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Les nacionalitzacions entren en joc
Les influències del F.C. Barcelona van permetre que Leo Messi 
obtingués el passaport espanyol en un temps rècord
Els grans clubs de futbol han trobat en les 
nacionalitzacions una eina per augmentar 
el nombre de cracks extracomunitaris de 
les seves plantilles. Un dels casos més 
recents ha estat el del futbolista argentí 
del F.C. Barcelona Lionel Messi. El jugador 
complia tots els requisits legals per obtenir 

la nacionalitat espanyola, però el procés 
que va seguir encara avui suscita moltes 
incògnites. Entre elles, el paper que va 
jugar en l’operació Alejandro Echevarria, ex 
directiu del club i familiar del president Joan 
Laporta. A ell se li va atribuir el mèrit d’haver 
obtingut el passaport espanyol pel jugador 

argentí en un temps rècord, desbloquejant 
així, una situació que impedia a Messi jugar 
al primer equip blaugrana. Les diferències 
temporals indiquen un tracte preferencial no 
justificat contrari als principis que haurien de 
regir el funcionament de les administracions 
publiques.

Joan Laporta i Leo Messi es donen la mà després de signar l’última renovació del jugadors.

l 26 de setembre de 
2005, el jugador del F.C. 
Barcelona Leo Messi 
(1987) va jurar la Cons-

titució Espanyola (CE) al Registre 
Civil de la ciutat comtal. L’argentí 
va arribar a Barcelona l’any 
2000, amb 13 anys, per jugar 
a les categories infantils del club 
blaugrana. Així, doncs, tal com 
explica Núria Bouza, catedràtica 
de Dret Internacional privat de 
la UPF, el futbolista “complia els 
dos anys mínims de residència 
exigits per iniciar els tràmits de 
nacionalització”.
Actualment, assolir el passaport 
espanyol “és un procés de, com 
a mínim, dos anys”, assegura la 
coordinadora de nacionalitzacio-
ns del Registre Civil de Barcelo-
na, que en tot moment ha preferit 
mantenir-se en l’anonimat. Marta 
Cela, advocada especialista en 
aquest àmbit, assegura que 
aquest no és un termini exces-
siu ja que “per poder instruir 
bé l’expedient ha de passar per 
moltes mans”. Per la seva expe-
riència professional, Cela situa el 
promig per obtenir el passaport 
espanyol en tres anys. 

TRÀMITS A SEGUIR
Des de fa uns anys, els processos 
de nacionalització representen 
gran part dels tràmits instruïts 
al Registre Civil. La coordinadora 
de Barcelona ho fixa en un “80 
per cent del volum total de fei-
na” i destaca que és un procés 
en el que “encara no hi ha res 

informatitzat”. Per nacionalitzar-
se, el primer que cal demanar 
és dia i hora per a la cita prèvia. 
“Fa mig any –quan Messi va ju-
rar la CE– les donàvem per un 
promig de 10 a 15 mesos”. El 
dia fixat, l’interessat ha de pre-
sentar els documents bàsics per 
a la sol·licitud de la nacionalitat 
espanyola com ara el certificat 
de naixement, els antecedents 
penals i la targeta de residència, 
entre d’altres. Un cop instruït 
l’expedient, després dels infor-
mes qualificatius no resolutius 
del fiscal i del jutge, s’envia a la 

Dirección General de Registros y 
Notariado (DGRN) a Madrid. Allí 
és on es concedeix la naciona-
lització en nom del ministre de 
Justícia. 
Els expedients de nacionalit-
zació tenen caràcter privat i el 
seu accés està restringit als 
interessats. Per això, no es pot 
assegurar amb certesa el dia en 
què Messi va iniciar els tràmits. 
“Aquí rau la clau de l’assumpte”, 
assegura Javier Latorre, advocat 
i sotsdirector d’IUSPORT, pàgina 
web dedicada a l’àmbit jurídic 
de l’esport professional. Des del 
club, les declaracions públiques 

en aquest sentit han estat con-
tradictòries. D’una banda, el dia 
de la nacionalització, fonts del 
F.C. Barcelona situaven la data 
d’inici el juliol de 2004. En canvi, 
dos dies després, el president 

Laporta va assegurar que va ser 
el novembre d’aquell mateix any. 
Tenint en compte que el procés 
va concloure el 26 de setembre 
de 2005, cap d’aquestes dates 
arriben al mínim de dos anys de 

tràmits.
No obstant, fonts del Registre 
Civil de Barcelona, asseguren 
que el jugador va seguir els ma-
teixos tràmits que qualsevol altre 
estranger que sol·liciti la naciona-

Nascut a 
Santa Fe 
(Argentina) el 
26 de juny del 
1987 Messi 
va iniciar-se 
esportivament 

amb només quatre anys al 
club Grandoli de la ciutat 
argentina de Rosario. Allà 
va estar tres anys, ja que 
seguint el consell del seu 
germà Rodrigo va incorporar-
se a les categories inferiors 
de Newell’s Old Boys. Després 
de diversos intents per 
entrar a la disciplina del club 
bonaerense de River Plate, 
Leo i el seu pare, Jorge Messi, 
van desplaçar-se l’any 2000 a 
Barcelona per provar fortuna 
en el club blaugrana. Només 
va fer falta una sessió perquè 
aquell jove argentí de 13 
anys i 1,40 metres d’estatura 
poguès convèncer a l’ex tècnic 

Carles Rexach de que estava 
davant d’un futur crac mundial. 
D’aquesta manera, el futbolista 
argentí  es va incorporar als 
infantils del F.C. Barcelona. La 
seva qualitat va fer la resta. 
Després de passar fulgurantment 
per les categories inferiors del 
club Messi va debutar en el 
primer equip el 17 de novembre 
de 2003 en el partit amistós 
contra l’Oporto, que va servir 
per la inauguració del estadi 
portuguès de Do Dragao. Un 
any més tard, el 17 d’octubre, 
va disputar el seu primer partit 
oficial a la Lliga espanyola, va ser 
a Montjuïch en el derbi contra 
l’Espanyol.
A l’últim Joan Gamper Leo va 
causar gran sensació ja va portar 
de cap a la que diuene que 
és una de les millors defenses 
la Juventus de la Turí. Això i 
la magnífica actuació del jove 
argentí en el Mundial Sub-20 

LIONEL MESSI

d’Holanda –on va ser màxim 
golejador i va ser escollit com a 
millor jugador del torneig– van 
acabar de consagrar a Lionel 
Messi dins el panorama 
futbolístic mundial. Joan Laporta 
així ho va veure i va oferir-li al 
jugador el seu primer contracte 
professional. Amb només, 18 
anys el jove jugador blaugrana 
va complir un dels seus somnis, 
debutar amb selecció absoluta 
argentina en un partit amistós 
contra Hongría. Els conflictes 
burocràtics entre la Lliga de 
Futbol Professional i la Federació 
van retrasar la incorporació 
definitiva del jugador al primer 
equip i li impedien participar en 
el campionat estatal. L’obtenció 
del passaport espanyol va 
resoldre el problema. A finals 
de l’any passat, Leo Messi va 
rebre el trofeu Golden Boy, que 
distingueix al millor jugador Sub-
21 d’Europa.

ALEJANDRO ECHEVARRÍA

E

Messi complia els re-
quisits per obtenir la 
nacionalitat, però el seu 
procés suscita moltes 
incògnites

Alejandro 
Echevarría 
Arévalo va 
ser nomenat 
directiu del F.C. 
Barcelona el 
24 de febrer de 

2004, en qualitat de vocal de 
l’àrea de seguretat -una tasca en 
la que ja hi estava col·laborant 
desprès de les amenaces de 
mort que rebien el president 
del club, Joan Laporta i la seva 
família- i també dirigia l’oficina 
d’atenciò al jugador. 
Soci del Barça 93.025 i amb 39 
anys, el currículum professional 
d’Echevarría s’inicia al sector 
bancari i financer de diverses 
institucions a Madrid, Barcelona i 
Nova York. De la seva trajectoria 
laboral destaca també el fet de 
tractar-se del soci fundador i 
director del despatx professional 
Echevarría & Asociados, 
especialitzat en l’assessorament 

econòmic i jurídic 
d’empreses i institucions 
públiques i privades de 
diversos sectors.
 A Echevarría, que també 
és cunyat del president 
Laporta, se’l va acussar 
l’any 1999 de disposar 
d’una informació privilegiada 
durant el llançament de 
les opas d’Endesa sobre 
FECSA, la sentència de la 
qual li va lliurar de qualsevol 
culpabilitat. 
El motiu que el va dur a 
abandonar la directiva del         
F. C. Barcelona va ser la seva 
vinculació amb la Fundación 
Nacional Francisco Franco, 
en la que es va inscriure com 
a patrò l’any 1996. La seva 
sortida va causar tristessa al 
vestuari barcelonista perquè 
mantenia unes excel·lents 
relacions amb gran part dels 
jugadors. 
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Ningú pot assegurar 
amb certesa el dia 
exacte en què es van 
iniciar els tràmits

“Només cal que el fiscal 
pensi que pot haver-hi 
una preferència en un 
expedient per tenir-ho 
aturat quatre mesos”, 
assegura el jutge

El pare del jugador va 
preferir que fos el club 
el que s’encarregués 
dels tràmits

Alguns dels documents informatius sobre els tràmits de nacionalitzaciò. JULIA BADENES

litat espanyola pel procediment 
ordinari. “El fiscal mai agafarà un 
expedient i el posarà per sobre, 
només cal que pensi que pot ha-
ver-hi una preferència per tenir-
ho aturat quatre mesos”, afirma 
Fernando Alberdi Vecino, jutge 
del Registre Civil de Barcelona. 
La coordinadora encara va més 

enllà i recorda que l’expedient 
de Messi va restar a mans del 
fiscal “més temps del que és 
habitual”. 
D’altra banda, la mateixa persona 
sosté que tots els expedients “van 
pel mateix camí” i que “l’ordre de 
tramitació és l’ordre en què es re-
ben les sol·licituds”. L’article 74.2 
de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú 
(Llei 30/92) estableix que “en el 
despacho de los expedientes se 
guardará el orden riguroso de in-
coación en asuntos de homogé-
nea naturaleza, salvo que por el 
titular de la unidad administrativa 
se dé orden motivada en contra-
rio, de la que quede constancia. 
El incumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior dará lugar 
a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria del infractor o, en su 
caso, será causa de remoción 
del puesto de trabajo”. D’altra 
banda, alhora de parlar de les 
seves funcions dintre el registre, 
precisa que “són de coordinació 
i que cap tràmit passa per les 
seves mans”. Ara bé, de les dues 
vegades que els autors d’aquest 
reportatge han visitat el registre, 
en una va rebre de mans d’un 
funcionari un dossier acompanyat 
d’un paper manuscrit amb l’escut 
de RCD Espanyol; i en l’altra va 
acompanyar personalment al fut-
bolista brasiler Rivaldo al despatx 
del jutge –pràctica gens habitual 
en el procés–.

LES INFLUÈNCIES
La funcionària del registre no en-
tén la sorpresa que va causar la 
“ràpida nacionalització” del juga-
dor en els mitjans de comunica-
ció ja que insisteix que “a Barce-
lona, els tràmits de Lionel Messi 
van ser els normals”, recordant, 
sense especificar la data, el pri-
mer dia en què va veure el juga-

dor amb el seu pare a les oficines 
del Registre. Si a Barcelona tots 
els expedients es tramiten de la 
mateixa manera, cal preguntar-
se per què, tenint en compte les 
dades aportades pel propi club, la 
durada del procés de nacionalit-
zació de Leo Messi és inferior a la 
de la resta d’estrangers. 
La coordinadora no vol entrar a 
valorar si hi van haver influències 
a Madrid. “Si es va fer alguna co-
sa a Madrid no hi puc entrar. Jo 

parlo de Barcelona i aquí es van 
fer els tràmits normals”. Aquest 
extrem és corroborat pel jutge 
del Registre que no descarta que 
en les nacionalitzacions hi pugui 
haver influències ja que “en tota 
activitat humana sempre hi ha 
alguna preferència, però aquí al 
Registre no ens assabentem de 
res”. El magistrat arriba a dife-
renciar els casos dels futbolistes 
de la resta, però el seu discurs és 
interromput per la coordinadora 
que sembla veure atacada la 
seva professionalitat. 
En el cas de la nacionalització de 
Messi, els “mèrits” s’atribueixen 
a una persona: Alejandro Eche-
varria. La premsa, però també el 
propi club, van vendre la nacio-
nalització de Messi com un èxit 
personal d’Echevarria. Alguns 
mitjans van arribar a parlar de 
contactes decisius a Madrid per 
agilitar els papers necessaris. 
Els tràmits es van portar amb 
absoluta discreció. David Torras, 

d’El Periódico, assegura que va 
rebre una informació confidencial 
sobre la imminent nacionalització 
pocs dies abans de què es pro-
duís, però que el propi Alejandro 
Echevarría li va desmentir. En 
confirmar-se la noticia el dia 26, 
Echevarría va excusar-se dient 
que les gestions s’havien portat 
en rigorós secret per evitar que 
no sorgissin obstacles. El cas 
de Messi no ha estat la primera 
nacionalització atribuïda a l’ex 
directiu del F.C. Barcelona. Dos 
brasilers del Barça, Sylvinho i 
Edmilson, van agrair públicament 
l’ajuda prestada per Echevarría 
alhora d’aconseguir el passaport 
espanyol. 

OFERTES PER MESSI
Sorgeix aquí la pregunta sobre 
quins devien ser els interessos 
que van motivar al club a dur els 
tràmits amb tanta discreció. El 
que ningú qüestiona és que amb 
la nacionalització de l’argentí 
es va acabar un gran problema 
pel Barça. El club blaugrana va 
inscriure Leo Messi, explicaven 
la directiva i el cos tècnic del 
club als mitjans de comunicació 

el setembre de 2005, com a 
“juvenil assimilat en el filial del 
F.C. Barcelona, amb l’objectiu de 
poder disputar les competicions 
de la temporada amb el primer 
equip”. El problema sorgia en 
tenir el Barça cobertes les places 
de jugadors extracomunitaris a la 
seva plantilla (la normativa actual 

permet només tenir tres jugadors 
d’aquestes característiques a la 
plantilla d’un equip: en aquest 
cas, el mexicà Rafael Márquez, 
el camerunès Samuel Eto’o i el 
brasiler Ronaldinho) i no poder, 
per tant, inscriure Messi com 
a professional, que en aquell 
moment únicament disposava 
de la nacionalitat argentina. 

D’altra banda, Jorge Messi, pare 
i representant del jugador, va 
escoltar les diverses ofertes pro-
cedents d’altres clubs europeus 
de primera línia –equips de la ca-
tegoria de la Juventus de Turín o 
Real Madrid– per fitxar Leo Messi 
en cas que el F.C.Barcelona no 
aconseguís que el jugador partici-
pés a la Lliga sense ser conside-
rat extracomunitari, segons van 
publicar també alguns mitjans 
de comunicació. Tot i que Jorge 
Messi podria haver iniciat per 
iniciativa pròpia la nacionalització 
del seu fill, va preferir que fos el 
club el que s’encarregués dels 
tràmits. 
Ja a l’any 2004, l’argentí apunta-
va a ser un gran jugador en un fu-
tur, però va ser el passat mundial 
de futbol juvenil a Holanda on va 
esclatar: va guanyar el campionat 
amb la selecció argentina i va 
ser nomenat millor jugador del 
torneig. El seu valor va pujar com 
l’escuma i va ser aleshores quan 
el Barça va reaccionar iniciant 
els tràmits per nacionalitzar-lo 
perquè cap club el fitxés per pocs 
diners –per només 300.000 � 
qualsevol equip de futbol se’l 

podria endur–. 
Ni la data d’inici dels tràmits 
ni l’abast de les influències 
d’Alejandro Echevarría a Madrid 
són clares. Però el que és segur 
és que Leo Messi va rebre un 
tracte favorable que el distingeix 
de la resta d’estrangers, ja que va 
aconseguir la doble nacionalitat 
en un temps rècord, això és, en 
menys d’un any. Aquesta pràctica 
suposa un greuge comparatiu 
en tant que vulnera el principi 
d’igualtat que “ha d’impregnar el 
funcionament de totes les Admi-
nistracions Públiques”, assegura 
Núria Bouza. Tots els juristes 
entrevistats destaquen l’especial 
dificultat de demostrar que hi ha 
hagut un tracte de preferència per 
part de l’Administració Pública en 
el cas del jugador argentí, però 
cal tenir en compte que la poca 
duració dels tràmits en compa-
ració a la resta d’expedients de 
naturalització només pot ser pos-
sible si l’ordre de tramitació s’ha 

alterat, vulnerant la Llei 30/92.
El F.C. Barcelona, a dia d’avui, 
no ha respòs encara a la petició 
d’entrevista sobre els tràmits que 
es van seguir en la nacionalitza-
ció de Leo Messi amb els serveis 
jurídics de la institució, però de 
moment el club, a través del 
seu gabinet de premsa, no s’ha 
mostrat molt receptiu a parlar-ne 
ja que “potser hi ha temes que al 
club no li interessa contestar. A 
més, els serveis jurídics no parlen 
amb la premsa”. 
Els mitjans de comunicació es-
portius, per la seva banda, no han 
volgut indagar sobre la nacionalit-
zació de Messi. El propi David To-
rras reconeix que “com a diari ca-
talà –el Periódico de Catalunya–, 
tampoc ens interessa indagar en 
aquest tema en concret”. A més, 
“no seria bo pels interessos del 
diari informar d’irregularitats del 
Barça en un tema com aquest 
perquè podria perjudicar la rela-
ció amb les fonts”. 

Jordi Aguasca
Jaume Aparicio
Júlia Badenes

El va sorprendre la 
nacionalització de 
Messi?
Ni molt menys. 
Quan parlem de 
nacionalitzacions de 
futbolistes, tothom 
té clar que hi ha un 
greuge comparatiu. És 
molt trist, però en el 
futbol, com en altres 
àmbits, tot funciona per 
influències i contactes, 
la prova és que el 
cas Messi s’ha venut 
com un èxit personal 
d’Alejandro Echevarría. 
És evident que els 
contactes amb el 
ministeri van accelerar 
el procés. 

Quan va saber que 
s’havia aconseguit la 
nacionalització?
Tres dies abans de 
sortir la notícia, vaig 
rebre una informació 
confidencial que 
assegurava que Messi 
obtindria la nacionalitat 
espanyola el 26 de 
setembre. Vaig trucar 
l’Alejandro (Echevarría), 
però ens ho va negar 
rotundament.

Per això no vau 
publicar res fins el 
dia 27?
És que en realitat no 
teníem res del cert. 
Ens la jugàvem dient-
ho. El mateix dia que 
va sortir la notícia vaig 
trucar l’Echevarria per 
recriminar-li que ens va 
mentir i es va defensar 
dient que si hagués 
sortit a la premsa 
potser el procés no 
s’hagués produït amb 
tanta rapidesa. 

El Barça ha pagat per 
nacionalitzar Messi?
No ho sé. Com a 
diari català, tampoc 
ens interessa indagar 
en aquest tema en 
concret. A simple vista, 
Messi compleix tots 
els requisits per ser 
nacionalitzat espanyol 
i, a més, per la via 
ràpida! 

DAVID TORRAS
Cap d’esports d’El 
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