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Biel i błękit pojawiają się na
koszulkach i godle klubu RCD
Espanyol od 1910 roku. Kolory
odwołują się do herbu admirała floty
aragońskiej Rogera z Laurii, którego
marynarze w średniowieczu siali
postrach na Morzu Śródziemnym.

Pierwszym wielkim zwycięstwem RCD Espanyol było
zdobycie Pucharu Macaya w roku 1901. W 1929 klub
po raz pierwszy zdobył Puchar Hiszpanii (obecnie
znany jako Copa del Rey - Puchar Króla). Sukces ten
udało się powtórzyć w 1940, 2000 i ostatnio w 2006.

WIELCY ZAWODNICY
W ciągu swej ponadstuletniej historii RCD Espanyol
wychował wielu zawodników o międzynarodowej
sławie i renomie. Największym spośród nich był
bramkarz Ricardo Zamora. Poza nim do
największych sław zaliczyć można Marañóna (króla
strzelców naszej drużyny do czerwca 2007), N’Kono,
Lauridsena, Pochettino, i wielu innych.

Zdobycie Copa del Rey w 2006

Koszulki Espanyol, wzór z roku 1952

Espanyol wielokrotnie brał udział w Pucharach UEFA,
a w sezonach 1988 i 2007 doszedł do finałów.
RCD słynie także z jednej z najlepszych żeńskich
drużyn futbolowych w całej Hiszpanii. W 2006
zawodniczki klubu zdobyły mistrzostwo Superligi,
odpowiednika męskiej primera división. Były także
mistrzyniami Copa de España (Pucharu Królowej) w
1996, 1997 i 2006.

Jedenastka, którą każdy z fanów klubu umiałby wymienić z pamięci

Jesteśmy także bardzo dumni z graczy
wywodzących się z naszej młodzieżówki. Spośród
nich najbardziej znanym w ostatnim ćwierćwieczu
ubiegłego wieku był Daniel Solsona. W dzisiejszych
czasach statkiem flagowym drużyny młodych jest
Raúl Tamundo, król strzelców wszechczasów
naszej drużyny. Wielu graczy dzisiejszej drużyny A
wywodzi się właśnie z drużyny trampkarzy.

Stroje Espanyol w sezonie 2006-2007

Drużyna żeńska

BOISKA
Pierwszym boiskiem RCD Espanyol był kawałek łąki
obok kościoła Sagrada Familia. Od roku 1923 aż do
końca sezonu 1996-97 klub rozgrywał mecze na
stadionie Sarriá. Miejsce to jest legendarne dla
wszystkich wielkich fanów drużyny.

R.C.D. ESPANYOL

Nasza maskotka: papużka
HISTORIA

Od 1997 roku Espanyol używa stadionu
olimpijskiego Montjuïc, prawdopodobnie jednego z
najlepszych w Europie.

Niedługo po powstaniu klubu jego fani zaczęli być
zwani
papużkami
(periquitos).
Istnieje
kilka
wytłumaczeń historii tego przezwiska. Niektórzy
uważają, że nazwa ta odwołuje się stad papużek
falistych zamieszkujących okolice pierwszego stadionu
klubowego w Sarriá. Inne wytłumaczenie głosi, że
przezwisko ma związek z “gato Perico” (kotem
Piotrusiem),
postacią
z
historyjki
obrazkowej
publikowanej w lokalnej prasie, którą autor obdarzył
cechami fana Espanyol.
Jakkolwiek by nie było, papużka stała się maskotką
klubu i w dzisiejszych czasach ten sympatyczny ptak
jest symbolem, dzięki któremu ludzie nas rozpoznają.

RCD Espanyol z Barcelony jest jednym z
najstarszych i najważniejszych klubów grających w
hiszpańskiej Primera División. W 1900 roku Ángel
Rodríguez założył Hiszpańskie Towarzystwo
Futbolowe, klub stworzony przez grupę studentów,
zapaleńców nowego sportu jakim była w owych
czasach piłka nożna. Nazwa miała wyróżniać ten
klub od innych, istniejących już klubów, w których
większość graczy stanowili obcokrajowcy. Po kilku
modyfikacjach nazwy w 1912 roku zmieniono ją na
Królewski Klub Sportowy Espanyol (RCD Espanyol).
Tytuł królewskiego nadał klubowi król Alfonso XIII,
mimo sprzeciwu drugiej drużyny z Barcelony, która
także się o niego ubiegała. W maju 2007 klub został
sklasyfikowany w pierwszej dziesiątce drużyn
IFFHS Club World Ranking (www.iffhs.de).
Espanyol nie jest jedynie klubem piłkarskim. W
przeszłości naszych barw broniły także sekcje
atletyczne, koszykarskie, hokeja na wrotkach czy
siatkówki.

W chwili obecnej trwają też prace nad nową
siedzibą – stadionem w Cornellá. Jego inauguracja
planowana jest na rok 2008.
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