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Pau PRIM 
Capità Benjamí A

23.02.06  Castellbisbal
Al Barça des del 2013

MIGCAMPISTA

Juanma GARCÍA
Capità Juvenil A
18.01.97  Alacant
Al Barça des del 2009
DEFENSA CENTRAL

Pablo LÓPEZ 
Capità Aleví A
18.04.04  Terrassa
Al Barça des del 2012
LATERAL DRET

Àlex RICO
Capità Infantil A

25.01.02  Lleida
Al Barça des del 2012

MIGCAMPISTA
Arnau COMAS 

Capità Cadet A
11.04.00  Cassà de la Selva

Al Barça des del 2010
CENTRAL

“Aprofiteu la sort 
d’estar al Barça”

E
l Pau, el Pablo, l’Àlex, 
l’Arnau i el Juanma, 
capitans dels equips in-
feriors del Barça, van 
poder viure una expe-
riència que mai oblida-
ran. Van poder parlar 

amb Messi, seure amb ell una estona i re-
bre una encaixada del millor jugador del 
món. Tots cinc representen centenars de 
nens i joves que comparteixen els mateixos 
somnis que tenia Messi a la seva edat.

I la segona pregunta, qui et va ensenyar a 
jugar a futbol?
No ho sé, la veritat és que de ben petitó ja 
m’agradava jugar, amb tres o quatre anys 
xutava una pilota, i vinc d’una família a la 
qual ens agrada molt el futbol a tots. Tinc 
germans més grans que també jugaven, 
així que de mica en mica em vaig deixar 
anar sol, i després en els equips en què vaig 
estar vaig anar aprenent coses.

PABLO LÓPEZ. Hola, Leo, sóc Pablo, capità 
de l’Aleví A, i per a mi i per al meu equip és un 
exemple veure’t jugar i fer les teves jugades.

Quan vas venir a Barcelona et va costar 
molt deixar el teu país i els teus amics? 
Sí, la veritat és que sí que va ser molt dur 
perquè era un canvi molt gran, deixava mol-
tes coses allà. Vaig venir amb 13 anys i va 
ser difícil perquè no tenia la possibilitat de 
visitar la meva família com els passa a altres 
nois que són a la Masia i estan més a prop de 
Barcelona. Jo no podia, i això ho feia molt 
més difícil. Els veia una vegada cada any i la 
veritat és que va ser molt complicat. 

Quan eres petit pensaves que podies arri-
bar a ser el millor jugador del món?
No, la veritat és que no. Quan vaig venir 
aquí tenia el somni de poder arribar al pri-
mer equip, d’arribar a formar part dels pro-
fessionals, però mai vaig imaginar el que 
em va tocar viure després. 

ÀLEX RICO. Hola, Leo, sóc Àlex, capità de 
l’Infantil A, i en nom del meu equip vull 
dir-te que estem molt orgullosos que hagis 
pogut guanyar la cinquena Pilota d’Or i es-
perem que en guanyis moltes més.  

Et volia preguntar, quins consells dónes als 
nois que comencem a jugar a futbol? 
Sempre dic que no m’agrada donar con-
sells, però si us he de dir alguna cosa és 
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KETTY CALATAYUD / MARIO RUIZ

que gaudiu i que aprofiteu totes les opor-
tunitats que ofereix jugar al Barça;  que 
aprofiteu cada situació, cada minut del que 
pugueu arribar a viure aquí, de tenir la sort 
d’estar en un club tan gran com aquest, de 
poder tenir l’oportunitat que et donen no 
només al futbol, sinó també a la vida; la 
possibilitat de poder estudiar i de poder 
créixer, de poder-te educar. Jo crec que 
l’important és que s’aprofiti tot això i des-
prés gaudir del futbol i ser tan professional 
com sigui possible. 

Què és el que més recordes de quan jugaves 
quan eres petit, i de quan anaves a la Masia? 
Jo no dormia a la Masia perquè m’estava 
amb el meu pare, però anava a l’escola a Lleó 
XIII amb tots els nois de la Masia, i passava el 
dia allà fins a la tarda, que entrenàvem. Tinc 
records molt bonics de compartir totes les 
tardes amb tots els nois que estaven en la ma-
teixa situació que jo, lluny dels seus familiars, 
i amb el somni d’arribar al primer equip. La 
veritat és que són records molt bonics.

ARNAU COMAS. Hola, Leo, sóc Arnau, ca-
pità del Cadet A, i en nom dels meus com-
panys et vull dir que estem molt contents 
que hagis guanyat la cinquena Pilota d’Or, 
i esperem que en guanyis més.

M’agradaria saber com ho fas per seguir 
motivat, ja que amb el Barcelona has guan-
yat tots els títols possibles. 
M’agradaria seguir guanyant-ne molts més. 
Sempre he dit que cada vegada que co-
mença un any tens uns objectius del grup, 
que és aconseguir tots els títols que estan 
en joc, pel lloc que estem, en un club que 
sempre aspira a guanyar-ho tot, i la meva 
mentalitat és la d’acabar la meva carrera 
amb moltíssims títols, així que com més si-
guin, millor.

I després, si creus que l’estil de joc del Barça 
t’ajuda a millorar i a ser el jugador que ets.  
Sí, sens dubte que sí, la filosofia d’aquest club i 
els jugadors que té el Barcelona i que va tenir, 
va fer que el meu creixement sigui el que és.

JUANMA GARCÍA. Hola, Leo, sóc Juanma, ca-
pità del Juvenil A del Barça, i en nom de tot 
l’equip vull dir-te que estem superorgullosos 
de tu, de les teves 5 Pilotes d’Or, de tenir-te 
al millor club del món, i esperem seguir gau-
dint amb tu molt de temps.

Què se sent en escoltar que probablement 
ets el millor jugador de la història?   
És una cosa impressionant escoltar això, i 
el que es digui i es pensi per a mi és un or-
gull molt gran, però, traient això, intento 
no parar-me a pensar-hi. Penso a viure el 
dia a dia, a gaudir el que em toca passar i a 
pensar en el que ve. 

Què suposa per a tu ser el jugador que més 
vegades ha guanyat la Pilota d’Or?   
És una experiència molt bonica poder rebre 
aquest premi pel que significa, però com vaig 
dir, ja ha quedat enrere, no penso més en 
això i en el que penso és en el que ens queda 
aquest any i a tractar de repetir tot el que vam 
fer l’any passat. n

PAU PRIM. Hola, Leo, sóc Pau, capità del 
Benjamí A, i en nom del meu equip et dic 
que a ells els agradaria tenir la mateixa 
sort que he tingut jo de coneixe’t. 

Et volia fer dues preguntes. La primera, on 
guardes les Pilotes d’Or que guanyes?
Primer vull saludar tot el teu equip i dir-los 
que segurament ja trobarem alguna opor-
tunitat per veure’ns. I respecte a les Pilotes 
d’Or, les tinc guardades a casa, hi he fet un 
petit lloc per guardar l’última amb les al-

tres quatre.
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