
JORNADES DEL PLA DE L’ARC 2014 
 

 
A vosaltres, que sota el caliu de les paraules 

heu ajuntat aquestes ànimes 
al voltant de les aspres terres 

del Pla de l’Arc, de pedres blaves, 
i feu brostar la cultura cada any, 

baixant els esglaons de la vida, del temps... 
per recordar el passat, l’avui i les tradicions. 

 
Com un raig de llum avanceu, 

i aparteu les boirines del temps 
per fer fluir i sentir els aromes 

i veus dels textos recuperats, plens d’encís 
i de bellesa delicada. 

Quin goig gaudir de tants companys que atien, 
agermanats, al voltant de l’escalfor, 

la cultura d’aquesta terra: 
LA NOSTRA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducció 
 
D’entrada, es podria pensar que el futbol no és un tema gaire interessant per 
presentar en unes Jornades com aquestes, però si es té en compte el nombre 
de gent que mou i ha mogut a Vilanova aquest esport, en la seva història, cal 
reconèixer que l’esforç que ha representat és prou important per considerar-lo 
un aspecte rellevant dins de la seva cultura esportiva. Durant el segle XX el 
futbol ha estat l’esport que ha ocupat les tardes de les festes d’església a 
l’agost. La meva presentació farà referència al període que va des dels inicis 
fins al futbol als anys 50. Deixo l’últim període per a una altra exposició. 
 
 
El futbol 
 
El futbol és un esport que es va importar de l’estranger. Els colors de les 
samarretes , l’escut ... representen un poble, una ciutat o un país i, sempre, 
contribueixen al prestigi de la comunitat que representen. 
 
La història del futbol i d’un club no es pot explicar sense conèixer l’entorn social 
i cultural de la població que representa. 
 
El futbol és una forma socialitzadora dins de la societat; no es juga sol, es juga 
al costat d’altres, es tracta d’un joc col·lectiu, que s’ha universalitzat. És un 
esport canalitzador de la passió col·lectiva, de la competició esportiva, on el 
que era més importat era la participació. Aquesta concepció s’ha anat 
transformant amb el pas del temps, sobretot en equips on s’ha incorporat 
l’interès econòmic i es competeix pels punts. 
 
L’esport és una activitat festiva; molts pobles o barris inclouen proves o 
competicions populars: partits entre veterans o entre solters i casats o l’equip 
titular contra antics companys ...  Els jugadors són els protagonistes o actors 
festius. El futbol és festa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El futbol a Vilanova d’Alcolea 
 
La pràctica d’aquest esport a Vilanova té quatre etapes:    
 

- Dels  anys 1920-30, fins a la guerra civil que ho va paralitzar tot. 
- Des de després de la guerra civil, 1939, que es va reiniciar amb l’esforç 

èpic, a causa de les dificultats i escassetat de l’època, de jugadors i 
directius. 

- Dels anys 1950 al primer equip federat. Els anys 50-60 són l’època 
daurada del futbol vilanoví, on va destacar Pepe Tena (Pinella) i es va 
guanyar la copa a Benassal. 

- Etapa de federats. L’equip entra en una altra dinàmica; es comencen a 
reforçar amb fitxatges externs per mantenir o millorar resultats. 

 
 
Els inicis 
 
L’origen de l’afició  Vilanova se podria atribuir a Francisco Ferreres (tio 
Frasisquet). Adolfo Rambla, en les seves memòries (inèdites) diu: es 
necessitava  algú que animare els joves d’aquells temps perquè provaren amb 
els peus a donar a la pilota i això va arribar de la mà de Fraisco, l’ebenista, el 
qual havia estat a Barcelona un cert temps i havia jugat en el Club Esportiu de 
Sants i feia meravelles amb la pilota. Altres influències que cal tenir en compte 
són la creació del CD Castelló el 1922, a lliga espanyola 1928 i l’aparició de 
jugadors com Castellet o Sancho. 
 
Batiste Castellet Borràs (anys 20-30) era de Vilanova. Va jugar al Castelló i al 
CE Espanyol. Estava casat amb una noia de la Serra i en jubilar-se va anar a 
viure a Torreblanca, equip amb el qual també havia jugat i també havia vingut a 
reforçar el Vilanova. 
 
Sancho va néixer a Benlloch, però la seva mare era de Vilanova. Jugava molt 
bé i va arribar a jugar al FC Barcelona. La tradició oral ens diu que, com a 
mínim una vegada, va reforçar al Vilanova, en un partit en què també va jugar 
Francisco Ferreres (aquest partit es va jugar a finals dels anys 20, quan 
Francisco Ferreres tenia 18 o 20 anys (va néixer l’any 1909) tot i que també 
podria haver jugat una mica més jove (hi ha hagut jugadors que amb 14 anys ja 
havien jugat al primer equip de Vilanova). 
 
El primer equip estava format per gent d’ofici, de classe mitjana-alta (metge, 
fuster, ebenista, sastre, practicant, farmacèutic, barber i algun altre dels “rics” 
del poble). Van haver de fer-se un lloc entre l’esport dominant en l’època: la 
Vareta o Trinquet. 
 



L’esquema de l’equip coincideix amb el que feien servir els equips grans de 
l’època, com el Barça: porter, dos defenses, tres mitjos i cinc davanters. 
 
Segons la descripció que fa Adolfo Rambla, l’equip que ell recorda el formaven: 
 

- Sisquet (porter) 
- José Gil (metge) 
- Ebrí (practicant) 
- Alvaret (sastre) 
- Don Vicente (l’apotecari – farmacèutic) 
- Fraisco (ebenista) 
- Manuel Ferreres (germà de Fraisco) 
- Cento (de cacauets) 
- Alvaret (d’Àlvaro) 

 
Hermenegildo Saura va ampliar aquest llistat amb altres jugadors com: 
 

- José el Rull (panader) 
- Emilio (el cartero) 
- Manolo Ferreres (Matevo) 
- Emilio el Nàsio (2n porter) 
- Torres de l’Alcora (reforç i entrenador) 
- Centet (el canterer) 
- Constancio 
- Castellet (ocasionalment) 
- Samuel (el secretari) 
- Frasisquet (Quicolet) 
- Marín (també va jugar de porter) 

 
Aquests jugadors jugaven a la Llacuneta, en un terreny de l’Ajuntament, que 
sempre estava entollat. Es jugava a l’estiu i el camp era petit. L’entrenador era 
Torres, de l’Alcora. La roba que utilitzaven no els la facilitava el club i si no 
tenien l’equip de propietat el demanaven a algú altre. 
 
De tots aquests jugadors els que tenien fama de jugar millor eren Castellet, 
Torres de l’Alcora i Fraisco Ferreres.  
 
Cisco era un gran porter capaç, si el picaven, de parar qualsevol xut. Tenia 
molta vista, era com un gat i semblava que amb la mà enviscava la pilota, 
segons recorda Emílio tena. 
 
Fraisco Ferreres era molt fiable i segur, feia meravelles i filigranes amb la 
pilota. Tenia fondo, de vegades quan s’acabava el partit fora de Vilanova “al 
trotet, al trotet” tornava al poble. Tenia un sobrenom, li deien “Alcàntara”, 



futbolísticament, perquè el seu joc s’assemblava i feia les mateixes accions que 
al del mític jugador del FC Barcelona. En aquest moment comença la guerra 
civil espanyola i el futbol queda paralitzat durant uns anys. 
 
 
Segon període (inicis 1940) 
 
A l’hostal d’Enrique, Frasisco Ferreres i Don Vicente van engrescar novament 
als joves. 
 
El primer equip, segons Adolfo Rambla, estava format  per: 
 

- Julio de Modesto (porter) 
- Jaime el Barber i Jaumet de Llaó (defenses) 
- Manolo Ambrosia, Emílio Nadalo, Tomàs Romiguera (mitjos) 
- Vicent de la Roja, Blanquet, Adolfo de Lola, Jaime Bernal, Javier de 

Palmira (davanters) 
 
Hermenegildo Saura amplia aquesta llista: 
 

- Modesto Alcàcer 
- Hermenegildo Saura 
- El curandero 
- Joaquín de Llaó 
- Ernesto Casanova 
- Manel de Plàcido 
- Arturo de Genoveva 
- Cento i Emílio de Quica 
- Mílio de Malena 

 
De tots aquests jugadors cal destacar pel seu joc Joaquin de Llaó, Vicent de la 
Roja, Jaime el Barber, Adolfo de Lola i el porter Julio de Modesto. 
 
Es jugava amb samarretes donades d’altres clubs (ratllades del Castelló). Les 
porteries no tenien xarxes (les primeres les va cosir Tomàs de la Covarxina, era 
cosidor i feia qualsevol cosa). Les porteries eren de troncs de la llum ( si 
queien, el camp quedava sense porteries durant un temps) portats amb matxo 
de l’Artigó un cop, amb el matxo d’Alberto. El baló el va aconseguir  Luís 
Sanmartín d’Educació i Descans. Els pantalons, si hi havia cosidores a casa, 
els feien elles. En un partit hi va haver un jugador que havia arribat a jugar amb 
calçotets. De calçat, cadascú jugava amb el que tenia ... avarques, botes de la 
“mili” ... Les primeres botes valien 10 pessetes. Martí Bort va comprar el primer 
parell; el tio Frasisquet les va portar de la fàbrica de Segarra. 
 



No hi havia casetes; es canviaven a casa o a casa d’un amic, si vivia a prop del 
camp. Els dies de festa se sortia de l’hostal amb la banda de música. Per 
rentar-se, els forasters anaven al Clot i els locals es rentaven a casa seva (al 
potecó). Els jugadors havien de pagar els desplaçaments. Aquests es feien 
amb el camió de Roc. Se sostenien amb una corda pel mig. 
 
El 1944 es va decidir arrendar els terrenys que limitaven (Tomàs de la 
Verdadera, Tomàs el Cano) i es va engrandir el camp. L’arrendatari era el cap 
local d’Educació i Descans, Don Francisco Ferreres, per 500,00 pessetes, i per 
temps indefinit, si el pagament es feia segons allò que havien pactat. Aquest 
import el pagava l’Ajuntament. Els testimonis van ser Don Vicente i Luís 
Sanmartín. 
 
La directiva 
President: Alberto Borràs 
Vicepresident: Tomàs Bellmut 
Vicesecretari: Tomàs Albella 
Vocal: Pedro Borràs 
Encarregat material: Francisco Ferreres 
 
Per inaugurar el camp: 93 x 50 m va venir el Castelló (agost 1944). Es va fer un 
equip de la zona amb els millors; tot i així, per completar el Vilanova van jugar 
alguns jugadors del Castelló. El resultat va ser 0-6, a favor del Castelló, que va 
pujar amb tot l’equip (Santacatalina, Santolaria, Badenas i Domènech són 
alguns del Castelló). Del poble en van jugar tres: Jaime el Barber, Adolfo de 
Lola i un tercer del qual encara no sé el nom. 
 
Després d’aquests, 1950-1970 és l’època més important del futbol vilanoví, 
amb equips molt recordats així com jugadors (Pinella, Llopis, Matietes, Tomàs 
Mateu, Pradas, Higinio... 
 
Es van fer les samarretes oficials vilanovines grogues amb el coll vermell i 
pantaló negre. Les va cosir Carmen la del Secretari i l’escut el va dissenyar 
José Manuel Saura, pintor local, però com el brodat resultava car, van decidir 
pintar-lo amb una pintura especial. Van guanyar la cop a Benasal i van 
començar a pujar reforços del Túnel. 
 
El futbol com a esport estava consolidat, la gent acudia amb cadires i paraigües 
per al sol, tant joves com fent gran. S’anaven ubicant al voltant del camp, al 
costat de les parets. Era l’espectacle o l’entreteniment dels diumenges al 
vespre. 
 



Per acabar aquest període cal destacar la feina que van fer per aquest esport 
Francisco Ferreres i Vicent Bort (Mateu). Ells han estat el futbol a Vilanova, un 
agraïment des d’aquí. 
 


