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Creure és poder  

Llibre de curiositats i anècdotes sobre la bona estrella que 

sempre ha acompanyat el club des dels seus inicis, vinculada 

a la prosperitat i a l’art de la mateixa ciutat de Barcelona. 

Hi descobriràs la correlació entre les fites en l’evolució 

de l’equip i la història del segle XX, tant l'oficial com l'oculta. 

Conté informació dels emplaçaments i les dates clau 

del club i anècdotes curioses sobre creences que van 

més enllà de la racionalitat, i proposa una ruta 

pels llocs màgics relacionats amb l’equip.

 

Sabies que el Barça ha tingut jugadors maçons?

Quina relació creus que hi va haber entre Gaudí i el Barça?

Què ens diuen les cartes del tarot sobre aquest gran equip?

Què diuen la carta astral occidental, l’horòscop xinès 

i d’altres horòscops sobre el futur del Barça?

Quin significat tenen els colors blau i grana?

Quina relació pot tenir el nom del club amb la numerologia?

En aquest llibre trobaràs respostes a aquestes 
i altres preguntes que et sorprendran.
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ELS SECRETS DEL PASSAT

Tot va començar quan qui llavors es deia Hans Gamper —i que més 
endavant escolliria el nom de Joan— va escriure un petit anunci en 
una revista amb l’objectiu de buscar altres aficionats a un nou es-
port del qual tot just es començava a parlar, el foot-ball. L’anunci 
es va publicar el 22 d’octubre del 1899, i és possible que el dia que 
Hans Gamper el va redactar fos el 18 del mateix mes, sota la influèn-
cia de la lluna plena. El somni esportiu del comerciant suís tenia el 
signe solar i l’ascendent a Balança, i el signe lunar a Gèminis, la qual 
cosa denota una mentalitat positiva i oberta, i una voluntat de con-
vocatòria, de comunicació i de diàleg. Potser per casualitat, la lluna 
també es trobava a Gèminis quan va néixer el mateix Gamper, vint-
i-dos anys abans, el 22 de novembre del 1877.

Els qui neixen sota el signe lunar de Gèminis, que regeix Mercuri, 
mostren des de ben petits una intel·ligència viva i dinàmica. Domi-
nen les arts de la comunicació, com la lectura i l’escriptura, i són 
bons analistes, amb capacitat per comprendre i sintetitzar els as-
pectes globals.

Pel que fa al seu signe solar, Gamper era Sagitari i també tenia a 
Sagitari el planeta Mercuri. Més endavant veurem que comparteix 
amb el Barça aquest signe solar i el mateix planeta a Sagitari. Tant 
Gamper com el club pertanyen al primer deganat, la qual cosa de-

ELS ORÍGENS  
DEL BARÇA
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ELS SECRETS DEL PASSAT

termina qualitats d’iniciativa, recerca de nous reptes, determinació 
i llibertat d’esperit.

Sagitari significa curiositat, moviment i superació. Busca 
conèixer-ho tot, provar-ho tot i engegar noves iniciatives al seu vol-
tant. Vol moure’s i que les persones que l’envolten es moguin amb 
ell. És sociable i obert, i acostuma a esperar coses bones del món. 
No és infreqüent, per tant, que les acabi rebent.

Les persones que tenen Mercuri a Sagitari mostren una gran lli-
bertat de pensament i miren cap al futur. Es preocupen per les grans 
idees i pels aspectes més amplis i superiors de l’experiència huma-
na. Són filòsofs, dinàmics i una mica inconformistes.

Per què va decidir Gamper fer el pas de començar el club? La 
proximitat de l’equinocci de tardor assenyalava un moment de canvi i 
renovació. No oblidem que la dècada estava a punt de finalitzar aquell 
any 1899, tan a prop ja del nou segle i tan carregat de promeses so-
bre un futur tecnològic i brillant. Va ser l’any en què es va començar 
a utilitzar la paraula «automòbil», en què es va inaugurar l’empresa 
Opel i en què es va patentar l’aspirina. La innovació era el pa de cada 
dia. Aquell any va ser testimoni del naixement de molts altres clubs de 
futbol arreu del món, entre ells l’Olympique de Marsella i l’A. C. Milan. 

Tot just un mes després, el 29 de novembre, un grup de joves 
entusiastes del nou esport, la meitat nacionals i l’altra meitat es-

La influència de Mercuri en 
Sagitari ha estat determi-
nant per a l’equip.
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trangers, van fundar el FC Barcelona, sense arribar a sospitar l’es-
pectacular desenvolupament i evolució que tindria la seva iniciativa. 
Després de guanyar diversos trofeus, el 1909, només deu anys des-
prés de la seva fundació, l’impuls del club era tan fort que va aconse-
guir aixecar el seu primer estadi, amb un aforament que va arribar a 
ser de sis mil persones. La dècada següent va suposar un augment 
de l’èxit i dels seguidors, de manera que el 1922 es va fer necessari 
construir un estadi nou amb més del triple de capacitat.

És important destacar el clima d’obertura i cosmopolitisme en 
què va ser concebut el club. Hi havia una gran diversitat de creences 
i d’idees entre els membres originals. Aquests primers anys van su-
posar una inclinació clara per l’obertura i les idees de futur. El 1913 
el club va inscriure la seva primera sòcia, Edelmira Calvetó, i l’any 
anterior s’havia convertit en poliesportiu en incorporar la secció 
d’atletisme, que se sumava a la de futbol. Aquestes idees avança-
des sempre han donat fruits, ja que l’equip no només ha assolit èxits 
i reconeixements amb el futbol, sinó també amb altres disciplines, i, 
inclús dins d’aquest esport, en l’actualitat l’equip femení està acon-
seguint triomfs molt importants i rècords mai vistos.

En el moment en què es va fundar l’equip Barcelona era un au-
tèntic caldo de cultiu per a les activitats innovadores i les iniciatives 
artístiques. Les energies de grans creadors van entrellaçar-se per 
donar lloc a una atmosfera en què qualsevol cosa era possible, i en 
la qual van difuminar-se les barreres entre art i ciència que abans 
immobilitzaven la invenció. Submergim-nos en aquest moment tan 
especial de la història.

LA MÀGIA DEL BARÇA
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