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1. Introducció
1

L’objectiu d’aquest treball de recerca és explicar la història del hockey femení a Terrassa des
dels orígens fins al 92. La meva principal motivació va venir donada per la circumstància que
sóc jugadora de hockey i el meu entorn familiar sempre ha estat vinculat amb aquest món. El
fet que Terrassa fos la primera ciutat d’Espanya que acollís aquest esport i que segueixi sent
un element identificatiu d’aquesta ciutat també em cridava l’atenció.
La meva primera sorpresa, en iniciar la recerca de fonts, va ser descobrir que hi ha molt poca
informació escrita sobre la història del hockey local i espanyol i en el cas de les dones és
pràcticament inexistent. Tot i que, recentment, existeix una certa preocupació per escriure la
història dels diferents clubs de la ciutat. Així, hi ha en procés tres projectes interessants com,
per exemple, el del Toni Nogués, que està fent un esforç molt important de recollida,
restauració i classificació de material de hockey del Club Deportiu Terrassa Hockey (CDTH),
amb la col·laboració de Xavi Planas en l’àmbit del tennis i el frontó; el de la Berta Ribé i Maria
Plans, que estan elaborant la història del CDTH; i el del Ton Freixa i Josep Papell que també
estan fent una recollida de documents i dades de l’Atlètic Terrassa Hockey Club (ATHC).
No he pretès fer una història que es limiti a fer un recull de dades sinó que l’he volgut omplir
d’humanitat a través de les experiències i vivències que m’han explicat els seus protagonistes.
El procediment que he utilitzat ha estat el de l’entrevista oral i, posteriorment, n’he fet la
transcripció escrita, que ha estat la base pel meu discurs. No solament m’he limitat a les
paraules dels entrevistats sinó que també he contrastat la informació que em facilitaven a
través de documentació privada que posseïen o que he localitzat a la Biblioteca Central de
Terrassa, la Federació Catalana de Hockey (FCH), la Real Federación Espanyola de Hockey
(RFEH) i en alguna pàgina web.
La meva intenció ha estat fer un treball divulgatiu d’aproximació a aquest tema. A partir d’aquí
es podrien fer altres estudis posteriors de recerca més exhaustiva fent una anàlisi més
detinguda de la premsa esportiva de les diferents èpoques o una recerca a través dels diferents
arxius de la ciutat, tot i que algun intent en aquest sentit que s’ha fet fins ara no ha estat gaire
productiu per la manca d’informació, com per exemple a l’arxiu Tobella.
A l’hora de decidir els entrevistats he planificat que fossin de diferents èpoques i àmbits
(jugadores, àrbitres, entrenadors, seleccionadores, membres de junta, membres federatius...).
En funció del paper que tenia l’entrevistat dins d’aquesta història, em veia obligada a canviar el
tipus de preguntes i l’estructura de l’entrevista. Aquest treball és fruit de les converses amb
Salvador Ycart, fill d’Enric Ycart, primer preparador físic del CD Terrassa femení a la dècada
del 40 i 50; Mariona Castañé, neboda de Maria Gràcia Castañé, component del primer equip de

1

Hockey: Al llarg de tot el treball, utilitzo aquest anglicisme perquè és el terme comú utilitzat per tots els
practicants i dirigents de clubs i federacions d’aquest esport. La forma catalanitzada és hoquei.
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Sección Femenina i del CD Terrassa entre els anys 30 i 60; Antònia Dalmases, jugadora del
primer equip de postguerra de Sección Femenina als anys 40; Anna Sáenz, jugadora de
Sección Femenina i del CD Terrassa entre els anys 40 i 60; Quima Barba, jugadora de Sección
Femenina i del CD Terrassa, primera àrbitre femenina i primera seleccionadora nacional
femenina a la dècada dels 40, 50 i 60; Martí Colomer, president de la Federació Catalana de
hockey a la dècada dels 70 i president de la Federació Espanyola de hockey a la dècada dels
90 i la primera dècada del segle XXI; Núria Pons, jugadora de Sección Femenina i del CD
Terrassa entre els anys 40 i 60; Santi Ventalló, entrenador a finals del anys 50 i inicis dels 60 i
membre de la junta del CD Terrassa; Carme Llongueras, jugadora internacional del CD
Terrassa a la dècada dels 60 i dels 70; Miqui González, entrenador de l’ATHC a la dècada dels
70; Mercè Corbera, jugadora pionera de l’ATHC a la dècada dels 70, 80 i 90; Rosa Sanz,
jugadora internacional i entrenadora del CD Terrassa a la dècada dels 70 i dels 80; Marta
Gallart, jugadora internacional i entrenadora del CD Terrassa a la dècada dels 70 i dels 80;
Bàrbara Ruiz, jugadora de l’Egara i del CD Terrassa a la dècada dels 80; Anna Maiques,
jugadora internacional del CD Terrassa a la dècada dels 80 i 90 i component de l’equip
espanyol que va obtenir la medalla d’or als Jocs Olímpics del 92; Núria Olivé, jugadora
internacional del Línia 22 a la dècada dels 80 i 90 i component de l’equip espanyol que va
obtenir la medalla d’or als Jocs Olímpics del 92.
He estructurat el meu treball a partir d’un eix cronològic. Inicialment, he descrit en què
consisteix aquest esport i l’he contextualitzat en un marc històric: la seva introducció a la ciutat
de Terrassa i un breu apunt sobre la història del hockey masculí per tal de partir d’una base i
poder establir paral·lelismes amb el femení. El cos del treball s’ha basat en la descripció de
l’evolució del hockey femení: els seus èxits, les seves dificultats i la seva vinculació amb els
diferents clubs que apareixen a la ciutat; per continuar amb la seva consolidació gràcies a la
medalla d’or aconseguida per la Selecció espanyola en els Jocs Olímpics de Barcelona’92.
Finalment, com a conclusió, he fet una síntesi i valoració de la informació que he obtingut amb
la recerca.
L’elaboració d’aquest treball m’ha aportat una gran dosi de complicitat afectiva amb els
entrevistats. Per això, com a agraïment, m’agradaria que aquest estudi aproximatiu fos un petit
homenatge a aquelles jugadores i simpatitzants del hockey femení terrassenc que han fet
d’aquest esport una forma de vida i un motiu de diversió, amb la voluntat que no quedi en l’oblit.
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2. Definició i breu història del hockey
El hockey és un esport col·lectiu practicat entre dos equips d’onze jugadors que consisteix a
colpejar una bola amb un estic cap a la porteria contrària defensada per l’equip rival per
introduir-la-hi. Existeixen tres tipus de hockey: hockey sobre gel, hockey herba i hockey patins.
2

Aquest treball pretén centrar-se en la modalitat del hockey herba .
El hockey és un esport molt antic.
Existeixen proves que ja es jugava fa
més de 4000 anys i en llocs tan distants
com Egipte, Grècia, Amèrica Central,
Pèrsia, Xile... És l’esport col·lectiu més
antic

del

món.

L’únic

joc

d’equip

practicat en els Jocs Pitics, Ístmics i Fig.1 - Baix relleu que figurava en les restes de la muralla de
Nemeus de l’antiga Grècia.
Temístocles (514-449 aC) Mostra dos jugadors d’un primitiu
3
Hi ha testimonis que el hockey ja es hockey realitzant un "bully ". (Foto extreta de Seréis campeones

practicava a Anglaterra a finals del s. Xll i

(Guías de deportes olímpicos),llibret publicat per La Vanguardia
(1991)).

a la catedral de Barcelona també hi ha
un relleu de talla en un cadirat del cor, probablement del s. XVl.
Sembla ser que el primer cop que es juga a hockey modern és a les escoles angleses a principi
del segle XIX, i és al 1861 que es crea el primer club de hockey, el Blackheath Football and
Hockey Club. El 1852 l’anglès Harris ja havia elaborat les primeres regles oficials i al 1907
s’estableixen la majoria de regles vigents actualment, tot i que el hockey ha estat sempre un
esport en contínua evolució.
A la dècada dels 80 del mateix segle XlX les dones comencen a practicar-lo i, a la dècada
següent, es comencen a jugar partits internacionals i s’inclou el hockey als Jocs Olímpics. Tot i
així, el hockey, no s’introdueix a Espanya, com a esport, fins al 1907. Els inicis del hockey
espanyol es troben a Catalunya, Madrid i San Sebastián.
La Federació Internacional de Hockey (FIH) va ser creada el 1924. La primera copa del món
masculina de la FIH es va celebrar el 1971, i la femenina el 1974.
Actualment, el hockey herba ocupa el segon lloc mundial en popularitat pel que fa a jocs
col·lectius a l’aire lliure, després del futbol. Els principals països dominadors d’aquest esport
són Alemanya, Holanda, Anglaterra, Argentina, Austràlia i Espanya; tot i que, en un principi,
havien estat Índia i Pakistan.

2

3

Hockey herba: nom general que inclou tant els camps de terra batuda com els d’herba natural.

3

Bully: sac inicial del partit que consistia a colpejar tres cops els estics entre els oponents per tal de
disputar qui s’enduia la pilota.
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3. Terrassa: orígens del hockey espanyol (1910 – 1934)
A inicis del segle XX, els intel·lectuals elogien la vida esportiva com a símbol de modernitat.
Les classes benestants terrassenques es mostren sensibles a aquesta modernitat i potencien
l’afició per practicar esports com el futbol, el ciclisme, el tennis, l’excursionisme... als quals
s’afegeix el hockey. El model el troben a Gran Bretanya, la qual no només és un referent
industrial pels empresaris terrassencs sinó que també ho és a nivell esportiu, com a bressol
dels esports moderns.
Terrassa és la primera ciutat d’Espanya on es comença a jugar a hockey, concretament l’any
1910. Aquest esport va ser importat per estudiants fills d’empresaris terrassencs que van anar
a estudiar a Anglaterra. Curiosament, el hockey neix els mateixos dies en què Terrassa està
paralitzada per una de les vagues obreres més dures de la història del proletariat local.
El 1907 es crea el Barcelona Hockey Club. Aquest equip utilitzà el camp de la Universitat i fou
dissolt poc després. Els seus jugadors passaren al RCD Espanyol. Però el primer equip de
hockey complet amb jugadors no estrangers, que seguia el reglament oficial del hockey i que
tingué continuïtat, va ser l’equip

terrassenc que va crear l’Ateneu Calassanci, una entitat

cultural i esportiva local. L’equip era el Lawn Hockey Club Calassanci, creat el 1910. El 1912 se
celebra al camp del Maurí (final de l’actual c. Salmeron) de
Terrassa el primer partit oficial de l’estat espanyol entre el
Calassanci i el RCD Espanyol, l’equip local és derrotat per
2 a 7. L’any següent el Calassanci s’integrarà en el
Terrassa FC.
Amb això, s’inicien els dos nuclis que mantindran fins a
l’actualitat la pràctica totalitat del hockey català: Terrassa i
Barcelona. Tot i així, és destacable la gran afició que ha
mantingut sempre la ciutat de Terrassa, la qual ha ostentat
més fitxes per nombre d’habitants i fins i tot va donar el
nom d’aquest esport a un carrer de la ciutat.
En el context de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Fig.2 - El Carrer del hockey (foto extreta
hockey terrassenc pateix una crisi potenciada per la manca de la web de la FCH)
de contrincants.

Amb tot, va revifar-se gràcies a la

consolidació de nous clubs arreu de l’Estat, sobretot a Barcelona. Un dels equips més
destacats de Barcelona és el Real Polo Jockey Club, creat el 1912, el qual guanya el primer
campionat d’Espanya, celebrat el 1915, el mateix any en què es crea el Comitè de Hockey de
la Federació Atlètica Catalana. El 1918, però, ja es constitueix l’Associació de Hockey de
Catalunya (precedent de la Federació Catalana de Hockey), la qual decideix organitzar el
primer Campionat de Catalunya.
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El 1919 és l’any del llançament definitiu d’aquest esport a Terrassa. El recentment creat equip
dels “Lluïsos” (com eren anomenats popularment els membres de la Congregació Mariana)
s’integren al Terrassa FC i es constitueix oficialment la Secció de Hockey, embrió de l’actual
Club Deportiu Terrassa. El 1920 passa a denominar-se Terrassa Hoquei Club.
L’any 1922 el Campionat d’Espanya també esdevé oficial ja que s’acorda, a Barcelona, la
constitució de la Federació Espanyola. I l’any següent es constitueix oficialment la Federació
Regional de Hockey de Catalunya, presidida pel baró de Güell. El Campionat de Catalunya
esdevé així també oficial. No és fins a l’any 1929 que es constituirà l’Associació d’Àrbitres de
Hockey.
El Terrassa HC es proclama, per primera vegada, campió del campionat de Catalunya la
temporada 1925-26. Durant la temporada següent se celebra el primer partit de Catalunya
contra un equip format per jugadors de la resta d’Espanya. I aquest mateix any jugarà la
selecció espanyola contra Biarritz.
L’any 1928 és molt important per l’esport local perquè és la primera vegada que dos
terrassencs, tots dos jugadors de hockey, participen en uns Jocs Olímpics, a Amsterdam. A
partir d’aquest moment, el hockey terrassenc i català iniciarà els primers contactes
internacionals cercant enfrontaments contra equips estrangers. El 1931 s’organitza el primer
torneig internacional oficial, el Torneig Internacional de Clubs, amb seu a Terrassa i a
Barcelona, el qual enfronta els equips catalans a equips francesos i anglesos. S’inicia així una
llarga tradició organitzativa de partits a nivell europeu i mundial, alhora que també es cerquen
competicions a l’estranger. El hockey català adquireix, així, ressò internacional.
En aquests anys podem parlar del hockey com un esport hegemònic a la ciutat, recolzat pels
bons resultats a nivell català, estatal i internacional, que es viu amb tanta o més intensitat que
el futbol, i amb no menys popularitat, com s’aprecia en diferents notes de premsa.
L’any 1933 el Terrassa es proclama per primera vegada campió d’Espanya, al camp del c. Pi i
Margall, amb la presència de Francesc Macià, president de la Generalitat. El Terrassa FC es va
imposar a l’Atlético de Madrid per 3 a 0.
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4. Antecedents del hockey femení: les primeres aficionades de la
preguerra
Tot i que el primer partit oficial de hockey masculí es disputa l’any 1912 a la ciutat de Terrassa,
no serà fins l’any 1927 que es jugarà el primer partit oficial de hockey femení, el qual enfronta
dos equips de Barcelona, el Júnior i el Real Club de Polo (RC Polo). Dos anys més tard, es té
la primera notícia sobre la constitució d’un equip femení a Terrassa, el qual debuta el 12 de
juny en un partit contra les noies del RC Polo en què perden contra les barcelonines per 3 gols
a 0.
Les jugadores que integraven aquest primer equip femení de Terrassa eren: Hulda Zysset,
Camila Òdena, Carme Llorca, Rosa Campos, Antònia Duran, Laura Muñoz, Antònia Freixa,
Anita Samper, Margarida Sal, Núria Om, Maria Gràcia Castañé i la capitana Carme Blanch. I
les integrants del RC Polo eren: Elvira Farreras, Mercedes, Pilar i Maria Luisa Blasco, Lolita
Xauradó, Isabel Mayer, Mary Balseiro, Ángeles Batista, Montserrat Pla de Rubió i Tudurí,
Úrsula Milà, Núria Garcigoy, Balbina García-Blasco, Wati Noble, Epi Pearson, Susana
Fernández de Castro i Ana María Stitler.
Llegint els cognoms de les jugadores, hi ha dos aspectes que resulten curiosos. D’una banda,
la presència de cognoms estrangers, cosa que també es troba en els orígens del hockey
masculí, sobretot en jugadors establerts a Barcelona. De l’altra, la presència del mateix
cognom, cosa que ens porta a una constant històrica d’aquest esport: el fet que sigui practicat
per diferents membres d’una mateixa família. Ja des dels orígens, molts dels seus practicants
són atrets per algun membre de la família. Moltes noies es van animar a jugar gràcies als seus
germans.
Es

coneix

l’anècdota

que

Mariíta Abrisqueta, una noia de
San Sebastián, acompanyada
del

seu

germà

José

Luis,

jugador de la Real Sociedad, va
assistir al partit que van disputar
el Terrassa i el Polo l’any 1929.
Mariíta

va

tornar

a

San

Sebastián amb un estic que
havia

comprat

a

la

capital

catalana i va animar algunes Fig.3 – Les onze jugadores del Hockey Club de San Sebastián l’any 1934
seves amigues a formar l’equip (Foto cedida per Marta Gallart).
de la Real Sociedad. D’aquesta
manera es va fundar el primer equip femení basc.
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Fins l’any 1934, que se celebra el primer Campionat d’Espanya, no sembla que existeixi cap
competició oficial a Espanya. A Catalunya només existien dos equips femenins, el RC Polo i el
Terrassa i entre ells només es feien partits amistosos. L’absència de més equips rivals impedia
que existís un campionat d’àmbit català. L’any 1934 es va celebrar el primer Campionat
d’Espanya, el qual va ser guanyat per l’Atlético de Madrid, victòria que va repetir els dos anys
següents.
Segurament aquest interès de les dones de preguerra per sumar-se a la pràctica esportiva
respon a la mateixa voluntat modernitzadora que havia atret els homes uns anys abans, però,
en el cas de les dones, també es pot entendre dins el context dels nous aires democràtics i
republicans dels anys trenta, en què es potenciava l’accés de la dona al món laboral, l’educació
i la cultura i, per tant, es projectava una imatge de la dona més liberal, no reclosa només als
àmbits familiars, que lluitava per una igualtat respecte al món masculí.
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5. La trajectòria del Terrassa
5.1. La Secció Femenina (1939-1957)
Després de la Guerra Civil, el hockey masculí local es recupera amb rapidesa. Al primer
Campionat de Catalunya de postguerra (1941), el Terrassa ja aconsegueix la primera posició,
classificació que no abandona al llarg de tota la dècada i que de forma intermitent continua
durant la dècada següent. Entre el 1943 i el 1951 també obté 7 campionats d’Espanya i els
seus jugadors es converteixen en la base de la Selecció Espanyola d’aquells anys. El nombre
de fitxes federatives del hockey és superior a la resta d’esports locals, els quals també creixen
durant aquelles dues dècades.
Vinculat directament amb la ideologia franquista, als anys 40 apareix un equip masculí de vida
efímera, l’equip del Frente de Juventudes, el qual participa en el primer i únic Campeonato
Nacional organitzat per la Falange. Contràriament, el destí del hockey femení d’aquesta època,
marcat per aquesta mateixa ideologia dominant, està estretament lligat a la Secció Femenina.
Donat el fet que la Falange Española no permetia l’afiliació de
dones al partit, aquestes es van inscriure al Sindicato Español
Universitario (SEU), que, posteriorment, ocuparia un paper
important en la matèria d’Educació Física i esports universitaris.
Pilar Primo de Rivera juntament amb d’altres dones d’aquest
sindicat van ser les artífexs en la creació de Secció Femenina.
L’objectiu de Secció Femenina, creada l’any 1934 i que passaria a
formar part de l’aparell de l’estat amb la victòria franquista, era
reinstruir la dona retornant-la al seu estat d’inferioritat i submissió
respecte a l’home però, al mateix temps, es va preocupar de
potenciar diferents activitats formatives per a la dona com

Fig.4 - Símbol de la Falange.

l’Educació física, que es va convertir en assignatura obligatòria,
pel fet que una de les preocupacions fonamentals del règim era la salut i la higiene personal.
Gràcies a aquest fet, es va produir un gran augment en el nombre de dones que practicaven un
esport i el hockey no en va ser una excepció.
En la pràctica de l’esport femení, Secció Femenina no pretenia l’elitisme sinó que l’entenia com
un complement lúdic en la formació de la dona que permetia enfortir-la en la seva maternitat i,
d’altra banda, inculcava valors de disciplina i moralitat. Ara bé la pràctica esportiva quedava
reduïda a aquells esports que eren compatibles amb la condició femenina. El hockey,
juntament amb l’esquí, la natació, el handbol i el bàsquet, formava part dels cinc esports elegits
per Secció Femenina. Aquesta institució, a més, pretenia monopolitzar l’organització d’activitats
i competicions de l’esport femení i evitar la constitució de clubs esportius independents.
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El primer equip de postguerra de
Secció Femenina de Terrassa
es constitueix l’any 1939, el
mateix any en què es torna a
recuperar el Campionat Nacional
de Hockey. Aquest equip estava
integrat per: Joaquima Rossell,
Maria Gràcia Castañé, Milagros
Nadales, Concha Rossell, Lolita
Geis,

Antònia

Dalmases,

Clemència Barba, Anna Sáenz,
Eulàlia Oviedo, Lolita Sánchez,
Ramona

Rossell,

Sánchez, entre d’altres.

Soledad

Fig. 5 - Jugadores d’un dels primers equips de Secció Femenina. (Foto
cedida per Anna Sáenz)

A diferència del hockey masculí, acabada la guerra, el hockey femení local es troba en una
situació molt precària. El CD Terrassa intenta tornar a captar les jugadores de la preguerra
però, malgrat els esforços, no ho aconsegueix. Com que molt sovint no tenen suficients
jugadores per arribar a formar un equip complet, les noies terrassenques comencen a jugar
amb Secció Femenina de Barcelona, que integra jugadores de Terrassa i jugadores de
Barcelona, i competeix contra la Secció Femenina d’altres províncies d’arreu d’Espanya en
diferents Campionats Nacionals. Per tant, durant els primers anys de postguerra, les jugadores
combinen partits de Secció Femenina i del CD Terrassa, tot i que jugaven molt de tant en tant.
La convivència del CD Terrassa i Secció Femenina resulta un punt força polèmic ja que
existeixen algunes contradiccions en les declaracions de les diferents entrevistades. Tot i així,
si bé en algun moment es pot haver donat alguna alternança, tot fa pensar que l’equip del
Terrassa acaba desapareixent a mitjans dels anys 40 per falta de jugadores.

Fig. 6 - Fitxa federativa d’una jugadora de CD Terrassa (Carnet cedit per Santi Ventalló)
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Durant les dues primeres dècades del franquisme, només des de Secció Femenina s’impulsava
el hockey i s’organitzaven partits i campionats. Així doncs, moltes jugadores ho van viure com
una oportunitat per fer esport, tot i que alguna jugadora, com Maria Gràcia Castañé, va
retreure, a la revista “Al Vent”, que als inicis del franquisme: “Em vaig haver de posar la camisa
blava i cantar el “Cara al Sol”. Em feia una ràbia horrorosa, però ho vaig haver de fer per poder
jugar a hockey”.
Tot i que, en aquesta època, ja es fa alguna selecció de jugadores, encara no es pot parlar
estrictament de Selecció Nacional ja que no té un caràcter oficial. Només es jugaven partits
amistosos. Aquestes seleccions les solia fer alguna jugadora destacada amb una certa
experiència. Una d’aquestes jugadores va ser Pepa Chavarri. Com a mínim, les jugadores
terrassenques Quima Barba, Angelina Bach, Maria Gràcia Castañé i Núria Pons van formar
part d’alguna d’aquestes seleccions no oficials. Es recorden dos enfrontaments: un contra
Proteas i un altre contra unes americanes, tots dos partits jugats a Terrassa. I, en el cas de
Núria Pons, fins i tot va aconseguir viatjar a l’estranger, concretament a Lió i a Stuttgart. L’única
oportunitat, doncs, que tenien les jugadores de viatjar a l’estranger era amb la Selecció
Espanyola, tot i que, oficialment, no es va crear fins a finals dels anys cinquanta.
Diverses integrants de l’equip del Terrassa també havien aconseguit participar amb el SEU
(Sindicat Espanyol Universitari), cosa que els va permetre viatjar fora de Catalunya. Anna
Sáenz recorda: “La Clemència Barba i jo vam anar amb el SEU a Madrid perquè els faltaven
dues defenses. Va ser el primer partit que vam sortir a jugar fora de Catalunya. Me’n recordo
molt d’això perquè em va fer molta il·lusió.” En una segona ocasió també va viatjar a Saragossa
amb una altra companya d’equip, la Lolita Sánchez.
El dia 7 de juny del 1942,
en

plena

Segona

Guerra Mundial, Secció
Femenina de Barcelona
va jugar el seu primer
partit internacional contra
l’equip

alemany

Bund

Deutscher

Mädel

(Joventuts

Hitlerianes).

L’esdeveniment va tenir
molta

transcendència

perquè fins i tot Pilar Fig. 7 – Pilar Primo de Rivera rep oficialment l’equip alemany a l’ajuntament de
Primo de Rivera es va Terrassa (Foto cedida per Santi Ventalló).
desplaçar a Terrassa per rebre els oficials alemanys nazis que van assistir al partit.
L’Ajuntament de Terrassa va organitzar un acte de recepció i el terreny de joc es va omplir com
mai. Igual que les jugadores de Secció Femenina, les alemanyes també portaven un distintiu
feixista a la seva equipació, la creu gamada.
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Fig.8 – Recepció de l’equip alemany a l’ajuntament de Terrassa (Foto cedida per Santi Ventalló).

Fig.9 – Salutació del’equip falangista abans d’iniciar el partit (Foto cedida per Santi Ventalló).
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Molt sovint la manera d’iniciar-se en aquest esport era a través d’algun familiar o persona
propera però també, com que Secció Femenina controlava l’educació de l’Estat, s’incentivava
des de les escoles que les noies practiquessin esport i, en altres casos, l’aproximació ve
donada per la vinculació amb el Frente de Juventudes.
Dins d’un mateix equip, les components podien ser d’edats molt variades, podien jugar
conjuntament nenes de 13 anys amb senyores de 40 anys casades i amb fills ja que existia una
única competició femenina. De fet, i a diferència dels homes, no hi comença a haver
competicions de categories inferiors fins a finals del franquisme.
Aquesta activitat de la dona esportista no acabava de ser ben vista a nivell social perquè la
imatge ancestral que es tenia de la dona i que defensava el franquisme responia al model de la
dona abnegada, tancada a casa, cuidant-se de la llar i bolcada a la família i als fills. Molt sovint,
les noies, quan anaven a entrenar o a jugar hockey, rebien crits d’algun veí de l’estil: “Més et
valdria anar a fregar!”. Núria Pons comenta: “Hi havia de tot, però generalment no estava ben
vist. Quan alguna gent ens veia amb l’estic, el primer que ens deien era: “Les dones a la
cuina!”, i per això ens l’embolicàvem amb una cinta. Hi havia gent que no entenia que les noies
juguéssim a hockey”.
A més, la indumentària dels
esports
problemes

femenins
de

plantejava

moralitat.

La

mateixa Pilar Primo de Rivera
expressava sobre aquest tema:
“No sin dificultades, se estaba
avanzando en la formación de las
jóvenes [...] Es difícil hacerse una
idea

del

escándalo

que

en

algunas personas provocaba la
aparición de aquella juventud
faldicorta

compitiendo

en

los

estadios deportivos”.

Fig.10 - Jugadores de Secció Femenina (Foto cedida per Antònia
Dalmases)

L’equipació de Secció Femenina respon a aquesta voluntat de correcció en la vestimenta.
Consistia en un pitxi format per una faldilla pantaló que els arribava per sota genoll i una
camisa blava a sota. El pitxi de la Secció Femenina mostrava el distintiu que identificava la
Falange, el jou i les fletxes dels Reis Catòlics (emblema de les Juntes d’Ofensiva Nacional
Sindicalista (JONS)). Secció femenina, a més, es feia càrrec de totes les despeses de la
indumentària i de les competicions.
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Fig. 11 - Secció Femenina de Terrassa contra Sección Femenina de València l’any 1941 (Foto cedida per Santi
Ventalló)

Entre els entrenadors de Secció Femenina de Terrassa, hi havia Josep Maria Francino, (19391943) que va ser el primer entrenador de postguerra i Ton Aurell (1943-1957). Aquest últim va
ser el més significatiu d’aquesta etapa per tots
els anys que hi va dedicar. Enric Ycart, entre
els anys 40 i 50, també va col.laborar com a
preparador físic. Va ser el primer preparador
físic del Terrassa i, en concret, de les noies.
Aquest

entrenador

havia

cursat

estudis

d’educació física a l’escola americana La
Progresiva de Cuba. En general, però, els
entrenadors
professionals

d’aquesta
i

època

plantejaven

no

eren

entrenaments

rudimentaris que es basaven a passar i parar la
bola per anar adquirint control. Es treballaven
els aspectes tècnics bàsics d’aquest esport
partint del seu sentit comú i la seva pròpia
experiència

personal,

sense

grans

plantejaments tàctics.
Fig.12 – Document d’agraïment de l’equip
falangista terrassenc al preparador físic Enric Ycart
l’any 1941 (Document cedit per Salvador Ycart)
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Pel que fa als terrenys de joc, aquestes
primeres jugadores de postguerra, van
començar a entrenar i a jugar, com els
nois, al camp de terra batuda que
compartien amb el Terrassa FC, el qual
es

trobava

al

Carrer

Obispo

Irurita

(l’actual c. Pi i Margall). L’any 1945, però,
a causa d’unes polèmiques amb la secció
de futbol, la secció de hockey abandonà

Fig.12 - Camp del c. Obispo Irurita. (Foto cedida per Antònia

l’ús d’aquest camp. D’aquesta manera el

Dalmases)

Terrassa s’independitzava i, com a conseqüència, començava a crear el CD Terrassa.
Tot i els grans resultats dels nois a nivell competitiu, Terrassa tenia una mancança
d’infraestructures. I tal com li havia passat, cinc anys abans, al CD Harmonia Egara de nois
(creat el 1935), el Terrassa també es va quedar sense terreny de joc i es va veure obligat a
desplaçar-se al camp de futbol de Rubí, que es trobava al costat de l’estació, camp que
compartien amb el CD Harmonia Egara; i a Sant Cugat, en un camp de futbol municipal proper
al monestir; i, fins i tot, a Montjuïc (Barcelona). Tots aquests camps seguien sent de terra
batuda.
No va ser fins a l’any 1951 que s’inaugurà, a Terrassa, el camp municipal de la carretera
Castellar. Aquest camp fou compartit pels clubs del Terrassa, l’Egara i l’”Educación i Descanso”
(orígens de l’Atlètic Terrassa Hockey Club). D’aquesta manera es va poder evitar el
desplaçament dels diferents clubs fora de la ciutat.
L’única oportunitat que tenien les noies de no jugar amb terra batuda sinó amb herba natural
era quan viatjaven al nord de la península. Núria Pons comenta: ”Quan anàvem a jugar a
Santander jugàvem amb herba i, com que no estàvem acostumades, se’ns escapaven les
pilotes. Moltes vegades ens renyaven perquè, quan xutàvem, ens emportàvem l’herba del
camp”.
En els partits de nois d’aquesta època, existia una gran afició que omplia els camps els
diumenges. En canvi, pel que fa a les noies, Núria Pons explica: “Al camp hi havia vegades que
venia gent perquè després de nosaltres jugaven uns nois bons i la gent venia una mica abans,
però, si no, sempre era buit. La família normalment venia quan hi havia esdeveniments
importants. El hockey femení s’ha posat més de moda des que van participar als Jocs
Olímpics”.
Cap a finals dels anys 50 les noies terrassenques es van anar desvinculant de Secció
Femenina i van decidir, junt amb les jugadores de Barcelona, de formar un equip conjunt, el
TARBA (acrònim de la unió de “Tarrasa” i Barcelona). Aquest equip va tenir una vida molt
efímera, ja que de seguida es va crear el CD Terrassa.
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5.2. La integració en el Club Deportiu Terrassa Hockey (1957- 1972)
A finals dels anys 50 i a la dècada dels 60, el discurs falangista s’esgota i resulta anacrònic a
causa

dels

canvis

desenvolupament

socials

del

industrial

i

l’obertura exterior d’Espanya cap a
Europa. Coincidint amb aquesta
situació, les jugadores de Terrassa
senten una certa inquietud per
formar un equip nou desvinculat de
Secció

Femenina.

Finalment,

aquest equip, promogut sobretot
per Angelina Bach, es crea l’any
1957 amb el nom de Club Deportiu
Terrassa (CDTH). Les integrants Fig. 13 – Jugadores d’un dels primers equips del CD Terrassa. A la foto
d’aquest primer equip eren: Núria només apareixen les jugadores que van disputar aquest partit (Foto
Pons, Carmina Batalla, Nati Feliu, cedida per Anna Sáenz)
Carme Ventalló, Angelina Bach, Anna Sáenz, Cati Morán, Maria Gràcia Castañé, Quima Barba,
Milagros Nadales, Lolita Sánchez, Teresa Uriel, Tere Morán, Luisa Aliaga, entre d’altres. Tot i
iniciar una nova etapa, la diferència d’edats dins l’equip seguia sent molt àmplia.
Mercedes Oliveró, regidora provincial d’Educació Física de la Secció Femenina i delegada
federativa de totes les federacions esportives femenines, va lluitar molt per aconseguir federar
els esports femenins. Quima Barba explica: “Les federacions van començar a acceptar equips
femenins de clubs i vam començar a fer campionats federatius. Llavors la Secció Femenina es
va anar retirant. Sección Femenina va formar els seus equips Medina (que eren els equips de
la Falange i es trobaven a cada comunitat autònoma, el Medina de Barcelona, el Medina de
Madrid...), però ja era més federatiu que no pas de Secció Femenina.” Així doncs, la federació
es va anar imposant davant de Secció Femenina i els diferents equips Medina van entrar a
formar part de les competicions federatives.
El mateix any 1957 se celebrà el primer campionat d’Espanya a càrrec de la Federació, i no de
Secció Femenina. L’equip terrassenc, entrenat per Lluís Francino, Santi Ventalló i Ton Aurell
com a delegat, va iniciar una de les seves èpoques daurades guanyant el Campionat
d’Espanya d’herba l’any 1958. Durant sis anys consecutius (del 1958 al 1963), i, posteriorment,
també els anys 1966, 1968, 1969 repetiren la mateixa victòria. En canvi, el 1964, 1965 i 1967
es van haver de conformar amb el subcampionat. De l’any 1958 al 1968, les terrassenques
també es van proclamar campiones de Catalunya en nou ocasions, l’excepció van ser els anys
1963 i 1967, en què va guanyar el Polo. És indiscutible que, si bé el hockey masculí del CD
Terrassa havia brillat a les dècades dels 40 i 50, les noies els van prendre el relleu a la dècada
dels 60.
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Al mateix temps, a partir
d’aquesta època, es van
iniciar

les

competicions

d’una nova modalitat de
hockey, el sala, en què les
noies

del

Terrassa

van

aconseguir la medalla d’or
en

els

Campionats

d’Espanya dels anys 1965 i
1966.

Els

Campionats

d’Espanya de sala es feien
conjuntament

amb

Fig.14 – Equips de les veteranes i les joves del CD Terrassa. Aquest últim,
entrenat per Santi Ventalló i Lluís Francino. (Foto cedida per Núria Pons).

els

d’herba. Posteriorment, però, van començar a celebrar-se en dates diferents. I, com que ni les
jugadores ni el club no tenien suficient solvència econòmica per costejar el cost dels
campionats d’Espanya, es van veure obligades a renunciar a més d’un campionat de sala.
Entre els entrenadors d’aquesta època daurada van destacar, a part dels ja esmentats Lluís
Francino, posteriorment seleccionador nacional masculí als Jocs Olímpics de Roma’60 i
Tòquio’64, i Santi Ventalló, posteriorment jugador internacional participant als Jocs Olímpics de
Tòquio, Toni Codinas, Eduard Torres, Emili Garcia, Josep Ros i Miquel Guilà. Tots aquests
entrenadors pertanyien al mateix club i s’oferien voluntàriament a entrenar les noies sense la
necessitat de cap formació específica prèvia. Es basaven en la seva pròpia experiència i
transmetien a les seves jugadores allò que ells mateixos havien après dels seus propis
entrenadors. L’equip tècnic de l’equip estava format, bàsicament, per l’entrenador. El pare
d’alguna jugadora col·laborava com a delegat i, molt excepcionalment, hi havia un preparador
físic. Cap dels integrants de l’equip tècnic rebia cap subvenció econòmica per l’esforç i el temps
invertit.
Les jugadores, a diferència de l’època de Sección Femenina, també s’ho havien de pagar tot.
Si havien de competir lluny, com que moltes noies no solien treballar, es veien obligades a
obtenir diners com fos i, fins i tot, demanaven col·laboració econòmica a les fàbriques. De fet,
fora de la cessió d’algun camp municipal i d’alguna petita subvenció per part de les
administracions i de la Federació, el hockey de club sempre s’havia hagut de mantenir amb
recursos propis i els clubs no disposaven de grans capitals. El tren i l’autocar eren els
transports més freqüents que utilitzaven per viatjar arreu d’Espanya, ja que eren els més
econòmics. Si el campionat era a Cadis o a Ourense, s’estaven dos dies dalt del tren o
l’autocar.
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Les jugadores recorden moltes anècdotes curioses d’aquests campionats.Com a exemple,
Núria Pons relata que no van poder disputar el primer partit d’un campionat a Madrid perquè “El
revisor del tren ens va oferir que anéssim a l’últim vagó i d’aquesta manera podríem dormir.
Quan vam arribar a Saragossa,
estàvem totes dormint i aquell
vagó l’havien de deixar allà.
Quan ens vam despertar, ens
vam

adonar

Saragossa

que
amb

érem
el

a

vagó

desenganxat de la màquina i
vam haver d’esperar el pròxim
tren”. Com que no existia la
figura del cap d’equip, als
campionats

d’Espanya,

les

solia acompanyar una senyora Fig.15 – Les jugadores del CD Terrassa en un viatje a Alacant (Foto cedida
que les controlava, que sovint per Carme Llongueras).
era una exjugadora.
El hockey femení espanyol es consolidava a poc a poc i aparegueren nous rivals en la
competició entre clubs catalans com ara, entre d’altres, el Júnior, el Polo, el Medina , el
Picadero, el Sarrià, el Club de Tennis Barcino, el Card... I en els Campionats d’Espanya
participaven equips de Madrid (Atlètic de Madrid, Club de Campo), València, Bilbao, Santander,
San Sebastián (Real Sociedad), La Coruña, Cádiz, León…
L’equip terrassenc, tot i competir arreu d’Espanya i guanyar molts campionats, encara no
competia fora de la península. L’única oportunitat que tenien de viatjar a Europa era amb la
Selecció Espanyola. Tot i així, el CD Terrassa va organitzar diversos tornejos internacionals a
les seves instal·lacions, cosa que va permetre que les jugadores competissin amb rivals
estrangeres.
Aquest equip femení va seguir entrenant, igual que a l’època anterior, al camp municipal de la
Carretera Castellar. L’any 1961, però, en commemoració del cinquantenari del CD Terrassa,
van començar a construir les instal·lacions de la Zona Olímpica (Avinguda Abad Marcet), les
quals s’havien de compartir amb l’ATHC. Entre els actes de celebració d’aquest esdeveniment,
cal destacar les primeres “12 hores de hockey sobre herba” i el primer Torneig Internacional
biennal. L’any 1962 el camp municipal de la carretera Castellar desaparegué a causa de la
famosa riuada; per tant, el CD Terrassa es va veure obligat a jugar, provisionalment, a Montjuic
i al Pla del Bonaire a l’espera de la finalització de les obres de les noves instal·lacions. A
diferència de la resta de camps, que eren tots de terra batuda, el camp de Montjuic era l’únic
camp d’herba natural de Catalunya, el qual havia estat construït en motiu del cinquantenari del
hockey espanyol l’any 1957. La base dels entrenaments en el hockey herba era parar i passar
la pilota, ja que els camps eren molt irregulars i la pilota es desviava fàcilment.
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Pel que fa al hockey sala, en uns inicis entrenaven i jugaven a la pista del San Fernando del c.
General Sanjurjo (actual c. Salmerón) i, posteriorment, van passar a una pista del Carrer Sant
Pere que els cedia la Falange. Tal i com recorda Carme Llongueras: “Jo jugava pel Terrassa
però fèiem reunions i jugàvem en una pista que era de la Falange Espanyola al carrer Sant
Pere. Encara em recordo, quan anàvem a jugar, algunes noies encara cantaven cançons de la
Falange”.
A diferència del hockey herba, que entrenaven molt d’hora al matí perquè no tenien llum
artificial, amb aquesta modalitat acostumaven a entrenar tard a la nit i havien de pagar la
despesa de llum.
Quima Barba, jugadora del Terrassa des d’inicis dels anys 40, incitada per Mercedes
Corbacho, delegada nacional de Secció Femenina, es va convertir en la primera
seleccionadora espanyola femenina oficial l’any 1965, càrrec que ocupà al llarg de tres anys.
En el primer equip oficial que va configurar ja hi van constar tres representants rellevants del
hockey terrassenc i espanyol: Carme Llongueras, Carme Blanch i Montse Folch, totes elles
jugadores habituals de la selecció espanyola d’aquells anys. Santi Ventalló comenta: “Aquestes
noies de seguida van aprendre a jugar molt bé a hockey. I el seu esperit lluitador les va portar a
totes tres a ser grans jugadores de hockey i jugadores internacionals. I això va ser d’un gran
atractiu per a les altres noies perquè aquestes sí que van començar a viatjar amb la selecció. I
fins i tot van ser capitanes de l’equip d’Espanya. Això va ser un model per a moltes noies que
van venir després”.
Un cop finalitzada la seva etapa com a entrenadora de la selecció, Quima Barba, decidí
emprendre camí dins el món de l’arbitratge i realitzà un curs de formació. Va ser nomenada
àrbitre oficial i dirigí partits femenins durant els anys 1969 i 1970. D’aquesta manera es va
convertir en la primera àrbitre femenina i va aconseguir ser nomenada millor àrbitre en un
campionat d’Espanya de sala a Vigo i de hockey herba a Madrid. Els àrbitres, igual que els
entrenadors, en aquella època tampoc cobraven.
Pel que fa a la indumentària, les noies del Terrassa portaven una camisa blanca amb un jersei
vermell de coll de pic sense mànigues a sobre que portava l’escut del club, i una faldilla de
plecs blanca sobre genoll que solien fer-se elles mateixes o bé una modista. Les noies
abandonen, doncs, la faldilla-pantaló i el hockey es va convertir en l’únic esport d’equip que
incloïa la faldilla en la seva equipació.
Més endavant, les jugadores van començar a cansar-se d’aquella equipació. Com diu Carme
Llongueras: “A nosaltres no ens agradava com anàvem vestides i sempre demanàvem que ens
canviessin l’equipació però ens deien que no”. Finalment, van decidir dissenyar-se una nova
equipació d’amagat que consistia en un polo vermell i una faldilla sense plecs blanca amb una
ratlla vermella a cada costat, que copiava el disseny d’una faldilla d’una pel·lícula americana
que havia vist la Carme Llongueras. Amb aquesta nova indumentària, van tenir l’atreviment de
presentar-se a un campionat d’Espanya i, posteriorment, el club va retirar l’equipació vella.
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Fig. 16 – Evolució de l’equipació del CD Terrassa (Fotos cedides per Carme Llongueras)

Referent al material, no existia cap botiga que vengués estics. Els estics eren més amples que
els actuals i pesaven molt. Santi Ventalló explica: “Els estics eren pèssims. Alguns els
aconseguíem quan venien alguns equips estrangers i intercanviàvem alguna cosa per estics. Si
no, també els aconseguíem quan algú portava al camp federatiu 200 estics de l’Índia, el
Pakistan o Hammers i els Burgsgers d’Alemanya. Eren estics de fusta, res de fibra ni carbó.
Quan es trencava la pala de l’estic, anaves a la fusteria Romeu, del c. Martín Díaz, on tenien
pales de tots els tipus. Les envernissava i les posava encolades al final del pal. Les pales es
trencaven molt sovint.” De totes maneres, les noies, sovint aprofitaven estics d’algun familiar o
conegut que els el deixava i els feien durar molts anys. Quan es feia malbé la pala, les
jugadores intentaven aprofitar-la al màxim embenant-la amb una cinta.
El material d’entrenament de l’època era molt rudimentari. S’utilitzaven pedretes, jerseis,
4

fustes... per fingir jugadors i substituir els actuals cons i poder practicar els dribbling . Les
pilotes eren d’un conglomerat de cautxú pintades blanques. A fi que semblessin noves, les
lligaven a un cordill i les submergien en un pot de pintura blanca. Llavors agafaven el cordill i
amb un clau les penjaven al sostre perquè s’assequessin. Posteriorment, van arribar les pilotes
de pell, que eren més cares que les anteriors. Aquestes també eren de cautxú i per sobre
estaven cosides amb pell. Duraven molt poc temps al camp de sorra, perquè la pell de sobre es
rascava molt contra el terra i es descosien. Pel que fa a les proteccions, anaven amb unes
canyelleres i algunes jugadores es posaven paper de diari per dins per tal d’amortir més els
cops. A l’hivern, moltes jugaven amb guants de pell. I la portera només anava protegida amb
unes canyes a les cames i guants però res al tronc, no portava ni careta.
En aquesta etapa, les noies van començar a tenir més seguidors. El fet que els terrenys de joc
es trobessin al centre de la ciutat i que comencessin a guanyar títols va ajudar molt a l’augment
de seguidors. Ara bé, Carme Llongueras reconeix: “Al Carrer Sant Pere teníem una animació
tremenda, però tot era per veure les cames a les noies, perquè anàvem amb faldilles curtes. No
anaven a veure hockey”. Quedava clar que el prototip de dona recatada franquista havia entrat
en crisi i socialment estava més acceptat que la dona practiqués esport.

4

Dribbling: moviment tècnic utilitzat per passar el jugador rival.
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Al mateix temps, les dones també volien agafar més protagonisme en la presa de decisions de
l’esport femení. I, així, Vicky Nadales, delegada del Cor de Sección Femenina, va aconseguir
ser durant 38 anys vocal de l’equip femení del CDTH. De fet, aquesta inquietud i voluntat
d’implicar-se, que ja hem vist en Mercedes Oliveró, té els seus orígens en la Sección
Femenina, la qual va potenciar una dona activa que fins a cert punt xocava amb els valors
religiosos de l’època que preferien una dona més passiva.
Les noies terrassenques, i el hockey femení en general, van tenir un gran seguiment de la
premsa i podien dedicar-hi pagines senceres. Com a periodista més destacable, hi havia Maria
Carmen Hernández, una jugadora del Medina que ja havia escrit articles sobre Sección
Femenina, la qual era periodista del Mundo Deportivo i cada setmana feia la crònica del partit
del Terrassa. Josep Rodés al Diari de Terrassa, Mario Valls a La Vanguardia i Jaume Fonte del
Dicen també escrivien articles de hockey.
L’ambient del club era present en diferents espais de ciutat, més enllà dels camps de joc.
Existien espais de reunió i se celebraven festes al Casino. Santi Ventalló recorda amb
nostàlgia:: “Abans hi havia la vinculació de tenir un local molt petit a la Plaça Vella. Després
vam passar al c. Teatre al costat dels Amics de les Arts, on teníem un raconet. Allà hi anava la
gent a prendre alguna cosa, a jugar a escacs o a ping-pong. Hi havia aquesta vinculació. Fins i
tot es va arribar a fer com un diari que eren unes fotocòpies i explicava coses del club. Ara veig
molts pocs jugadors que tinguin una forta vinculació amb el club”.

5.3. L’expan 70: Les Pedritxes (1973 - 1992)
L’any 1973, el CDTH inaugurà les instal·lacions actuals de Les Pedritxes i retornà a
l’Ajuntament les instal·lacions de la Zona Esportiva, que s’havien quedat petites. El fet de
traslladar-se a Les Pedritxes, però, va provocar una disminució de seguidors ja que no s’hi
podia accedir a peu des de la ciutat. La majoria d’espectadors eren amics i familiars.
El Terrassa masculí aconseguí aquells anys una revifalla en els seus títols fins al punt d’obtenir
un bronze en la Copa d’Europa de l’any 1977. Però, sobretot, van tornar a ser les femenines les
que aconseguiren més èxits a la dècada dels vuitanta. D’una banda, aixecaren la copa de
campiones de Catalunya els anys 1977, 1983, 1984, 1985, 1989 i, més tard, el 1992; de l’altra,
aconseguiren fer-se amb la medalla d’or als campionats d’Espanya dels anys 1980, 1982, 1983
i 1985. Les jugadores que componien el primer equip guanyador del campionat d’Espanya a la
dècada dels 80 eren: Anna Gallart, Montse Aymerich, Lídia Rovira, Rosa Sanz, Marta Gallart,
Montse Gallart, Mariona Castañé, Anna Fornells, Núria Rovira, Àngels Canal, Montse
Targarona i Pili Palet.
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Si bé a la dècada dels 70 l’única representant terrassenca a la Selecció Espanyola era la Rosa
Sanz, a inicis dels 80 comencen a entrar força jugadores del CD Terrassa a la Selecció. Aquest
fet no només tenia l’atractiu de poder viatjar arreu d’Europa, sinó que va contribuir que
augmentés el nivell de l’equip i que
aparegués

un

sentiment

d’autoexigència i de superació entre les
components d’aquest equip. És a partir
d’aquest moment que les noies es van
plantejar

entrenar

tres

dies

a

la

setmana, a diferència dels nois que
només n’entrenaven dos. Les diferents
victòries en els campionats d’Espanya,
a més, els va permetre començar a
Fig.17 – Equip del CD Terrassa de la dècada dels 70 (Foto cedida

viatjar

per Carme Llongueras).

fora

competir

en

d’Espanya
les

per

diferents

tal

de

copes

d’Europa. Així, van participar a la Copa d’Europa “B” els anys 1983 i 1986, on van assolir unes
meritòries tercera i primera posició respectivament, cosa que els va permetre ascendir a la
Copa d’Europa “A” l’any 1984 i 1987. A l’edició de l’any 1987, però, hi va participar l’equip de la
Real Sociedad, com a vencedor de la recentment estrenada Lliga espanyola femenina. Pel que
s’aprecia, doncs, una de les característiques d’aquesta època és que els equips campions
d’Espanya anaven pujant i baixant entre la Copa A i la Copa B, la qual cosa demostra que el
seu nivell es trobava en aquesta franja.
A partir de la temporada 1985-1986, però, s’inicià el nou sistema de la Lliga de Divisió d’Honor
espanyola, vigent fins a l’actualitat. La competició espanyola deixava, així, de concentrar-se en
quatre dies, en què els
millors

equips

de

cada

regió competien entre ells
per establir un vencedor, i
s’establia un calendari de
competició

que

afectava

diferents caps de setmana
amb

els

corresponents

desplaçaments, cosa que
incrementava

els

costos

dels clubs. Tot i així, en
aquesta
assumia

època
totes

el

club Fig.18 – Equip del CD Terrassa a la dècada dels 80 (Foto cedida per Marta
les Gallart).

despeses de les competicions oficials, i ni tan sols la totalitat de la plantilla de l’equip estava
obligada a ser sòcia del club. Les jugadores terrassenques no aconseguiren guanyar cap Lliga,
però sempre estaven lluitant per mantenir-se a dalt i van haver-se de conformar sovint amb la
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segona posició, com als anys 1986, 1988 i 1989. El mateix any 1986 va néixer una nova
competició: la Copa de la Reina, la primera edició de la qual va ser guanyada pel CD Terrassa.
Referent a la competició de hockey sala, l’any 1983 i 1986 les jugadores del Terrassa van
assolir la segona posició al Campionat d’Espanya. Però l’èxit més important d’aquesta etapa
s’aconseguí l’any 1989 amb l’obtenció de la medalla
d’or. Aquest fet els va permetre competir, l’any
següent a la Copa d’Europa A de sala celebrada a
Groningen (Holanda), en la qual aconseguiren una
brillant cinquena posició, la millor posició obtinguda
per les terrassenques dins l’àmbit europeu fins al
moment. L’equip estava format per les jugadores
següents: Ruth Coll, Cristina Vancells, Sònia De
Ignacio,

Àngels

Canal,

Anna

Maiques,

Maribel

Carnero, Anna Ycart, Mònica Palomas, Anna Roig,
Anna Ridameya, Glòria Colomer i Rosa Uller. Gràcies
als èxits aconseguits, els primers anys dels 80 van
ser convidades per diferents clubs que organitzaven

Fig.19 – Adhesiu dissenyat per Montse Gallart
per tal de recaptar diners per un torneig

tornejos amistosos internacionals. El destí més comú internacional (Adhesiu cedit per Marta Gallart).
d’aquests tornejos era Holanda. En la majoria de casos, es viatjava amb autocar i les jugadores
havien de buscar recursos per obtenir diners i col·laborar en les despeses dels viatges.
Els equips rivals de Catalunya d’aquesta època eren l’Atlètic, l’Egara, el Castelldefels, el
Begues, el Gavà... però el Polo i el Júnior seguien sent com sempre els màxims rivals. I, a nivell
espanyol, els principals contrincants eren, especialment, el Club de Campo, l’Atlético de Madrid
i la Reial Societat, però també competien contra el Jolaseta, el Santander, el Màlaga...
Els entrenadors més destacats d’aquests anys van ser la mateixa Rosa Sanz, que va liderar
l’equip en la consecució del primer campionat d’Espanya el 1980;

Ranjit Singh, que va

aconseguir la victòria en els campionats d’Espanya restants; i Lluís Ycart i Josep Miquel (Pipo)
Colomer, com a segon entrenador i cap d’equip, en l’etapa d’inici de les lligues. Un entrenador
també rellevant, i intermitent entre els anys 60 i 80, fou Josep Colomer, jugador internacional
integrant dels Jocs Olímpics de Roma, Tòquio i Mèxic. Aquests entrenadors, majoritàriament,
seguien sent autodidactes. Tal i com diu Marta Gallart: “Ho feien o perquè eren amics o
germans d’alguna noia o ho feien per amor al club. L’única persona que era una mica
professional era el Ranjit, que cobrava un cert sou”. El cas del Ranjit va ser força curiós: va
oferir-se al Júnior com a segon entrenador quan un altre hindú, Vinicio Carvalho, ja tenia les
funcions de primer entrenador. El Júnior, però, es va adonar que no necessitava tants
entrenadors. Santi Ventalló recorda: “El Pau Negre va venir demanant-me que ens quedéssim
el Ranjit, que era molt bon entrenador, perquè ells ja tenien el Vinicio. Al final vam acceptar i
ens vam posar d’acord amb ell. Vam acordar que li donàvem un pis i quatre cèntims i va ser
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entrenador del Terrassa femení a inicis dels 80. I com que també era jugador, jugava amb el
Divisió d’Honor masculí també. Va ser entrenador dels més petits també”.
Així com a les primeres èpoques se solia entrenar d’hora al matí per aprofitar la llum del sol, en
aquesta època passa al revés. Els entrenaments eren tard, a la nit, després que les jugadores
acabessin d’estudiar o treballar. Moltes jugadores d’aquesta època van haver de combinar el
hockey amb els estudis i la feina.
Referent al material, en aquesta època és més fàcil poder obtenir estics.

Martí Colomer

recorda: “Abans hi havia una botiga a Barcelona que es deia Bitty, que estava especialitzada
en hockey, beisbol, en esports minoritaris”. Posteriorment, a Terrassa van aparèixer dues
botigues d’esport en què es podien aconseguir. Una es trobava al c. de la Palla, Deportes
Roma, i l’altra al c. de la Rutlla, Deportes Aneto. La primera botiga especialitzada únicament en
material de hockey la va crear Ranjit Singh al c. Antoni Torrella ja iniciats els 80.
Comparativament amb l’època anterior, la premsa, va disminuir considerablement, tot i que a
mitjans dels 80 hi va haver una certa remuntada i El Diari de Terrassa ja no es va limitar només
a fer el seguiment dels campionats d’Espanya sinó que, fins i tot, dedicava un quadradet petit
on posava els resultats del cap de setmana. Molt esporàdicament també podia sortir alguna
cosa al Mundo Deportivo. Fora d’això, no hi havia gens de seguiment en els diaris no locals, ni
molt menys a la televisió. Marta Gallart recorda: “La primera vegada que va sortir a la televisió
una cosa de noies de hockey era per un anunci d’aquells que diu “lava más blanco: Ariel”, en el
qual sortien unes noies que jugaven a hockey i que s’embrutaven al mig del fang”. En alguna
ocasió, quan quedaven campiones, els mitjans radiofònics trucaven a la capitana de l’equip per
felicitar-la i, fins i tot, s’havia fet alguna entrevista.
Tots els camps dels diferents clubs de Terrassa van ser de terra batuda fins als anys 70 en què
cada club disposà ja d’un camp d’herba natural, tot i mantenir altres camps de terra batuda. A
la dècada següent, als 80, l’herba natural fou substituïda per l’herba artificial. El primer camp
que s’inaugurà amb aquesta nova superfície de joc fou el camp federatiu de la Zona Esportiva.
I, immediatament, els tres clubs de la ciutat també construïren els seus propis camps d’herba
artificial. El camp federatiu s’acabà enderrocant, al cap de poc temps, per tal de construir les
instal·lacions olímpiques. Aquesta nova superfície comportà una evolució considerable en la
pràctica d’aquest esport. Els indis deixaren de liderar el hockey amb les seves habilitats
tècniques i països com Alemanya i Holanda imposaren la seva fortalesa física. Martí Colomer
reflexiona: “Em sembla que encara ara l’equip masculí hindú és el que més medalles d’or té.
Ho guanyaven tot. Era una cosa espectacular. Arribaven a jugar descalços. Tenien una habilitat
que encara la mantenen. Una cosa diferent dels altres. Els camps d’herba artificial els van
trinxar perquè va començar a sortir la potència dels jugadors alemanys i holandesos, la força
física, menys faltes, menys tècnica. Encara avui dia veure un equip hindú és un espectacle.
Tenen una cosa diferent. L’estic sembla una prolongació del seu cos”. Un fet molt important
d’aquesta època és que l’any 1974 neix l’escola de hockey femení del CD Terrassa.
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Aquesta escola va ser creada i dirigida per Montse Aymerich, Marta Gallart i Rosa Sanz. En un
principi, van fer una primera proposta d’entrenaments durant un parell de setmanes a l’estiu.
Posteriorment, van proposar fer entrenaments cada dissabte de les 11h fins a les 13 h. S’oferia
a nenes des de 8 fins a 15 anys. Des de l’escola es pretenia fer entrenaments dinàmics basats
amb jocs perquè es volia presentar el hockey com un esport divertit.

Fig.20 – Cartells dissenyats per Montse Gallart per tal de recaptar nenes per a l’escola de hockey (Cartells cedits per Marta
Gallart).

Per preparar els entrenaments, partien de la seva pròpia creativitat, de la seva experiència com
a jugadores internacionals, de l’observació de tàctiques d’altres equips, i de llibres que, en
algunes ocasions, traduïen de l’anglès. Aquests llibres acostumaven a ser del Horst Wein, un
autor holandès que, entre d’altres coses, va proposar fer competicions amb menys jugadors en
les categories dels més petits (7 contra 7, 9 contra 9...), tot i que aquesta proposta no
apareixerà fins més endavant en les escoles de hockey catalanes. Tot i que les competicions
de categories inferiors de nois ja s’havien iniciat des de l’any 1952, no va ser fins l’any 1971
que se celebrà el primer Campionat d’Espanya de hockey sala juvenil femení. I, posteriorment,
l’any 1975 se celebrà el primer Campionat d’Espanya d’herba de la mateixa categoria. L’escola
de hockey va anar evolucionant fins acabar creant els primers equips juvenils de la casa, que
incloïen nenes fins als 18 anys.
En la categoria de juvenils, el CD Terrassa va participar amb èxit en molts campionats
d’Espanya. El primer gran èxit d’aquesta categoria va ser l’any 1983 quan es van proclamar
campiones de sala i herba tant en el campionat de Catalunya com en el campionat d’Espanya.
Aquest èxit es va anar repetint en edicions posteriors.
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Tot aquest treball, va acabar tenint els seus
fruits ja que diferents jugadores que s’havien
iniciat amb l’escola van acabar formant part
de la selecció sub-21 i absoluta dels anys
80, sumant-se a l’experiència internacional
de la Rosa Sanz i la Marta Gallart. Aquestes
jugadores van ser: Núria i Lídia Rovira,
Àngels Canal, Mònica Palomas i

Anna

Maiques, a les quals s’ha d’afegir Ruth Coll i
Sònia

De

Ignacio

(futura

jugadora Fig.21 - Equip juvenil del CD Terrassa durant la temporada

internacional dels jocs Olímpics d’Atlanta ’96 1978-1979 (Foto cedida per Marta Gallart).
i Sidney 2000) com a integrants també de la Sub-21.
L’escola de hockey també va aconseguir un repte molt significatiu: en el moment que la Rosa
Sanz i la Marta Gallart abandonaren la pràctica del hockey a mitjans dels 80, les mateixes
jugadores que n’havien estat deixebles agafaren la mateixa responsabilitat de seguir la tasca
d’entrenadores amb les nenes que les seguien, creant una cadena que ha resultat molt
fructífera per al club.
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6. L’aparició de nous clubs
6.1. Atlètic Terrassa Hockey Club (1969)
A inicis dels 40, apareix el “Educación i Descanso”, el qual obté el Campionat de Catalunya el
1951 i estableix la base per a l’aparició d’un nou club: l’Atlètic Terrassa Hockey Club l’any
següent. L’any 1969 l’ATHC inaugura, oficialment, les instal·lacions pròpies a Can Salas i hi
organitza la Challenge Europea de Clubs de hockey. Amb la victòria en el campionat de
Catalunya de 1980, inicia el que s’ha anomenat la dècada prodigiosa i agafarà el relleu de
l’Egara: guanya pràcticament tots els campionats de Catalunya, lligues i Copes del Rei. El
moment culminant és l’obtenció, l’any 1985, de la Copa d’Europa a Frankenthal (Alemanya).
L’inici de l’equip de l’Atlètic femení es troba en la decisió de Mercè Corbera, Lluïsa Urzanqui i
alguna altra jugadora més que, impulsades per Lluís Urzanqui, van marxar del CD Terrassa i
van formar un equip a l’Atlètic. A aquestes jugadores se n’hi van afegir d’altres que tenien
parents al club i elles mateixes
van

anar

portant

amigues

seves fins a formar un equip
d’onze. El primer equip de
l’Atlètic

estava

Montserrat

format

Vilanova,

per:
Maria

Lluïsa Mampel, Maria Lluïsa
Urzanqui, Elisabeth Sánchez,
Maria Teresa Garcia, Carme
Mampel, Anna Maria Vilanova,
Glòria Astals, Montse Pujol,
Maria

José

Pavon,

Maria Fig.22 – Primer equip femení de l’Atlètic (Foto extreta del llibre 50 anys en

Carme Ballbè, Cristina Humet, groc i negre).
Mercè Corbera, Maria Dolors Peremateu, Maria Dolors González, Mercè Peremateu, Maria
Rosa Bistué i Magda Oller.
L’equipació d’aquest primer equip consistia en un polo groc, on s’hi cosien l’escut de l’Atlètic
que portaven els nois, i una faldilla llisa negra que, generalment, també se la feien elles
mateixes. Durant un temps, la samarreta va passar a ser de ratlles grogues i negres, però es va
retornar a la idea inicial. Mercè Corbera recorda: “ La primer brusa va ser Fred Perry i la segona
va ser Lacoste, que la vam anar a comprar a Cal Camps, que per nosaltres en aquella època
van ser bastants diners. I a sobre del cocodril aquell li posàvem l’etiqueta de l’Atlètic. Llavors
vam anar canviant una mica de camises, però ja va ser molt posterior. Vam portar la ratllada i
aquestes de roba. Amb el Fred Perry i el Lacoste, hi vam jugar durant molts anys.”
A diferència dels nois, que rebien un gran recolzament, les noies se sentien una mica
menyspreades. La mateixa Mercè Corbera recorda que no les deixaven entrenar al camp
d’herba natural perquè consideraven que el feien malbé. I continua: “Les pilotes ens les
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deixaven, les més fetes malbé són les que nosaltres fèiem servir per entrenar. Les defenses de
portera, quan n’aconseguíem algunes (que en aquella època eren aquelles de canya folrades
de pell que saltava tot per tot arreu i que no tenien sivelles ni res, potser xutaves i et saltava el
peu de les defenses) eren d’aquelles que ja havien llençat perquè un porter s’havia cansat i les
tenia trinxades. Llavors nosaltres agafàvem aquestes. Jo recordo que havia arribat a anar amb
una defensa de cada color. I molts cops els dos peus eren dos peus drets o dos esquerres. I
les tiretes queien i te les havies de lligar. Perquè, és clar, les defenses valien molts diners i no
ho podíem pagar. Nosaltres ho recollíem d’algú que ja no les volia.”
El fet que els dirigents i la majoria de socis del club no es prenguessin seriosament l’equip
femení, probablement, va provocar que les components d’aquest equip tampoc acabessin
d’entrenar i jugar seriosament i amb rigor. Tot i així, la temporada 1973-1974 van tenir prou
jugadores per formar un segon equip de noies. D’aquesta manera naixia el primer Vallès
femení, tot i que, provisionalment, desaparegué alguns anys.
La dinàmica del hockey femení a l’Atlètic donà un tomb considerable a mitjans dels 80, quan
nenes que s’havien format a l’escola
de hockey ascendiren als equips
sèniors. Aquest fet, juntament amb
l’entrada

de

diverses

jugadores

provinents de l’equip de sala de Les
Fonts, possibilità que l’any 1986
l’ATHC
per

aconseguís

primera

proclamar-se,

vegada,

campió

d’Espanya de Primera categoria,
cosa que li va permetre l’ascens a
Divisió d’Honor, on es va mantenir al
llarg de quatre temporades. Les Fig.23 – Equip que va guanyar el Campionat d’Espanya de Primera
components d’aquest equip foren: (Foto cedida per Cristina Moragas).
Anna Sala, Montse Sorribes, Cristina
Malgosa, Clara Rodríguez, Cèlia Corres, Belén Malgosa, Dolors Olivé, Anna Casas, Maria
Antònia Freixa, Cristina Moragas, Beth Malgosa, Núria Olivé, Rosa Olivé, Berta Puig i Anna
Torrella. Aquest èxit va anar acompanyat d’una tercera posició a la Copa de la Reina de l’any
1987 i d’un or al campionat de Catalunya del 1988. Una de les components d’aquest equip,
Cèlia Corres, a mitjans dels anys 80 es convertí en la primera jugadora internacional de l’Atlètic
i acabà sent una de les medallistes dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.
Els entrenadors més importants d’aquest equip femení van ser el Lluís Urzanqui, el Santi
Cortès, el Rafel Conill, el Pere Orriols, el Miqui González, el Pep Puig, el Jaume Arbós, el Toti
Galí i el Xavi Figa. Entre aquests, es podrien destacar el Lluís Urzanqui, pel fet de ser el primer
entrenador i de propiciar la creació de l’equip; el Jaume Arbós, perquè va suposar un canvi de
mentalitat i va aportar un major esperit de competitivitat; i el Toti Galí, perquè va aconseguir
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ascendir l’equip a Divisió d’Honor, guanyant prèviament el Campionat d’Espanya de Primera.
Miqui González expressa: “El Jaume Arbós va canviar a nivell competitiu el xip de les noies. Ell
venia d’una alta competició. Ja havia estat olímpic en aquelles èpoques. Tenia una gran
experiència en hockey i va portar un granet de competitivitat als equips i de canviar el sistema
de competició. La gent anava a jugar per anar a jugar i ell les va ensenyar a competir a part de
jugar”.

6.2. Club Egara (1975)
L’any 1934 es crea la secció de hockey de l’Harmonia Futbol Club, antecedent del Club Egara.
L’augment de jugadors amb potencial per formar part de les competicions de primera categoria
del CD Terrassa provoca un excedent que els porta a cercar alternatives fora del club. És per
això que el 1935 neix el Club Egara, el qual va acollir a tots els jugadors del CD Terrassa que
s’havien passat al principiant Club de Sabadell durant un parell d’anys. A la dècada dels 50, el
club es consolida definitivament i guanya el seu primer Campionat d’Espanya l’any 1952.
L’Egara que, en els seus inicis, havia fet gestions amb el Club de Futbol l’Harmonia per tal de
poder disposar del camp que posseïa al c. Colom, i que s’havia acabat convertint en la Secció
de Hockey d’aquest club de futbol, adquireix uns terrenys al Pla del Bonaire per edificar unes
noves instal·lacions esportives, a les quals es desplaça entre l’any 1960-61, convertint-se en el
primer Club que gaudeix d’instal·lacions pròpies. El trasllat al Pla del Bonaire inicia la dècada
en què l’Egara obté més títols, tant a nivell català com espanyol, fins al punt que aconsegueix
guanyar, l’any 1969, la l Copa d’Europa de Campions Nacionals, gesta que repeteix l’any
següent, tot i que aquestes copes d’Europa no són considerades com a oficials per la
Federació Europea. Les dècades dels 60 i 70 seran les de més èxits per l’Egara i, per tant,
rellevaran els èxits anteriors del CD Terrassa.
Tot i l’hegemonia de l’Egara masculí, el club no va mostrar cap interès per formar un equip
femení

fins

l’any

1974.

Aquell any el Club Medina
de Barcelona va suprimir la
seva secció de hockey i les
jugadores buscaven un nou
equip per seguir jugant. Es
posaren en contacte amb
la Federació

Catalana de

Hockey i se’ls va oferir la
possibilitat d’anar a l’Egara,
amb el consens del club.
Fig.24 – Primer equip femení del Club Egara a la temporada 1974-1975 (Foto
procedent del fons documental del Club Egara).
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Aquesta gestió va permetre l’aparició del primer equip femení del club. La primera temporada,
però, totes les jugadores de l’equip procedien del Medina. No va ser fins a la temporada
següent que s’incorporen les dues primeres representants egarenques, la Bàrbara Ruiz i la
Cèlia Corres.
Les jugadores barcelonines s’anaren retirant i no existien jugadores amb la suficient edat per
continuar aquest equip de Primera, de manera que va acabar desapareixent. La Bàrbara Ruiz i
la Cèlia Corres baixaren a jugar amb l’equip juvenil però, quan superaren l’edat per jugar en
aquesta categoria, es van veure obligades a marxar cap a altres clubs, al CD Terrassa i a
l’ATHC, respectivament. Aquesta mateixa decisió la van prendre jugadores d’anys posteriors
que es van trobar en la mateixa situació, la majoria d’elles s’integraren al CD Terrassa, que els
permetia jugar o bé a Divisió d’Honor o bé a Primera. Gràcies a la incorporació de noves
jugadores formades a l’escola de hockey del club, l’any 1983 es tornà a recuperar l’equip de
Primera i moltes de les jugadores que havien abandonat l’Egara retornaren al seu club d’origen.
Tot i així, no arribaren mai a competir en un campionat d’Espanya ni tampoc viatjaren per
Europa.
Com ja havia passat a
l’ATHC, les noies del
club

se

sentien

menystingudes.
Bàrbara Ruiz recorda:
“Podia

ser

nosaltres

estiguéssim

entrenant

i

repent,

els

volguessin

que,

venir

que

de
nois
a

entrenar i ens feien fora
del camp. Jo recordo
que,

quan entrenava

les juvenils i ens feien
això, com a rebel·lió, Fig.25 – Equip de l’Egara la temporada 1977-1978 (Foto procedent del fons
ens assèiem al mig del documental del Club Egara).
camp perquè no poguessin entrenar”. La mateixa Bàrbara Ruiz coordinava amb naturalitat la
seva faceta de jugadora del Terrassa amb la de coordinadora i entrenadora de la secció
femenina de l’escola de hockey de l’Egara. Aquesta escola va acabar donant els seus fruits en
èpoques posteriors.
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6.3. Línia 22 HC (1989)
Una vintena de jugadors provinents, sobretot, de l’Egara, però també del Júnior, decideixen
l’any 1988 formar un club de hockey nou, el Línia 22 HC. Aquest nou club fa ús de les
instal·lacions municipals de Terrassa i del Júnior de Sant Cugat. Estableix la seva seu
associativa al c. St. Sebastià de Terrassa.

Fig.26 – Primer equip femení del Línia 22 (Foto cedida per Maria Dolors Olivé)

L’any següent, es crea el primer equip femení del Línia 22. Aquest equip el van formar algunes
jugadores que ja havien jugat juntes amb el club de sala Les Fonts, que prèviament havien fet
el pas a l’Atlètic, i amigues dels diferents socis fundadors. Aquest primer equip estava format
per Mireia Olivé, Rossa Olivé, Victoria Olivé, Isa Olivé, Núria Olivé, Maria Dolors Olivé, Anna
García, Clara Alcaraz, Alicia Galí, Anna Torrella, Maria Alcaraz, Clara Rodríguez i Anna Brophi.
A diferència dels dos clubs
anteriors, al Línia 22 sí que hi
estava

ben

considerat

hockey

femení.

El

el

primer

entrenador d’aquest equip va
ser el Toni Forrellat, que ja
tenia

l’experiència

entrenador
Aquest

i

equip

com

a

seleccionador.
només

va

competir a nivell català, i les
Fig. 26 – Un dels equips femenins dels orígens del Línia 22 (Foto cedida per

seves actuacions fins el 1992

Birgit Lucassen).

van ser molt modestes.
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7. La consolidació del hockey femení: els Jocs Olímpics de Barcelona 92
La nominació de Terrassa com a subseu del hockey en els JJOO de 1992 va ser polèmica a
causa de l’oposició de la Federació Internacional, clarament favorable a Barcelona o a un
repartiment entre les dues ciutats. El Comitè Organitzador del JJOO de Barcelona sempre
havia estat favorable a la candidatura terrassenca i la intervenció de Manuel Royes, alcalde de
Terrassa i president de la Diputació, també va ser decisiva. L’any 1990 s’acaba constituint el
Comitè de la Subseu Olímpica de Terrassa. Martí Colomer va ser membre del Comitè
Organitzador dels Jocs Olímpics de Terrassa i el directiu encarregat de la secció femenina: “Del
que estic més orgullós és que se’m va encarregar l’organització de la Seu a Terrassa dels Jocs
Olímpics del 92. L’equip femení espanyol va guanyar la primera medalla d’or que ha guanyat
mai un equip femení espanyol. No se n’ha guanyat cap més en cap esport.”, i continua, “té molt
mèrit que amb les poques llicències que tenim a Espanya s’hagi aconseguit les coses que
s’han aconseguit tant a nivell de club com de selecció”.
La preparació dels Jocs
Olímpics va suposar un
gran

sacrifici

dedicació

i

absoluta

una
per

part de les components de
l’equip

femení.

Les

jugadores van haver de
renunciar als estudis i, fins
i tot, abandonar la feina en
algun

cas.

compensació

Com

a

cobraven

Fig.27 – Equip femení espanyol recollint la medalla de campiones als Jocs

d’uns 300 Olímpics de Barcelona ’92.
euros. A base d’entrenar
unes dietes

durant dos anys quasi sense parar, el nivell de l’equip va pujar considerablement i els resultats,
a mesura que s’acostaven els Jocs Olímpics, van anar millorant.
La preparació havia de ser tan intensa que fins i tot els van demanar concentració permanent a
Madrid. Però les jugadores catalanes, Cèlia Corres, Anna Maiques, Núria Olivé i Elisabeth
Maragall, del Júnior, s’hi van oposar, i van continuar la seva concentració a Barcelona. Aquella
temporada 1991-1992 totes aquestes jugadores van haver de competir plegades amb el Júnior
perquè era l’equip català amb més potencial en aquell moment, el Terrassa i l’ATHC havien
disminuït el seu protagonisme. Finalment, del gener fins al juliol del 92, totes les jugadores de
l’equip espanyol van estar concentrades a l’hotel Don Candido de Terrassa per afrontar l’etapa
final.
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L’equip espanyol es va proclamar vencedor dels Jocs Olímpics del 92 després d’un disputat
partit amb pròrroga contra les alemanyes. La cohesió de l’equip i tot el sacrifici d’una
concentració tan intensa van ser la clau de la victòria. Aquesta medalla va afavorir un tomb en
el hockey femení de l’estat espanyol.
Un aspecte a part va ser el caràcter polèmic del seleccionador, José Manuel Brasa. D’una
banda, Cèlia Corres no va jugar ni un sol minut en tots els Jocs i això va generar una reacció
social de rebuig que es va manifestar a través de diferents pancartes a l’estadi i a diferents
punts de la ciutat adreçades directament al seleccionador. De l’altra, diferents jugadores de
l’etapa preolímpica, procedents del CD Terrassa, han manifestat que s’havien sentit
perjudicades pels prejudicis anticatalanistes del seleccionador. I altres jugadores, com Anna
Maiques, manifesten la dualitat de sentiments que generava l’entrenador: “El Brasa va ajudar
molt el hockey, perquè es va implicar molt. Era la seva vida i ens va aportar molta tecnologia.
És clar que es disposava de molts diners procedents de l’ADO”, però, “El tracte humà no era
l’adient. Això jo crec que no ho va saber gestionar, perquè l’experiència la va perdre de
Barcelona a Atlanta: va plegar la meitat de l’equip”, i continua, “Al final el que va fer va ser els
seus prototips de jugadores. Ell les volia formar, volia ser-ne el creador”.

.
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8. Conclusions
El hockey femení terrassenc apareix, modestament, abans de la guerra civil espanyola,
segurament amb la mateixa voluntat modernitzadora que havia caracteritzat els nois uns anys
abans, però , al mateix temps, amb la pretensió d’afirmar la pròpia feminitat i cercar la igualtat
d’oportunitats respecte als nois. Durant l’època franquista, tot i que Secció Femenina defensa
una imatge de dona submisa i poc competitiva, les seves iniciatives són claus per a la promoció
de l’esport, que és vist com a una activitat saludable per a les noies. La presència de Secció
Femenina es deixa sentir fins al final del franquisme, tot i que amb l’obertura ideològica dels
anys 60 perd protagonisme i lideratge. Amb el temps, l’evolució del hockey femení va prenent
volada i es consoliden els equips i les competicions gràcies, en part, a la creació de les
diferents escoles de hockey dels clubs fins arribar a l’èxit esportiu dels Jocs Olímpics de
Barcelona’92. Un èxit molt rellevant tenint en compte el baix nombre de fitxes federatives que
existeixen en aquest esport a l’estat espanyol si ho comparem, per exemple, amb grans
potències del hockey femení mundial com Holanda, Alemanya, Austràlia o Argentina.
La visió històrica del hockey femení sembla anar a remolc del hockey masculí. En tots els clubs
l’aparició dels equips femenins és posterior a la formació dels equips masculins i, en molts
casos, fins i tot hi ha el sentiment de considerar-se de segona classe. Un cas a part és el del
CD Terrassa que, gràcies a l’esforç i els èxits aconseguits per les seves jugadores, reben un
tracte més considerat i les victòries són celebrades amb entusiasme i unanimitat.
És curiós veure que els quatre indrets en què va néixer el hockey femení s’han mantingut al
llarg de la història com a nuclis principals: Terrassa (CD Terrassa), Barcelona (Polo i Júnior),
San Sebastián (Real Sociedad) i Madrid (Atlètic de Madrid i Club de Campo).
Un dels trets que identifica tant el hockey masculí com el femení és l’esperit familiar i la
vinculació, en el fons, a unes classes socials més o menys benestants que amb la pràctica
d’aquest esport no només buscaven un espai social de reunió sinó que mantenien una tradició
de pares a fills que els donava identitat. Era un element distintiu. El vincle familiar és un dels
motius principals d’iniciació en aquest esport i en els diferents clubs es veu la participació de
diferents membres d’una mateixa família, tot i que aquesta tendència ha variat una mica des
del 92 i els clubs s’han obert més.
El hockey ha estat de sempre un esport vinculat amb la ciutat de Terrassa. Ara bé, aquesta
identificació, que genera orgull, segurament ve més motivada per les victòries aconseguides
pels diferents equips masculins de la ciutat al llarg de la història i l’aportació nombrosa de
jugadors olímpics a les diferents seleccions espanyoles que no pas pel pes específic que hagin
pogut tenir les noies, tot i que les victòries del CD Terrassa femení, sobretot a les dècades del
60 i el 80, pot haver incidit en alguna mesura. L’obtenció de la subseu olímpica l’any 92 i l’or de
l’equip femení espanyol també pot haver contribuït a aquesta identificació entre aquest esport i
la ciutat.
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