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EVOLUCIO HISTORICA 

DE L'HOQUEI SOBRE 
PATINS 

Carles Gallén, 
Director de la Revista Stick. 

Els orígens de l 'hoquei sobre patins, 
com molts d'altres esports, cal cercar
los a Anglaterra, on a finals del segle 
XIX un ciutadà d'aquest país, Edward 
Crawford, amb motiu d'un viatge que 
havia fet a Chicago, va portar cap a 
Europa una sèrie d'idees per a la 
pràctica de nous esports, desconeguts 
en el nostre continent. Entre aquestes 
idees hi figurava el "rink hockey" , 
una adaptació de l'hoquei sobre gel a 
les pistes de sòl de fusta que en 
aquells temps començaven a prolife
rar a Europa occidental, on el patinat
ge sobre rodes tenia ja força adeptes, 
especialment a Anglaterra, França i 
Alemanya. 
Aquell primitiu hoquei sobre patins 
que Crawford va inventar adoptà uns 
sistemes de joc molt simi lars a l' ho
quei sobre gel que es practicava als 
Estats Units. Els primers practicants 
d'aquest nou esport jugaven partits 
molt rudimentaris sobre patins de 
rodes, amb un estic o pal de fusta 
com el d'hoquei sobre gel (amb la 
pala plana en comptes de la curvada 

actual) i un "puck" o disc pla de fusta 
d ' uns vuit centímetres de gruix en 
lloc de l'actual bola de cautxú. A les 
més de 600 pistes de sòl de fusta que 
existien a Anglaterra a principis del 
segle XX hi havia molts grups 
d'amics aficionats al patinatge que ju
gaven partits d'aquest rudimentari ho
quei sobre patins, encara que de ma
nera totalment informal, sense existir 
cap tipus de competició. 
El primer pas per organitzar aquest 
naixent esport es va donar l'any 1905, 
quan a Anglaterra es fundava la Ama
teur Hockey Association i comença
ven a disputar-se les primeres compe
ticions a diverses poblacions com 
Herne Bay, Manchester, Wembley i 
Londres. De mica en mica, i gràcies 
als emigrants anglesos repartits pel 
continent europeu, l'hoquei sobre pa
tins es va anar estenent a d 'altres paï
sos, arrelant especialment a Suïssa, 
França, Alemanya i Bèlgica, on van 
començar a jugar-se competicions. 
Aquests països van començar a tenir 
contactes internacionals. Les primeres 

notícies de partits entre equips de di 
versos països daten de novembre de 
1910, quan ci Royal Rink Hockey 
Club de BruseJ.les va batre al Centaur 
Roller Club de París per 3-0 i 3-1 i al 
Metropolitan Club de París per 2-0. 
Era el moment d'organitzar definiti
vament l'hoquei sobre patins a nivell 
internacional. I aquest moment va 
arribar el 21 d'abril de 1924 quan, a 
la localitat suïssa de Montreux, es va 
constituir la Federació Internacional 
de Patinatge. 
La FIRS va néixer per iniciativa de 
Fred Renkewitz, nascut a Newcastle 
el 6 de desembre de 1888, de mare 
anglesa i pare suís, i afincat a Mon
treux des de molt petit. L'esmentat 
dia, Renkewitz, fundador del Mon
treux Hockey Club i practicant d'ho
quei sobre patins des de la seva infan
tesa, va aprofitar la disputa d'un 
torneig internacional en aquesta loca
litat suïssa per reunir els representants 
dels quatre equips participants a 
l'hotel Kursaal i els va proposar la 
idea de crear una Federació Interna-
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cional d 'aquest esport . Aquell mateix 
2 1 d 'abril va quedar constituït e l pri 
mer Bureau de la Fédération Interna
tionale de Patinage a Roulettes, que 
més tard es convertiria en la FIRS 
(Fédération InternalÏonale de Roller 
Skating), englobant les tres espec iali
tats del patí de rodes (patinatge artís
tic, patinatge de velocitat i hoquei 
sobre patins) i amb quatre països afi
liats: Suïssa, França, Alemanya i 
Gran Bretanya. El mateix Fred Ren
kewitz va ser el seu primer president, 
càrrec que va ostentar fin s l' any 1960. 
Amb la creació de la Federació Inter
nac ional es va procedir a la reglamen
tació definitiva de les normes de joc. 
La popularitat de l ' hoquei sobre pa
tins va anar en augment i amb la in
corporació de la Federació Internac io
nal de Bèlgica i Itàlia es va pensar en 
la creac ió d ' un torneig a escala euro
pea que servís com a presentació en 
soc ietat d 'aquest esport. I així, dos 
anys després de la creac ió de la FIPR, 
concretament e l 10 d 'abril de 1926, 
s' inaugurava el primer Campionat 
d ' Europa d 'hoquei sobre patins a una 
de les c iutats bressol d 'aquest esport, 
la britànica Herne Bay, amb la parti
c ipació de les sis nacions afiliades al 
màxim organisme internacional , An
glaterra, França, Alemanya, Suïssa, 
Bèlgica i Itàlia, que van ocupar la 
classificac ió final en aquest mateix 
ordre. 
L'èx it d 'aquell primer Campionat 
d ' Europa va ser tal que ja ll avors els 
dirigents d 'aquest esport van comen
çar a plantejar-se la poss ibilitat que 
fos admès dintre del programa dels 
Jocs Olímpics, aspirac ió que continua 
viva en els nostres dies. 
A partir d 'aquell moment els Campio
nats d ' Europa es van anar succeint 
anualment, repartits entre Herne Bay i 
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L 'hoquei sobre palms en 1879. coneguI aleshores com "8andy" o "Rmk Polo ", 

Montreux, sota e l domini d ' Angla
terra, la veritable potència de I 'hoquei 
patins de la primera època d 'aquest 
esport. Portugal va ser el scgüent país 
en incorporar-se a la Federac ió Inter
nac ional, l' any 1929. i fin s e l 1936 no 
es va organitzar e l primer Campionat 
del Món ofic ial, doncs fins llavors e ls 
Campionats d 'Europa hav ien tingut 
categoria ofic iosa de Mundials. 
L'Alemanya nazi de l' any 1936, el 
mateix en el que es van disputar els 
Jocs Olímpics de Berlín . va ser la seu 
del primer Campionat del Món d 'ho
quei sobre patins. Hitler volia perpe
tuar l'esport cercant la poss ibilitat 
d 'organitzar esdeveniments que fess in 
ressonar el nom del país per tot e l 
món, i la Federació Internac ional de 
Patinatge sobre Rodes va aprofi tar 
l'ocas ió per celebrar el primer Mun
dial de les tres di sc ipl ines, que també 
va guanyar Anglaterra. triomfadora a 

lots els campionats disputats fins 
aleshores. La popularitat de l ' hoquei 
va anar cre ixent amb els anys a tota 
Europa occidental, però la Segona 
Guerra Mundial va trencar la progres
sió d 'aquest esport. que va tenir que 
suspendre la seva activitat internacio
nal durant alguns anys. 

L'hoquei sobre patins a 
Espanya 

Espanya, per la seva banda, no va 
aparèixer en el concert internacional 
fins després de la gran guerra, l'any 
1947, però aquesl esport es practica
va des de força temps abans al nostre 
país. 
Els inicis de l' hoque i sobre patins a 
Espanya no semblen molt clars. La 
vcrsió més verídica es que van ser els 
emigrants anglesos els que van intro-
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duir-Io, doncs hi ha constància que 
cap a l'any 1915 es van formar alguns 
equips a Barcelona, que jugaven els 
seus rudimentaris partits, amb algu
nes incorporacions de l'hoquei sobre 
herba, a Ics pistes de patinatge que 
llavors estaven de moda, com la del 
Turó Park. 
La moda de les pistes de patinatge es 
va anar incrementant paulatinament a 
Barcelona i cada vegada era més fre
qüent veure grups de joves que juga
ven partits informals d 'hoquei, la qual 
cosa va desembocar en la creació de 
la Federació Catalana l'any 1928. El 
seu creador va ser un ciutadà italià 
afincat a Barcelona, de cognom Pi
ronti, qui va portar del seu país cIs es
tatuts de la Federació Italiana, recent
ment constituïda, sobre Ics bascs dels 
quals va néixer la primera Federació 
Catalana. 
Catalunya, Unió Universitària, Ska
ting, Maricel i Eagle van ser cIs pri
mers equips en disputar competicions 
regulars. Els tres primers estaven con
siderats de Primera Categoria i cIs 
dos darrers de Segona Categoria, es
sent els jugadors i no cIs clubs els que 
les determinaven. 

L 'hoquei que es jugava a Espanya en 
aquesta època era, però, molt primitiu 
encara. Malgrat que a la resta d'Euro
pa ja s'havia substituït el disc per la 
bola, al nostre país s'utilit7.ava encara 
un disc de nou centímetres de diàme
tre i dos de gruix i les pistes no tenien 
tanques ni un marcatge permanent. 
A partir de 1930 ja es tenen notícies 
que es jugaven una mena de Campio
nats de Catalunya. L'hoquei sobre pa
tins va anar guanyant adeptes també 
fora de Barcelona, arrelant especial
ment a Cerdanyola (en l'actualitat el 
club d'aquesta localitat és el degà del 
nostre país en haver desaparegut els 
històrics equips barcelonins citats an
teriorment) i Girona, on el GEiEG va 
ser el pioner. Posteriorment, es va es
tendre a Reus, SabadcIl, Vilafranca i 
fins i tot Mallorca i Galícia. 
L'any 1943 es va jugar el primer 
Campionat de Catalunya oficial, en el 
qual l'Espanyol es va imposar al 
Barça per 10-2 va iniciar així un do
mini que va durar molts anys. Aquell 
mateix any va néixer la Real Federa
ció Espanyola d'Hoquei i Patinatge, 
que englobava Ics disciplines d'herba 
i patins de rodes, sota la presidència 

de ManucI Saim~ de los Terreros, Un 
any després, cI dia I I de juny de 
1944, la barcelonesa pista de Piscines 
i Esports va ser seu de la primera 
Copa d'Espanya, que va guanyar 
l'Espanyol imposant-sc al Cerdanyola 
per 4-1 essent la tercera posició per al 
Palma de Mallorca, vencedor dcI Dc
licias per 5-3. 
Però el pas definitiu per a la consoli
dació de l'hoquei sobre patins a Es
panya es va donar l'any 1946 quan, 
gràcies als esforços de l'actual presi
dent del Comitè Olímpic Internacio
nal, Joan Antoni Samaranch, en 
aquell temps un jove i emprenedor 
directiu d'aquest esport, es va can
viar el disc per la bola i es va actua
lit7.ar cI reglament respecte al dels al
tres països d'Europa. El canvi de 
reglament va significar un revulsiu 
per a l'hoquei sobre patins, que va 
convertir-sc en un esport més vistós, 
la qual cosa va repercutir en una més 
gran afició i en el naixement de nous 
clubs arreu de Catalunya, Equips 
com l'Espanyol, Barcelona, Club 
Patí, Unió, Cerdanyola, Girona, Pa
tria, Vilafranca, Reus Ploms, Cruz 
Roja, Vilanova o Sabadell comença
ven a fer de l'hoquei patins un esport 
popular. 
Havia arribat cI moment dcI bateig in
ternacional i Espanya es va afiliar a la 
Federació Internacional. Des d'aquell 
moment es van succeir cIs contactes 
entre els millors equips del nostre 
país i els principals clubs d'Europa 
(Paço d'Arcos, Novara, Mon7..a), sem
pre gràcies a la iniciativa de Sama
ranch. Els bons resultats obtinguts 
van decidir cIs directius espanyols a 
inscriure Espanya al III Campionat 
dcI Món i XIII d'Europa que s'havia 
de jugar a Lisboa el maig de 1947. El 
propi Joan Antoni Samaranch va ser 
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anomenat com a primer seleccionador 
nacional i el dia 17 de maig de 1947 
Espanya debutava en aquest campio
nat guanyant Suïssa per 2-1 amb dos 
gols del llegendari Tito Mas. Malgrat 
trdctar-se del seu debut internacional . 
l'equip espanyol fonnat per Nadal. 
Rubio. Serra. Tito Mas. Trias. Bassó i 
Lluís Gallén va tenir una gran actua
ció i va ocupar la tercera posició per 
darrera de Portugal i Anglaterra. 
Aquell mateix any l'Espanyol . fonnat 
per la majoria de jugadors de l'equip 
nacional. es va convertir en el primer 
club en sortir a l'estranger. prenent 
part a la Copa de Ics Nacions de Mon
treux. 

La màgica dècada dels 50 

La Segona Guerra Mundial va fer va
riar molt el panorama de l'hoquei 
sobre patins. Després de la guerT"d va 
ser Portugal qui va agafar el relleu 
d' Anglaterra i es va convertir en el 

R.C.O. Espanyol ( Ir Campió d 'Espanya, 1944), 
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líder indiscutible d'aquest esport a ni 
vell mundial. Si fins l'any 1919 An
glaterrd havia guanyat els dotze Cam
pionats d'Europa i els dos Campionats 
del Món disputats, a partir de 1947, 
quan es va rependre l'activitat interna
cional. la selecció portuguesa va ser la 
que va encadenar quatre títols conse
cutius del Món i d'Europa, doncs Ics 
ducs competicions es jugaven en una 
sola en aquell temps. 
L 'hoquei sobre patins va entrar en 
una dinàmica d'expansió internacio
nal i a països com Argentina. Xile. 
Uruguai. Brasil. Colòmhia, Veneçue
la i Japó. entre d 'altres, ja es comen
çava a jugar a aquest esport . 
Però pel que respecta concretament a 
Espanya. el gr.m "boom" de l'hoquei 
sohre patins es va produir a la dècada 
dels cinquanta. Després del seu dehut 
internacional l'any 1947. Espanya va 
conquerir dos quarts llocs i un sub
campionat als anys 194M. 1949 i 
1950. El nostre país s 'havia fet ja un 
lloc entre l'élite. però li mancava con-

querir un títol. 1 una oportunitat 
inmillorable per conquerir-lo era el 
Campionat del Món de l'any 1951 
que. per primera vegada, es jugava a 
territori espanyol. concretament a 
Barcelona. 
L 'escenari elegit com a seu d'aquest 
campionat va ser el pavelló d'esports 
de la Gran Via (ara convertit en canò
drom). S ' hi van inscriure onze països. 
la més gran participació fins aquell 
moment a la història dels Mundials. 
El campionat . que tenia categoria 
d'Europeu i Mundial. va tenir lloc 
entre els dics I i 10 de juni de 1951. i 
va constituir un èxit sense precedents 
a la història del nostre esport. tant a 
nivell organitzatiu com esportiu. cul 
minant en la consecució del títol mun
dial per Espanya. 
Sota Ics ordres de Joan Antoni Sama
ranch. l'equip espanyol. fonnat per 
Soteras, Zabalia. Orpinell. Llinàs. 
Serra. Trias. Mas i Bassó. va anar en
cadenant victòria rera victòria. cedint 
només un empat a un amb França. 
fins arribar al darrer partit contra Por
IUgal. que havia perdut contra Bèlgi
ca, en el qual un empat donava el títol 
a Espanya. 
La gran expectació que havia desper
tat aquell campionat va quedar palesa 
el darrer dia. quan uns 13.000 espec
tadors van omplir de gom a gom el 
pavelló per presenciar el decisiu partit 
entre Espanya i Portugal. En el decurs 
de la primera part. Espanya va domi
nar completament Portugal. retirdnt
se al s vestidors amb 3-0 al seu favor. 
amh dos gols de Tito Mas i un d'Au
gust Serra. A la segona part, però. 
l'equip espanyol va pagar l'esforç de 
la primera i la responsabilitat de jugar 
a casa i el seu rendiment va baixar os
tensiblement . cosa que van aprofitar 
els portuguesos per empatar el partit 
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quan mancaven només tres minuts 
per al fïnal. 
Resulta impossible descriure la tensió 
i l'emoció amb les quals el públic va 
seguir aquells tres minuts fïnals. 
doncs un altre gol portuguès hagués 
deixat sense títol a Espanya. Els ner
vis, però. es van convenir en eselat 
de joia quan l'inoblidable Tito Mas. 
a un minut del fïnal, va batre el por
ter Pinto donant a Espanya el triomf 
i el primer títol mundial de la seva 
història. En aquells moments, l'ho
quei sobre patins no només havia 
conquerit pel nostre país el màxim 
guardó mundial sinó que acabava de 
guanyar-se a pols el favor i l'entu
siasme d'un públic que va tenir 
l'ocasió de descobrir la bellesa 
d'aquest espon. 
Aquell títol mundial va signifïcar un 
gran impuls per a l 'hoquei sobre pa
tins, que va augmentar en popularitat 
com l'escuma, fïns al punt que era 
força freqüent veure notícies d'aquest 
esport a les ponades dels diaris de 
l'època. És en aquesta dècada quan 
l'hoquei va anar arrelant cada vegada 
més arreu de Catalunya (molts dels 
clubs actuals es van fundar durant 
aquests anys) i es va consolidar en al
tres comunitats de l'estat. 
La popularitat de l'hoquei sobre pa
tins va arribar fïns a tal punt que, des
prés dels Mundials de 1952 i 1953. en 
els quals Espanya va ocupar la tercera 
posició, Barcelona va tomar a dema
nar l'organització del Campionat del 
Món de 1954. Aquell campionat, dis
putat al mateix escenari que el de 
1951, va signifïcar un altre gr.m èxit 
organitzatiu i esponiu i va acabar 
també amb el triomf fïnal d'Espanya. 
que va vèncer Portugal per 3-0 en el 
darrer panit i va conquerir el seu 
segon títol mundial. 

La Federació Espanyola de 
Patinatge 

Aprofïtant els èxits i la creixent po
pularitat de l'hoquei sobre patins. es 
va decidir la creació d'una federació 
pròpia i independent de l'hoquei 
herba, espon amb el qual compania 
federació. Va ser el 30 de juny de 
1954 quan el general Moscardó. De
legat Nacional d·Espons. signava 
l'ordre en la qual s'anunciava la cre
ació de la Federació Espanyola de 
Patinatge sota la presidència de Joan 
Antoni Samaranch. el qual havia dei
xat el càrrec de seleccionador des
prés del Mundial de l'any 1951, pas
sant aquests a mans de Francesc 
Platón. 
La primera federació independent de 
patinatge. que englobava les discipli
nes d'hoquei sobre patins. patinatge 
anístic i patinatge de velocitat. va 
estar formada pels següents memhres: 

Joan Antoni Samaranch (president); 
Victorià Oliveras de la Riva. Eugeni 
Calderón i Josep Maria Giménez (vi 
cepresidents); José Palomo (~ecreta

ri); Paulino Manín (secretari tècnic); 
Francesc Borrell (patinatge de veloci 
tat); Carles Becerra (divulgació); 
Francesc Torelló (juvenils); Francesc 
Mas (relacions exteriors); Manuel 
Domènech (comitè de competició); 
Pere Flores (patinatge artístic); Emi 
lio Caprile i Miquel Moragas (vo
cals). 
D'ençà d'aquell moment l'hoquei 
sobre patins es va consolidar definiti 
vament al nostre país. La selecció na
cional va tomar a guanyar un altre 
títol mundial l'any 1955. Aquesta ve 
gada. la primera a la història. fora de 
Ics nostres fronteres . concretament a 
Milà. Tambè aquell any. a Barcelona. 
Espanya es va proclamar campiona 
del 11 Europeu de categoria júnior. 
mentre que a la Copa de les Nacions 
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de Montreux l'equip espanyol també 
acostumava a guanyar. 
A nivell nacional. l'Espanyol era el 
club dominador d'aquella època, a la 
qual només hi havia ducs grans com
peticions: el Campionat de Catalunya, 
que es jugava pel sistema de lliga, i el 
Campionat d'Espanya o Copa del Ge
nerdlísimo, que es jugava per sistema 
d'eliminatòries. El Barça i el Reus 

Espanya. Campiona del Mon 1954. 

Deponiu eren els principals rivals de 
l'equip blanc i blau, que en aquella 
època erd el protegit de la federació, 
en la lluita pels títols. 
En començar la dècada dels 60 d'al
tres equips, com el Voltregà i el Vi
lanova, van afegir-sc també a la llui
ta pels títols, apagant-se una mica 
l'Espanyol. Per altra banda, fom de 
Catalunya, a Galícia, Astúries i Ma
drid principalment, l'hoquei sobre 
patins començava també a arrelar 
fon . 
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La Lliga Nacional i la Copa 
d'Europa 

Ja entrdda la dècada dels 60, concre
tament la tempomda 64-65, es va 
crear la I Lliga Nacional. però sense 
adoptar-se encam el sistema de lliga 
tots contm tots. Aquella primerd lliga 
es va jugar en dues fases. La primera 
corresponia als campionats regionals i 

la segona a la fase final, on es van 
reunir els vuit millors equips, quatre 
de catalans i quatre de la resta de 
l'estat. La fase final d'aquesta prime
ra Lliga Nacional es va jugar al Palau 
Municipal d'Espons de Barcelona i 
l'honor de guanyar-la va recaure en el 
Voltregà, que en aquell temps era 
prdcticament la selecció nacional. 
Un any després de la creació de la 
Lliga Nacional i grdcies al treball de 
Victorià Oliveras de la Riva, en aquell 
temps president de la RRS, va néixer 

la Copa d'Europa de clubs, que es 
conveni ria en la plataforma d'èxit de 
molts equips espanyols. Aquella pri
merd edició de la Copa d'Europa, a la 
qual només van panicipar-hi quatre 
equips (Voltregà, Henen d'Aleman
ya, Gujan Mestra.'i de França i Mon7.a 
d'Itàlia), la va guanyar l'equip de Sant 
Hipòlit, format per homes llegendaris 
com Vilella, Barguñó, Parella, Hum
ben Ferrer i Salarich. 
Pel que fa a les competicions de se
leccions nacionals, des de 1956 Euro
peus i Mundials s'havien separat i es 
disputaven en anys alterns. Amb la 
sepamció Espanya no va tenir gaire 
son, doncs l'any 1957 va conquerir el 
títol europeu i fins l'any 1969 no el 
va tomar a guanyar, mentre que el 
Campionat del Món va haver d'espe
rar-se fins l'any 1964, que es va cele
bmr una altm vegada a Barcelona, per 
conquerir-lo, repetint l'any 1966 a 
Sao Paulo (Brdsil). 

El Reus de les sis copes 

Passat l'equador de la dècada dels 60, 
un equip de fom de la província de 
Barcelona, el Reus Deponiu, va ini
ciar una fructífera etapa en la qual va 
encadenar títol rem títol de la mà 
d'homes que han fet història, com 
Santi García, els germans Villalonga, 
Joan Sabater, Rabassa, Salvat, Boro
nat, Olivé, més tard Gimlt, etc. 
L'equip roig i negre va guanyar tres 
Lligues Nacionals abans que aquesta 
competició es convenís a la tempord
da 69-70 en l'actual Divisió d'Honor, 
cinc de consecutives després del canvi 
de sistema i tres copes d'Espanya, 
convenint-se en el dominador absolut 
del panomma nacional al final de la 
dècada dels 60 i principis dels 70. 
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Allò que li va donar però més prestigi 
al Reus Deportiu va ser la Copa d ' Eu
ropa, competició en la qual va encade
nar sis títol s consecutius entre 1967 i 
1972, guanyant-se el sobrenom de 
"Reus de les sis copes". Els duels amb 
el Monza, Novara, Benfica o el mateix 
Voltregà van despertar grans passions 
en aquella època d 'or per a l' hoquei 
espanyol, que també a nivell de selec
cions brillava amb llum pròpia. 
Amb homes com Santi García, Vila, 
Villalonga, Nogué, Carbonell, etc. i 
de la mà de Pere Torras, en aquella 
època seleccionador nacional , Espan
ya va seguir guanyant títol s impor
tants al principi de la dècada dels 70, 
com els Mundial de San Juan-70 i La 
Corunya-72, mentre que els títols eu
ropeus se li seguien negant i eren per 
a l'equip portuguès dels Ramalhete, 
Rendeiro, Livramento, Xana, etc. 

La era del Barça ... i el Liceo 

Ja entrats en els 70, i amb la paulatina 
retirada de les seves principals figu
res, el Reus Deportiu va anar perdent 
potencial i dos equips van agafar el 
seu relleu: el Barça i el Voltregà. Els 
duels entre aquests dos equips van 
passar a ser el denominador comú de 
la dècada dels 70 al nostre país. 
Barça i Voltregà es van anar repartint 
els títols de Lliga, Copa i Copa d' Eu
ropa, però quan el club de Sant Hipò
lit va perdre aquell llegendari equip 
format per Cabanes, Ordeig, Humbert 
Ferrer, Nogué i Recio, els blaugrana 
es van quedar sols i van acaparar l'he
gemonia de l 'hoquei espanyol i inter
nac ional. 
Amb un gran psicòleg a la banqueta 
com Josep Lorente, i amb jugadors 
com Trullols, Vilapuig, Villacorta, 

Centell, Torres, Brasal i més tard els 
L1onch , Torner, Pauls, Ayats, etc., el 
Barça es va fartar de guanyar títol s 
entre finals dels 70 i principis dels 80. 
Sis lligues consecutives entre 1977 i 
1982 i vuit Copes d 'Europa també se
guides entre 1978 i 1985 donen fe de 
la superioritat blaugrana en aquest pe
ríode. Això va provocar que en aques
ta època la selecció espanyola fos for
mada quasi exclusivament per 
jugadors del Barça. 
En aquest període de temps van néi
xer també dues competicions interna
cionals de clubs més: la Recopa (tem
porada 76-77), que va conquerir 
l 'Oeiras portuguès; i la Copa CERS 
(temporada 80-81), que va guanyar el 
també portuguès Sesimbra en les 
seves primeres edicions. 
L'hegemonia del Barça, però. va que
dar compromesa arran de l'aparició 
del Liceo de la Corunya, un equip for
mat a base de talonari i nodrit princi
palment per jugadors catalans i argen
tins, que va començar a posar en 
dificultats als blaugrana i que a la 
temporada 82-83, després que a la 
campanya anterior guanyés la Copa 
CERS, va ser el primer equip no cata
là en conquerir el títol de lliga. Si tres 
temporades abans, la 79-80, el Cibe
les d'Oviedo havia estat el primer 
equip no català en guanyar un títol 
nacional en batre al Barça a la final 
de copa jugada a Salamanca, el Liceo 
era el primer en guanyar la lliga, però 
amb un equip més potent i amb més 
futur que l'asturià. 

Expansió mundial 

Si tradicionalment Portugal i Espanya 
es venien repartint tots els títols inter
nacionals en disputa des de la Segona 

Guerra Mundial, el final de la dècada 
dels 70 i principis dcls 80 va signifi 
car l'aparició d 'una nova alternativa a 
l'hoquei d 'aquest dos països. El pri
mer en trencar aquesta hegemonia in
ternacional va ser l' Argentina que, de 
la mà del s germans Martinazzo, Andi
no, Agüero, Cori a, Rubio, etc., va 
guanyar el Mundial de l'any 1978 a 
San Juan i després, l' any 1984, va re
petir a Novara (Itàlia). Era un mo
ment en què l' hoquei estava en plena 
expansió. 
La prova d'aquesta expansió es va fer 
evident al Mundial de 1980 a Xile, 
que va guanyar Espanya, en el qual 
van participar-hi 16 equips, però es
pecialment en el de Portugal-82. 
guanyat pels lusos, en el qual s' hi van 
donar cita 22 seleccions nac ionals, rè
cord absolut de participació en un 
Campionat del Món. Aquesta massiva 
participac ió no era però positiva per a 
l'hoquei sobre patins, doncs les dife
rències entre els diversos equips eren 
massa evidents i els resultats d'escàn
dol (com el 56-0 de Suïssa a l' Índia 
l' any 80, que segueix mantenint-se 
com a rècord mundial ) no contribuïen 
pas a donar interès a la màx ima com
petició internacional. 
Era ev ident que s'hav ien de prendre 
mesures i la FIRS ho va fer separant 
el Campionat del Món en les catego
ries "A" i "B". Aquesta divisió es va 
estrenar l'any 1984 pel que respecta 
al Mundial "A" , en el que van partici
par-hi només deu scleccions, amb la 
qual cosa es va guanyar en emoció i 
espectacularitat , mentre que l'any 
1986 es va jugar a Mèxic el primer 
Mundial "B", que va guanyar Ale
manya Federal. El nou sistema de 
competició, que es manté vigent avui 
en dia, va donar un altre interès als 
Campionats del Món, doncs només 
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els millors tenien accés a la categoria 
"A", que perdien els tres darrers clas
sificats. 
La defin iti va consolidac ió de l'hoquei 
ita li à, que va començar a donar els 
seus fruit s a mitjans dels anys 80, va 
acabar de conformar el panorama in
ternac ional de l ' hoquei sobre patins. 
Itàlia. campiona del món els anys 
1986 i 1988, es va incorporar a l'élite 
internac ional, però no només a nivell 
de selecció sinó també a nivell de 
clubs, doncs Novara, Roller Monza i 
Hockey Monza van començar a incor
porar els seus noms al palmarès de les 
competicions europees. 

El panorama actual 

Avui en dia, doncs, Espanya (actual 
campiona de l món), Ità lia, Portugal i 
Argentina son els països que dominen 
e l concert internac ional i que, cíclica
ment , s'estan repartint els títols en els 
darrers anys, tant a nivell de selec
cions nac ionals com de clubs. 
AI darrera dels quatre grans hi ha un 
grupet d 'equips capaços de guanyar 
en un moment donat, Xile, Estats 
Units, Alemanya Federal i Holanda. 
L ' hoquei sobre patins es practica ac
tualment als cinc continents, havent
se notat una especial progressió, pel 
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que respecta al nombre de països que 
e l practiquen, a Àsia. A Europa, bres
so l d 'aquest esport , s' ha observat 
però una petita regress ió i els màx ims 
dirigents de l ' hoquei mundial estan 
lluitant amb totes les seves forces per 
implantar-lo als països de l'Est apro
fitant els canvis polítics que en ells 
s ' han produït darrerament. 
Pel que fa a Espanya, Catalunya conti
nua essent la màx ima potència quant a 
nombre d 'equips i qualitat , notant-se 
però una extraordinària progressió a 
l' hoque i gallec que, gràc ies al "boom" 
del Liceo de La Corunya (que s' ha 
convertit en l'entitat d 'aquest esport 
amb major nombre de socis), ha acon
seguit col·locar i consolidar a dos 
clubs de la seva capital en la màx ima 
categoria espanyola. A la resta d ' Es
panya, malauradament, l'hoquei conti 
nua sense consolidar-se. Només a As
túries, encara que darrerament sense 
sort amb els seus equips d 'élite i en 
menor mesura al País Basc, Madrid, 
Canàries, Balears i Andalusia, hi ha 
una mínima presència d 'equips d ' ho
quei sobre patins. 
El fet que aquest esport es practiqui 
en petites poblac ions (Noia i Iguala
da, campions de lliga els anys 88 i 89, 
en són un clar exemple) és un seriós 
hàndicap per a la seva consolidació 
com a esport de masses. 

Tampoc el reglament ajuda a fer-lo 
més espectacular, malgrat els intents 
per canviar-lo. L'eixamplament de les 
porteries (la primera als anys 60 i la 
segona aquesta mateixa temporada), 
l'introducció de la línia d' antijoc (a 
principis d 'aquesta dècada) i l'adop
ció del sistema de "play-ofr' a la lliga 
(des de la temporada 88-89), no han 
donat els fruits esperats i només la 
seva implantació a grans ciutats de tot 
l' Estat, un canvi a fons de les seves es
tructures (excepte mitja dotzena 
d 'equips, els clubs espanyols conti
nuen tenint una estructura totalment 
amateur) i una revisió a fons de l seu 
reglament poden fer que l' hoquei 
sobre patins doni el pas de finitiu cap a 
l'esport -espectac le, que és a llò que 
avui en dia reclama l'espectador. 
Aquesta situac ió, repetida a nivell in 
ternac ional, fa que, malgrat que l' ho
que i sobre patins serà esport de de
mostrac ió als Jocs Olímpics de 
Barcelona-92, el seu futur olímpic 
(aspirac ió perseguida des de la crea
ció de la Federac ió Internac ional 
l'any 1928) es continuï veient força 
negre. Una cinquantena de països afi 
liats a la FIRS i les caduques estruc
tures actuals no semblen raons sufi 
cients perquè aquest esport assoleixi 
la seva vella aspiració, almenys en un 
futur immediat. 
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