que "no le pare
ce aconsejable dicha fusión por tratarse de una empresa 
extranjera y que por encima de todo no puede el club hipotecar 
su futuro con una hipotética ayuda", segons llegim a l'acta de 
la reunió. Rodríguez Paredes feia referència al fet que la nego
ciació amb Pepsi Cola encara no estava totalment tancada 
malgrat que la junta ja demanava l'autorització de l'assem
blea. L'exdirectiu Jesús Vera li va replicar tot dient que ja havia 
fet suficient mal al club amb els seus articles ... Rodríguez 
Paredes insistí que l'assemblea no podia aprovar una gestió 

que no estava tancada, mentre que Herms demanava un vot 
de confiança per a la junta. Paredes es va quedar sol dins de 
l'assemblea amb els seus arguments i va abandonar la sala 
abans de la votació, que va acabar amb 21 vots favorables a 
la gestió de la directiva i un en contra. Finalment, el contrac
te amb el gran primer patrocinador en la història del club, 
Pepsi Cola, es va tancar poc després. 

L'equip es reforçarà una mica respecte al que havia aconse
guit l'ascens. Continuaren Capdevila (tot i que aquell any hau
ria de fer el servei militar), Del Baño, García, Pla, Rose li, Roca, 
Viusà i Clavera, i s' incorporaren Calaf i Joan Martos en quali
tat de cedits pel Picadero, a més de Santiago Riart, que venia 
del Pedagogium San Fernando, i Enric Baturone. Josep 
Massagué es va fer càrrec de la direcció d'aquel l equip, però 
no va passar del desembre i seria substituït per l'exjugador del 

PATROCINA 

C. B. HOSPITALET - PEPSI 

CB San Fernando i Español, Joan Jonama, que s'havia tret el 
carnet d'entrenador uns anys abans. D'aquesta plantilla cal 
destacar Joan Martos Nomen, que havia estat internacional 
amb Espanya en 28 ocasions entre 1959 i 1961, i Enric 
Baturone, que venia procedent de I'Aismalibar Montcada amb 
els que havia estat sots-campió d'Espanya (tot i que possible
ment havia anat cedit pel Joventut de Badalona). Malgrat 
aquests reforços, l'equip va salvar amb dificultats la catego
ria. Cal tenir en compte que aquell any els equips podien al i
near un jugador estranger, cosa que l'economia d'aquí no per
metia (el patrocinador no era tant bo). D'altra banda, hi havia 
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la qüestió del terreny de joc. L'equip jugava aleshores a la 

l'encara regidor d'Esports, Domingo Peiró, pel gener dell967 

també declarava a la premsa en un excés d'optimisme que "la 

tendra , si no esta temporada, la que viene". Això, però, no s'a

compliria tan ràpidament ... En efecte, aquesta temporada 

possiblement van jugar tot l'any en aquesta altra pista muni

cipal del carrer Pius X però amb la curiositat que per tenir una 

pista coberta es van haver d'enginyar un sistema força caso

là consistent en un altíssim envelat que quan feia molt de vent 
devia fer força angúnia de contemplar.}2 En la següent tem

porada, encara a Primera Nacional, també tinc confirmat que 
l'equip va jugar partits com a local al Palacio de los Deportes 

de Montjuïc -possiblement a causa de la seva transmissió 

televisiva- i potser també en alguna altra pista barcelonina. 

Continuarà doncs en aquests anys la desfilada de l'equip per 
les instal·lacions més diverses. 

pista de Can Bari , però la federació exigia una pista amb una En aquella temporada 65/66 jugaven deu equips en la màxi-

mica més de categoria i en l'assemblea de socis la junta ma categoria. Des de la perspectiva del CB Hospitalet, els par-

directiva ja va explicar que havien demanat la insta l·lació del ticipants podien dividir-se en dos grups, el dels equips 

ca rrer Pius X. Segons s'explica en l'acta de la reunió, "hay muy inabastables (Juventud, FC Barcelona, Estudiantes, Mataró, 

buena disposición en este aspecte y que seguramente se cons-

Picadero i Real Madrid) i els d'aquells amb els que s'havien de 

jugar la permanència (Aguilas de Bilbao, Helios de Saragossa 

i Sevilla CF). I efectivament, el CB Hospitalet va arribar a la 

penúltima jornada en una lluita aferrissada amb Helios i 

Sevilla per no ocupar les dues darreres posicions, que tot i no 

ser cap d'elles de descens directe, sí que obligaven a jugar 
una promoció. En la darrera jornada, el CB Hospitalet se l'ha 

de jugar amb el Sevilla. En la jornada anterior, una inespera

da victòria dels andalusos davant del Juventud obligava als 

hospitalencs a guanyar-los per un marge d'onze punts. Tot i 
això, en la darrera jornada - en un partit jugat el dia abans

I'Helios guanya també de forma imprevista en la pista de 
I'Aguilas de Bilbao i de rebot afavoreix al CB Hospitalet, que ja 

només es veu obligat a guanyar al seu rival per un punt de 

diferència per evitar els dos darrers llocs. I així ho va 1er l'e

quip que acabaria dirigint aquella temporada Joan Jana ma. En 

la darrera jornada guanyen per 54 a 53 l'equip sevillà i la clas

sificació acaba amb un triple empat d'hospitalencs, sevi llans 

i saragossans, però per millor coeficient general el CB 

Hospitalet acaba en vuitena posició i es lliura de la promoció. 

L'equ ip ha guanyat finalment cinc partits i n'ha perdut tretze. 

truiran gradas y se estudiara su cobertura" ... Respecte a Aquella temporada, el CB Hospitalet també va aconseguir 

aquest darrer aspecte de la pista coberta pel CB Hospitalet, arribar als quarts de final de l'anomenada Copa del 



Generalísimo, on després de superar a San José (per no com
parèixer), Sanfeliuense i SEAT Madrid, caurà davant del FC 

Barcelona. Aquesta eliminatòria, però, guarda una dada his
tòrica d'interès ja que en el partit de tornada el CB Hospitalet 
va aconseguir l'única victòria oficial que molt possiblement 
ha sumat davant del primer equip del Barça d'ençà que l'any 
1954 es va crear la lliga d'abast nacional. En el partit d'a
nada d'aquella eliminatòria el Barça va apallissar els hospi
talencs en guanyar per 93 a 41. En el partit de tornada, el CB 
Hospitalet evidentment no va capgirar aquell monumental 
avantatge de 52 punts, però sf que va ser capaç de guanyar 
el partit per 68 a 55. La premsa va recollir que "el Hospitalet 
logró su objetivo a través de una gran actuación en la que 
superó a su rival por juego y coraje, (y) logró una merecida y 

clara victoria". Van jugar aquell partit Del Baño (que va ano
tar 22 punts), Calaf (12), Capdevila (2), Baturone (16), 
García (9) i Rosell (7). 

Les despeses d'aquella temporada devien ser moltes i segura
ment el pressupost devia acabar en negatiu. En l'assemblea 
de socis d'aquell any, en Joan Rocabert devia cansar-se de 
pagar i, tal com havia fet al futbol, abandonarà la nau al final 
d'aquella lliga exigint però que li retornessin 100.000 pesse
tes que figuraven al balanç com una aportació i que ara volia 
transformar en préstec. En el decurs de l'assemblea sortí 
també a la llum una altra quantitat de 48.000 pessetes de 
deute amb l'empresa Viajes Mas que, segons la junta, 
Rocabert s'havia compromès a assumir. Aquest, a qui els 
diners no suposaven major problema i en canvi li servien per 
controlar els clubs o per justif icar els seus arguments, acaba
ria assumint que ja no cobraria mai aquells diners i els donà 
per perduts. En aquella assemblea sortiria elegit com a nou gir Joan Jonama, perd els internacionals Martos i Del Baño, 
president Cristóbal Herms, que fins aleshores havia estat també al peculiar Baturone i al veterà Jaume Viusà (després 
vicepresident. de sis temporades al club). La renovació és, doncs, important 

Aquella segona temporada a la màxima categoria no es per
meten jugadors estrangers i el nou president estima, en decla
racions a la premsa, que "las fuerzas quedan mas equil ibra
das, y nosotros con la experiencia adquirida quizas podamos 
presentar un equipo con mas potencia que el de la anterior 
temporada". El club tenia més socis en aquell moment (a 
causa d'estar a la Primera divisió, segons Herms) però el cert 
és que sense l'ajut dels Rocabert equilibrar el pressupost seria 
ara una tasca gairebé impossible. L'equip, que tornarà a di ri-

i s'incorporen Josep Fra ncesc Farelo, Ricard Fabregas, Aleix 
Badet, Joan Ruiz, el jove jugador hospitalenc Roc Solana, així 

com Gómez, Jimeno, Cabot i Os ma. De fet, només continuen de 
l'anterior equip Joan Rosell, Santi Riart, Daniel García i Calaf. 
La nota curiosa d'aquesta plantilla la donava Aleix Badet, un 
jugador que havia estat campió de Segona en la temporada 
63/64 amb el Sant Josep de Badalona i per tant havia pujat a 
Primera. Badet era també president d'una associació de mags 
de Barcelona i a les concentracions de l'equip aportava l'en
treteniment amb els seus trucs i jocs de mans ... 
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despeses, feia arbitrar col-legiats de les pròpies il les i sembla 

ser que la seva feina era, per dir-ho clar, escandalosament 
casolana. Així va passar quan va anar allà el CB Hospitalet, 

que va perdre per 65 a 47 en la primera jornada. Poc després 

hi va passar l'Estudiantes i, segons recorda l'aleshores juga

dor de l'equip hospitalenc Joan Rosell, l'aldarull que es va for

mar va ser d'unes dimensions tan grans que els madrilenys 

van fer una protesta molt severa davant la federació i aques
ta no va tenir més remei que enviar àrbitres de la península a 

partir d'aquell moment. Segons Rasell, els àrbitres canaris es 
defenien tot dient que quan marxaven els equips de fara, els 

que quedaven allà eren ells! En el partit de tornada, el CB 

Hospitalet va guanyar aquí al Nautico després d'una pròrroga. 

La del Tenerife a casa va ser una de les tres úniques victòries 

que va aconseguir el GB Hospitalet aquella temporada. 

Aquell any la lliga de Primera s'havia ampliat a dotze equips, Algunes de les derrotes serien tan àmplies com la que van 

però el Sevilla CF es va retirar abans de començar la competí- patir a la pista del Real Madrid per 91 a 36; a la crònica del 

ció i per tant només van tenir onze rivals. Una ll iga 66/67 que diari Marca llegim que els homes alts del Madrid "pusieron un 

jo anomeno dels "refrescos" perquè hi participaren quatre 

equips patrocinats per alguna marca de begudes: I'Helios 

Trinaranjus, el Picadero Damm, la Sociedad Departiva Kas i el 

propi Club Balancesto Hospitalet Pepsi ... Completaven el qua
dre d'equips Rea l Madrid, Estudiantes, FC Barcelona, 

Juventud, Mataró, Aguilas Bilbao i Nautico Tenerife. La presèn

cia d'un equip insular vol ia dir un car desplaçament a les 

Canàries, imagino que mínimament subvencionat per la fede

ració. Relacionat amb aquest fet s'originà un conflicte entre 
els equips i la federac ió perquè aquesta, per ta l d'estalviar 

tapón tras otro a los tiros catalanes". Una temporada molt 

dolenta que obl igà, ara sí, a jugar una promoció per evitar el 
descens. Sembla que es considerava una forma assequible de 

mantenir la categoria, però el fet va ser que es va perdre. El 

rival fou un equip madrileny, el Vallehermoso, que en el partit 

d'anada disputat aquí el14 de maig dell967 es va imposar 

per un contundent 57 a 77. El segon partit va significar un nou 
passeig pels madrilenys que una setmana després tornaren a 

guanyar per un altre marcador ben clar de 75 a 56, i el CB 

Hospitalet baixà de nou a la Segona Divisió. 



1.11. PERSEGUIR UNA ll ·LUSIÓ 

A partir d'aquell moment el GB Hospitalet vo ltarà durant molts 
anys la màxima categoria del bàsquet nacional, essent de nou 
una mena d'equip ascensor entre la Segona i la Primera nacio
nals, amb breus excepcions en categories inferiors a les dues 
màximes. Després d'aquesta incursió inicial a la lliga nacional 
de Primera, la situació econòmica del club denota l'esforç fet 
pel club. El setembre dell968, amb l'equip a Segona divisió, 
la junta comenta als socis que s'arrossega "un fuerte déficit 
procedente de temporadas anteriores" i s'explica que el balanç 
d'aquell darrer any era estable però que per aconseguir-ho 
havien retallat el pressupost, entre d'altres coses demanant a 
l'entrenador Joan Jonama que dimitís per estalviar el seu sou 
i incorporant un nou tècnic, Olivella, a qui s'agraeix la seva 
"desinteresada labor". Al nom de l'equip encara es mantindrà 
dues temporades més la marca de Pepsi, malgrat que el con
tracte especificava que si es baixava de categoria la casa 
patrocinadora no estava obligada a res. El més probable és 
que aquell contracte fos renegociat llavors a la baixa. 

El descens, però, significa una altra renovació de plantilla en 

el termini de dues temporades i la necessitat d'equilibrar el 
pressupost, cosa que s'aconsegueix en el termini de cinc o sis 
anys. Això, però, es fa pagant un preu esportiu. A la pista de 
joc, la primera temporada a Segona la plantilla té un rendi
ment "no esperada" ja que es classifica en quarta posició 
"sólo habiendo si do superados por equipos de valía muy supe
rior al nuestro". Malgrat tot, cal dir que la lliga era de deu 
equips. La desfeta es produirà, però, la següent temporada 
quan el GB Hospitalet acabarà l'últim amb només una victòria 
i un empat per setze derrotes. A l'assemblea de socis, a la qual 
assisteixen "un número insignificante de socios", s'explica 
que "la ineficacia en los entrenamientos y el no saber estar en 
la banda" de l'entrenador, que continuava sent Olivella, moti
va aquest descens "que no va con la solera del club". Tot i 
aquest comentari negatiu, s'agraeix de nou el desinterès eco
nòmic del tècnic ... Pel que fa als protagonistes, encara la tem
porada 67/68 trobem alguns dels jugadors que havien estat a 
Primera divisió, com Farelo, Ruíz o Fabregas, però en la 
següent la renovació ja és quasi total perquè només continua 
en Fabregas. En una entrevista publicada l'any 1970, el presi

dent Jesús Vera diria que per no disposar de pista coberta, "se 
nos marcharon todos los jugadores y bajamos a Tercera". 

Potser no va ser aquesta l'única causa, però en tot cas deno
ta la falta de potencial del club per assumir les categories a 
les que havia arribat. D'entre els nous jugadors que arriben al 
primer equip del CB Hospitalet en aquests anys potser cal des
tacar en la lliga 67/68 un jovenívol Manola Flores, gran juga
dor i tècnic fins avui dia, i en aquesta temporada 68/69 en 
Vicenç Sanchís, qui més tard seria un dels àrbitres més impor
tants a la lliga ACB. 

L'equip baixa a Tercera i perd definitivament el patrocinador, 
la casa Pepsi, però en troba un de nou: la constructora dels 
pisos del polígon de Bellvitge. Com una forma de dissimular 
els desgavells urbanístics que la situació política permetia, 

l'empresa constructora de Bellvitge prenia iniciatives de caire 
popular com la de recolzar l'equip de bàsquet i també prome
tre la construcció del pavelló que el municipi no era capaç de 
fer. Aquest nou pavelló cal dir d'entrada que tampoc es va fer 
mai; només una pista sense cobertura va seguir a aquestes 
promeses, el que significaria a més un nou canvi d'ubicació 
del primer equip. Per aquestes ajudes, el GB Hospitalet va afe
gir al seu nom el de Bellvitge, fent publicitat del nou barri que 
anava creixent sense massa control a l'est de la ciutat. El 
trasllat es va produir la temporada 69nD, quan estaven a 
Tercera. Segons declarà a la premsa el president Jesús Vera, 
l'empresa constructora havia regalat al consistori un terreny 

valorat en cinc milions per construir aquell pavel ló, a més dels 
plànols i del projecte per a la seva realització, i fins i tot afir

mava que la capacitat d'aquella futura instal·lació podia arri
bar a les dues mil persones. El pressupost era de deu milions 
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i mig de pessetes, segons aquesta informació .. La instal·lació, 

però, no es va fer mai. Potser el pressupost era massa gran, o 

potser aquell projecte no era real. Poc després, el GB 

Hospitalet recupera ria la Segona divisió i davant el requisit 

federatiu de jugar sota cobert, el ple aprovaria a corre-cuita la 
cobertura de la pista municipal del carrer Pius xn 

En Tercera només s'hi estaran una temporada ja que en aque

lla mateixa campanya 69/70 l'equip acaba primer del seu grup 

de Tercera divisió, composat per dotze equips, amb una única 

derrota a la lliga regular (a la pista del JAC Sants) i es guan

ya el dret a disputar la fase d'ascens. Com a curiositat cal dir 

que, molt possiblement, va ser en aquella ll iga que l'equip va 

arribar per primera vegada als 100 punts a favor en un encon-

tre34
• Va ser el 23 de novembre del1969 en un partit contra el 

Bosco de Barcelona, al que van guanyar per un contundent 

100 a 36. En la fase final del Sector D, contra els altres cam

pions de grup de Tercera a Catalunya, el GB Hospitalet elimi

na en doble partit al Sícoris a quarts de final (84 a 33 a casa 

i 52 a 65 a pista contrària) i la ADCC Mataró a semifinals 

(també doble victòria per 44 a 78 i 56 a 30). A la final de sec

tor, però, no poden amb el Layetano amb els que perden per 70 

a 71. El sots-campionat els dóna pas igualment a la fase final 

de Tercera, on accedeixen campions i sots campions dels dife

rents sectors. Aquesta darrera fase es disputa al col·legi 

Francisco Aranda de Madrid. Hi són amb altres nou equips i el 

GB Hospitalet queda enquadrat al grup A, juntament amb 

Ademar Salamanca, Va sconia Vitoria, Huarte Madrid i CD 

Malaga. Els hospitalencs comencen amb mal peu, perdent tot 

just per un punt contra el Malaga per 48 a 49. Reaccionen al 

segon partit i guanyen amb autoritat I'Ademar per 40 a 64. 

També vencen al Vasconia per 62 a 57, però en el quart, i deci

siu, partit cauen derrotats davant de I'Huarte per dos punts, 

70 a 68. El GB Hospitalet ha de jugar un cinquè partit contra 

el Llíria per decidir no només el cinquè i sisè llocs sinó també 

una possibilitat de repesca. L'equip que aquella temporada 
possiblement dirigia el retornat jugador Del Baño derrota 

àmpliament al Llíria per 76 a 58 i es guanya el dret a jugar 

una promoció d'ascens a Segona contra el Ripollet a doble 

partit. ~eliminatòria és tan igualada que es resol per només la 

darrera cistella del partit de tornada. A la pista del Ripollet 

havien guanyat els locals per 76 a 67, i a la tornada el GB 

Hospitalet és qui guanya per un marge dos punts més ampli, 

76 a 65. 
Pel que fa als protagonistes, gairebé els mateixos que havien 
perdut la categoria la recuperaven un any després, amb el 

reforç inestimable, això sí, del veterà entrenador i jugador Del 

Baño i també d'un gran encistellador com era Nusas. Jugadors 
com Wenceslao Espinosa, Carles Os ma, Vicenç Sanchis, Ricard 

Fabregas, Bravo, Marín o Xavier Martín protagonitzarien 

aquestes temporades que van des de la 68/69 fins a la 71172 
en alguns dels casos. Algun fitxatge com el del Pere Pérez 

Melera, provinent del JAC Sants i que arribà durant aquesta 

campanya del retorn a Segona (70171), o els de Jaume Ferrer i 

Joan Ortega van apuntalant aquest equ ip. També cal destacar 

el retorn, la temporada 71172, de Santi Franquesa, que ja 

havia estat abans en la campanya 64/65 de l'ascens a 

Primera. Ara, Franquesa fitxava després del seu pas pel FC 
Barcelona entre el 1965 i el 1968, i probablement ja havia 

estat internacional. Durant el mandat de Jesús Vera, entre els 

anys 1968 i 1973, aquest va posar l'èmfasi en que el primer 

eq uip tingués el màxim d'elements possibles de la ciutat. 

Més avall de la categoria de plata del bàsquet nacional ja no 

baixaran fins a finals dels anys vuitanta. La que en aquell 

moment s'anomenava Segona divisió significava, com ja hem 

vist, posseir una pista coberta. L'Ajuntament es planteja el 

tema de la cobertura de la pista municipal del carrer Pius X a 

partir del mes d'abril del 1970, però el procés és tan lent que 

per tal de començar la lliga en la següent temporada han d'a

rrend ar el pavelló cobert del Pica dero, a Barce lona, ja que l'a

cabament de les obres no és previst, en principi, fins al gener 



de l'any 1971. Sembla que per aquest motiu també van llogar 
el Pabellón Municipal de Barcelona. L'obra del pavelló hospi
talenc no es va acabar fins a principis de la següent tempora
da. Per a aquel la lliga 70171, el club aconsegueix l'ajuda de 
l'empresa Kas, que ja patrocinava l'equip de Vitòria on tenia la 
seva seu central tot i que es deia que era una empresa cata
lana. Segons informacions periodístiques de l'època , a canvi 
d'aquesta ajuda el CB Hospitalet cediria la seva pista pels 
entrenaments de l'equip de Vitòria quan hagués de jugar amb 
algun equip català. La denominació oficial de l'equip seguiria 
sent, però, aquella temporada la de CB Hospitalet-Bellvitge ja 
que l'aportació de Kas era només una ajuda i no pas un patro

Cini. 

L'equip acabarà en cinquena posició dels dotze participants en 
el seu grup de Segona aquella temporada 70/71. El màxim del president Vera, qui encara recorda que, per tal d'estalviar, 
anotador d'aquell equip va ser Nusas, amb 292 punts en 22 els banderins de cortesia del club què s'havien d'intercanviar 
partits, que també li suposaria ser el novè del grup. la figura amb els jugadors del Breogan els van brodar a mà a casa seva 
del jugador i entrenador Del Baño, que en l'anterior tempora- en una "marató" de costura casolana ... 
da havia portat l'equip a l'ascens, en aquesta ocasió ja no va 
donar els fruits desitjats. En una anotació de l'acta de l'as
semblea anual, s'explica que "durante toda la temporada ha 
demostrada una completa falta de autoridad con los jugado
res, lo cua I ha llevada al equipo senior a un completo fracaso 
a final de temporada". El recanvi per substituir Del Baño arri
ba amb un dels entrenadors més recordats al club, Josep 
Garcia Guevara. La seva mà es nota de seguida i el seu equip, 
en aquella seva primera temporada 71172, acaba en tercera 
posició del seu grup i es guanya el dret a jugar una promoció 
d'ascens contra el Breogan de Lugo. L'etern problema de la 
pista va marcar en part la sort d'aquella promoció .. El sostre 
del pavelló municipal s'havia completat a principis d'aquesta 
temporada però l'empresa encarregada de les obres va fer 
fallida deixant sense marcador, graderies, vestidors adequats 
ni d'altres serveis la instal-lació (també es va dir que el pres
supost ja s'havia esgotat ). l a lliga es va poder jugar més 
malament que bé, però la fase d'ascens ja era una altra cosa 
i la federació espanyola va exigir que la superfície de la pista 
fos de parquet, característica de la qual tampoc s'havia dotat 
encara al pavelló municipal. Això va obligar a jugar el partit 
d'anada de la promoció d'ascens a la pista del San José de 
Badalona. En aquell partit, els jugadors gallecs van sorpren
dre als hospitalencs i van guanyar per quatre punts de marge, 
47 a 51. Una anècdota d'aquell partit és la que explica la filla 

Malgrat que la premsa de Lugo va advertir de les característi
ques de jugadors com Ortega, que era el màxim anotador de 
l'equip a la lliga i el novè del seu grup ("es muy peligroso, y 

hace u nos cambios de dirección muy estimables así como que 
en el momento menos pensada hace una suspensión rapidísi
ma"), i també de Franquesa, el cert és que havent guanyat el 
partit d'anada, la confiança era gran entre els gallecs pel par
tit de tornada. Segons el corresponsal del diari Solidaridad 
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Nacional, "en la calle había un clima de victoria lucense". 
També l'ambient al pavelló de Lugo devia ser important: "un 
grupo - Os Mosete- con bombo, gaitas y tambor con trajes 
regionales volteaban la pista con sus sones galaicos de impre
sionante belleza. Mozos y mozas corea ban al Breogan con pan
deros-sonajeros". Aquell partit, malgrat tot, va ser molt igua
lat. A la mitja part el marcador mostrava un incert 25 a 24 
favorable als gallecs, i a 17 segons pel final, tot depenia d'una 
cistella. La descripció que el corresponsal de Solidaridad 
Nacional va fer en la seva crònica d'aquells 17 segons és així 
de clara i així de bella: "el Breogan prefiere tirar una fa lta 
fuera antes que dejarla en manos de un posible rebote. No 
obstante Sanchís alcanza la pelota. Emoción, taquicardia. Si 
entra estam os en Primera División. Tira y entra, ¡pera incom
prensiblemente se salel Fin". 

La temporada, però, no havia estat plàcida ni molt menys. 
Durant aquella campanya 71172 la forma de treballar de 
Garcia Guevara va xocar amb més d'un. Per exemple, amb l'a
leshores entrenador de l'equip júnior, Rafael Layola, una altra 
persona que ha arribat després a ser un pes pesant en la his
tòria del club. El jove Layola va dimitir a meitat de la tempo
rada per discrepàncies amb ell. També dos jugadors van tenir 
problemes amb Garcia Guevara. A l'assemblea de socis d'a
quell any es va comentar que el jugador Carles Osma va 
sol·licitar la baixa abans del final de la lliga; segons va expli
car més tard el president Vera en una entrevista de premsa, 
Osma ho va fer perquè "esta ba a disgusto por creer que debió 
ser alineada mas veces". També Santiago Franquesa va donar 
problemes durant la temporada i després de jugar la promoció 
se'l va apartar de l'equip. Segons explicaria Vera a la premsa, 
Franquesa "no s u po adaptarse a la disciplina del club". 

No pujar potser va ser un mal menor pel club, que enca ra eixu
gava l'última part del dèficit que arrossegava del seu anterior 
pas per la Primera divisió. També va donar temps per deixar 
mínimament en condicions el pavelló municipal, amb el par
quet i amb els serveis imprescindibles, tot i que encara durant 
la temporada 72/73 s'arrossegarien les obres de condiciona
ment de la instal·laciól1• Segons declarà el president Vera a 

finals de l'any 1972 al Diari de Barcelona, l'empresa La Casera 
va col·laborar en l'acabament del pavelló. De fet, l'empresa 
amb seu a l'Hospitalet començà aquella temporada un impor
tant patrocini del CB Hospitalet que va ser presentat a la 

premsa en un acte amb presència d'alguns membres de l'a
juntament. Els problemes del club respecte la pista no van 
acabar amb la nova instal·lació perquè el dèficit que arrosse
gava la ciutat en aquest sentit obligava a compartir-la en 
aquells primers anys amb d'altres entitats com el Hockey 
Hospitalet o com el Balonmano Hospitalet. A més, el Consistori 
llogava de tant en tant la instal·lació per a la celebració de 
diferents esdeveniments esportius, com combats de boxa o 
lluita lliure, o la cedia per organitzar finals de campionats ofi
cials. Aquesta situació va generar forts enfrontaments en 
aquest anys, especialment entre el club d'hoquei i el CB 
Hospitalet. Uns enfrontaments que moltes vegades saltaven a 
les planes de la premsa. Els de l'hoquei acusaven la gent del 
bàsquet de dominar la situació dins de la nova instal·lació. 
Malgrat això, tampoc en el CB Hospitalet hi estaven a gust i 
aquell any 1972 el president Jesús Vera responia en una entre

vista a la premsa queixant -se per la poca disponibilitat que 
tenien del pavelló, i ho feia en aquests termes: "sólo tenemos 
acceso a él tres días a la semana a partir de las nueve de la 
noc he. De ahí que saiga mos al paso de los rumores extendidos 
en la prensa colgandonos un sambenito que negamos total
mente". També el Club Balonmano Hospitalet, des de l'any 
1972 en què es va fundar, compartia la instal·lació. És clar 
que com a nouvinguts s'havien de conformar amb els pitjors 
horaris: jugaven dissabte a la nit i entrenaven només una hora 
setmanal al pavelló. Així ho explicava en aquell moment a la 
premsa el seu president, Josep Sans Font: "no hay ninguna 
(pista) salvo ésta, y como que en ella juegan baloncesto y hoc
key, a nosotros, llegados los últimos, nos toca lo peor en hora
rics de partida y entrenos". El CB Hospitalet va intentar en 
aquell moment aconseguir la gestió del pavelló en exclusiva 
per tal de poder dirigir amb comoditat i segons els seus crite
ris la instal·lació. Aquesta pretensió, però, no es va concedir 
fins dues dècades més tard; a més, en aquell moment també 

va trobar l'oposició especia lment aferrissada del Hockey 
Hospitalet. En els següents anys aquesta situació també 
demostraria que el manteniment del pavelló a través de la 
burocràcia municipal es feia lent i ineficaç. 

Mentrestant l'entrenador García Guevara encara va durar dues 
temporades més a l'equip i amb ell es va aconseguir un nou 
retorn a la màxima categoria. En aquelles dues lligues - espe
cialment en la segona- l'equip es va reforçar molt amb juga
dors de gran vàlua que van fer del Pavelló Municipal de 



Bàsquet una pista difícil de batre. Cal destacar l'ex blaugra
na Jaume Forns (recuperat ja d'una lesió al genoll que l'havia 

apartat del Barça), Andreu Sierra, Gregori Lerma (tot i que en 
aquest moment encara era molt jove), Roc Segun, Jesús Mayo 
i Josep Antoni Bové. Aquests, juntament amb Ortega i Melero, 
que seguien de temporades anteriors, i amb el tercer retorn de 
Santiago Franquesa en la temporada 73/74 (quan ja Jaume 
Rovira havia succeït Vera a la presidència) es van convertir en 
l'eix principal d'aquell equip que recuperaria la Primera divi
sió. Molts d'aquells jugadors eren de l'Hospitalet. L'ascens, 
però, no va ser fàci l ni plàcid. En la primera d'aquelles dues 
temporades, la 72/73, el CB Hospitalet només pot acabar la 
lliga a la setena posició dels qu inze equips participants, quan 
la directiva havia tingut al pensament intentar de nou l'as

cens. Aquest fet va provocar el cessament del tècnic un cop ja 
havia acabat la ll iga. Aquesta decisió, però, va generar una 
gran divisió d'opinions dins del club. García Guevara es va 
defensar després, en declaracions a la premsa, dient que 
aquell any no hi havia equip per fer la promoció: "se debe con
tar con la realidad de lo que se tiene y no soñar con im posibles 
si los medi os no son suficientes o no existen". A més, durant 
la temporada també es van produir situacions estranyes dins 
l'equip ja que el propi tècnic destapava després del seu ces
sament que alguns jugadors no anaven als entrenaments i 
que, tot i proposar a la directiva que imposés sancions, aques
ta "pecó de blanda". La junta, per la seva banda, no va ca llar 
davant d'aquestes manifestacions i al seu torn va dir que el 
contracte de García Guevara s'acabava a finals d'aquella tem

porada i li havien ofert portar un altre equip del club, cosa que 
l'entrenador havia rebutjat. Respecte la disciplina dins l'e
quip, la junta es defensava tot dient que aquest era un tema 
de l'entrenador. En tot cas, la decisió de la directiva va provo
car un petit cisma dins del club i poc després, a principis de 
juliol del 1973, dos dels tècnics dels equips de base, Albert 

Tadeo i José Bordas, presentaven la seva dimissió .. Una set
mana després es celebrava una junta extraordinària on el pre
sident Jesús Vera també llençava la tovallola, "por motivos 
profesionales nada mas" segons declarà a la premsa. El fet, 
però, és que el veterà vicepresident segon, Josep Ram on, 
també va presentar en aquell moment la seva renúncia i 
s'hauria de fer càrrec de la direcció del club el vicepresident 
primer Jaume Rovira, qu i ja des del primer moment confirma 
el seu desig de parlar amb Garcia Guevara perquè torn i al 
club. A més, Josep Ramon va admetre pocs dies després al 

periòdic La Voz del Llobregat que havia dimitit per les pres
sions rebudes de cara a readmetre l'entrenador del primer 
eq uip. Després d'aquella junta extraordinària encara van 
dimitir el secreta ri de la junta, Josep Raventós, i l'exjugador 
Jaume Forns, que aleshores era el president de la comissió 
esportiva. Finalment, però, Garcia Guevara tornava a entrenar 
al primer equip. 
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La decisió presa per aquella part de la directiva sembla que va 

ser, si ho jutgem pels resu ltats, la correcta, perquè l'equip va 

pujar al fi nal del següent campionat. Són baixa en la plantilla 

per aquella temporada 73/74 Vicenç Sanchís, Wenceslao 

Espinosa i Robert Molas, a més de Forns, Martínez i Tetas; i 
pugen del júnior de l'entitat Joan Conesa, Roc Segun i Fèlix 

López. Segons declarà després el president Rovira, el poste

riorment gran àrbitre Vicenç Sanchís va ser víctima dels infor

mes dels tècnics i d'una reducció de jugadors obligada per la 

federació en benefici dels més joves; Espinosa tenia problemes 

d'estudis, i Molas tenia una millor oferta del Ripollet. Per 

substituir-los arriben aquesta temporada jugadors que des

prés seran històrics a l'entitat com Gregori Lerma o especial

ment Jesús Mayo {els dos encara en edat júnior) i Josep Antoni 

Bové. Durant la pre-temporada, l'equip de García Guevara viu 

una fita històrica que cal ressenyar ja que per primer cop en la 

seva història juga contra un equip nord-americà, o com a 

mínim un equip que pugui ser considerat com a taP'. Va ser en 

la cinquena edició d'un torneig internacional organitzat a 

Castellar del Vallès, on el CB Hospitalet va entrar en el cartell 
a darrera hora substituint al Niça francès. El rival de l'equip 

hospitalenc a les semifinals d'aquell torneig va ser l'equip de 

la universitat americana de Nassau. El torneig es va disputa r 

durant els primers dies de setembre dell973, quan l'equip de 

García Guevara només portava una setmana d'entrenaments. 

Els joves americans es van imposar per un contundent 51 a 

10937
• Després també van perd re amb l'equip organitzador, el 

Castellar, per 71 a 62 i van acabar últims del torneig. 

La lliga, però, va ser una altra història. L'equip arrenca de 

forma fulgurant i fins el desembre no arriba la primera derro

ta de la temporada a la pista del Ripollet per 84 a 62. García 

Guevara s'ho devia ensumar perquè dies abans, després d'una 

ajustada victòria a casa davant La Salle, assegurava no sen

tir-se gaire feliç. Deia Guevara que "ser líder no es suficiente", 

i ho arrodonia afirmant que calia aconseguir una mental itat 

cla ra d'equip. El CB Hospitalet portava en aquells mesos una 

excel·lent ratxa de tres anys sense perdre a la seva pista, ratxa 

que es va tallar el febrer quan van perdre contra el Granollers 

per 69 a 70. Tres partits després, en caure derrotats a la pista 
del Llíria, es deixa escapar també el liderat que fins al moment 

havien tingut en el seu poder. La lliga, però, no es va escapar. 

Una bona part de la culpa d'això {i del posterior ascens) la va 

tenir el nord-americà Robert {Bob) Earl Gords, el primer juga
dor estranger que va jugar al CB Hospitalet en la seva histò

ria. Bob Gords arribà a l'Hospitalet a principis d'abril del1974. 

Pocs dies després jugava el primer partit amb el seu nou club, 

que aconseguia una victòria molt important a la pista de La 

Salle per 70 a 72, amb 29 punts de Gords. La incertesa de la 

classificació i la presència de Bob Gords en l'equip van acon

seguir atreure molts afeccionats que feia temps que no acu

dien als partits del CB Hospitalet. El tècnic admetia que 

"ahora, con Bob como director y organizador del juego nues-



tras posibilidades no pueden ser mayores", i l'eufòria al club 
es desfermà amb raó. A mitjan maig, el CB Hospitalet havia 
conquerit el campionat de Segona Nacional, després de guan
yar al CN Sabadell per 90 a 72 en un Pavelló Municipal ple de 
gom a gom. Més de la meitat dels punts aconseguits pel seu 
equip en aquell partit van ser de Bob Gords (47)!!! 

La victòria a la lliga donava dret a participaren una fase d'as
cens, a Madrid, en què tingueren com a rivals I'Aguilas de 

Bilbao, la Universidad de Canarias, La Salle i el Castilla de 
Valladolid. La fase es disputà entre el 22 i el 26 de maig. 
Prèviament, l'equip va visitar l'alcalde, amb qui van celebrar 
el campionat de lliga. Després, a Madrid, també es va despla
çar el nou regidor d'Esports, Francesc Codina, que havia acce
dit al càrrec poc abans substituint Domingo Peiró. Pel que fa 
a la fase d'ascens, malgrat perdre contra I'Aguilas, el GB 
Hospitalet va guanyar els altres tres partits. Per a l'encontre 
decisiu contra el Castilla, amb qui anaven empatats amb dues 
victòries i una derrota, la directiva del club hospitalenc va 
demanar àrbitres de Primera divisió. L'anècdota d'aquell par
tit sens dubte va succeir al vestidor durant el descans, quan 
l'americà, en Gords, després de la xerrada tècnica de l'entre
nador, es va posar a fumar un cigar davant l'estupefacció de 
tothom! Fins i tot quan el capità Franquesa va retreure a l'en
trenador que el deixés fer allò al vestidor, García Guevara no va 
tenir més remei que mirar cap a un altre lloc, i és que Gords 
pesava molt en aquell equip ... Van guanyar per 74 a 72, amb 
26 punts de Gords i 20 d'en Melera. Amb això en tingueren prou 

per ser primers a la fase i pujar de categoria de forma directe. 
Raimundo Saporta, que en aquell moment era el president de 
la Federación Española de Baloncesto, va lliurar la copa de 
guanyador al capità Melera, que, a més, va ser considerat el 
mi llor jugador espanyol del torneig. 

L'alegria va ser immensa. Un directiu, de cognom Fernandez 
(possiblement Alfonso Fermíndez), declarà a l'enviat especial 

de La Voz del Llobregat que "el ascenso de hoy ha sida lo mas 
grande que ha conseguido en su historia el deporte hospita
lense pues si bien ya se consiguió en otra ocasión, creo que 
ahora la dificultad era mucho mayor". Una opinió molt discu
tible, si voleu, però que denota l'interès que hi havia en aque
lla directiva per retornar a la Primera nacional i l'alegria d'ha
ver-ho aconseguit. La festa sembla que ja va ser grossa a 
Madrid perquè la plantilla va canviar els bitllets de l'avió que 

havien d'agafar aquella mateixa nit, per sortir al vol de dos 
quarts de set del matí següent. A la tornada van ser rebuts a 
l'aeroport per un grup de seguidors i a l'arribada a la ciutat, 
després d'encendre una traca de cent metres, de nou passa
ren pel despatx de l'alcalde Capdevila. Els homenatges van 
ser diversos, però el més especial va ser el del públic al Pavelló 
Municipal a mitjan juny, quan es va organitzar un partit entre 
l'equip de l'entitat i la selecció espanyola júnior, amb 
Martínez, Bosch, Carod, Margall, Sanemeterio, Cairó, Filbà, 
Ametller, Navarro, Alvarez, Mulà i Beltran. En la prèvia d'aquell 
partit també es va tributar un sentit homenatge als supervi-
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vents de l'equip que l'any 1940 havia guanyat el campionat de 

Aquells anys, la lliga de Primera Nacional era temible, amb els 
equips del Real Madrid, Barcelona, Juventud, Estudiantes, Kas 
Bilbao, Manresa, Pineda, Acesa Vitoria, S. José Badalona, 
Círculo Católico de Badalona, Ymca Madrid, Mataró i Aguilas 
Bi lbao. Els resu ltats de la pretemporada, però, eren encoratja
dors. En el tercer trofeu Padre Mi llan es plantà ca ra al FC 
Barcelona, amb el que només es va perdre per cinc punts, i 
després es guanyà àmpliament al Granollers. Poc després es 
va guanyar al campió francès, I'Oiimpique d'Antibes, per 76 a 
73 en partit amistós disputat al Pavelló Municipal a finals de 
setembre del 1974. A principis d'octubre es disputà el trofeu 
Ra món Pericay en què a la final es guanyaria al Juventud per 
73 a 72, tot i que pocs dies després serien els de Badalona els 
que s'emportarien el primer trofeu Ciudad de Hospitalet, sent 
el CB Hospitalet quart i últim. La lliga, però, va ser força com
plicada aquella primera temporada on a més van tenir dife-

roNT:ARxJu l'(~soN.Il Cq,SllMVfRA Primera i del qual dos dels seus integrants ja havien mort en rents problemes amb els jugadors nord-americans, especia l-
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aquell moment. Després, la selecció júnior espanyola va guan
yar al CB Hospita let -sense Bob Gords- per 93 a 75. Malgrat 
tot, les cròniques de premsa ressa lten de l'acte que "mucho 
aficionada se mostró remisa a hacer acta de presencia". Qui sí 
hi va anar fou l'entrenador del FC Barcelona, que en aquell 
moment era en Ranko Zerabika, i alguns dels seus jugadors. 

ment amb Beechum i la seva nacionalització. També Gords va 
estar absent en alguns partits importants per problemes fami
liars que el van fer viatjar al seu país. Tot i això, només per 
veure un partit contra el Real Madrid campió d'Europa al 
Pavelló Municipal segurament ja valia la pena tot el patiment. 
Tanquin els ulls i pensin què podia ser el vell pavelló amb la 
presència dels Brabender, Cabrera, Paniagua, Corbalan, 

La nova temporada a la Primera Nacional, la 74n5, l'equip Rull<ín, Luyk i companyia ... Impressionant. 
canvia d'entrenador. García Guevara sembla que no disposa-
va del títol nacional i l'equip serà dirigit per Lluís Maria El CB Hospitalet acabà en novena posició dels 12 equips par-
Pianas. També es van fer diversos fitxatges per reforçar la tici pants: just per lliurar-se de la promoció i del descens direc-
plantilla. Així, a més de renovar Bob Gords, que tan bon rendí- te. L'equip de Plan as va guanyar set partits i va empatar un, 
ment havia donat en els dos mesos de lliga en què havia estat els catorze restants els va perdre, entre ells els onze partits 
amb ells, la directiva va contractar Earl Beechum, un altre jugats fora de casa ... Amb un acceptable balanç defensiu (el 
nord-americà. Una de les coses que va animar la directiva del 
CB Hospitalet va ser que Beechum estava a punt d'aconseguir 
la nacionalitat espanyola, o això es deia perquè després va 

tenir molts problemes i, fins i tot, va estar molt de temps sense 
jugar, un fet que va trastocar els plans de l'entrenador. També 
es van fitxar Xavier Molina, el màxim encistellador de Segona 

Nacional amb el Ripollet (ex Estudiantes i Picadero), Santi 
Udaeta (ex Barcelona i Joventut en les darreres cinc tempora
des) i Miquel Ramera. Es van renovar Ortega (que ja feia qua
tre temporades que era al club), Bové, Mayo, Lerma i Sierra. Es 
va donar la baixa a Elias, Franquesa i Martí n. Fruit dels acords 

cinquè millor general, i el quart a casa d'aquella lliga), l'as
pecte ofensiu sembla que va ser el que va marcar la trajectò
ria de l'equip, amb la penúltima mitjana ofensiva a casa i la 
novena fora. Gords, però, fou el cinquè màxim encistellador 
d'aquella ll iga (i per suposat el primer del seu equip) amb 575 
punts, i en només 18 dels 22 partits (per mitjana, va ser el 
segon millor jugador amb gairebé 32 punts per partit). Entre 
Gords i Molina (376 punts i tretzena posició a la llista d'ano
tadors), havien aconseguit el 56 per cent dels punts del seu 
equip! 

amb l'empresa La Casera, l'equip s'anomenarà GB Hospitalet- Aquella temporada 74/75 també va passar a la història per la 
La Casera. recuperació al club d'un equip femení. Des del 1930 en què 

' ~ 
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' ~ 



aquella Unió Esportiva Hospitalet -precedent del Juniors
havia tingut un equ ip femení propi, mai s'havien tornat a 
veure jugadores en el club hospitalenc. Ara, els nous temps i 
la casualitat portaren un grup de noies del Picadero de 

Barcelona cap aquí, on van arribar a un acord amb la directi
va del CB Hospitalet per seguir practicant el bàsquet dins de 
la seva disciplina. En els tres mesos que van del juliol a l'oc
tubre dell974, els tècnics van confeccionar un equip que va 
ser capaç de guanyar el seu primer trofeu femení de bàsquet 

Ciudad de Hospitalet. Aquella mateixa temporada van comen
çar a competir a la Primera Categoria Provincial, la més baixa, 
on també van acabar com a campiones amb només dos par
tits perduts dels divuit disputats, i per tant van pujar a cate
goria Regional. A més, també arribaren a la final de la Copa 
Presidenta femenina, una competició disputada per equips de 
la mateixa categoria i on van caure davant l'Hispano Francés 

per 55 a 34. Era l'inici d'una secció femenina que escriuria, 
durant els vint anys que va existir, grans pàgines dins de l'es
port nacional i per la qual van passar també força esportistes 
importants. Les jugadores d'aquella primera temporada van 
ser Rosa M• Casenave, Magdalena Porta, Maria Antònia de la 
Rubia, Manela García, Montserrat Biosca, Montserrat 
Vilardosa, Lídia Sanfeliu, Palet, Ruiz i Santos. De fet, aquell Coma, tot i que sembla que al fina l el portaria Josep García 
equip femení pujaria també en la seva segona temporada. Guevara. Sota les seves ordres, aquell any la plantilla va can-
Aleshores van quedar sots-campiones en la categoria Regional, viar d'americans; Gords i Beechum marxen i es fitxa un altre 
amb només dos partits empatats i tres de perduts dels vint-i- gran jugador Andrew Lee Prince, de 22 anys i 2.04 d'alçada. 
quatre que van arribar a jugar, i tant sols per darrera del Segueixen Joan Ortega (cinquena temporada), Pere Pérez 
Vilassar. Allò suposava accedir a la categoria lnterprovincial, Melera (sisena temporada), Santiago Udaeta, Andreu Sierra i 
també coneguda com a Segona Divisió femenina. En les Xavier Molina , mentre que es fitxen Joan Francesc Farelo, de 
següents temporades, i malgrat aquest segon ascens, el nivell nou i per quarta vegada Santiago Franquesa, i els joves Joan 
de resultats seguirà essent prou bo i el primer equip femení Creus, Xavier Guarro, Amadeu Recasens i Antoni Navarro 
del CB L'Hospitalet sempre acostumarà a trobar-se entre els (aquests dos últims en edat júnior). Cal destacar els fitxatges 
quatre primers a la lliga i en rondes ben avançades a l'ano

menada copa Federación (les temporades 79/80 i 83/84 en 
van ser sots-campiones). Malgrat això, mai no van poder pujar 

a la Primera Nacional a través d'un ascens a la pista, i es va 
haver de fer una fusió amb el Betània barceloní per ser-hi, com 

del base Joan Creus, el qual més endavant ha estat un dels 
jugadors històrics de I'ACB més carismàtics i amb una trajec
tòria més dilatada dins del bàsquet català, i de l'hospitalenc 
Joan Francesc Farelo, que ja havia estat al club dues tempora
des (entre el 65 i el 67) i que ara amb 31 anys tornava com a 

veureu més endavant. També els equips femenins de base ex jugador del FC Barcelona. Aquell equip acabà la lliga en 
aconseguiran grans resu ltats en aquests primers anys. setena posició, després de ser primer de la fase per evitar el 

descens. Un cop, és la clau de la permanència va raure en els 
La temporada 75/76 es viu un nou canvi de president al club ja partits de casa, on només van cedir un empat i dues derrotes. 

que Jaume Rovira deixa el càrrec a un jove treballador del sec- En la segona fase, en el grup B dels equips per evitar el des-
tor bancari i de les assegurances, Víctor Rodríguez. En el pri- cens, el CB Hospitalet tingué el pitjor percentatge d'atac a casa 
mer equip, inicialment l'entrenador, segons la premsa, és Joan i el segon pitjor fora; també van acabar la lliga amb el pitjor 
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En aquests anys era força compl icat guanyar partits fora de 
casa. Joan Creus recorda que aleshores cada pista era dife
rent, la superfície, els taulers, els cèrcols de la cistella, fins i 
tot les pi lotes. Ta mbé els arbitratges tenien normalment clares 
tendències casolanes. Això complicava molt imposar-se fora. A 
més, també hi havia dos grups clarament diferenciats d'e
quips, els poderosos Joventut, Barça, Rea l Madrid o 
Estudiantes, i la resta, que havien de competir per evitar els 
dos darrers llocs que eren de descens. Curiosament, en aques
ta temporada 75/76, el CB Hospitalet només va guanyar un 

únic partit fora de casa, a la pista del cuer Aguilas de Bilbao 
i en la darrera jornada de la segona fase. En aquell partit, per 
cert, es va produir una anècdota que recordava el jugador Joan 
Creus: a meitat de viatge en autocar, algú va llegir que el par
tit es jugava el mateix dissabte, i no pas el diumenge com 
pensaven. Es van aturar a Fraga i van trucar per telèfon, con
firmant que efectivament havien de jugar aquell mateix dis
sabte a la nit. Ràpidament van deixar l'autobús i es van enca
bir en taxis, de cinc en cinc, per tal d'arribar abans. Els cinc 
que anaven en el primer taxi que va arribar, entre els quals hi 
havia en Joan Creus, van sortir directament a la pista sense 
escalfar ni un minut. Mentre jugaven, anaven arribant la resta 
de companys. I van guanyar el partit... 

La temporada 76-77 el CB Hospitalet viu la seva tercera lliga 
consecutiva dins de l'elit nacional del basquetbol. L'economia 
del club comença a notar l'esforç i l'any 1977 ja es parla de dos 
milions i mig de dèficit. A la premsa especial itzada llegim que 
"la disminución del presupuesto, traducido en rebaje de fichas 
y muchas discusiones como en el caso de Melera, parecía abo
car a los ribereños a una de las plazas de descenso" .. Però no 
va ser així ja que el CB Hospitalet tornarà a ser setè a la lliga, 
una gran classificació aconseguida també de la mà de García 
Guevara. De nou l'encert a casa, on fins i tot esgarraparien un 
empat amb el Joventut, i el fet de guanyar partits més compro-

coeficient de tirs lliures dels dotze equips participants (60,7 mesos a fora, com per exemple a Manresa, van ser les claus de 
per cent). Per contra, varen ser la millor defensa a la seva pista la classificació. Malgrat que el tècnic es queixaria a posteriori 
i la segona millor fora. En aquell equip, el nord-americà Prince que els problemes econòmics del club van fer que ell no tingués 
era també la peça clau de l'engranatge: va aconseguir el31 per decisió en els fitxatges que es van fer aquella temporada, el 
cent dels punts del CB Hospitalet aquella temporada, i fou el cert és que la plantilla va tenir un bon rendiment, però la seva 
tercer millor jugador de la lliga en aquest sentit i el sisè en feina li va costar tal i com llegim a la revista Rebote una vega-
nombre de punts (774 punts en 32 partits, amb una mitjana de da acabada la lliga: "García Guevara, siempre al borde del 
24,2 punts per encontre). Per darrera dins l'equip es trobaven, infarto en los partidos y al que le han señalado infinidad de 
a molta distància, novament Molina (460 punts) i Farelo (302). técnicas, ha sabido sacar el maximo partida de un discreta 










































































