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I un bon dia...
vam tocar el cel!

La plantilla celebra l’ascens sobre la gespa acabat el partit amb el Cerdanyola

El Nou Sardenya va esclatar com
mai! 27 anys esperant un ascens de
Tercera a la categoria superior (fa
gairebé tres dècades, la Segona B,
ara la Segona RFEF). Per a afegir-hi
més dificultat, en un any de pandè-

mia i amb el públic podent venir només a tres partits. El xiulet final del
partit contra el Cerdanyola (4-2) el
25 d’abril del 2021, va deixar anar
aquestes imatges per a la història. Un
ascens a casa i amb la nostra gent.

El porter Sergio, eufòric després de pujar matemàticament

Els jugadors de l’Europa canten en direcció als seus aficionats

El capità Àlex Cano pujat a les espatlles de l’afició gracienca
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Àngel Garreta

Q

uan parlem de la història de superació de
l’Europa al llarg de més d’un
segle, no exagerem les situacions explicades. L’Europa s’ha
sabut sobreposar a tot, des de
les catàstrofes econòmiques,
passant per les reestructuracions de categories o fins i tot
una Guerra Civil.
Durant anys ha sabut sobreposar-se a totes les
adversitats i ha estat en la
temporada més adversa de
totes, una disputada en un
90% a porta tancada dins una
pandèmia mundial, quan ha
assolit la fita per la qual lluitava des del 1995: tornar a
Segona. Una categoria que la
temporada vinent es dirà Segona RFEF i que el conjunt
escapulat, en un tram final
de temporada impressionant,
va aconseguir assolir a falta
de 3 jornades per acabar la
segona fase regular, assegurant-se una de les dues places
d’ascens directe. El 25 d’abril,
si guanyava el Cerdanyola era
matemàticament equip de Segona RFEF. Ho va fer per 4-2.
Primer objectiu assolit... i ara,
a per la lliga! 8
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La foto de les nostres vides!
Hi ha vegades que una imatge
val més que mil paraules. És el
cas del 4-2 contra el Cerdanyola,
obra d’Èric López, que reuneix

en aquesta imatge capturada
pel fotògraf Fran Capell tot el
que simbolitza l’històric dia del
25 d’abril: és el primer ascens

per a tota una nova generació
d’europeistes, la primera gran
foto esportiva dels seus records.
És l’esclat de qui sap que aquell

gol ho valia tot, l’ascens ja no
es podia escapar. És la unió i la
comunió de l’afició amb l’equip.
És la foto de les nostres vides!
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Una temporada
per emmarcar!
Redacció

N

omés tres derrotes, la
tercera d’elles ja amb
l’equip ascendit de categoria,
són xifres que presenta un
equip campió... i en aquest
objectiu es troba l’Europa
un cop ja té el bitllet per a la
Segona RFEF a la butxaca. A
tancament d’aquest número
especial, resten per jugar dos
partits més a la recerca de la
primera plaça final del campionat. El títol serà gracienc
si l’Europa suma un punt en
qualsevol dels dos partits o
si el Terrassa, que té 3 partits
per disputar (dos com l’Europa i un més ajornat en el seu
dia per Covid-19), no fa el
ple en tots 3. Dit d’una altra
manera: l’Europa serà campió empatant qualsevol dels

dos partits que li queden o, si
perd els dos, el Terrassa hauria
de fer 9 de 9 en punts per ocupar la primera plaça.
A diferència d’altres
temporades, on el que més va
costar va ser arrencar, l’Europa ha signat un inici brutal en
aquesta temporada de pandèmia: quatre victòries seguides
només començar. D’igual forma va acabar la primera fase,
sumant els 12 últims punts
del subgrup A per entrar a la
segona fase (on s’arrosseguen
els punts) amb +4 de diferència respecte els altres equips.
Dins aquesta segona fase, els
escapulats han signat 3 victòries seguides més per certificar l’ascens a la Segona RFEF
a falta de tres jornades. Quins
altres dos equips acompanyaran l’Europa? 8

Alberto celebra un gol a casa contra l’UE Valls

Especial Ascens

5

Especial Ascens

6

Els partits a fora en què l’Europa
va demostrar que “aquest any, sí!”
Manresa 1 - Europa 2
L’Europa havia guanyat els seus 3 primers partits de lliga i a Manresa semblava que havia de caure la primera
derrota: l’equip perdia 1-0 al minut 89,

fins que un gol d’Arnau Vilamitjana va
servir per empatar entrant en temps
d’afegit i una diana de Nolla al darrer
segon va fer esclatar la bogeria!

S. Cristóbal 0 - Europa 1
Dues vegades a la història havia jugat
l’Europa a Ca n’Anglada i totes dues
amb un record agre que ja començava a
mig mitificar el camp del San Cristóbal

com un d’aquells maleïts. En el primer
partit amb públic després de la jornada
1 del campionat, l’Europa va dedicar
un important triomf a l’afició

Castelldefels 0 - Europa 4
Els graciencs arribaven a Els Canyars
després de perdre un partit ajornat entre setmana contra el darrer equip de la
classificació, la Montañesa, qui li va fer

ni més ni menys que 4 gols a l’Europa.
Per no deixar lloc a dubte, l’equip va fer
una exhibició total a Castelldefels amb
un contundent 0-4

Girona B 0 - Europa 1
El Girona va posar el partit del seu filial
a Montilivi, un escenari ‘LFP’ de primer nivell amb la millor gespa de tota
la lliga professional.

El que havia de ser un escenari de ‘por’
pels europeistes va ser on es va certificar
que l’ascens era ja a tocar... i es va certificar just la setmana següent
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“Ara sí ho podem dir, som de Segona”
I si fem els partits de l’Europa fora de casa per la
ràdio?” es van preguntar iniciada la temporada els europeistes Ramon Ortiz i José Díaz.
Gràcies al seu impuls, els partits de l’Europa en directe per
Ràdio Gràcia (107.7 FM) van
tornar a tenir protagonisme
després d’anys i anys de silenci
esportiu en viu.
El programa “Toc Escapulat” ha anat creixent en
protagonisme i fent-se un petit racó dins la massa social. La
veu d’aquests dos europeistes
ha acompanyat l’afició quan
l’Europa ha jugat a fora. Sempre a fora... menys un partit,
el decisiu, el de l’ascens, on les

seves veus, però sobretot també les seves imatges, formen ja
part de la història.
Amb una càmera de
vídeo connectada a la cabina
i enfoncant a Díaz i Ortiz,
els socis i sòcies de l’Europa
no només van poder escoltar
l’ascens de l’Europa per Ràdio
Gràcia, sinó que també van
poder veure com es van emocionar els locutors, en especial
Ortiz, amb l’èxit gracienc ben
viu a flor de pell. La imatge
dels dos locutors al costat del
seu àudio ha resultat totalment viral entre els aficionats
del futbol català, protagonitzant, sense esperar-ho, un
dels records que perdurarà de
l’ascens de l’Europa a Segona
RFEF 8

Ràdio Gràcia
torna a cantar
un ascens

El 12 de juny del 1994, , el xiulet
final de l’àrbitre del partit PinosoEuropa (0-0) va certificar l’ascens
de l’Europa a Segona B. La veu
encarregada de fer arribar la bona

Àngel Garreta

“

Díaz (esquerra) canta el gol de l’ascens mentre Ortiz no pot contenir les llàgrimes de felicitat

notícia a la Vila de Gràcia va ser
Víctor Altadill, enviat especial
de Ràdio Gràcia a cobrir el desplaçament on l’Europa es jugava
l’ascens a Segona B. La seva veu,

projectada des del telèfon mòbil
d’un directiu (no era habitual
que algú tingués mòbil el 1994)
va arribar a tots els racons de Gràcia i Barcelona per a esclat de joia

dels socis i aficionats. Hem hagut
d’esperar 27 anys per tornar a sintonitzar Ràdio Gràcia i viure una
narració similar en un crit que ja
forma part de la història.
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L’equip del 1994 ja té relleu
Redacció

N

i més ni menys que 27
anys han sigut necessaris
per tornar a pujar de categoria
com ho va fer la plantilla de la
temporada 1993/1994.
Aquella plantilla plena d’excel·lents jugadors i
dirigida de forma magistral
per Pep Rovira va pujar en un
any complicat, tal com ho ha
fet l’actual sota una pandèmia mundial per culpa de la
Covid-19. En aquella ocasió,
però, el problema no era mundial, sinó local.

L’Europa havia vist enderrocar-se el vell estadi de Sardenya per fer-hi l’actual Nou
Sardenya. L’equip va patir un
exili obligat que el va dur a
disputar aquella temporada
al Guinardó, la casa del Martinenc. Amb entrenaments
intersetmanals repartits per
diferents camps de Barcelona,
poc feia pensar que aquell
seria un any gloriós que, per
culpa de no repetir l’ascens
durant dècades, ha acabat
elevat a mític. Ara, una nova
plantilla pren el relleu i fa història al segle XXI 8

Celebració de l’ascens a Pinoso amb la plantilla duent el tècnic Pep Rovira a coll

Els intents d’ascens durant 27 anys

La plantilla del 1994, fa dos anys, celebrant el 25è aniversari

Quan l’Europa no va poder
mantenir-se a Segona B després
de l’ascens del 1994, ningú podia pensar que es trigaria gairebé
tres dècades en tornar-hi.

En aquest temps, l’Europa ha intentat ascendir fins a nou vegades, via play-off d’ascens. L’equip
no ho va poder aconseguir els
anys 1996, 1997, 1999, 2001,

2013, 2014, 2015, 2016 i 2020,
aquest últim ja en plena pandèmia en un format reduït entre
catalans. Finalment, a la desena,
s’ha assolit l’objectiu.
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Els protagonistes de la gesta
SERGIO · Porter · Indiscutiblement, un dels noms propis de la temporada. Les seves
providencials actuacions valen ben bé la meitat de l’ascens.

ALFONS SERRA · Mig · L’elegància en el joc. Qualitat en cada passada. El punt de
control necessari a tres quarts de camp contrari.

BRIONES · Porter · Fitxat aquesta temporada procedent del Cerdanyola. Malauradament ha viscut un calvari amb les lesions.

PAU LÓPEZ · Mig · No perd una pilota ni que el matin. Imprescindible a mig camp i
peça fonamental en la transició del joc de l’equip.

DANI PÉREZ · Porter · Incorporat per cobrir la baixa per lesió de Briones, ha anat alternant convocatòries dins l’equip amb els seus companys sota pals.

NOLLA · Mig · Versàtil jugador que ha aportat molt com a extrem. Qualitat i habilitat i
bon xut des de l’exterior de l’àrea.

ÀLEX CANO · Defensa · Què més es pot dir a aquestes alçades de la pel·lícula del gran
‘CapiCano’? Un dels grans mites que deixarà per sempre el blau escapulari a la història.

DAVID JIMÉNEZ · Davanter · El rei de les assistències. Si un gol no l’ha marcat ell,
segur que almenys l’ha servit en safata.

ALBERTO · Defensa · ‘La Muralla’. El binomi perfecte amb Àlex Cano. Ambdós arriben al punt mític que va tenir la parella formada per Ventura i Capella als anys 90.
ADRI GUILLÉN · Defensa · Fet a la casa, mai signa un partit dolent. Regular i constant.
GUTI · Defensa · Lateral amb vocació ofensiva i capacitat de regatejar situacions límit.
SERGI PASTELLS · Defensa · Lateral amb ànima d’extrem. Una peça imprescindible.
GUILLEM CASTELL · Defensa · Rendiment garantit. Defensa d’ofici i col·locació.
JOAN MARC · Defensa · Primera temporada a la plantilla procedent del Juvenil A.

ÈRIC · Davanter · Protagonista de l’ascens. Un gol seu al minut 92 contra el Cerdanyola
va acabar de certificar el triomf que feia pujar l’Europa matemàticament de categoria.
ALBERT MARTÍ · Davanter · La revelació de Tercera. Un ‘home gol’ sorgit del Filial.
Especialista també des del punt de penal
ARNAU VILAMITJANA · Davanter · Es va sortir al Juvenil A i ha signat partits i gols
molt importants en aquesta temporada. Lesionat de llarga durada a mitja lliga.
FODE · Davanter · Un dels retorns a l’Europa més estimats per l’afició. Velocitat pura.

MARTÍ ALBA · Defensa · Reforç a mitja lliga per aportar competència al lateral.

MIKI POVEDA · Davanter · Una greu lesió en el primer partit de lliga ens ha deixat
sense veure les enormes qualitats d’un jugador amb molt futur.

ALON · Defensa · Procedent del Sabadell Nord, ha tingut una presència testimonial
i ha marxat a mitja temporada en busca de més minuts.

CARLOS CANO · Davanter · Si vols guanyar una batalla entre centrals, Carlos Cano és
l’home escollit. Autor d’un dels gols històrics contra el Cerdanyola el dia de l’ascens.

URI · Mig · Referent de l’Europa al mig del camp les darreres temporades. Sempre al lloc
que toca. Les lesions li han impedit jugar molts més partits.

COS TÈCNIC: David Vilajoana (Entrenador), Carles Raventós (Segon Entrenador),
Nacho de Prada (Ajudant Tècnic), Jordi Jané (Preparador Físic), Jorge Coihuin (Preparador de Porters), Beñat Amestoy (Fisioterapeuta), Òscar Carreté (Vídeo/Scouting),
Yoshinobu Nishizaki (Vídeo/Scouting), Andreu Sánchez (Delegat)
i Ignasi Carranza (Utiller).

VARONA · Mig · Producte 100% de la casa. Cinc temporades consolidat a Tercera.
PRATS · Mig · Fet a la base, lluita i s’entrega com pocs. Una assegurança.
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La veu pròpia de l’ascens
Àlex Cano

“És un somni després de moltes decepcions intentant un ascens que no arribava. El 2020
i el 2021 han estat anys complicats i què millor que aquest
premi per a la gent i per a tots
nosaltres”, admet el capità de la
primera plantilla escapulada.
“Estem en un núvol,
per molts és el nostre primer
ascens i per a tota una generació nova d’europeistes també.
A més, no hi ha res com poder
celebrar grans fites al costat de
la gent, sempre propera, tal
com és aquest club”.

“És un somni després
de moltes decepcions
intentant un ascens
que no arribava”
Aquesta serà sens dubte una
temporada que el capità llegendari de l’Europa no oblidarà mai. El ‘4’ del conjunt
escapulat només lamenta “que
tota la nostra afició no ens
hagi pogut acompanyar en la
majoria de partits a casa i en el
nostre dia a dia. Els hem trobat
molt a faltar però els hem notat sempre presents, per fora el
camp o de qualsevol manera
l’afició de l’Europa sempre es
fa notar. És la millor!”.

“Estic molt content per l’afició
i pel club”, destaca el tècnic de
la primera plantilla, David Vilajoana. Amb el punt d’humor
que sovint deixa anar a les rodes de premsa, el tècnic afirma
que “prefereixo que els partits
no siguin tan èpics i no patir
tant, però si s’ha de patir per
acabar pujant, benvingut sigui
el patiment”.
Vilajoana
també
recalca que “esperem que no
haguem d’esperar tota una
generació i uns altres 27 anys

“Cal consolidar aquest
creixement perquè
l’Europa s’ho mereix i la
seva gent encara més”
per donar una nova alegria a
l’afició, senyal que el club poc
a poc anirà creixent i seguir
fent les coses bé. Ara haurem
de lluitar per competir amb
garanties a la nova categoria
i tots plegats mirarem de ferho encara millor del que ho
fem ara. Cal consolidar aquest
creixement del club perquè
l’Europa s’ho mereix i la seva
gent encara més”.
Paraula de ‘míster’.
Esperem que així sigui!.

David Vilajoana

Sergio Fernández

“Ja el tenim aquí! Encara no
m’ho puc creure! Hem patit
molt en els darrers partits però
els hem tirat tots endavant,
guanyant-los de forma consecutiva, demostrant que som
un equip que, des del primer
dia, tenia un objectiu molt
clar. No podíem deixar passar
més oportunitats. L’Europa
mereixia obtenir l’ascens a Segona B i ens ho hem guanyat
amb tot el mèrit al llarg d’una
temporada que, per les seves
circumstàncies, ha resultat difícil pels clubs i aficionats”.

“Hem demostrat que
som un equip que, des
del primer dia, tenia
un objectiu molt clar”
Aquestes són les valoracions
d’un dels protagonistes de
l’ascens, el porter Sergio Fernández, qui també s’ha mostrat satisfet “per poder donar
una alegria a tota aquella gent
que duia molts i molts anys
esperant una cosa així. Estem
contents pels vells europeistes,
pels més joves... per tothom,
perquè hem assolit una fita
que quedarà registrada en el
record de molta gent”.

És el segon capità de la plantilla i un dels referents defensius
de l’Europa de la darrera dècada. L’ascens és important per
a tots i també per a Alberto
González, qui destaca, per sobre de tot, “poder pujar a casa
i davant la nostra gent. En tota
la temporada no han pogut
entrar a l’estadi gairebé mai per
culpa de les normatives de la
pandèmia i poder celebrar-ho
al camp amb ells és un autèntic goig i una alegria immensa
pels jugadors”.

“Té un punt de màgia
certificar l’ascens en un
partit que se’t complica i
on has de remuntar”
Per a González, “fins i tot té
un punt de màgia certificar
l’ascens en un partit que se’t
complica, on comences perdent i has de remuntar. Tot ha
resultat màgic en un any difícil
i gens habitual de viure”.
El defensa europeista creu que “és un premi més
que merescut i treballat per
tot l’esforç de la temporada.
Ara toca gaudir i seguir buscant més objectius per poder
celebrar al costat de la gent”.

Alberto González

Víctor Martínez

“Estem molt contents. Més
que contents... eufòrics!”.
Aquestes van ser les primeres paraules del president de
l’entitat, Víctor Martínez, sobre la gespa del Nou Sardenya
minuts després de culminar
l’ascens de categoria.
“Els socis hem hagut d’esperar ni més ni menys
que 27 anys per poder tornar
a celebrar un ascens i veure les
cares de felicitat de tanta gent
ens omple de joia. No hi ha
paraules per descriure aquesta
sensació tan bonica després

“No hi ha paraules
per descriure aquesta
sensació tan bonica
després de 27 anys”
que molta gent hagi intentat
l’ascens i després de l’esforç
de molta gent que estima
l’Europa per aconseguir-ho”.
Pel president del CE
Europa “és important celebrar
aquest ascens, dins el context
i les normes que ens obliga a
seguir l’actual situació de pandèmia”. Pel màxim dirigent
escapulat “el camí no s’acaba
aquí i ara volem ser campions.
Volem el títol!”.
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Un ascens escrit a la història
Xavier Vidal

HISTÒRIA

D

urant els seus 114 anys d’existència, l’Europa ha passat per
moltes situacions, bones i dolentes.
També, i de manera paral·lela, la
societat que l’ha vist néixer i créixer ha viscut i ha passat per moltes
vicissituds. En aquest article veurem com l’Europa sempre ha estat
present (gairebé sempre amb èxits)
en bastants moments àlgids de tots
aquests anys de vivències de la societat catalana.
Com tots coneixem, l’Europa es va fundar el 1907 i fins el
1909 no es va començar a jugar
partits oficials amb la disputa del
Campionat de Catalunya. El primer resultat conegut, de moment,
és un partit amistós contra el Canigó amb derrota per 1-2. Aquest encontre es va disputar el diumenge
25 de juliol de 1909 i, just aquell
dia, s’iniciava a Barcelona i a diverses poblacions catalanes l’anomenada ‘Setmana Tràgica’, que va
comportar aldarulls, vagues i crema d’edificis religiosos, motivats
per la protesta a la mobilització de
reservistes per ser enviats a la guerra del Marroc.
Si avancem uns anys, concretament el 1919, l’Europa asso-

lia la Primera Categoria del Campionat de Catalunya, la més alta
de l’època. La fita europeista es va
aconseguir en una promoció contra
l’At. Sabadell disputada al febrer
d’aquell any. És també en aquestes
dates quan es va produir l’anomenada ‘Vaga de La Canadenca’, que

nya, l’Europa se situava com a tercer equip en discòrdia a Catalunya
i, al llarg de la dècada, acabaria
situant-se com el segon equip de
Catalunya, rere el FC Barcelona.
Pocs mesos després dels èxits europeistes assolits a la primavera del
1923, el general Miguel Primo de

Ascens a Segona Divisió el 1963, previ a la mort del Papa Joan XXIII

es va allargar durant els mesos de
febrer i març i que va constituir
una de les fites més rellevants de la
història del moviment obrer català, amb l’assoliment de la jornada
laboral màxima de 8 hores.
El 1923 és l’any d’or del
club. Campions de Catalunya i
sots-campions de la Copa d’Espa-

La Copa Catalunya del 2015... sense confeti per ordre federativa

Rivera instaurà una dictadura amb
l’acceptació del rei Alfons XIII i
que duraria fins el 1930. Aquesta
dictadura suposaria la supressió de
la Mancomunitat de Catalunya i la
prohibició de l’ús de la llengua catalana.
És casualitat relacionar els
èxits de l’Europa amb fets rellevants de la societat? Seguim: El 5
d’abril de 1931, l’Europa disputava
contra l’Alavés el que, fins ara, és el
darrer partit a la Primera Divisió.
Nou dies després es proclamava la
República a Espanya.
Uns pocs anys més endavant, la
Guerra Civil ocorreguda entre el
1936 i 1939, va ser “aprofitada” per
l’Europa per ascendir a la Primera
Categoria del Campionat de Catalunya i culminar així la recuperació
que es venia gestant des de la des-

feta del 1931. Malauradament, la
posterior dictadura franquista va
anul·lar totes les competicions disputades durant el conflicte bèl·lic i
l’Europa va es va veure perjudicat,
ja que va retornar on era el 1935.
Si seguim la història escapulada, veurem que, després de
perseguir-ho durant molts anys,
l’Europa assolia la Segona Divisió
després d’una promoció contra el
Caudal de Mieres el 2 de juny de
1963. L’ascens es va celebrar just
acabat el partit d’allò més a Sardenya i...prou. Un dia després moria
el papa Joan XXIII i la dictadura
franquista va decretar tot un seguit de dies de dol que incloïa la
prohibició de qualsevol celebració
pública.
La temporada 1976/77, en
plena transició democràtica a l’Estat espanyol, també va suposar una
campanya de reestructuració de
categories al futbol estatal, ja que
apareix una nova divisió: la Segona
B. Doncs bé, l’Europa, ‘fidel’ a la
seva història i després de tres anys
a Regional Preferent, va aconseguir el títol de campió i va retornar
a Tercera Divisió. Aquest va ser el
darrer equip campió del segle XX.
Ja en el segle actual, no serà fins
la consecució de la tercera Copa
Catalunya, la temporada 2014/15,
que l’accident aeri de Germanwings
va obligar, per ordre federativa, no
tirar confeti durant la celebració
del títol al Nou Sardenya.
I així arribem finalment a
la temporada d’enguany, marcada
per la pandèmia a nivell mundial
causada per una Covid-19 que no
cal explicar. No hi ha dubte que en
passaria alguna de grossa amb l’Europa... i és que l’ascens estava escrit
a la història! 8
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“Un dia de cop i volta,
em vaig enamorar!”

El ‘tifo’ d’Eskapulats el dia de l’ascens a Segona RFEF

Redacció

E

s diu que l’afició és el jugador número 12, que
un equip juga millor a casa si
l’acompanya el clam de la seva
gent. També es parla d’estadis
on l’ambient guanya punts.
Són expressions molt fetes
servir en l’argot futbolístic,
però que en el cas de l’Europa
cobren un sentit real i amb tot
el protagonisme.
El 2013 va aparèixer al
gol de Sardenya (per després
transitar fins al gol de Pau

Alsina) un nou grup d’animació que prenia el relleu de les
energies invertides per la Torcida Escapulada, penya que
havia agafat el relleu del Caliu
i aquesta, a la vegada, de la penya l’Escapulari. A primer cop
d’ull podia semblar un simple
relleu generacional per qüestió d’edat i forces, però amb el
pas dels anys s’ha anat convertint en l’ànima de l’estadi, un
autèntic jugador número 12 i
una afició exemplar que es dedica a animar el club del seu
cor. Tan exemplar que, en les

reclamacions davant decisions arbitrals, es dona exemple
citant els col·legiats amb l’oftalmòleg enlloc d’enviar-los a
pastar fang. I és que la Vila de
Gràcia té classe fins i tot quan
s’enfada!
Sense aquest grup,
anomenat ‘Eskapulats’, no tindria sentit la regeneració que
està vivint actualment l’Europa ni tampoc s’explicaria el
canvi de xip de l’històric pessimisme de l’aficionat català
al futbol cap a una versió més
desenfadada i optimista 8

Impulsors del càntic de moda
Moltes cançons han estat adaptades al futbol. Una de les més conegudes, que en versió gracienca
crida “Alè, força Europa, alè!”, és
‘Go West’ de Pet Shop Boys.
Darrerament s’ha fet
coneguda arreu del vell continent una cançó italiana titulada
“Un giorno all’improvviso”. A
Catalunya tothom la reconeix
com “Un dia de cop i volta”.

Molts pensen que aquest càntic
s’ha ‘catalanitzat’ al Camp Nou,
però van ser els Eskapulats els
que la van estrenar en català i a
Catalunya. Exemple al QR
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