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Els papers del futbol
L'expedient del jugador Narcís Ayala Dalmau

Dades arxivístiques
CAT AMR 10.5 Fons Agrupació Esportiva Roses, Gestió esportiva, Expedients de
jugadors, Expedient del jugador Narcís Ayala Dalmau, 7 d'agost de 1968-30 de juny de
1969, Castellà.
Història arxivística
Abans d'ingressar a l'AMR el fons de l'AE Roses es trobava en un magatzem sota la
tribuna de l’Estadi Municipal del Mas Oliva sense cap classificació aparent. Lluís
Buscató, que la tardor de l’any 2001 treballava al departament d’Esports de
l’Ajuntament, va informar al servei d'arxiu sobre la localització i l’estat de la
documentació.
El fons es trobava en unes condicions ambientals i d'instal·lació gens aconsellables per
a la seva conservació. En el moment del seu ingrés es va fer una primera instal·lació en
carpetes i caixes noves mantenint l'ordre original de la documentació, que abraça una
cronologia de 1939 a 1998.
Al cap d'un temps un exresponsable de l’entitat esportiva va portar un seguit de
fotografies. Finalment, a la tardor de l'any 2014 es va fer una descripció sumària del
fons per identificar les sèries que el conformen i la identificació de la documentació
afectada per fongs. Cal tenir en compte que l'AE Roses és una entitat en ple

funcionament i encara genera documentació susceptible de ser conservada en un futur
a l'AMR.
Contingut
El document que presentem aquest mes no és gaire comú que s'arribi a conservar en
un fons esportiu amateur. Normalment, la documentació que es conserva és de
caràcter jurídic i econòmic, aquella que dóna fe de les reunions i de la comptabilitat. En
aquest cas el fons de l'AE Roses conserva una vintena d'expedients personals de
jugadors, en els quals es recullen un seguit de dades, no sempre amb la mateixa
precisió, que permetien fer un seguiment al jugador que pertoqués. La conservació
d'aquest tipus de documents és molt important per poder realitzar estudis sobre la
història dels clubs i de la pràctica esportiva al llarg de les darreres dècades.
L'expedient que es mostra és del jugador Narcís Ayala Dalmau, nascut a Girona el 22
d'abril de 1941. Tot i ser un expedient amb poca informació, el secretari, entrenador o
director esportiu de l'AE Roses hi va consignar el lloc i la data de naixement, el seu
domicili, a la ciutat de Girona, el seu ofici, que era el de lampista, el seu estat civil,
casat, amb qui estava casat, quants fills tenien i com es deien.

Portada de l'expedient del jugador

També hi consignaven l'equip de procedència, en aquest cas, el Club de Futbol Ripoll.
Va ser donat d'alta al club el 7 d'agost de 1968, tot i que l'alta federativa fou el 4 de
setembre de 1968. Es desconeix la data de baixa, que no es va ressenyar. En un marge
algú hi va apuntar "baja condicionada".

Al primer foli de l'expedient es fa menció de la fitxa que tindria el jugador i els variables
que cobraria si tingués un bon rendiment: 70.000 pessetes per temporada, més 5.000
"si rinde". Al costat hi ha apuntat el número d'assentament al llibre de comptes. El
senyor Dunjó, un personatge clau per entendre la història de l'AE Roses entre els anys
1956 i 1986, va efectuar els pagaments a través de tres talons, un de 40.000 al signar
el contracte el mes d'agost de 1968, 15.000 el 24 de desembre i 15.000 més al final de
temporada el 30 de juny de 1969.
Context
Aquella temporada Narcís Ayala va jugar tots els partits de la temporada de l'AE Roses:
Palamós, Andorra, Sitges, Calella, Horta, Mataró, Tàrrega, Sant Martí, Guíxols,
Granollers, Hospitalet, Vic, Manresa, Arenys, Anglès, Tossa, Júpiter, Sants, La Cava. Al
final hi ha repetits els tres primers equips citats, no se sap si van tornar-hi a jugar.

Informe tècnic i econòmic sobre el jugador

Al final de l'expedient hi ha la fitxa original del jugador d'aquella temporada, amb la
data d'inscripció de la fitxa a la Federació Catalana de Futbol, el 4 de setembre de
1968. També se sap que va formar part de la plantilla les temporades de 1969/1970 i
de 1972/1973.
Els primers partits de l'AE Roses aquella temporada 1968/1969 van ser durant la Festa
Major de 1968, que aquell any tindria un gran cartell. Hi va haver la presència del FC
Girondins de Bordeus amateur, que jugava al Campionat de França amateur,

l'equivalen a la Tercera divisió, el Girona FC i la UE Olot, que jugaven a la Tercera
divisió. L'entrenador d'aquell any era un tal Moré, també fitxat aquell estiu i que estaria
al càrrec de l'equip fins al mes de febrer de 1969, quan seria substituit pel senyor
Castañé.
Aquella primera temporada d'Ayala al club, la 1968/1969, l'AE Roses va assolir
l'objectiu d'ascendir a la categoria de Regional Preferent. L'ascens va arribar per la
reestructuració de les categories regionals i al tenir el gol average a favor amb el Club
Esportiu Sant Celoni, la qual cosa li otorgava la plaça per ascendir tot i estar empatats
a punts. Un fet trascendental per al club, que assolia una plaça a la categoria més alta
del futbol català, tot just per sota de la Tercera Divisió, ja de caràcter estatal.
El pas per la Regional Preferent va ser efímer, ja que la temporada següent, la
1969/1970, descendiren altre cop a Primera Regional, tot i tenir dos jugadors
procedents del Futbol Club Barcelona, Manuel Fernández Sopena i Pere Segarra Aroca
“Urtain”. S'ha de tenir en compte que no es tornaria a recuperar la màxima categoria
del futbol català fins a l'ascens assolit a Primera Catalana la temporada 1992/1993.
A la temporada 1972/1973, encara amb Ayala a la plantilla, el club es va mantenir a
Primera Regional disputant la promoció de permanència amb el Cellera Club de Futbol.
Després d'aquesta temporada ja no es tenen més notícies d'Ayala com a jugador del
Roses. Anys després, durant la temporada 1985/86, la de la inauguració de l'Estadi del
Mas Oliva, el mateix Narcís Ayala va ser l'entrenador del primer equip que militava a
Primera Regional, tot i que seria destituit per la directiva el 8 d'octubre del mateix any
1985.
Més informació
Fitxa NODAC de l'AE Roses
Història de l'AE Roses a www.rosesae.com

