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A 31 anys després... ja som aquí!

Àngel Garreta

Paco, Gallardo, Ventura, 
Vicenç, Capella, Ureña, 

Martínez, Samper, Iñaki, 
Capi i Alcaraz. Aquests onze 
noms són els que van sortir 
d’inici un 26 de setembre de 
l’any 1990 a Andorra per ju-
gar el, fins ara, darrer partit 
de Copa del Rei de la histò-
ria de l’Europa. 
 El conjunt graci-
enc havia guanyat el partit 
d’anada de la primera elimi-
natòria per 1-0 al vell estadi 
de Sardenya. No obstant, 
els escapulats van caure 2-0 
a terres del país fronterer i 
va haver d’acomiadar-se del 
campionat. En aquell mo-
ment ningú podia pensar 
que l’equip es passaria 31 
anys seguits sense poder 
disputar cap altre ronda del 
campionat estatal de copa.

Ha sigut necessari tornar a 
guanyar una lliga 44 anys 
després del títol de Prefe-
rent de la 1976/1977 i 58 
des de la de Tercera del curs 
1962/1963 per a poder par-
ticipar de nou en l’anome-
nada ‘competició del KO’.
 El fet de proclamar-
se l’Europa campió del grup 
V de Tercera Divisió la tem-
porada passada permet, de 
facto, entrar en aquesta pri-
mera ronda de la Copa del 
Rei on l’equip, per compo-
sició dels bombos, podia ju-
gar contra un Primera Divi-
sió, un Segona Divisió -com 
ha resultat finalment- o un 
equip de Primera RFEF.
 No sabem quin camí 
recorrerà l’Europa en aques-
ta competició ni si passarà 
de la primera ronda, però el 
més important ja s’ha fet... 
ja som aquí! 

Socis i penyes de l’Europa al gol nord de Los Pajaritos, a Soria

La llavor que l’Europa duu anys 
plantant a nivell social, ha escla-
tat aquest estiu convertida en un 
jardí de fl ors. L’entitat ha gaire-
bé doblat (es diu aviat) el núme-
ro de socis i, a nivell d’assistència 
a l’estadi, no s’ha baixat en cap 
partit dels 1.000 espectadors.
 És evident que un as-
cens de categoria a un esglaó 
superior a la Tercera Divisió 
-fet que feia 27 anys que no te-
nia lloc- ajuda, i molt, a aquesta 
explosició social, però també 

és igual d’evident que el volum 
d’aquesta esclat no hauria sigut 
tan gran sense un canvi de men-
talitat grupal de l’europeisme 
pel que fa a sortir de les portes 
del Nou Sardenya, fer barri i 
proximitat amb altres districtes 
propers, així com estar present 
en la vida social i cultural més 
pròxima al club.
 La imatge de l’afi ció es-
capulada desplaçada a Soria és la 
foto que retrata el nostre present 
i també l’esforç del passat.

‘Bogeria’ social

L’equip 2020/2021 que va guanyar la lliga de Tercera i va permetre jugar la Copa del Rei
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1922/1923

>>> Quarts de fi nal
Europa 4 - Sevilla 0
Sevilla 1 - Europa 2
>>> Semifi nal
Europa 3 - Sporting 2
Sporting 1 - Europa 2
>>> Final
Europa 0 - Athletic Club 1

1926/1927

>>> Lligueta
Cartagena 1 - Europa 0
Europa 4 - Castellón 1
Europa 3 - Cartagena 0
Castellón 2 - Europa 1
Desempat
Europa 3 - Cartagena 1
Europa 2 - Castellón 0
>>> Quarts de fi nal
Real Madrid 2 - Europa 0
Europa 4 - Real Madrid 1
Desempat
Real Madrid 8 - Europa 1

1927/1928

>>> Fase prèvia
Europa 8 - US Mahó 2
>>> Lligueta
Real Unión 2 - Europa 1
Ibéria 2 - Europa 1
Europa 2 - Barcelona 3
Europa 0 - Real Sociedad 1
Patria 2 - Europa 3
Europa 0 - Real Unión 3
Europa 7 - Ibéria 0
Europa 2 - Barcelona 2
Real Sociedad 4 - Europa 4
Europa 4 - Patria 2

1928/1929

>>> Setzens de fi nal
Europa 3 - Valencia 2
Valencia 2 - Europa 1
Desempat
Valencia 4 - Europa 3

1929/1930

>>> Setzens de fi nal
Oviedo 4 - Europa 0
Europa 2 - Oviedo 0

1963/1964

>>> Primera ronda
Mestalla 4 - Europa 1
Europa 2 - Mestalla 0

1964/1965

>>> Setzens de fi nal
Calvo Sotelo 2 - Europa 1
Europa 0 - Calvo Sotelo 1

1965/1966

>>> Setzens de fi nal
Europa 2 - Badajoz 1
Badajoz 0 - Europa 0
>>> Vuitens de fi nal
Sabadell 1 - Europa 1
Europa 0 - Sabadell 0
Desempat
Sabadell 2 - Europa 0

1966/1967

>>> Setzens de fi nal
Europa 2 - Racing Ferrol 0
Racing Ferrol 1 - Europa 0
>>> Vuitens de fi nal
Europa 0 - Zaragoza 1
Zaragoza 0 - Europa 1
Desempat
Zaragoza 0 - Europa 2
>>> Quarts de fi nal
Europa 1 - Córdoba 1
Córdoba 4 - Europa 1

1967/1968

>>> Setzens de fi nal
Europa 4 - Jaén 0
Jaén 4 - Europa 0
Desempat
Europa 1 - Jaén 0
>>> Vuitens de fi nal
Zaragoza 3 - Europa 0
Europa 0 - Zaragoza 1

1969/1970

>>> Primera ronda
Europa 2 - Manacor 1
Manacor 1 - Europa 2
>>> Segona ronda
Villarreal 4 - Europa 1
Europa 3 - Villarreal 0
Desempat
Villarreal 1 - Europa 0

1970/1971

>>> Primera ronda
Michelín 2 - Europa 0
Europa 1 - Michelín 2

1971/1972

>>> Primera ronda
Europa 3 - Levante 1
Levante 3 - Europa 1 (pp)

>>> Segona ronda
Mallorca 1 - Europa 1
Europa 1 - Mallorca 2

1972/1973

>>> Primera ronda
Europa 4 - Terrassa 2
Terrassa 5 - Europa 0

1973/1974

>>> Primera ronda
Europa 2 - Tortosa 1
Tortosa 4 - Europa 0

1977/1978

>>> Primera ronda
Europa 2 - Badalona 1
Badalona 1 - Europa 2

>>> Segona Ronda
Europa 3 - Málaga 3
Málaga 5 - Europa 0

1979/1980

>>> Primera ronda
Lleida 1 - Europa 1
Europa 1 - Lleida 1 (pp)

1984/1985

>>> Primera ronda
Europa 0 - Espanyol 3
Espanyol 3 - Europa 1

1985/1986

>>> Primera ronda
Europa 1 - Sabadell 2
Sabadell 2 - Europa 1

1990/1991

>>> Primera ronda
Europa 1 - Andorra 0
Andorra 2 - Europa 0

78 partits
L’Europa ha jugat un total de 
78 partits de Copa del Rei al 
llarg de la història. El 79è, con-
tra l’Amorebieta, rival inèdit en 
l’historial escapulat però el cin-
què d’Euskadi en aquesta com-
petició. Prèviament l’Europa 
ha jugat contra l’Athletic Club 
de Bilbao, Michelín de Lasarte, 

Real Sociedad i Real Unión de 
Irún amb un balanç de cap vic-
tòria, set empats i set derrotes. 
Serà la d’enguany la primera 
contra un equip basc a la Copa?
 A nivell golejador, Ma-
nuel Cros, amb 15 dianes, és qui 
més gols ha fet a la Copa del Rei 
amb l’escapulada.

El segon partit de Copa del Rei de la història del club a Sevilla (1923)

Manuel Cros al Cartagena-Europa de Copa el 1927

Cros, qui sinó?
La gran llegenda de l’europeisme, 
Manuel Cros, és també el màxim 
golejador històric en la Copa del 
Rei amb 15 dianes.

Darrere d’ell el segueixen Bestit 
II amb 11, Alcázar amb 10 i Xi-
freu amb 5. Tots ells pertanyen a 
l’etapa darauda (1923-1931)
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98 anys de partits de Copa en imatges
L’Europa va disputar el seu pri-
mer partit del campionat de Copa 
d’Espanya el 1923 i disputarà el 

79è duel en aquesta competició 
gairebé cent anys després. És cert 
que la participació gracienca no ha 

estat ininterrompuda en el ‘torneig 
del KO’, però sí que ha ofert al llarg 
del temps moltes imatges pel re-

cord contra equips de vegades des-
coneguts i també contra primeres 
potències del futbol estatal. 

Fem un repàs variat en aquesta 
doble pàgina d’imatges de Copa 
d’alguns dels 78 duels anteriors.

Bordoy, totalment ‘KO’ després de rebre un fort 
cop a la fi nal de la Copa del Rei del 1923

Històric Europa 4 - Real Madrid 1 de Copa
jugat el 24 d’abril del 1927

Aquest número de
L’Escapvlat, especial
Copa del Rei, s’ha
realitzat gràcies a la
documentació i arxiu
gràfi c del CE Europa i 
el Grup d’Història
Ramon Vergés

Onze de l’Europa en partit de Copa a Irún el 5 de febrer del 1928

Copa del Rei al vell Sardenya:
Europa 2 - Mestalla 0 (1 de desembre 1963)

Lesió de García Pey en partit de
Copa contra el Calvo Sotelo

A mitjans del segle passat no
era pas estrany veure grans
partits de futbol com a local
en un terreny de joc que no
era el propi. Partits de Copa 
com el de l’Europa-Calvo So-
telo es van jugar, per exemple, 
al Camp Nou. A l’Europa no 
li va sortir bé la jugada (0-1)

Aquest 2021 l’Europa torna a la Copa del Rei 31 anys després de la darrera disputa.
No és el període més llarg. El 1963 hi va tornar després de 33 anys (1929/1930).
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Anecdotari

Entre el primer partit de Copa 
de l’Europa (1923) i la partici-
pació d’enguany (2021), han 
passat algunes anècdotes...

SAPS QUE...
L’Europa arribarà als 200 futbo-
listes ‘copers’?
L’Europa ha fet servir, en els 78 
encontres de Copa del Rei un to-
tal de189 futbolistes. Els 11 que 
saltin a la gespa per jugar contra 
l’Amorebieta completaran una 
rodona xifra de 200 (que seran 
més amb els corresponents can-
vis durant el partit).

Un popular entrenador ca-
talà era el porter del Jaén en 
l’eliminatòria del 1967?
Es tracta de Jaume Creixell, qui 
jugava al Jaén de porter. Poste-
riorment va arribar a fi txar per 
l’Europa en la dècada dels 70.

27 són els partits que ha jugat 
Alcázar a la Copa del Rei?
El mític davanter dels anys 20 
és qui més vegades ha defensat 
l’Europa a la Copa amb 27 en-
contres jugats. El segueixen Pelli-
cer, Cros i Esteve Pelaó amb 24 i 
Alcoriza i Mauricio amb 23.

Aquest número de L’Escapvlat 
no és l’únic especial de copa?
El club va editar un dels seus 
antics butlletins amb l’historial 
gracienc a la Copa. Va ser obra 
del directiu i historiador Ra-
mon Vergés. Es va publicar el 14 
de desembre de l’any 1980.

Un porter escapulat va marcar 
un penal en una tanda de Copa?
Va ser el mític Pep Rovira el 22 
de desembre del 1971 en la tan-
da contra el Levante.

També hi ha hagut duels contra catalans a la Copa, com aquest Europa 0 - Sabadell 0 d’abril del 1966
Juan Antonio Samaranch, ministre de Franco,
veient l’Europa 4- Jaén 0 de Copa del 1967

Capella, 3r jugador amb més partits amb l’Europa, pressionat
per Miquel Soler a l’Europa-Espanyol de Copa del 1984

L’afi ció escapulada en el nocturn partit de Copa del Rei contra l’Espanyol al vell Sardenya

1985: Penúltim partit com a 
local de l’Europa al vell estadi 
de Sardenya en duel de Copa. 
L’Europa-Sabadell (1-2) va 
coincidir amb un 11 de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya.
 Els dos equips van 
sortir a la gespa amb una senyera 
i, tot i tractar-se de la Copa del 
Rei, sota l’himne d’Els Segadors.
Van acompanyar els dos equips 
sobre el rectangle els membres 
de l’Esbart Dansaire del Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia.
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El dia que vam fregar la glòria

Un Athletic Club molt ‘Travieso’

Si l’Europa és un històric pel fet 
d’haver fundat la Primera Divisió 
de futbol, també té el seu petit pes 
en la història de la Copa. El 1923, 
en la seva primera participació des-
prés de guanyar la seva única lliga 
de categoria absoluta, el Campio-
nat de Catalunya, el conjunt euro-
peista es va plantar a la gran fi nal.
 Aquella Copa d’Espanya 
va començar pels encara no esca-
pulats als quarts de fi nal contra 

el Sevilla, amb clar triomf a casa 
(4-0) i també triomf a la capital an-
dalusa (1-2). A semifi nals esperava 
l’Sporting de Gijón, que va caure 
3-2 a Barcelona i 1-2 al seu camp.
 D’aquesta forma, el club 
europeista accedia a la fi nal contra 
l’Athletic Club de Bilbao. Aquesta 
fi nalíssima es va jugar precisament 
a Barcelona, però el públic de 
l’equip blaugrana no va perdonar 
que l’Europa fos el triomfador fi nal 

al Campionat de Catalunya, impe-
dint el títol del Barça. D’aquesta 
manera, els bascos van tenir el 
suport del públic local, que anava 
contra l’Europa. Aquell partit va 
fi nalitzar 0-1, l’Athletic va afegir 
una copa més a les seves vitrines i 
l’Europa es va quedar a la glòria en 
la segona gran gesta d’una dècada 
que seria eternament recordada. 
Enguany l’Europa torna a la Copa 
amb aquell record ben present 

Moltes pàgines es van escriu-
re d’aquella fi nal de la Copa 
d’Espanya (encara no del Rei) del 
13 de maig del 1923. El camp de 
Les Corts, escenari dels partits 
com a local del FC Barcelona, va 
ser la seu d’una fi nal inèdita: Eu-
ropa-Athletic.
 Les cròniques de l’època, 

amb aquell sabor sempre a gestes 
èpiques i mai se sap si massa exa-
gerades, expliquen que l’Europa, 
si un partit no havia de perdre a 
la vida pels mèrits fets, era aquell, 
mentre que l’equip de Bilbao en 
va tenir prou amb la més clara de 
les arribades per fer el 0-1 fi nal, un 
gol obra del basc Travieso. 

Aquella fi nal va suposar un fet in-
sòlit a Catalunya segons relata ‘La 
Jornada Deportiva’: hi havia cua a 
Les Corts des de les deu de la nit 
del dia anterior i es va batre un 
rècord de públic, 25.000 perso-
nes. Diu la publicació que 10.000 
se’n van quedar fora. Una autènti-
ca fi nal de luxe.

L’onze de l’Europa a la fi nal de la Copa d’Espanya el 1923 amb el tècnic Ralph Kirby: Bordoy, Serra, Vidal, Xavier, Pelaó, Artisus, Pellicer, Julià, Cros, Olivella i Alcázar 

25.000 espectadors a Les Corts

Una jugada de la gran fi nal
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L’Europa que va ser ‘magnífi co’

El famós Zaragoza de ‘Los Cinco Magnífi cos’ a Gràcia en els vuitens de fi nal de la Copa del 1967

Grup d’Història Ramon Vergés

Els mesos d’abril i maig del 
1967 són encara molt re-

cordats pels europeistes més 
veterans. Un cop finalitzada 
la lliga, amb l’Europa un cop 
més salvant la categoria de 
plata del futbol estatal, toca-
va una nova participació a la 
Copa del Rei.
 Després d’eliminar el 
Ferrol en la primera elimina-
tòria, a l’Europa li va caure el 
premi gros: el Zaragoza po-
pularment anomenat de ‘Los 
Cinco Magníficos’ i que era, 
a més, el vigent campió de la 
competició. El partit d’ana-
da a Gràcia es va jugar el 30 
d’abril del 1967 (derrota per 
0-1), convertint-se en el pri-
mer duel de l’Europa televisat 
per a tots l’estat per Televisió 
Espanyola.
 El duel de tornada, 
que a Zaragoza es vivia un 
com tràmit pel campió, va fer 
saltar la banca: triomf esca-
pulat per 0-1 i, com manava

el reglament de l’època, un ter-
cer partit de desempat a celebrar. 
Aquest va tenir lloc a València, a 
Mestalla, el 9 de maig del 1967, 
on l’Europa va guanyar per 0-2 
eliminant el Zaragoza que, des-
prés de la derrota a casa seva en el 
partit de tornada, es presentava 
al duel amb mal ambient al club i 

l’entrenador que tenia fi ns llavors, 
Fernando Daucik, acomiadat. Als 
diaris de l’època com Mundo De-
portivo, Dicen i Tele/Exprés es 
podien llegir comentaris, després 
de l’eliminació aragonesa, com “Lo 
ocurrido en Mestalla es de lo que 
se ve muy pocas veces” o “Qué gran 
hombrada, señores!” 

Titular de l’Heraldo de Aragón quan l’Europa
va guanyar 0-1 a La Romareda



SD Amorebieta: un equip amb valors
Redacció

Buscar i trobar un equip 
amb uns principis tant 

clars com els de la SD Amo-
rebieta no és fàcil. L’equip de 
Bizkaia ha fet de la seva filo-
sofia un tret d’identitat que 
ni el pas a la segona catego-
ria del futbol estatal li ha fet 
canviar el mantra que defen-
sa a ultrança: el seu país i la 
seva llengua. Bones costums 
que no només prediquen sinó 
que també posen a la pràctica 
i que han fet d’aquest petit i 
modest club un exemple per 
molts d’altres.
 Aquest proper 2 de 
desembre farà 96 de la funda-
ció de la Sociedad Deportiva 
Amorebieta(1925). El club, 
durant les primeres dècades 
d’història, va competir en les 
lligues locals, assolint el 1944 
el subcampionat de Bizkaia 
d’aficionats i la Copa Bizkaia. 
No va ser fins el 1962 que va 
aconseguir per primera vegada 
en la seva història ascendir a 
categoria estatal després d’eli-
minar en la promoció d’ascens 

els càntabres de la SD Barre-
da Balompié i la SD Deusto. 
La temporada del seu debut 
a la categoria van ser tercers, 
quedant-se a un punt de dis-
putar la promoció d’ascens 
a la Segona Divisió. A més a 
més, aquell any la SDA es va 
proclamar campiona de Biz-
kaia d’aficionats, cosa que li 
va valer disputar el campionat 
d’Espanya. Va arribar fins a 
semifinals, on va ser derrota-
da pel Reial Madrid aficionat. 
Ningú esperava, però, que una 
reestructuració de la categoria 
el 1968 l’enviés de nou a cate-
goria regional.
 Si pujar va ser com-
plicat, la pèrdua de categoria 
va suposar un via crucis de 
13 anys fins que, el 1981, el 
club va tornar a Tercera. Allà, 
durant 30 anys i fins a sis ve-
gades van intentar un play.
off d’ascens que se’ls resistia. 
No va ser fins la temporada 
2010/11 quan, després d’eli-
minar el Manacor, van acon-
seguir l’ascens. Eren a Segona 
B per la porta gran. Capgi-
rant el que per ells era cos-

tum -estar molts anys en una 
mateixa divisió- la temporada 
2011/12 es van classificar per 
a la promoció d’ascens a Sego-
na després d’acabar en quarta 
posició, però van caure davant 
la Balompédica Linense.
  Tota l’experiència 
que va acumular a Tercera la 
va aplicar a Segona B, on es 
va mantenir durant deu anys 
fins aquesta darrera tempo-
rada. L’equip, entrenat per 
Iñigo Vélez de Mendizabal, va 
aconseguir un històric ascens 
a LaLiga SmartBank, és a dir, 
a la Segona Divisió, després 
d’acabar tercers al grup 2 i 
anar al play-off celebrat a Ex-
tremadura, on havien de supe-
rar dues eliminatòries a partit 
únic per convertir el somni en 
realitat. A la primera van vèn-
cer 1-2 el Linares Deportivo, 
campió del grup 4. A la sego-
na, davant l’equip local, el CD 
Badajoz, van tornar a guanyar 
per 0-1. La nit del 22 de maig 
del 2021, una nit màgica per 
l’Amorebieta, es va fer el salt 
al futbol professional, on mi-
lita aquesta temporada 

Al llarg del temps, la fi losofi a 
de l’Amorebieta ha estat jugar 
amb gent de casa. Així, tots 
els seus jugadors han nascut a 
Euskal Herria, entre Gipuzkoa, 
Bizkaia, Navarra o Araba, i son 
criats i formats a les pedreres 
dels diferents equips que es re-
parteixen per la geografi a basca i 
navarresa. El club també defensa 
activament l’euskera, tant a les 
seves xarxes socials i canals de 
comunicació, com participant 
d’iniciatives que organitza la so-
cietat civil, com la Euskaraldia.
 No obstant, no no-
més amb l’origen dels jugadors 
busquen donar exemple; també 
ambé amb els sous. Fins l’any 
passat el topall salarial dels 
jugadors era de 1.500 euros 
al mes en 10 mensualitats i hi 
havia futbolistes que guanya-
ven 200 o 300 euros. Ara tots 

cobren 8.000 euros mensuals, 
el mínim que marca el conveni 
professional.
 Tot plegat, fi losofi a 
de fi txatges i criteri salarial, va 
fer que la temporada 20/21 el 
seu pressupost fos de poc més 
de mig milió d’euros, una xi-
fra que enguany ha hagut de 
multiplicar per deu per seguir 
la normativa del futbol profes-
sional, però que segueix sent 
molt ajustada per un club de la 
Liga SmartBank. Una profes-
sionalització que surfegen com 
poden. 
 De moment, però, 
han pogut salvar l’escull de con-
vertir-se en societat anònima es-
portiva (SAE). Una esmena als 
pressupostos de l’estat ha creat 
una escletxa que els permetrà, 
encara, seguir sent un club, el 
que han estat sempre.

Plantilla de casa

Un Amorebieta-Real Sociedad B d’aquest curs

Un exili forçat
El camp municipal d’Urritxe, on 
va jugar l’Amorebieta fi ns el curs 
passat, va ser edifi cat el 1915 i re-
modelat el 2002. El terreny de joc 
fa 102x64 metres i hi caben uns 
1.300 espectadors.
 Tot i així, l’equip es veu 
obligat a disputar els seus partits 
de local a Lezama, la ciutat esporti-

va de l’Athletic Club. La normativa 
professional estableix que el mínim 
per a la Segona A són 6.000 seients, 
diverses portes d’entrada (Urritxe 
en té una) i altres infraestructures 
inexistents (accés a vestidors sepa-
rats de públic, cabina de control, 
llotja aïllada)... fet que provoca un 
exili forçat.


