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Introducció  
 
 
Les activitats d’aquesta guia estan pensades per als estudiants de 4t d’ESO. Tenen com 
a objectiu facilitat a l’alumnat l’aproximació a la lectura de El delantero centro fue 

asesinado al atardecer des d’un enfocament participatiu i competencial. La finalitat és 
que l’alumne s’aproximi a l’obra a partir d’activitats que conviden a gaudir, en un 
procés en el que lectura i aprenentatge constitueixin una vivència literària.  
 
Descripció:  
 
Tot comença en rebre aquest anònim a les oficines del club de futbol més ric del món: 
"Porque habéis usurpado la función de los dioses que en otro tiempo guiaron la 
conducta de los hombres, sin aportar consuelos sobrenaturales, sino simplemente la 
terapia del grito más irracional: el delantero centro será asesinado al atardecer". Els 
directius del club contracten el detectiu Pepe Carvalho per què iniciï la investigació, 
fent-se passar per psicòleg i així poder-se moure pel món esportiu sense aixecar les 
sospites de la premsa.  
 
Localització:  
 
Llibreries. Editorial Planeta (2005). 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de 
l’Ebre; Biblioteca de Catalunya; Bilbioteca de la Facultat de Lletres (UB); Biblioteca de 
la Facultat d’Humanitats (UAB); Biblioteca Campus Barri Vell (UdG); Biblioteca de la 
Ciutadella (UPF); Centre de Lectura de Reus; Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
Biblioteques universitats catalanes. 
 
Ebook: http://marcosbl.com/libreria/libro/6721 
 http://books.google.es/books/about/El_delantero_centro_fue_asesinado_
 al_ata.html?id=22TnO9j2D6AC&redir_esc=y 
 http://www.leer-e.es/ebooks/el-delantero-centro-fue-asesinado-al-
 atardecer 
  
Enllaços: 
 
https://arasdehierba.wordpress.com/2014/10/22/el-delantero-centro-fue-asesinado-
al-atardecer/ 
 
http://www.vespito.net/mvm/delcen.html 
 
http://favb.cat/pdfs/carrer_45/carrer045.pdf 
 
Orientació per al professorat  
 
Aquesta novel·la de la sèrie Carvalho dedicada al futbol ens permet reflexionar sobre la 
vessant sociològica, antropològica, política, econòmica, psicològica, laboral i cultural 
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d’aquest esport espectacle propi de la nostra societat. A més, denuncia la utilització dels 
grans esdeveniments esportius, com el Jocs Olímpics de Barcelona, per part dels 
especuladors immobiliaris per fer negoci i valora les conseqüències d’aquesta 
transformació urbanística pels ciutadans més desfavorits. Finalment, mostra com una 
activitat popular com el futbol pot ser objecte de literatura crítica. 
 
Contingut i estructura de les activitats de la guia 
 
Els materials s’agrupen en activitats relacionades amb diferents aspectes de l’obra en 
funció del moment de la lectura. 

 
Guia de lectura 
 
L’obra El delantero centro fue asesinado al atardecer va  ser publicada l’any 1988 a 
l’editorial Planeta. Els antecedents d’aquesta obra dins el conjunt de l’obra literària de 
MVM eren el conte “El delantero centro fue devorado al atardecer”, publicat a la revista 
Triunfo el 29 de juliol de 1972 i inclòs al 1987 en l’obra Pigmalión y otros relatos. 
Altres referències relacionades amb la temàtica d’aquesta novel·la van ser els articles 
periodístics “El delantero centro fue secuestrado al anochecer” (La Calle, 1981), dedicat 
al segrest del futbolista del F. C. Barcelona Enrique Castro “Quini”,  “La fragilidad de 
los delanteros centro”, sobre l’assassinat a d’un davanter sudamericà, y “La locura del 
delantero centro”, on reflexiona sobre les particularitats d’aquesta posició. Aquesta 
novel·la de la sèrie Carvalho és la primera contextualitzada en la Barcelona pre-
olímpica, un escenari que repetirà en “El laberinto griego”. El futbol no havia aparegut 
anteriorment ni tampoc apareixerà posteriorment com a temàtica literària 
montalbaniana.  
 
Autor 
 
Manuel Vázquez Montalbán va ser un gran aficionat al futbol, en general, i al F. C. 
Barcelona, en particular. La seva afició barcelonista es va gestar al barri del Raval de 
Barcelona, on ser culé durant el franquisme tenia unes connotacions polítiques 
vinculades al catalanisme republicà i suposava una forma d’integració pels immigrants 
de la resta de l’Estat espanyol. Va assistir tant al camp de Les Corts com al Camp Nou, 
on anava amb el carnet del seu sogre. El 1997 es va fer soci del club i l’endemà de la 
seva mort se li va retre un homenatge al Camp Nou abans del partit contra del 
Deportivo de La Corunya. Des que al 1969 publicà a la revista Triunfo el seu famós 
article “Barça! Barça! Barça!” es va convertir en un dels intel·lectuals que millor va 
saber explicar el significat de l’expressió “més que un club” tant al nostre país com a 
l’estranger. Als diferents diaris i revistes on va col·laborar al llarg de la seva trajectòria 
literària va dedicar centenars d’articles a la situació institucional i esportiva del F. C. 
Barcelona i a comentar aspectes polítics, económics, històric, mediàtics del futbol 
espanyol. Alguns d’aquests textos van ser publicats al llibre Futbol. Una religión en 

busca de un Dios (2005). Des de 1982 fins l’any 2003 va participar en la secció 
d’esports del diari El País. Als anys setanta ja havia publicat una altra recopilació 
periodística, Política y deporte (1972), i una història antropològica i sociològica de 
l’esport en dos volums des del segle XIX fins a 1972, 100 años de deporte: dels esfuerzo 

individual al espectáculo de masas. En l’actualitat existeix un “Premi Internacional de 
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Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán” atorgat pel Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i el F. C. Barcelona als periodistes que en l’exercici de la seva professió han 
aplicat una mirada al món del futbol que va més enllà del propi joc.  
 
Argument 
 
Coincidint amb el fitxatge del davanter centre anglès Jack Mortimer, bota d’or europeu 
la temporada anterior, pel club més important de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, 
el cap de relacions publiques de l’entitat s’adreça al detectiu Pepe Carvalho perquè 
investigui uns anònims on s’amenaça amb la mort d’un davanter centre. Alhora, el 
Centelles, un club del barri del Poblenou en dificultats esportives i econòmiques que 
milita a la Tercera Divisió, fitxa un antic davanter centre, Alberto Palacín, en l’ocàs de 
la seva carrera esportiva, per tal d’evitar el descens de categoría i la seva desaparició. 
Darrera d’aquesta trama futbolístico-detectivesca, s’amaga el desig d’uns empresaris 
barcelonesos de comprar els terrenys del camp del Centelles per tal d’enriquir-se amb 
la seva reqüalificació ja que es troben al costat de la Villa Olímpica que es construirà 
pels Jocs Olímpics de Barcelona. Finalment, es produeix accidentalment l’assassinat 
del davanter centre Alberto Palacín dins d’una operació que pretenia inculpar alguns 
jugadors del Centelles de tràfic de drogues, acabant així amb el prestigi del club i 
provocant que el seu president, còmplice de tota aquesta trama, hagués de vendre els 
terrenys de l’estadi. 
 
Estructura i punt de vista 
 
La novel·la s’estructura al voltant de diferents històries que es van entrellaçant i 
finalment convergeixen en l’assassinat d’Alberto Palacín, davanter centre del C. F. 
Centelles. La primera és la presència d’un hoste a la pensió Conchita que fa una olor 
estranya. Es tracta del futbolista Alberto Palacín. A més d’entrenar i jugar amb el C. F. 
Centelles, Palacín inicia la recerca del fill i la dona que el van abandonar anant-se amb 
el seu representant quan jugava a Mèxic i que viuen a Barcelona. 
 
La segona és el fitxatge del Bota d’Or europeu, Jack Mortimer, per part del club més 
important de la ciutat, l’arribada d’un anònim al club anunciant la mort del davanter 
centre i la contractació del detectitu Pepe Carvalho per investigar l’amenaça per part 
del cap de relacions públiques del club, Alfons Camps O’Shea. El president del club és 
l’empresari i expolític Basté de Linyola.  
 
La tercera és l’interès d’alguns empresaris en la desaparició del C. F. Centelles, presidit 
per Juan Sánchez Zapico, un constructor de Poble Nou, per tal que hagi de  vendre el 
seu camp i els terrenys es puguin requalificar posteriorment. Per evitar el descens de 
categoria aquest club ha contractat a Alberto Palacín, un davanter centre amb un passat 
gloriós truncat per una lesió que ara es troba a l’ocàs de la seva carrera.  
 
La quarta és la d’una parella de joves cocainòmans que es van conèixer a la universitat, 
ell fill d’una persona important i ella actualment una prostituta. La propietària de la 
pensió on viu Alberto Palacín acull a la prostituta cada tarda oferint-li un entrepà i un 
cafè amb llet.  
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Evidentment, en la investigació apareix la policia i la màfia magrebina del Raval. A més, 
Bromuro, el confident de Carvalho, està molt malalt i s’acaba morint. 
 
Personatges 
 
El fil conductor de la novel·la és l’anunci de l’assassinat d’un davanter centre com a 
càstig a aquells que ostenten el poder i volen usurpar la funció dels déus. Els 
personatges principals són, a més de Carvalho i la seva “familia” (Charo, Biscuter i 
Bromuro), Basté de Linyola (empresari i president del F. C. Barcelona), Alfons Camps 
O’Shea (cap de relacions públiques del F. C. Barcelona), Alberto Palacín (davanter 
centre veterà contractat pel C. F. Centelles), Juan Sánchez Zapico (constructor i 
president del C. F. Centelles), Germán Dosrius (advocat de Basté de Linyola i Sánchez 
Zapico), la senyora Conchi (propietària de la pensió Conchita), Marta (prostituta), 
Marçal (nuvi de la prostituta i fill d’una persona influent de la ciutat), Jack Mortimer 
(davanter centre anglès i Bota d’Or europeu), Dorothy (tia de la dona de Mortimer), 
Fuster (gestor de Carvalho), Contreras (inspector de policia), Mohamed (cap de la 
màfia magrebina), Toté (defensa central del C. F. Centelles), Raurell (representant de 
jugadors.  Per ordre d’aparició, les característiques dels personatges són: 
 

• Doña Concha: propietària de la pensió Conchita situada al carrer San Rafael 
del barri del Raval. Antiga prostituta que va tenir la sort que un dels seus 
amants li deixés uns diners per poder posar aquest negoci. Des del balcó de 
la pensió observa tot el que succeeix al barri. Té compassió d’una prostituta 
jove (Marta) amb mal aspecte que es passeja pel seu carrer a la que convida 
totes les tardes a un entrepà i un cafè amb llet. 

 
• Marta: prostituta jove i drogadicta que va per lliure i es passeja cada dia pel 

carrer San Rafael oferint als homes un “polvo literario”. Exerceix la 
prostitució per guanyar uns diners per poder viure amb el seu nuvi, un 
company de facultat amb qui havien decidit viure al límit i viatjar amb els 
diners del seu pare, i per comprar droga per consumir. Està barallada amb la 
seva familia. 

 
• Marçal: Nuvi de Marta també drogadicte. Fill d’una familia rica i influent 

que va conèixer la Marta a la universitat, va entrar en el món de les drogues i 
es va fugar amb ella. Vivien amb els diners que li enviava el seu pare.  Cada 
cert temps el seu pare li pagava una cura de desintoxicació i deprés tornava 
amb la Marta per drogar-se. 

 
• Alberto Palacín: futbolista veterà instal·lat a la pensió Conchita que ha 

tornat de Mèxic per jugar als trenta cinc anys una temporada a Tercera 
Divisió amb el C. F. Centelles. El president del club li ha promès una feina a 
una de les seves fàbriques quan acabi el seu contracte. Una lesió al genoll 
provocada per un defensor va arruïnar la seva carrera a Espanya i va haver 
de marxar a jugar a l’estranger (primer als Estats Units i després a Mèxic). 
La seva dona (Inma Sánchez) i el seu fill el van abandonar per marxar-se 
amb el seu representant . 
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• Pepe Carvalho: investigador contractat per esbrinar l’origen d’uns anònims 
arribats al club més ric del món anunciant la mort del davanter centre. Per 
tal de poder treballar sense aixecar les sospites de la premsa es farà passar 
per un psicòleg esportiu autoritzat pel club per fer un estudi sobre 
“Psicologia de grup i entitats esportives”. 

 
• Alfons Camps O’Shea: jove cap de relacions públiques del club de futbol més 

poderós de la ciutat. La seva figura transmet una sensació de modernitat 
(engominat i vestit amb molta elegància) que reflecteix una nova etapa en la 
direcció del club. 

 
• Jack Mortimer: davanter centre anglès fitxat pel club més important de la 

ciutat i actual Bota d’Or europeu. Arriba a Barcelona acompanyat per la seva 
dona, interessada en els ocells i la seva comptable, i una tieta d’ella.  

 
• Basté de Linyola: empresari il·lustrat, amb un títol d’Enginyeria i un master 

en Belles Arts per la Universitat de Boston, i expolític, presideix el club més 
important de la ciutat per mantenir, a punt d’arribar als seixanta anys, un 
poder que havia tingut al llarg de la seva vida com a conseller de la 
Generalitat, alcalde de Barcelona i candidat a ministre del govern espanyol. 
Famós per les seves cèlebres frases en els brindis amb les més grans 
autoritats del país. 

 
• Juan Sánchez Zapico: constructor, empresari i propietari de diversos 

magatzems de ferralla al barri del Poble Nou. Accedeix a la presidència del 
C. F. Centelles per evitar el descens de categoria i la venda del seu 
patrimoni: el camp de futbol on juga. Fitxa el davanter Alberto Palacín amb 
la intenció de pujar a Tercera Divisió i aconseguir omplir les graderies.  

 
• Toté: jove defensa central amateur del C. F. Centelles contractat per lesionar 

a Alberto Palacín fent entrades fortes al genoll del davanter durant els 
entrenmanents i així evitar que ajudés a l’equip amb els seus gols. 

 
• Contreras: comissari de la Jefatura Superior de Policía de la via Laietana. 

Utilitza un nou sistema per esclarir qui és el responsable de les amenaces: 
l’anàlisi de constingut. Un policia anomenat Lifante serà l’encarregat 
d’aplicar aquesta nova tècnica al cas dels anònims. 

 
• Germán Dosrius: advocat encarregat de portar els assumptes de Basté de 

Linyola i de Sánchez Zapico. Resol els problemes de Basté de Linyola sense 
que el seu nom s’embruti i fa d’intermediari entre Sánchez Zapico i els 
inversors estrangers interessats en comprar el camp del C. F. Centelles per la 
seva posterior reqüalificació. 

 
• Frederic Raurell: representant de futbolistes que actualment està a una 

residència geriàtrica. Als anys setanta es va encarregar de portar jugadors 
sudamericans a Espanya falsificant la documentació per demostrar que 
tenien avantpassats espanyols. Actualment s’encarrega d’arxivar futbolistes 
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important per oferir-lo a equips modestos quan estiguin al final de la seva 
carrera. Va recomanar el fitxatge d’Alberto Palacín a Sánchez Zapico. 

 
• Nucli Pepe Carvalho: Biscuter (secretari i cuiner), Charo (núvia prostituta), 

Bromuro (confident neteja sabates i exlegionari) i Fuster (gestor).  
 

Espai 
 
Tota l’acció de la novel·la es desenvolupa a diferents llocs de la ciutat de Barcelona. 
Principalment al barri del Raval (on hi ha la pensió de la sra. Conchi, viu la parella 
Marta i Marçal, treballa Bromuro, hi ha la ruta per la Barcelona cocktelera i té el 
despatx Carvalho), als terrenys de Poblenou tocant a Sant Adrià (on hi ha el camp del 
Centelles i té les empreses Sánchez Zapico) i a l’estadi del F. C. Barcelona (on hi ha la 
presentació de Mortimer, es juga algun partit i hi ha el cementiri de Les Corts). A més 
hi ha algunes escenes a Vallvidrera (on viu Carvalho), a un barri entre l’Eixample i el 
Tibidabo (on vivia l’exdona de Palacín), a la muntanya de Montjuïch (estadi Olímpic), a 
la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(conferència de Basté de Linyola), el límit de les Rondes, San Josep de la Muntanya 
(residència geriàtrica), l’aeroport del Prat i a la Barceloneta (on mengen una paella amb 
Mortimer i Camps O’Shea). 
 
Temes i valors 
 
El principals temes relacionats amb el futbol, en particular, i l’esport, en general, a la 
novel·la són: 
 

• La relació entre esdeveniments esportius i creixement urbanístic per a les ciutats. 
 
• L’especulació associada a les construccions derivades d’aquesta transformació 

urbanística (concretament la que es produí amb motiu dels Jocs Olímpics de 
Barcelona al terrenys de la Vila Olímpica). 

 
• Les conseqüències socials d’aquests canvis per als més desafavorits (concretament 

al barri del Raval). 
 
• La resistència d’alguns grups d’esquerra davant d’aquesta reqüalificació dels 

terrenys. 
 
• El significat polític i social del F. C. Barcelona 
 
• La integració en la cultura catalana a través del F. C. Barcelona. 
 
• L’accés a la presidència dels clubs de futbol per aconseguir prestigi i poder social i 

per fer negocis 
 
• L’interès dels polítics per assistir a la llotja del Camp Nou. 
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• La figura mítica del davanter centre com l’heroi modern amb qui les masses 
s’identifiquen. 

 
• La rivalitat simbòlica entre el “Barça” i el Reial Madrid. 
 
• La dependència econòmica dels clubs de futbol del taquillatge, el merxandatge i la 

publicitat. 
 
• L’origen de la violència futbolística. 
 
• La consideració del futbol com una religió. 
 
• La crítica al futbol com un espectacle alienant de masses.  
 
• La hipocresia dels clubs que organitzen homenatges pòstums a futbolistes dels 

quals s’havien oblidat en vida. 
 
• Les lesions que poden arruïnar la prometedora carrera d’un futbolista jove.  
 
• La debilitat psicològica d’un futbolista.  
 
• La falsificació documental de futbolistes oriünds als anys setanta. 
 
• La figura del psicòleg esportiu al món del futbol. 
 
• La precarietat laboral dels futbolistes de segona fila. 
 
• El paper dels intermediaris en la contractació de jugadors. 
 
• Com a d’altres novel·les montalbanianes els poderosos (Basté de Linyola, Germán 

Dosrius, Sánchez Zapico, Marçal) s’acaben sortint amb la seva i es lliuren de la seva 
responsabilitat mentre que els desgraciats (Marta i Palacín) surten perjudicats 
d’una història que res té a veure amb ells en trobar-se al lloc inadequat en el 
moment inadequat.  

 
• També apareix el valor positiu de la compassió envers Bromur al qual se l’enduen a 

casa de Carvalho per què mori acompanyat i fora d’un trist hospital. 
 
Gènere 
 
Novel·la policíaca. 
 
Aspectes autobiogràfics de l’obra 
 
El següent passatge correspon a un episodi de la infància de Vázquez Montalbán al 
barri del Raval. Al forn on hi anava a comprar el pa negre hi havia cartells anunciant el 
següent partit del F. C. Barcelona. Així ho reconeix el propi autor en una entrevista amb 
Georges Tyras (Geometrías de la memoria, p. 44). 
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«Allí estaba Carvalho ante la verja del cementerio, en un diálogo mudo con la 

vieja gloria, pieza del collage de su infancia cuando lo reproducían como 

reclamo de los carteles anunciadores de los partidos del domingo enganchados 

tras los cristales de los establecimientos más poblados de la calle: la obligatoria 

panadería de obligatorio pan negro de posguerra o la tintorería donde florecían 

las cuatro hijas de la señora Remei, cuatro pechugonas en flor que recorrían la 

calle bajo la lluvia de silbidos lascivos, copropietarias de unas carnes impropias 

de una posguerra de un racionamiento general e igualmente obligatorio». 

A més, aquest forn és el lloc que Vázquez Montalbán associa al seu “rosebud”, el 
moment de major plenitud a la seva vida. El terme “rosebud” es refereix a aquell 
instant, objecte o situació del record que representa la clan per definir-nos o per 
explicar-nos a nosaltres mateixos (escena de la pel·lícula “Ciudadano Kane”). Per això 
no resulta agossarat plantejar que el vincle irracional i inconscient de l’escriptor 
barcelonés respecte al F. C. Barcelona s’origini en aquesta experiencia de la infantesa 
(Geometrías de la memoria, p. 84). 
 

«Mi “rosebud” se me aparece constantemente desde hace varios años. Es una 

mañana en Barcelona, en los años cuarenta, una mañana muy bonita y soleada, 

en un mundo en el que no había coches en las calles y mucha gente estaba fuera, 

había muchos peatones, carretas de basureros, estiércol de caballo en las calles. 

Delante de mi casa, en la calle de la Botella, había una panadería. El pan era un 

alimento muy importante durante la posguerra, estaba racionado. Y el pan 

caliente. El pan normal era un pan bastante malo que la gente llamaba “pan 

negro” porque era una mezcla de harinas, y quedará como el pan del 

racionamiento, pero aquel pan caliente… Recuerdo a mi madre atravesando la 

calle con una barra de pan y un cucurucho de papel lleno de aceitunas negras de 

Aragón, partió un pedazo de pan caliente y me lo dio con la bolsita de aceitunas 

negras. Cada vez que he intentado hallar un momento de plenitud, se me 

aparece ese instante, ese instante de plenitud… Y en él funcionan todos los 

mecanismos, el de la madre nutricia, el del ambiente tranquilo. Hay algo muy 

placentero en esa situación». 

 
Elements que remeten a altres obres de l’autor  
 
La transformació urbanística de la ciutat de Barcelona com a conseqüència dels Jocs 
Olímpic plantejada en aquesta novel·la tornarà a aparèixer a la següent als números 16 i 
17 de la sèrie Carvalho: El laberinto griego (1990) i Sabotaje Olímpico (1993). Al 
número 18, El hermano pequeño (1994), també apareix una crítica als revolucionaris 
d’esquerres que s’han entregat a l’olimpisme. El detectiu es reconciliarà amb la ciutat 
postolímpica a El hombre de mi vida (2000). També tractarà aquest tema als llibres 
“Barcelones” (1987) i “Barcelona, cap a on vas? Diàlegs per una altra Barcelona” (1991).  

La resta de temes apareixen àmpliament tractats a la seva obra periodística esportiva, 
en l’assaig “Fútbol. Una religión en busca de un Dios”; en els capítols de llibres presents 
en les publicacions barcelonistes “Decàleg del culé” (1992), “Cien años azulgrana: 
entrevistas a la sombra del Camp Nou” (1998) i “Amb blau sofert i amb grana intens. 
Cent anys del Barça” (1999); i en els pròlegs dels llibres “Barça, Barça, Barça: F. C. 
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Barcelona, esport i ciutadania” (1972), “El vandalismo en el fútbol” (1996), “Barça: la 
pasión de un pueblo” (1999). 

Elements que remeten a altres autors 
 
Vázquez Montalbán pot ser considerat un precursor a Espanya de la utilització del 
futbol com a temàtica d’una novel·la negra. Alguns escriptors sudamericans, havien 
escrit als anys setanta contes sobre futbol. En qualsevol cas, l’escriptor barcelonès va 
atrevir-se a inaugurar un camí que darrerament ha estat seguit per altres escriptors 
com Ricardo Silva (Autogol, 2009),  Paz Castelló (La muerte del 9, 2014), Pedro 
Torrens y Javier Tebas (El fútbol no es así, 2014), Santiago Roncagliolo (La pena 

máxima, 2014), Phillip Kerr (Mercado de invierno, 2015), Joselo González (Las luces 

del estadio, 1992), David Gistau (Ruido de fondo, 2008) 



 

 

Bloc A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 

abans de la lectura 
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Activitat 1: “Els Jocs Olímpics de Barcelona1” 

 

1. El fundador dels Jocs Olímpics moderns, el baró Pierre de Coubertin, visità 
Barcelona el novembre de 1926 i captivat pel seu moviment esportiu envià una nota on 
deixava constància que la ciutat estava preparada per acollir l’esdeveniment olímpic. 
Llegeix l’escrit en aquesta adreça electrònica:  

http://barcelonasportiva.blogspot.com.es/2013/03/pierre-de-coubertin-abans-de-
venir.html 

a) Fes un resum de les seves paraules. 

 

 

 

 

                                                           
1 Educació Física, història,  arquitectura, jocs olímpics, Olimpiada Barcelona 92, Política catalana, Juan 

A. Samaranch, Barcelona, Olimpiada Popular, Urbanisme, Enderrocament edificis, Comité Olímpic 

Internacional. 
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Activitat 2. “Barcelona ciutat Olímpica2” 
 
 
El 17 d’octubre de 1986 el president del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio 
Samaranch, proclamava Barcelona com a ciutat on es celebrarien els Jocs Olímpics de 
1992. Mira el següent vídeo d’aquell moment històric  
(https://www.youtube.com/watch?v=U3bMwbRJQZM). 
 
 
 

a) Qui va ser l’artífex d’aquest èxit?  

 

b) Quin càrrec públic exercia? 

 

c) Quines paraules va utilitzar el president del COI?  

 

d) En quin idioma?  

 

e) Per què? 

 

 

f) Era la primera vegada que Barcelona es presentava com a ciutat candidata per 
acollir els Jocs Olímpics? 

 

g) En quin any i per quin motiu es va celebrar una Olimpíada Popular a 
Barcelona? 

 

 

 

                                                           

2 Olimpiada 92, J. Antonio Samaranch, COI. 
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Activitat 3. “La transformació urbanística de Barcelona3” 
 
 
El 1987 l’Ajuntament de Barcelona presentà un projecte de transformació urbanística 
de la ciutat de Barcelona amb dotze actuacions de les quals només quatre eren 
esportives. L’estiu de 1987 començà l’enderrocament d’edificis al barri del Poble Nou.  
 
 

a) Quin equipament pels Jocs Olímpics es va construir en aquesta zona de la 
ciutat?  

 

b) Quin és el nom actual d’aquest barri?  

 

c) Busca fotografies dels edificis que van desaparèixer com a conseqüència de les 
construccions olímpiques. 

 

                                                           

3 Transformació urbanística, geografía urbana, història de Barcelona, disctrictes, barris. 
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Activitat 4: “El Futbol Club Barcelona4” 
 
 El FC Barcelona és el club de futbol més important de Catalunya.  
 

a) Cerca les següents dades:  

Any de fundació: 

Fundador: 

Número de socis: 

Número de penyes: 

Nom amb què es coneix els seus seguidors: 

Títols guanyats: 

Colors: 

Escut: 

 

                                                           

4 Futbol, clubs  de futbol, Futbol Club Barcelona. 
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Activitat 5. “El simbolisme del FC. Barcelona5” 
 
Una de les principals característiques d’aquest club és el seu simbolisme polític i 
identitari que es resumeix en una frase reproduïda a la tribuna de l’estadi.  
a) De quina expressió es tracta?  

 

b) Posa una fotografia on es vegi aquesta llegenda. 

 

                                                           

5 Simbolisme, Camp Nou, identitat, simbolisme identitari. 



  20

Activitat 6: “Mercat d’hivern6”  
 
La novel·la gira entorn del fitxatge d’un davanter centre anglès per part d’aquest club. 
Curiosament, la temporada 1986-87 el F. C. Barcelona va fitxar dos davanters centre 
estrangers.  
 

 

a) Com es deien?  

 

 

b) Quin era gal·lès i quin anglès? 

 

                                                           

6 Futbolistes, geografía, economía. 
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Activitat 7. “Els presidents7” 
 
El president d’aquest club també adquireix un cert protagonisme en aquesta trama 
policíaca.  
 
 

a) Qui era el president del “Barça” al 1987?  

 

b) Escriu una petita nota biogràfica de 5 línies. 

 

                                                           

7 Simbolisme, club de futbol, institució, sociología. 
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Activitat 8. “Viatge a l’Estadi8” 
 
L’estadi del F. C. Barcelona és el Camp Nou.  
 

a) Consulta un mapa de Barcelona i explica on està ubicat.  
 

b) Quina capacitat té?  

 

c) Quan va ser construït? 

 

 

                                                           

8 Història, geografía metropolitana, Camp Nou, Barcelona 
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Activitat 9. “La Tercera Divisió9” 
 
En la novel·la també apareix un club de futbol de barri, el C. F. Centelles, que aspira a 
pujar de Primera Catalana a Tercera Divisió Espanyola.  
 

a) Quan es va crear aquesta divisió en el futbol espanyol?  

 

b) Es tracta del tercer nivell de competició estatal?  

 

c) En quin grup estan inclosos els equips catalans?  

 

d) Quants grups composen la Primera Catalana?  

 

e) Quins clubs de Barcelona hi formen part actualment? 

 

                                                           
9 Categoria futbolística, amateurisme, futbolistes, futbol, clubs de futbol, barris, geografía. 
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Activitat 10. “Clubs de barri10”  
 
 
Tot i que aquest club de barri és imaginari podem trobar certes similituds amb el C. E. 
Júpiter.  
 

 
a) Cerca informació del club (origen, situació, estadi, colors i divisió) i fes una 
redacció.  

 

b) Quin ha estat el seu títol més important al futbol català? 

 

c) I al futbol espanyol? 

 

d) En quina època va arribar a competir amb el “Barça” i l’”Espanyol”? 

 

                                                           

10 Barcelona, barris, esport amateur, categories, C.F. Júpiter, geografía, història. 
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Activitat 11. “Futbol i fama11” 
 
 
La situació laboral dels futbolistes d’aquestes categories del futbol espanyol no 
s’assembla en res a la dels jugadors mediàtics de la Primera Divisió. Consulta les 
següents pàgines web i respon:  
(http://deportejerez.blogspot.com.es/2013/11/los-sueldos-jugadores-de-tercera.html; 
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20101226/239894/es/La-Tercera--Division-es-
categoria-mas-peculiar-todo-futbol) 
 

 

a) Són professionals tots els jugadors d’aquestes categories?  

 

b) Quin sou mitjà poden cobrar?  

 

                                                           

11 Futbolistes, economía, condicions laborals, professionalisme, clubs de futbol, lliga professional, LFP. 
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Activitat 12. “Segones oportunitats12” 
 
 
Alberto Palacín és un davanter centre a punt de la seva retirada que amb 36 anys fitxa 
per un club modest de la Primera Catalana. Aquesta no és una situació tan estranya al 
futbol espanyol. Llegeix la següent noticia sobre el retorn als terrenys de joc d’un 
exdavanter centre del Real Madrid:  
http://elbaloncapital.blogspot.com.es/2015/01/fernando-morientes-disfruta-en-
primera.html. 
 
a) Per què ha tornat a jugar a futbol després de retirar-se? 

 

                                                           

12 Professionalisme, condicions laborals, futbol, clubs de futbol, amateurisme. 
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Activitat 13. “L’assassinat de futbolistes13” 
 
 
L’assassinat d’un futbolista no és un tema tan estrany en la novel·la policiaca. En els 
darrers anys s’han publicat tres novel·les importants amb aquesta temàtica de fons: 
Phillip Kerr (Mercado de invierno, 2015), Paz Castelló (La muerte del 9, 2014) i 
Ricardo Silva (Autogol, 2009).  
 

 

a) Explica breument l’argument de cadascuna d’elles. 

 

                                                           

13 Història, novela policiaca, violencia futbolística. 
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Activitat 14. “Realitat o ficció14” 
 
De vegades “la realitat supera la ficció” i la mort de futbolistes en mans d’aficionats o 
assassins és quelcom recurrent a la història del futbol. Llegeix el següent conte publicat 
per Vázquez Montalbán a la revista Triunfo que finalitza amb la mort del davanter 
centre a mans dels seus aficionats.  
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXVII&num=513&imagen=5
4&fecha=1972-07-29 
 

 

a) Per què els espectadors maten el jugador? 

 

b) Cerca informació sobre futbolistes que han mort assassinats en el futbol 
internacional els darrers anys. 

 

                                                           

14 Violència futbolística, sociología, literatura, història. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats 

durant la lectura 
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Activitat 15. “Descobrint Barcelona15” 

a) Localitza en un mapa de Barcelona el carrer sant Rafael cantonada amb Robadors on 
hi ha la pensió de la Sra. Conchi. Quin famós restaurant on sovint anava a menjar 
Vázquez Montalbán es troba en aquest carrer? 

b) Busca una foto del linimento Sloan, analitza la seva composició química i fes un 
llistat de les seves qualitats curatives. Recordes algun producte per al dolor muscular 
que faci una olor tan forta? Quins productes s’utilitzen avui en dia pel massatge 
esportiu? 

c). Què és una lavativa? En quins casos s’aplica? 

d) En quin programa de TV3 dels anys vuitanta apareixia el personatge del professor 
Perich? A què es dedicava? 

 

                                                           
15 Educació física, geografía urbana, Barcelona, gastronomía, farmacia, química, medicina, higiene, 
televisió, cos humà. 
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Activitat 16. “Guardons futbolístics16” 
 
a) Explica què vol dir la “bota d’or europea”. Quins jugadors van guanyar aquest trofeu 
entre 1986 i 1988? 
 

b) Quan van entrar els psicòlegs en el món del futbol? 

 

                                                           

16 Educació física, futbolistes, FIFA, història, psicologia esportiva 
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Activitat 17. “Fem memòria fem esport17” 

a) Fes un visionat de la roda de premsa de l’últim fitxatge mediàtic del FC Barcelona i 
constata les similituds i diferències amb la descripció montalbaniana. 

b) Quan va ser proclamat Joan Carles Rei d’Espanya? 

c) Qui va ser el primer president de la Generalitat reconstituïda? 

d) Redacta una frase per un brindis a l’inici de la temporada futbolística. 

 

                                                           
17 Educació física, mitjans de comunicación, roda de prensa, FC. Barcelona, Futbol, llengua castella, llengua 
catalana. 
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Activitat 18. “Jugadors i seguidors18” 

a) En quin barri d’un nivell econòmic elevat situat entre l’Eixample i el Tibidabo podia 
viure la dona d’Alberto Palacín? 

b) T’has trobat alguna vegada pel carrer a un jugador o exjugador del FC Barcelona? 
Qui? 

c) Quin jugador culé va patir una lesió important de genoll produïda per una entrada 
del defensa bilbaí Andoni Goikoetxea? Quan va deixar el club? 

d) Esbrina la diferència entre els sous del futbolistes als anys setanta i a mitjans dels 
vuitanta. 

e) Qui era Carrasco? 

 

                                                           
18 Educació física, Barcelona, geografía, futbol, futbolistes, història del futbol, economía, condicions 
laborals. 
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Activitat 19. “Química i gastronomia19” 

a) Busca una fotografia dels següents plats típics catalans: escudella i carn d’olla, 
botifarra amb seques, pa amb tomàquet i cava. 

b) Busca una imatge de la ciutat de Dresde després del bombardeig que va patir a la 
Segona Guerra Mundial. 

c) Busca una fotografia del monument a “Pitarra”. Qui és aquest personatge? 

d) Encara existeixen avui dia els “limpiabotas”? Cerca una noticia a internet que ho 
demostri. En què consisteix aquest ofici? 

e) Quins són els efectes del bromur sobre el cos humà? Per a què s’utilitzava? 

 

                                                           

19 Gastronomia, química, història, literatura catalana, Barcelona, oficis, cos humà. 
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Actvitat 20. “La Màfia20” 

Quines màfies o grups delictius hi ha en l’actualitat a Espanya? 

 

                                                           

20 Del·linqüència, organitzacions violèntes, extorsió. 
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Activitat 21. “Barcelona – Mèxic, final del camí21”. 

a) Situa en un mapa el camp del C. F. Centelles tenint en compte les dades que 
apareixen a la novel·la (tercera o quarta línia de mar en el límit amb Sant Adrià del 
Besòs). 

b) Busca el nom d’alguns jugadors espanyols de prestigi que al final de la seva carrera 
han jugat a Mèxic. 

 

                                                           
21 Educació física, Barcelona, futbol, geografía, futbolistes. 
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Activitat 22. “Amb les mans a la massa22” 
 
 
Busca una recepta per preparar una brandada d’orada. Hi ha alguna diferència amb 
l’explicada a la novel·la? 
 

                                                           

22 Gastronomia 



  38 

Activitat 23. “El marxisme23” 

a) Què és el Manifest Comunista? Qui el va escriure? En quin any? Quines són les seves 
idees principals? 

b) Fes una nota biogràfica de l’escriptor i del jesuïta comunista que participen a la 
tertúlia radiofònica sobre l’origen de la violència a les ciutats. 

 

                                                           

23 Educació física, filosofía, història, marxisme, llengua castellana, llengua catalana, violencia futbolística. 
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Activitat 24. “Espais històrics, espais emblemàtics24” 

 

a) Què és el Soho? 

b) Quan van començar les obres de reconstrucció de l’Estadi de Montjuïch? Per a quina 
efemèride s’havia construït? 

c) On es troben les runes citades per Camps O’Shea: Palenque, Pompeia, Machu Pichu i 
Split (antigament, Spoleto). Situa-les en un mapa mundi i afegeix una fotografia del 
palau de Dioclecià. 

d) Analitza el poema de Salvador Espriu citat per Camps O’Shea. 

e) Localitza en un mapa de Barcelona la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana. 

f) Què significa una personalitat polisèmica? 

                                                           

.24 Educació física, Londres, història, Estadi Olímpic, Geografia, literatura catalana, llengua catalana, 
Barcelona, psicologia, llengua castellana 
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Activitat 25. “Ric i guapo25” 

a) Visita un saló d’estètica i esbrina quins serveis ofereix. 

b) Busca algun titular d’un diari esportiu dedicat a una jove promesa enaltint les seves 
qualitats i després una crònica on es critiqui la seva actuació. 

 

                                                           
25 Educació física, Barcelona, estètica, cos humà, ciències naturals, mitjans de comunicació, futbolistes, 
futbol, llengua catalana, llengua castellana. 
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Activitat 26. “Coctels de ruta26” 
 
 
Dibuixa el recorregut de la ruta de la Barcelona coctelera en un mapa de Barcelona. 
 

                                                           

26 Rutes, Barcelona, Geografia, cocteleries. 
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Activitat 27. “Empresaris27” 

 

a) Esbrina com s’han de realitzar els tràmits que Fuster li recomana a Carvalho: donar 
d’alta de la Seguretat Social a Biscuter i fer-se empresari. Aleshores, a quines 
desgravacions tindria dret Carvalho? 

b) Busca a Google Maps la ruta que seguiria Carvalho per anar en cotxe des del seu 
despatx situat a les Rambles fins a la seva casa de Vallvidrera. 

c) Cerca una imatge d’una ploma Montblanc, d’una corbata Gucci i d’una triple aliança 
Cartier. Quin és el preu de cadascun d’aquests objectes? On els podries comprar? 

 

                                                           

27 Condicions laborals, economia de l’empresa, rutes, Barcelona, Geografia, economia, objectes de luxe. 
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Activitat 28. “Escriptors i psicoanalistes28” 

 

a) En quina novel·la Carvalho crema un llibre per primera vegada? Per què ho fa? Busca 
informació sobre els prerrafaelites i sobre el llibre Poeta en Nueva York. 

b) Esbrina quin es l’origen de la llegenda de sant Jordi, patró de Catalunya. 

c) A quina tendència psicoanalítica pertany Gustav Jung? Quina relació va tenir amb 
Sigmund Freud? Per què es van barallar? 

 

                                                           

28 Literatura castellana, Visual i Plàstica, Literatura Catalana, Mite, Psicologia. 
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Activitat 29. “Addicions29” 
 
 
Explica què li suceeix a Marçal quan té necessitat de prendre droga. 
 

                                                           

29 Drogues, Cos humà, Educació Física, Ciències naturals 
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Activitat 30. “Barcelona posa’t maca30” 

 

a) Busca les imatges o els vídeos dels anuncis que utilitzaven a finals dels anys vuitanta 
els eslògans “Barcelona més que mai” (1984) (www.youtube.com/watch?v=womeNA-
3B3Y) i “Barcelona, posa’t guapa” (1985) (www.youtube.com/watch?v=QBa2-kUaoLE) 

i analitza quin missatge volen transmetre. 

b) Què vol dir el concepte d’eticitat en el pensament del filòsof Hegel? 

c) Quin paper van tenir les associacions de veïns en la transformació urbanística de la 
ciutat de Barcelona a final dels anys vuitanta? 

 

                                                           
30 Barcelona, Urbanisme, Publicitat, Llengua catalana, Llengua castellana, Ètica, Filosofia, Associacionisme 
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Activitat 31. “Oficines bancàries31” 
 
 
Visita una oficina bancària i pregunta quines persones hi treballen i quins càrrecs 
tenen. 
 

                                                           

31 Economia d’empresa, economia, oficines bancaries. 
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Activitat 32. “Tàctica i estratègia32” 
 
 
Quina tàctica utilitzava l’entrenador del F. C. Barcelona la temporada 1987-88? Dibuixa 
un gràfic i explica el significat de cada posició. Quina disposició utilitza actualment? 
 

                                                           

32 Educació Física, futbol, tàctica, F. C. Barcelona 
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Activitat 33. “Fitxatge frustrat33” 

 

a) Quina sura de l’Alcorà impedeix veure alcohol als musulmans? Copia el text. 

b) Fes una petita nota biogràfica de tots els personatges del franquisme que hi ha al 
racó de la Cervecería Víctor del carrer Bonanova. Busca l’adreça d’aquest establiment. 

c) El fitxatge de Bernd Schuster, centrecampista del “Barça”, pel Reial Madrid, és una 
llicència literària o va passar realment? Investiga sobre aquesta qüestió. 

d) Per què a Carvalho li fa gràcia l’expressió “matar a jamonazos” respecte a 
Mohammed? 

e) Feu un debat a classe per valorar per què la senyora que ha vist com Carvalho pegava 
a Mohammed assegura que l’immigrant intentava robar al detectiu. 

 

                                                           
33 Educació Física, Religió, Normes comportament, Història, Franquisme, Barcelona, Gastronomia, 

Futbol, Futbolistes, Valors, Immigració 
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Activitat 34. “Qui l’escriu34” 
 
Busca a quin poema corresponen les estrofes que Marta recorda en sortir de casa 
deixant en Marçal drogant-se. 
 

                                                           

34 Literatura castellana 
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Activitat 35. “Oaxaca i la Lliga LM35” 

a) Busca informació sobre l’Oaxaca, el club mexicà on jugà Alberto Palacín. 

b) En la novel·la es narra el partit del debut de Palacín entre el Centelles i el Gramanet. 
Fes un llistat de totes les jugades del partit descrites en aquesta narració. 

 

                                                           

35 Educació Física, Futbol, Clubs de futbol, Llengua castellana 
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Activitat 36. “Periodisme esportiu36” 

 

a) A quina retransmissió d’una ràdio catalana et recorden les preguntes estadístiques 
del partit guanyat pel “Barça” amb un gol de Mortimer? A quin periodista? 

b) Quins paral·lelismes trobes entre les preguntes dels periodistes a Mortimer i les que 
es realitzen en l’actualitat? Et sorprenen? 

c) Quines instal·lacions esportives hi ha al voltant del Camp Nou? Quin cementiri hi ha 
al costat de l’estadi? Quin mite del barcelonisme reposa en aquest cementiri?

                                                           
36 Educació Física, Mitjans de comunicació, Retransmissió Radiofònica, Periodisme, Futbol, Camp Nou, 
Instal·lacions esportives, Barcelona, Fubolistes 
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Activitat 37. “La llei del golf37” 

 

a) En el món del golf, què és un caddie? Quina seria la traducció al català d’aquesta 
paraula anglesa? Quin camp de golf tens més a prop del teu domicili? Cerca informació 
sobre els costos d’anar a jugar a golf (material, lloguer camp) i valora si és un esport per 
a rics o no. 

b) Què és un advocat laboralista? 

c) A quin passatge de l’evangeli correspon l’expressió “el que hagis de fer, fes-ho aviat” 
utilitzada per Basté de Linyola? Qui li diu a qui? 

d) On està situada la presó Modelo? Quan es va construir? 

 

                                                           
37 Educació Física, Golf, Llengua catalana, Anglès, Geografia, Economica, Classe social, Condicions 
laborals, Dret, Religió 
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Activitat 38. “L’art de menjar i cuinar38” 

 

a) Busca imatges de tots els plats del menú de Casa Isidro. 

b) Què és l’anèmia? I la cirrosi? 

c) Quines són les funcions del maître en un restaurant? Què significa en català aquesta 
paraula francesa? 

 

                                                           
38 Gastronomia”, “Cos humà”, “Ciències Naturals”, “Educació Física”, “Oficis”, “Llengua catalana”, 
“Francès 
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Activitat 39. “Anònims39” 
 
 
Què et sembla la interpretació metafòrica del tercer anònim realitzada per Camps 
O’Shea respecte al futbol? Intenta escriure un altre anònim utilitzant altres metàfores 
que no siguin la brillantor de la lluna, l’animal engabiat i la ciutat de Samarcanda. 
 

                                                           

39 Educació Física, Futbol, Violència futbolísitca, Sociologia, Llengua castellana 
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Activitat 40. “Teatre i futbol40” 
 
 
Escenifiqueu el moment en què Palacín marxa abans d’hora de l’entrenament del C. F. 
Centelles i en arribar als vestidors es troba tres homes que li claven una navalla. 
 

                                                           

40  Teatre, Futbol, Educació Física, Llengua castellana 
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Activitat 41. “S’ha escrit un crim41” 

 

a) Per què a la noticia publicada als diaris sobre la mort de Palacín només surt el nom 
complet de Marta i no de Marçal? Busca tres notícies d’un assassinat, surten els noms 
complerts dels sospitosos? 

b) Et sembla creïble la tesi de la policia sobre l’assassinat de Palacín? 

c) Compara l’interrogatori a Marta realitzat per l’inspector Contreras amb el d’una 
pel·lícula que hagis vist darrerament on hi hagi un assassinat. Fes una graella amb les 
similituds i les diferències. 

 

                                                           

41 Mitjans de comunicació, Classe social, Periodisme, Investigació policial 
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Activitat 42. “Interpretació dels somnis42” 
 
 
Has tingut alguna vegada un somni on aparegui un ésser estimat? Explica’l. 
 

                                                           

42 Psicologia, Somnis 
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Activitat 43. “Fals fitxatges43” 

 

a) Llegeix el següent article d’opinió de Alfredo Relaño (http://blogs.as.com/me-gusta-
el-futbol/2015/02/roca-junyent-azote-de-falsos-oriundos.html) i fes un resum del que 
va suposar l’escàndol del fitxatge de jugadors oriunds als anys setanta a Espanya. 

b) De quin ordinador podia disposar la secretària de Sánchez Zapico al 1988? Busca 
una fotografia. 

c) Cerca informació sobre la Residència Geriàtrica Mare de Déu de Núria. 

d) Què eren els diskettes que es posaven als ordinadors? De quin tipus n’hi havia? 
Quins suports per emmagatzemar la informació s’utilitzen avui dia? 

e) Quina és la funció d’un representant de futbolistes? 

f) Creus que les situacions personals dels futbolistes influeixen en el seu rendiment? 
Posa un exemple d’un futbolista que hagi tingut un problema personal i hagi baixat el 
seu rendiment. 

g) Busca informació sobre el programa radiofònic “Supergarcía”, precursor de les 
tertúlies futbolístiques actuals. Quins programes de ràdio i televisió segueixen aquest 
format en l’actualitat? Cita almenys quatre. 

 

                                                           
43 Educació Física, Futbol, Mercat futbolístic, Represetants, Futbolistes, Psicologia, Mitjans de 
comunicació 
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Activitat 44. “És l’hora dels adeus44” 
 
 
Quin és l’últim partit d’homenatge que s’ha fet a un jugador barcelonista? 
 

                                                           

44 Educació Física, Futbol, Futbolistes 
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Activitat 45. “Per una mort digna45” 

 

a) Què és una mort digna? Debateu a classe si era millor que Bromuro passés les seves 
últimes hores a l’hospital o a casa de Carvalho. 

b) Qui creus que va enviar l’anònim a El Periódico amb què acaba la novel·la? 

                                                           

45 Ètica, Valors, Gent gran, Mitjans de comunicació 
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Activitat 46. “L’heroi46” 

1. Introducció 

Els futbolistes s’han convertit en els herois de carn i ossos de les societats modernes. A 
l’antiga Grècia ja trobem alguns homes, fills de déus, que participen en batalles i 
protagonitzen grans gestes. Aquestes accions són relatades a les grans obres clàssiques 
com l’Odissea d’Homer. En l’actualitat, els mitjans de comunicació s’encarreguen 
d’atorgar qualitats divines i mítiques als futbolistes capaços de realitzar jugades 
extraordinàries. Els aficionats s’identifiquen amb aquests herois i això els converteix en 
referents socials que transmeten valors o antivalors amb els seus comportaments dins i 
fora del terreny de joc. 

2. Fragment de la novel·la 

Tomó aliento mental y degustó por un rabillo del ojo el efecto que su erudción estaba 
causando en Carvalho. 

- ¿Le canso? 

- No. Siga. Las palabras habladas no hay que quemarlas. Se queman solas. 

- El mito heroico siempre se ha basado en el hombre poderoso o en el dios hombre que 
vence al mal y que libera a su pueblo de la destrucción y la muerte. ¿Me sigue? Me 
sigue. Estupendo. Me sé de memoria un fragmento del trabajo de Jung sobre el hombre 
y sus símbolos que le servirá para entender lo que quiere decirle. Al héroe se le rodea de 
textos sagrados, ceremonias, se le canta, se le baila, se le hacen sacrificios y todo ello, y 
aquí cito de memoria “… sobrecoge a los asistentes con lumínicas emociones (como si 
fuera con encantamientos mágicos) y exalta al individuo hacia la identificación con el 
héroe”. A ese hombre que cree en el héroe, que se identifica en él, le estamos dando el 
instrumento para liberarse de su propia poquedad personal, de su propia 
insignificancia y se cree dotado de una cualidad sobrehumana. 

- El fútbol. 

3. Material complementari 

Llegeix atentament el següent text corresponent a una de les gestes heroiques narrades 
a l’Odissea d’Homer: l’episodi de les sirenes. 

Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a 
ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya nunca se verá 
rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa; antes 
bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un 
gran montón de huesos humanos putrefactos, cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo 
a la nave y, derritiendo cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros 
para que ninguno de ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te 
amarren de pies y manos, firme junto al mástil -que sujeten a éste las amarras-, para 

                                                           
46 Educació Física, Mitologia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Religió, Futbol, Grec, Literatura 
universal, Valors, Mitjans de comunicació, Mite, Futbolistes, Ètica, Herois, TAC, Llengua 
castellana, Llengua catalana 
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que escuches complacido, la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o los 
ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. (Odisea, càntic 
XII). 

4. Activitats didàctiques 

4.1 Contesta les següents preguntes sobre el text complementari: 

a) Què li succeeix a qui escolta la veu de les Sirenes? 

 

 

b) Com evita la tripulació de la nau d’Ulisses sentir aquesta veu? 

 

 

c) Què ha de fer Ulises si vol sentir el seu cant? 

 

 

d) Què ha de fer la resta de la tripulació si Ulisses els hi demana deslligar-lo? 

 

 

4.2 Els herois grecs acostumen a ser homes i déus alhora, doncs són fills d’un home i un 
déu. Acostumen a ser fort, astuts i valerosos. Tot i comptar amb l’ajuda dels déus, no 
són immortals. Completa la sèrie amb les paraules que apareixen al quadre: 

Dotze treballs – Velocitat – Zeus – Sirenes – Jasó – Minotaure – Pegàs – Tetis – Teseu 
– Valor – Equip – Poseidó – Perseu - Invisibilitat 

Heroi   Gesta   Divinitat  Qualitat 

Aquil·les  Troia   Tetis   Velocitat 

Odisseu  Sirenas  Apolo   Valor 

Hèracles  Doce trabajos  Zeus   Força  

Jasón   Velló d’or  Medea   Equip  

Bel·lerofont  Pegaso  Poseidón  Habilitat 

Teseo   Minotauro  Ariadna  Astúcia 

Perseo   Medusa  Zeus   Invisibilitat  
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4.3 Una de les estratègies emprades pels mitjans de comunicació per tal de mitificar els 
herois futbolístics és l’atribució d’un “sobrenom mític” que habitualment apareix als 
titulars dels diaris. Completa la taula de jugadors amb els següents sobrenoms: 

 El Salvador – El Kaiser – San Marco – La mano de Dios – Harry Potter 

 O Réi – El brujo de Porto Alegre – Il grande – El fenómeno – El Mesías 

 El Mago – Il divino – CR7 – El eterno – Le Roi – El santo – El torpedo 

Nom Sobrenom 

Maradona  

Pelé  

Johan Cruyff  

Zidane  

Bekenhabuer  

Ronaldo Nazario  

Van Basten  

Platini  

Paolo Maldini  

Ronaldinho  

Dino Zoff  

Gerd Müller  

Roberto Baggio  

Lionel Messi  

Cristiano Ronaldo  

Iker Casillas  

Eden Hazard  

 

4.4 A més de realitzar grans gestes, els herois grecs també tenien el seu costat fosc i 
feien actes menyspreables. La popularitat dels futbolistes moderns els converteix en 
models de comportament. Per això les seves accions i actituds tant dintre com fora del 
terreny de joc tenen un gran transcendència social. Fes un llistat de les accions 
positives i negatives dels jugadors de futbol des del punt de vista dels valors que 
transmenten.   
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 Dins del terreny de joc Fora del terreny de joc 

Accions 
lloables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions 
reprobables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Mira el següent vídeo sobre els herois grecs: 
www.youtube.com/watch?v=dXUUBDafbzQ. 

 

a) Quines característiques s’atribueixen a cadascun d’aquests herois?  

Aquiles: 

Odisseu: 

Hèracles: 

Bel·lerofont: 

Jasó: 

Perseu: 

Teseu: 
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b) Escull sis futbolistes dels que apareixen a l’actvivitat 4.3 i fes el guió d’un vídeo sobre 
els herois moderns destacant dues qualitats de cadascun d’ells i seleccionant una 
imatge d’una de les seves gestes. 
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Activitat 47. “La batalla astral47” 

1. Introducció 

Des d’un punt de vista antropològic, els futbolistes, herois moderns, representen els 
clubs i els seus aficionades en la batalla simbòlica que suposa qualsevol partit de futbol. 
Una lluita on, de la mateixa manera que en les llegendes de sant Jordi o de  l’arcàngel 
sant Miquel, els jugadors del propi equip representen el bé i la victòria s’assoleix 
derrotant l’altre equip amb un gol. Aquest simbolisme del partit de futbol es fa palès en 
els animals o en els motius bèl·lics presents als escuts dels equips anglesos. A Espanya, 
el significat simbòlics dels clubs de futbol està associat a aspectes locals com els colors 
de les banderes. Per aquest motiu els enfrontaments entre els equips de la mateixa 
ciutat, autonomia o país estan envoltats d’un contingut polític i social particular. La 
rivalitat entre el F. C. Barcelona i el Real Madrid reflecteix les tensions polítiques entre 
el centre i la perifèria dins l’Estat Espanyol. 

2. Fragment de la novel·la 

“- Tal vez tenga razón. Yo podría trabajar en otra cosa o simplemente no trabajar. Me 
apunté a esto precisamente por lo que tenía de contraste con mis ambiciones y porque 
Basté de Linyola, muy amigo de mi familia, me dijo que quería romper con la imagen 
tradicional de poquedad y adocenamiento que había dado el club en los últimos años. 
Además, no voy a negarlo, me fascinaba penetrar en la cueva de los héroes. ¿No 
imagina usted el vestuario de un gran club de fútbol como esa caverna mística donde 
los héroes y los dioses esperan la batalla astral? 

Carvalho respiró hondo. Camps O’Shea se había inclinado hacia delante, con la copa 
apretada entre las dos manos y los ojos perdidos en una montaña de Olimpia que sólo 
él veía. ¿De qué película has sacado la pose, amigo?, pensó Carvalho, pero se dispuso a 
escuchar las inevitables cavilaciones de aquella alma maleta de doble fondo, como las 
peores almas y las mejores maletas. 

- ¿Sabe usted de qué batalla astral se trata? 

- Ni idea. 

- Los dioses ordenan el universo y los héroes lo defienden. Los dioses son menos 
interesantes que los héroes. Por ejemplo, Basté de Linyola es un dios y Mortimer un 
héroe. No hay color. 

- Por lo que he leído en la prensa, no me interesan ni el uno ni el otro. 

- El uno se cree interesante. El otro lo es. 

- ¿Por qué se cree interesante Basté de Linyola? 

- Es un político, más o menos frustrado. Ha querido ordenar la economía, la 
democracia, Cataluña, y ahora quiere ordenar la sentimentalidad épica de este país 
devolviendo al club su carácter de ejército simbólico no armado de la catalanidad.  
                                                           
47 Educació Física, Mitologia, Literatura catalana, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Religió, Herois, 
Política catalana, Simbolisme polític, Simbolisme identitari, Mite, Llegenda, Mitologia, F. C. Barcelona, 
Futbol, Futbolistes,Clubs de futbol, Emblemes totèmics, Escuts,Rivalitat, Real Madrid, Publiciat 
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- Y aquí entran los héroes. 

- Aquí entran los héroes. Si hiciéramos un árbol genealógico de la heroicidad nos 
llevaríamos sorpresas. 

- Sorpréndame. 

- El héroe real es el guerrero. Toda sociedad ha necesitado mitificar a sus guerreros 
para mitificar la legitimada simbólica de su agresividad. Desde las sociedades más 
primitivas, al héroe se le dotó de un ritual, de un vestuario, de un aura de elegido que 
por su victoria podía, fugazmente, equivaler a un dios. Pero los dioses seguían 
controlando el cotarro desde la trastienda y los dueños de la tierra, es decir, los dioses, 
han ido adaptando al héroe a lo largo de los tiempos. ¿Recuerda usted el símbolo de  
san Jorge matando al dragón? Nuestro sant Jordi nacional. Pues es el resultado de una 
simbología antigua en la que el héroe era a la vez serpiente. En las leyendas germánicas 
el héroe es mitad hombre y mitad serpiente, porque lleva en su interior su propia 
negación. San Jorge ya no tiene la serpiente dentro, sino fuera, y la mata. Empezaba a 
establecerse en el mundo la lógica de los tenderos que quieren las cosas claras y el alma 
unidimensional. Y los cristianos, desde su zafiedad mental, fueron más lejos. San 
Miguel Arcángel no lancea a una serpiente o a un dragón simbólico, sino a Lucifer, es 
decir, al mal con su carnet de identidad de mal. 

(…) 

El héroe deportivo sustituye a los Napoleones locales y los dirigentes del deporte a los 
dioses ordenadores del caos. Y traslade usted este esquema a España, a Cataluña, a 
nuestro club. Nuestro club es sant Jordi y el dragón el enemigo exterior: España para 
los más ambiciosos simbólicamente, el Real Madrid para los más concretos. 

3. Material complementari 

Algunes multinacionals han utilitzat el simbolisme del partit de futbol com a 
representació de la lluita entre el bé i el mal per anunciar els seus productes. Aquí tens 
l’enllaç de dos vídeos publicitaris, un de la marca de roba esportiva Nike 
(http://youtu.be/0KT8YBS6PBk, 1 minut i 30 segons) i un altre de l’empresa de 
telefonia mòbil Samsung (http://youtu.be/CVaYuBfrwmM, 23 minuts), on una selecció 
de futbolistes internacionals defensen la terra de l’amenaça de les forces del mal. 
Compara els elements simbòlics d’un d’aquests vídeos amb els de les llegendes de sant 
Jordi (http://www.xtec.cat/~mdomingo/stjordi/llegenda.htm) i l’arcàngel sant Miquel 
(http://lespilesbloc.blogspot.com.es/2012/05/histories-i-llegendes-de-sant-
miquel.html). 

4. Activitats didàctiques 

4.1 Compara els elements mítics d’aquest tres relats on els futbolistes, el cavaller o 
l’arcàngel salven el món. 
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 Escenari de 
la lluita 

Representació 
del bé 

Representaci
ó del mal 

Forma de 
vèncer 

Objecte de 
salvació 

Partit 
futbol 

 

 

 

    

Sant Jordi 

 

 

 

    

Sant 
Miquel 

 

 

 

    

 

4.2 Des d’un punt de vista etnogràfic, un dels aspectes que ens porten a pensar en un 
partit de futbol com una lluita simbòlica és la presència d’animals als escuts dels clubs, 
sobretot als anglesos. Relaciona els següents equips de futbol amb l’animal que apareix 
en el seu escut: 

a)  Lleó       Manchester City 

 Drac       Chelsea 

 Àliga       Cardiff City 

 Tigre       Norwich City 

 Canari       Swansea City 

 Cigne       Hull City  

 

b) Gall       Derby County 

 Llop       Newcastle United 

 Garsa       Liverpool 

 Au Fènix      Wolverhampton 

 Cabra        Tottenham Hotspur 

 

4.3 Els escuts dels clubs de futbol anglesos també inclouen algunes armes com a símbol 
de batalla.  
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a) Cerca nou armes en la següent sopa de lletres 

W U C O E J R E L E C T O R A 
C D E M A R T E L L S D A I K 
A E S D X R W E T N U R A P N 
N O P Q M O M T Y N U O J C U 
O E R R O T E A S D E E T O E 
D R S E F D O P A D O D E D R 
E C A C N O Y M C Z U X I N Q 
D I V K E G R D A S D I R R S 
U L N O V A I X E L L T A R T 

 
b) Relaciona les armes que has trobat amb els següents equips: 

Sheffield United 

West Ham United 

West Ham United 

Manchester United 

Blacpool 

Manchester City 

Newcastle United 

Arsenal 

4.4 A l’Estat espanyol els escuts del clubs de futbol contenen símbols relacionats amb la 
comunitat local (ciutat o autonomia) que representen. Completa el quadre relacionant 
el símbol local amb l’escut del club on apareix. 

Roure de Guernika – Ós i arboç – Creu de sant Jordi – Bandera andalusa – Pendó sala 
Calvet – Escut de València – Senyera valenciana – Set corones – Escut de Navarra – 
Pendó de Castella – Escut de Sevilla – Castells – Bandera gallega – Bandera asturiana 
– Bandera canària 

 

Club Símbol local 

C. F. Vila-real  

F. C. Barcelona  

Real Madrid  

Real Valladolid  

C. A. Osasuna  
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Atheltic Club  

R. C. Deportivo de La Corunya  

R. C. Celta de Vigo  

C. Atlético de Madrid  

C. D. Tenerife  

R. C. D. Oviedo  

C. F. Sevilla  

R. C. D. Murcia  

R. Betis Balompie  

Levante C. F.  

 

4.5 Com a conseqüència d’aquesta representativitat simbòlica els enfrontaments entre 
alguns d’aquests equips adquireixen un significat polític o social que depassa 
l’enfrontament futbolístic. Aquests partits s’anomenen “derbi” quan es juguen entre 
equips de la mateixa ciutat o “clàssic” si es tracta d’equips principals del mateix país. 
Omple el quadre següent indicant quin tipus de rivalitat envolta aquests partits: local 
(L), autonòmica (A) o estatal (E). 

Partit 
Rivalitat 
(L, A, E) 

F. C. Barcelona - Real Madrid  

F. C. Barcelona – R. C. D. Espanyol  

Real Madrid – Atlético de Madrid  

Getafe C. F. – Rayo Vallecano  

Elche – Valencia C. F.  

Valencia C. F. – Levante  

Levante – Villarreal  

Málaga – Sevilla  

Almería – Granada  

Real Betis – Sevilla  

Real Sociedad – Athletic Club  
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Atlético Osasuna – Athletic Club  

Athletic Club – Real Madrid  

Alavés C. F. – Atlético Osasuna  

Real Oviedo – Sporting de Gijón  

Eibar – Athletic Club  

Celta – Deportivo  

Córdoba - Granada  

Athletic Club – F.C. Barcelona  

F. C. Barcelona - Valencia  

 

4.6 Una de les rivalitats que comporta un simbolisme polític més important és entre el 
F. C. Barcelona, representant del catalanisme, i el Real Madrid, representant 
l’espanyolisme. Tria una d’aquestes opcions per exposar el sentit polític de 
l’enfrontament entre aquests dos equips: a) El cas Di Stéfano; b) Els càntics, banderes i 
símbols que s’exhibeixen als estadis; c) El titulars dels mitjans de comunicació. 
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Activitat 48. “La víctima propiciatòria48” 

1. Introducció 

Des de molt antic els éssers humans tenen la necessitat de trobar un responsable de les 
seves desgràcies. L’antropologia ha definit aquest personatge com el boc expiatori. 
L’origen d’aquesta expressió el trobem en els animals que els sacerdots oferien a les 
divinitats per tal d’expiar els pecats del poble. Al llarg de la història diversos homes i 
col·lectius, alguns reals i altres mítics, han estat víctimes propiciatòries per solucionar 
els mals dels pobles. En les societats modernes, els futbolistes assumeixen aquesta 
funció higiènica pels aficionats. Així algunes de les seves accions els converteixen en 
“enemics públics” d’un determinat equip. Però també els jugadors del propi equip 
suporten la indignació dels seus seguidors davant d’un mal resultat. Alguns d’aquests 
comportaments del públic són reprovables i cal arbitrar mesures per allunyar-los dels 
terrenys de joc, ja que poden extremar-se fins a causar la mort. 

2. Fragment de la novel·la 

Porque habéis usurpado la función de los dioses que en otro tiempo guiaron la 
conducta de los hombres, sin aportar consuelos sobrenaturales, sino simplemente la 
terapia del grito más irracional: el delantero centro será asesinado al atardecer.  

Porque vuestro delantero centro es el instrumento que utilizáis para sentiros dioses 
gestores de victorias y derrotas, desde la cómoda poltrona de césares menores: el 
delantero centro será asesinado al atardecer. 

Porque el atardecer es la hora baja en la que descienden los biorritmos del entusiasmo, 
y el degüello y el estertor resuenan con una música tan truculenta como melancólica: el 
delantero centro será asesinado al atardecer (fragment 1) 

“Abriré las jaulas donde guardáis vuestro animales de lujo y el brillo de sus músculos 
iluminará el atardecer más que la luna de Samarcanda. 

Pero en la carrera un animal revelará su herida de muerte y no llegará a las puertas de 
la ciudad. Es el escándalo. El chivo expiatorio que necesita mi teoría de la crueldad. El 
que debe morir para que los demás sean libres y vosotros, mercaderes de músculos, los 
culpables morales de esta historia. 

El que debe morir subirá a los cielos de la inocencia. La sangre limpiará mis manos, 
porque serán instrumentos del nuevo orden de la Tierra. Por todo ello, y es profecía, el 
delantero centro será asesinado al atardecer. (fragment 2) 

3. Material complementari 

En la tradició jueva la víctima propiciatòria era un boc que expiava els pecats d’Israel. 
Per això també es coneix a aquesta víctima sacrificial amb el nom de “boc expiatori“. 
Així consta al llibre del Levític, dedicat a les instruccions que havien de seguir els 
sacerdots pel culte.  

                                                           
48 Educació Física, Mitologia, Sociologia, Antropologia, Psicologia, Religió, Filosofia, Futbol, Futbolistes, 
Boc expiatori, Història, Violència futbolística, Aficionats, Valors, Ètica, Llengua catalana, Llengua 
castellana, Història del futbol 



  74 

De part de la comunitat dels israelites rebrà dos bocs destinats al sacrifici pel pecat i un 
moltó destinat a l'holocaust. Aaron oferirà un vedell en sacrifici pel propi pecat, i 
expiarà així per ell i per la seva família. Acabat prendrà els dos bocs i els presentarà 
davant el Senyor, a l'entrada de la tenda del trobament; llavors tirarà les sorts per saber 
quin dels dos bocs serà per al Senyor i quin per a Azazel. Prendrà el boc a qui ha tocat 
de ser per al Senyor i l'oferirà en sacrifici pel perdó del pecat. (Lv 16, 5-9). 

4. Activitats didàctiques 

4.1 El filòsof francès René Girard va reflexionar sobre l’origen i les arrels de la violència 
humana al seu llibre “El chivo expiatorio”. Segons aquest autor, la nostra tendència de 
barallar-nos els uns amb els altres necessita aquest mecanisme per desactivar la nostra 
capacitat d'autodestrucció. El boc expiatori és un mite fonamental de la nostra cultura i 
una realitat històrica. Tots els casos tenen una característica comuna, la seva 
innocència. Tots són innocents, i és justament aquesta manca de culpabilitat la que 
carrega de força expiatòria i dóna caràcter sagrat a aquestes víctimes circumstancials. 
Busca informació sobre el següents bocs expiatoris: 

Personatge mític o real  Qui el persegueix? Per què? 

Èdip   

Prometeu   

Jesús de Natzaret   

Jueus (Edat Mitjana)   

Jueus (nazisme)   

Bruixes (Edat Mitjana)   

Habitants de Sodoma i 
Gomorra 

  

Cristians (Roma)   

 

4.2. Alguns futbolistes s’han convertit en autèntics bocs expiatoris pel públic d’un 
determinat equip per haver provocat una lesió greu, haver fitxat pel màxim rival o 
realitzar un gest grotesc cap a la graderia. Relaciona el motiu amb el jugador objecte de 
l’ira del públic. 

a)  Luis Enrique   Tocar-se els testicles mirant al públic   

 Luis Figo   Lesionar a Bernd Schuster i Diego  Maradona 

 Andoni Goikoetxea  Fitxar pel F. C. Barcelona 

 Hugo Sánchez  Fitxar pel Chelsea procedent de l’Arsenal 

 Ashley Cole   Pagament clàusula rescissió pel Real Madrid 
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b)  Raúl González  Amenaçar de no jugar si no cobrava  

 Daniel Alves   Simular faltes 

 Marco Materazzi  Menjar-se un plàtan llançat pel públic 

 Royston Drenthe  Fer callar l’estadi posant-se un dit a la boca 

 Sergio Busquets  Insultar la germana d’un adversari 

 

4.3 Sovint els futbolistes acaparen la frustració dels aficionats davant d’un mal resultat. 
Fes un llistat de les diferents formes que utilitza el pública per expressar el seu 
descontentament amb els jugadors (p. e. xiular). 

·       · 

 

·       · 

 

·       · 

 

·       · 

4.4. Valora quins són els límits ètics d’aquests comportaments qualificant-los 
d’acceptables o condemnables i raona per què ho consideres així. Proposa mesures per 
evitar les accions reprovables. 

Acció Valoració / Mesura Argumentació 
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4.5 L’argument de l’assassinat d’un futbolista per la seva afició, emprat per Vázquez 
Montalbán en aquesta novel·la, no està lluny de la realitat. Investiga la mort del defensa 
colombià Andrés Escobar i del davanter camerunès Albert Ebossé. Fes una redacció on 
aparegui l’any, el lloc, el partit, els motius i els responsables d’aquestes dues morts. 
Expressa també la teva opinió envers aquests succés. 
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Activitat 49. “Més que un club49” 

1. Introducció 
 
Des de principis del segle XX el F. C. Barcelona va mostrar el seu compromís polític, 
social i cultural amb Catalunya, motiu pel qual se’l considera “més que un club” de 
futbol. Aquesta frase, pronunciada pel president Narcís de Carreres en un discurs, 
reflecteix el paper que el club va assumir, especialment durant el franquisme, com a 
institució representativa de la identitat catalana. Així ho explicà Manuel Vázquez 
Montalbán en un article de la revista Catalònia. En ple segle XXI la globalització ha 
portat l’afició barcelonista més enllà de les fronteres de l’Estat espanyol trobant-se 
socis, seguidors i penyes arreu del món. El F. C. Barcelona també esdevé una de les 
eines més importants d’integració en la cultura catalana pels nouvinguts, ja siguin 
aficionats o jugadors. A més a més, les victòries o derrotes de l’equip adquireixen un 
rerefons polític, doncs el club assumeix, amb els seus pros i contres, la representativitat 
del poble i la nació catalana. 
 
2. Fragment de la novel·la 
 
Cuando el instinto le indicaba que debía conocer más a determinada persona era 
porque el instinto no se fiaba de la persona en cuestión. Y el instinto aquella tarde le 
dijo: vete a la conferencia de Basté de Linyola, aumenta tu cultura sobre la ciudad en la 
que vives y compruebas de qué pie calza el caballero Basté. (…) 
 
- Señoras, señores, es un honor para mí aprovechar la ocasión que me ha brindado el 
Colegio de Abogados para hablar sobre esta ciudad, sobre esta mi ciudad. Ocasión que 
en estos momentos me sorprende detentando uno de los cargos más, a mi pesar, 
emblemáticos de toda Cataluña. Se ha dicho que nuestro equipo de fútbol señero es 
más que un club y se ha añadido que es el ejército simbólico y desarmado de Cataluña, 
una nación sin estado y, por lo tanto, sin ejército. Puede ser cierto. Pero no es mi cargo 
actual, ni de nuestro equipo, ni de nuestros ejércitos posibles o imposibles de lo que voy 
a hablar, sino de la gran aventura de a la vez rehacer y hacer Barcelona.” 
 
 
“Tomó la palabra el jefe de relaciones públicas Camps O’Shea para recordar a los 
periodistas el motivo del encuentro, bajo la brusca iluminación de los focos de las 
distintas cadenas de televisión que grababan el clamoroso evento de la presentación 
pública del nuevo fichaje. El propio Camps O’Shea se ofreció como traductor de 
Mortimer. 
 
- Ha estudiado un curso intensivo de castellano, pero aún no se atreve a mantener una 
conversación y mucho menos con vosotros, que sois de lo que no hay. 
 

                                                           
49 Educació Física, Sociologia, Història, Aula d’Acollida, Geografia, Matemàtiques, Futbol, F. C. Barcelona, 
Simbolisme polític, Simbolisme identitari, Globalització, Franquisme, Llengua catalana, Cultura catalana, 
Memòria històrica, Guerra civil, Aficionats, Penyes barcelonistes, Integració cultural, Història de 
Catalunya, Política catalana. 
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Alguna risa pagó la broma distensora del relaciones públicas y entre las risas 
empezaron a brotar las primeras preguntas. 
 
- ¿También aprenderá el catalán? – Of course! També! També!. 
 
Fue lo que contestó Mortimer cuando le fue traducida la pregunta y se ganó un puñado 
de aplausos y de risas propicias. 
 
- ¿Qué impresión se siente cuando se ficha por un club tan poderoso como este? 
 
- ¿Es usted consciente de que los futbolistas ingleses nunca han triunfado plenamente 
en Europa? 
 
- ¿Conoce usted la significación social y nacional del club por el que ha fichado? 
 
- ¿Mantendrá el promedio de treinta goles anuales que ha conseguido en el fútbol 
inglés? 
 
-¿Prefiere esperar a que le lleguen las pelotas o le gusta bajar a buscarlas? 
 
- Mortimer, usted se ha casado hace poco y espera un hijo. ¿Le pondrá Jordi si es niño o 
Núria si es niña? 
 
Esta vez fue Camps O’Shea el que contestó directamente sin traducir la pregunta. 
 
- El señor Mortimer puede inclinarse por un nombre catalán, pero no tiene por qué ser 
Núria o Jordi. Hay otros. 
 
- ¿Qué otros? 
 
- Montserrat y Dídac, por ejemplo. 
 
- ¿Se llamará su hijo Dídac o su hija Montserrat? 
 
- He dicho que podrían llamarse Montserrat o Dídac, o, evidentemente, también 
pudieran llamarse Núria y Jordi, o Pepet y Maria Salut, o Xifré o Mercè… 
 
Algunos periodistas se impacientaban por la inconcreción onomástica y Mortimer 
asistía desconcertado pero sonriente a la elección del nombre de unos hijos que aún no 
tenía. 
 
- Señor Mortimer, ¿ha probado ya usted el pan con tomate? 
 
Pacientemente Camps O’Shea describió a Mortimer la composición del pan con tomate 
a la catalana: bread, oil, tomato, salt. That’s all. Mortimer reflexionó sobre el plato que 
se le había propuesto y afirmó sin demasiado entusiasmo que haría lo imposible para 
incorporar el pan con tomate a su dieta, y añadió con gran vehemencia y con la 
rotundidad desesperada de un primerizo estudiante de castellano: 
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- Me gusta mucho la paella. 
 
- ¿Prefiere la paella catalana o la valenciana? 
 
Camps O’Shea le preguntó al periodista que le explicara las diferencias fundamentales 
entre la paella catalana y la valenciana y el periodista le dijo que había sido una broma. 
El relaciones públicas puso cara de póquer.” 
 
 
 
 
3. Material complementari 
 
Manuel Vázquez Montalbán va ser un dels primers intel·lectuals catalans que va 
explicar el sentit del “més que un club”, tant a la resta de l’Estat espanyol com en 
l’àmbit internacional, i popularitzà l’expressió “exèrcit simbòlic desarmat de la 
catalanitat”. A continuació tens un extracte d’un article seu publicat a la revista 
Catalonia, editada als anys vuitanta per difondre la cultura catalana a l’estranger, on 
explica el significat polític d’aquesta frase.  
 
En certa històrica ocasió, un president del Club de Futbol Barcelona va dir que el Barça 
era "... més que un club". Ho va dir durant el franquisme, en un moment en que a 
Espanya tot era més del que era: els escriptors eren quelcom més que escriptors, els 
silencis quelcom més que silencis, la memòria quelcom més que memòria, la 
impotència quelcom més que impotència. Tot el que no fos combregar amb la veritat 
oficial i absoluta del franquisme es convertia en un fet d'oposició objectiva, i I'equip de 
futbol del Barcelona polaritzava les ànsies nacionalistes dels catalans, com si fos 
I'exèrcit desarmat d'un país amb la identitat aixafada pel vencedor en la guerra civil. 
(Barça: l’exèrcit d’un país desarmat, revista Catalònia, núm. 1, p. 45). 
 
4. Activitats didàctiques 
 
4.1 La pàgina web oficial del F. C. Barcelona explica la història de la frase “més que un 
club”. Omple els buits en el text amb les següents paraules: 
 
Mort / Primo de Rivera / defensa / Josep Sunyol / dictadura / Narcís de Carreras / 
quatre barres / Catalunya / Estats Units / solidàries / llengua oficial / castellanitzar / 
afusellat / cultura / clausurada / Barça / significació social / Fundació / estatut 
d’autonomia / anticentralista / Franco / compromís social / sentiments / llengua / 
escut / Més que un club / discursos / II República Espanyola / esport i ciutadania. 
 
Sota la divisa ______________ es vol expressar el compromís que el Futbol Club 
Barcelona ha mantingut i manté amb la societat més enllà de la seva estricta activitat 
esportiva. Durant molts anys, aquest compromís es referia específicament a la societat 
catalana, que ha viscut durant moltes dècades del segle XX sota dictadures que 
perseguien la seva _______ i la seva ________. Davant aquestes circumstàncies, el 
_______ va estar sempre amb els sentiments catalanistes, de defensa de la llengua i la 
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cultura pròpia, i de la democràcia. Per això, tot i que el català no era 
_____________, el 1921 el Club ja va redactar els seus estatuts en la llengua pròpia 
de Catalunya. També en aquella època, el 1918, el Club es va adherir a la petició d’un 
___________________ per a Catalunya, que reivindicaven tots els sectors del 
moviment catalanista. 
 
Aquesta orientació del Club li va valer les represàlies de les autoritats espanyoles, i 
durant la Dictadura de _________________ l'Entitat va ser __________ durant 
sis mesos. Durant la _____________________ el Futbol Club Barcelona va 
accentuar el seu missatge d’implicació amb la cultura i les institucions pròpies de 
Catalunya. El president ________________ va abanderar aquest procés amb el 
lema “_________________”, que precisament reclamava aquesta implicació del 
món esportiu en els afers socials i culturals del país. Sunyol, que també era diputat, va 
ser ___________ als inicis de la Guerra Civil, l’any 1936; el Club va ser en aquell 
moment un referent de la __________ de la República, com va ser palès amb la gira 
que va fer per Mèxic i els ____________ l’any 1937. En acabar la Guerra Civil, la 
dictadura del general _________ va voler acabar amb la __________________ 
del Barça. Li va ____________ el nom i va fer treure les _______________ de la 
bandera catalana del seu ________. 
 
Tot i la persistència de la __________, a finals dels anys seixanta l'Entitat va intentar 
anar recuperant el seu esperit, com es va fer palès en un dels __________ del 
president __________________, que és la persona que va pronunciar el famós 
“més que un club” l’any 1968. Fora de ____________, a molts llocs d’Espanya el 
Barça es va convertir també en un referent democràtic i _______________. En 
l’etapa democràtica iniciada després de la _______ de Franco el Club va mantenir viu 
el seu ___________________ i van aparèixer altres formes de suport a causes 
___________, que més endavant es van materialitzar amb la creació de la 
__________ del Futbol Club Barcelona.  
 
4.2 En ple segle XXI i después de la normalització democràtica produïda a l’Estat 
espanyol, l’afició pel F. C. Barcelona no es pot vincular únicament a la protesta política 
davant d’una dictadura ni a la reivindicació d’una identitat cultural. Tal i com recull el 
número 73 de la revista “Barça” (2015), el sentiment barcelonista s’ha globalitzat arreu 
del món. En la següent taula pots veure les xifres de socis barcelonistes, seguidors 
barcelonistes, visitants al museu i penyes a l’estranger. 
 
a) Observa les següents dades sobre el lloc de residència dels socis del F. C. Barcelona. 
Et sorprèn alguna cosa? 
 
Catalunya  140390 
Resta de l’Estat espanyol 7901 
Resta del món 5678 
 
b) Xarxa mundial de seguidors barcelonistes. 
 
Europa 57 milions 
Amèrica 64 milions 
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Orient Mitjà i Àfrica 49 milions 
Àsia i Oceania 121 milions 
 
Elabora un gràfic de barres amb aquestes dades. Quin és el percentatge de la població 
de cadascun d’aquests països que són seguidors del F. C. Barcelona? On hi ha més 
aficionats del F. C. Barcelona en termes absoluts? I relatius?  
 
Població Amèrica: 953 milions 
Població Europa: 742 milions 
Població Orient Mitjà i Àfrica 1421 milions 
Població Àsia i Oceania: 4465 milions 
 
c) Visitants sudamericans al museu 
 
Mèxic 6,1%  
Brasil 3,9%  
Argentina 3,8%  
Colòmbia 2,4%  
Veneçuela 1,5%  
Xile 0,9%  
Perú 0,6%  
Puerto Rico 0,5%  
Equador 0,5%  
 
Omple la tercera columna de la taula calculant el total de visitants de cadascun 
d’aquests països tenint en compte que el 2014 van veure el museu 1.530.484 persones.  
 
Situa en un mapa de sud-amèrica aquests països. 
 
d) Penyes barcelonistes a Europa 
 
Situa en un mapa d’Europa els següents països on hi ha penyes del F. C. Barcelona: 
Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Herzegovina, Andorra, Bulgària, Xipre, República Txeca, 
Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Alemanya, G`reica, Islàndia, Itàlia, Kosovo, 
Luxemburg, Macedònia, Malta, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, República 
d’Eslovàquia, Eslovènia, Suècia, Suïssa, Turquia i Regne Unit. 
 
En quins països europeus no hi ha cap penya barcelonista? 
 
4.3 El F. C. Barcelona sempre s’ha identificat molt amb la cultura catalana. Per això, 
fer-se seguidor del club ha estat una de les formes d’integració més habituals pels 
immigrants. En la presentació de Mortimer, els periodistes li fan una sèrie de preguntes 
relacionades amb les tradicions catalanes. Omple la següent taula col·locant a la 
primera columna els trets identitaris catalans citats en aquesta roda de premsa i en la 
segona columna altres tradicions que no s’esmentin a la novel·la. 
 
Aspectes cultura catalana (novel·la) Aspectes cultura catalana (altres) 
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4.4 Elabora un decàleg d’accions que realitzaries amb un futbolista estranger fitxat pel 
F. C. Barcelona per tal d’integrar-lo en la cultura catalana.  
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
4.5 L’expressió “exèrcit simbòlic de la catalanitat” referida al F. C. Barcelona denota el 
caràcter substitutiu que les victòries i les derrotes d’aquest equip de futbol tenen per a 
una nació sense exèrcit. Tanmateix, al llarg de la història Catalunya ha participat en 
algunes guerres. Relaciona amb fletxes els conflictes bèl·lics, el moment històric i 
l’adversari. 
 
Guerra de Successió    s. XIX    Turcs  
 
Guerra dels Segadors   s. XIII    Napoleó 
 
Guerra Civil      s. XVII    Castellans  
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Guerra de Constantinoble   s. XX    Borbons 
 
Guerra del Francès    s. XVIII   Franquistes 
 
 
 
4.6 El F. C. Barcelona i els seus aficionats han defensat al llarg de la seva història la 
identitat política i social catalana. Això s’ha produït també en l’actual context polític de 
l’anomenat “dret a decidir”. Algunes accions com la seva inclusió en el Pacte Nacional 
del Dret a Decidir o la confecció d’una segona equipació amb els colors de la senyera, 
així ho demostren. Feu entre tota la classe un llistat de manifestacions del club i dels 
aficionats favorables al reconeixement de la identitat política catalana. Desprès, feu dos 
grups i debateu, amb arguments a favor i en contra, sobre si un club de futbol ha de 
comprometre’s políticament. 
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Activitat 50. “Una plataforma política, econòmica i social50” 

1. Introducció 

La presidència d’un club de futbol esdevé un magnífic aparador públic i una oportunitat 
per accedir als centres de poder econòmic i polític d’una ciutat i d’un país. La majoria 
d’aquests dirigents són anònims per a la opinió pública fins que arriben al cim d’una 
entitat futbolística, malgrat ser majoritàriament empresaris d’èxit ja que es necessita 
avalar amb el propi patrimoni o comprar la majoria de les accions per presidir un club. 
Un dels fenòmens propis de la globalització posmoderna és la compra d’equips de 
futbol per part de magnats procedents de diferents països amb grans fortunes -l’interès 
dels quals encara no està prou clar- obtingudes gràcies al petroli o al gas. A España, 
Jesús Gil va ser el paradigma de l’empresari que es fa famós amb la presidència d’un 
club de futbol i posteriorment dóna el salt a la política. Un itinerari no exempt de 
controvèrsies. 

2. Fragment de la novel·la 

Camps O’Shea se levantó dando por terminada la rueda de prensa. Los fotógrafos 
disparaban como si les fuera en ello la vida o como si los carretes les quemaran dentro 
de las cámaras. Camps abrió paso hacia otra habitación a Mortimer y a los directivos 
encabezados por el presidente Basté de Linyola. Desaparecidos los fotógrafos y los 
periodistas, Mortimer había perdido el aura de dios de las áreas y parecía un muchacho 
que se había equivocado de salón y de compañía. Especialmente en relación con Basté 
de Linyola, empresario y ex político que había hecho de la presidencia del club una 
cuestión de penúltima significación social. Había estado a punto de ser ministro del 
Gobierno de España, consejero del Gobierno autonómico de Cataluña y alcalde de 
Barcelona. Casi a loa sesenta años descubrió de pronto el cansancio y el miedo a que el 
cansancio le hiciera desaparecer del escaparate público del que no se había apartado 
desde que era la gran esperanza blanca del empresariado democrático bajo el 
franquismo. La presidencia del club era la antesala de la jubilación, pero le convertía en 
un poder fáctico y amaba el poder como único antídoto contra la autodestrucción. A los 
sesenta años, o tienes poder o te suicidas, se decía cada mañana ante el espejo que le 
enseñaba implacablemente el rostro cansado de ese otro que le iba creciendo dentro y 
que se convertía en su peor enemigo.  (fragment 1)  

Dosrius había terminado su desayuno y le escuchaba reservón. Mantuvo el silencio 
mientras Sánchez Zapico prolongaba o repetía sus argumentaciones. Volvía a exponerle 
el plan. 

- Todo está atado y bien atado, Dosrius. Créeme. 

- Te creo porque te conozco, pero yo soy un intermediario y son demasiados intereses 
los que juegan en este asunto. Piensa lo peor del ascensor. ¿Crees que yo lo sabía, 
Juanito? Con la mano en el corazón, ¿tú crees que yo te iba a perjudicar? 

- Ni me ha pasado por la cabeza. 

                                                           
50 Educació Física, Sociologia, Història, Economia, Geografia, Ètica, Futbol, Clubs de futbol, Presidents 
futbol, Poder polític, Reconeixement mediàtic, Negoci, Magnats, Globalització, Empresaris, Jesús Gil, 
Ètica. 
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- Que no te pase por la cabeza. Ha sido un incontrolado, como lo del incendio del 
almacén. Pero tú has ganado mucha pasta en subastas que te hemos, que te han 
preparado y ahora pasan factura. Tú ganarás mucha pasta cuando se construya en los 
terrenos del Centellas. 

- La ganará mi cuñado y mi primo. 

- Y tú, Juanito. 

- Bien, y yo. Por eso, pues por eso soy el primer interesado en que todo salga bien.” 
(fragment 2) 

3. Material complementari 

Llegeix aquest fragment de l’article “Presidentes de fútbol imputados” escrit per Albert 
Castillón dins el blog “El dardo” publicat a La Vanguardia. 

Las mafias internacionales conquistan su territorio adueñándose de los centros sociales 
con mayor influencia: sanean las cuentas del equipo de fútbol local, sufragan gastos 
festivos del Ayuntamiento (además de pasar sobres a algún alcalde) y consiguen que los 
medios de comunicación le sean afines usando el talonario. Poco a poco se apoderan de 
los órganos de poder para más tarde formar parte de ellos. En el fútbol español ha 
pasado esto durante décadas, sigue pasando y llegó el momento de gritar basta. Jesús 
Gil recomendaba a sus amigos comprar un club de fútbol, “tendrás a toda la prensa 
cada domingo en tu casa” decía, además de convertirse en un lavadero de dinero negro 
y codearse con las más altas instancias del Estado. Este consejo se lo dio a Jose Mª Ruiz 
Mateos que se hizo con la propiedad del Rayo Vallecano de inmediato colocando a su 
mujer al frente. Reconozcamos la realidad, en España el lugar donde se cierran los 
mayores negocios no es el despacho de una multinacional, sino la Tribuna de un equipo 
de primera división.  

4. Activitats didàctiques 

4.1 Malgrat sovint es presenti com una qüestió desinteressada, altruista i emocional, 
l’accés a la presidència d’un club de futbol atorga una visibilitat mediàtica i social per 
uns homes de negocis que, malgrat els seus èxits empresarials, no són coneguts per la 
opinió pública. Probablement abans d’assolir aquest càrrec no els coneixíeu, però ara 
sou capaços de reconeixe’ls. Posa el nom de cada president a sota de la imatge 
corresponent. 

 

Fernando Roig – Sandro Rosell – Josep Maria Bartomeu – José María Del Nido - 
Daniel Sánchez Llibre – Ángel Torres - Ramón Calderón – Al Thani – Enrique Pina – 
Jokin Aperrabay – Joan Laporta – Augusto César Lendoiro – Joan Collet – Florentino 
Pérez – Enrique Cerezo – Manuel Ruiz de Lopera 
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4.2 La presidència d’un club de futbol també esdevé una oportunitat de fer negoci. La 
majoria de presidentes són empresaris i les llotges dels estadis es converteixen en 
espais on establir contactes. Relaciona amb fletxes els noms dels anteriors presidents 
amb les activitats professionals que desenvolupen. 

 

a) Fernando Roig   Empresari de marketing 

 Sandro Rosell    Empresari indústria alimentària  

 Josep Maria Bartomeu  Empresari indústria ceràmica 

 José María Del Nido   Empresari enginyeria i infraestructures 

 Daniel Sánchez Llibre   Advocat i empresari 

 

b)  Ángel Torres     Administrador empreses diverses 

 Ramón Calderón   Empresari família real qatarí 

 Al Thani     Empresari indústria armamentística  

 Enrique Pina    Empresari immobiliari 

 Jokin Aperrabay    Empresari i agent de futbolistes  

 

c) Joan Laporta     Dirigent esportiu i polític 
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 Augusto César Lendoiro  Empresari promoció i publicitat  

 Joan Collet     Empresari industrial 

 Florentino Pérez   Empresari cinematogràfic 

 Enrique Cerezo    Advocat i polític  

 Manuel Ruiz de Lopera  Empresari construcció 

 

4.3 D’altra banda, grans fortunes procedents del món àrab estan comprant amb els seus 
diners alguns clubs europeus. En aquests casos no sembla necessari treure’n un profit 
econòmic sinó més aviat establir relacions diplomàtiques amb els diferents governs o 
publicitar la imatge del país a través del futbol. Col·loca els noms dels següents 
multimilionaris en el club on han invertit la seva fortuna. 

 

Nasser Al Thani – Peter Lim – Wang Jian Lin – Roman Abramovich – Eric Trohir – 
Dymitry Ryboloviev – Nasser Al-Khelaifi – Mansour Bin Zayed – Alisher Usmanov – 
Suleyman Kerimov – Riwat Akhmetov – Shadid Khan – Avram Glazer 

 

Propietari Club 

 Inter de Milà 

 Manchester United 

 Paris Saint Germain 

 Anzhi 

 Valencia C. F. 

 Fulham F. C. 

 A. S. Mónaco 

 Málaga C. F. 

 Manchester City 

 Shaktar Donetsk 

 Chelsea F. C. 

 Atlètic de Madrid 

 Arsenal F. C. 
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4.4 Relaciona aquests magnats amb el seu país de procedència. 

Nasser Al Thani 

Suleyman Kerimov      

Wang Jian Lin      Rússia  

Roman Abramovich     Qatar 

Eric Trohir      Singapur 

Dymitry Ryboloviev     Emiratos Árabes Unidos 

Peter Lim      Paquistà 

Mansour Bin Zayed     Ucraïna 

Alisher Usmanov      Indonèsia 

Nasser Al-Khelaifi     Xina 

Riwat Akhmetov      Estats Units 

Shadid Khan 

Avram Glazer 

 

4.5 El cas més paradigmàtic a l’Estat espanyol ha estat el de Jesús Gil, un empresari de 
la construcció que va arribar a la presidència de l’Atlètic de Madrid i a l’alcaldia de 
Marbella. Investiga la biografia empresarial, futbolística i política d’aquest personatge. 
Fes una presentació en powerpoint. 

 

4.6 Tenint en compte aquest cas paradigmàtic planteja un debat sobre els pros i els 
contres de l’accés a la presidència d’un club de futbol tenint present la dimensió social, 
econòmica i política del càrrec. 
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Activitat 51. “L’especulació urbanística al voltant de l’esport51” 

Títol: L’especulació urbanística al voltant de l’esport (3 sessions) 

Descriptors [“ 

1. Introducció 

Els grans esdeveniments esportius comporten una gran inversió en infraestructures i 
són una oportunitat de negoci pels especuladors urbanístics. Els Jocs Olímpics de 
Barcelona van suposar la construcció i remodelació d’alguns equipaments per a les 
competicions esportives i també la transformació urbanística d’alguns barris i la 
construcció de noves vies de comunicació. Abans de la crisi, la bombolla immobiliària 
va augmentar el valor dels terrenys ocupats pels estadis de futbol als nuclis urbans i 
alguns clubs decidieren reqüalificar-lo i construir un de nou a les afores de la ciutat. 
Però també els camps dels clubs més modestos de la ciutat de Barcelona tenen un valor 
econòmic en estar situats al bell mig dels barris. L’enderrocament d’edificis històrics 
dut a terme durant la transformació urbanística pels Jocs Olímpics continua amb altres 
projectes com, per exemple, el 22@. 

2. Fragment de la novel·la 

El patronato de fundadores del Centellas había resistido todas las tentaciones de venta 
del campo, tanto en las expansiones urbanas de los años cincuenta y sesenta, como 
cuando empezaron a husmearlo los cazadores de la futura especulación en todos los  
alrededores de la Villa Olímpica. Situado en la tercera o cuarta línea del mar, casi en los 
límites de San Adrián, el campo del Centellas quedaría engullido en el futuro por la 
Barcelona que crecería a partir del núcleo irradiador de la Villa Olímpica convertida en 
bloques de apartamentos para la nueva pequeña burguesía postolímpica, en contaste 
con la población próxima y aborigen: catalanes proletarios residuales e inmigrados de 
distintas capas arqueológicas. (fragment 1) 

Apenas si bebía y parecía complacido por ser escuchado. Carvalho era un público 
nuevo, capaz de sorprenderse aún por su collage moral e intelectual, por aquel cinismo 
británico que le había convertido en un punto de referencia obligado en los años 
sesenta y setenta, cuando los ricos eran de una pieza y él parecía un prisma de mil 
facetas capaz de citar a un filósofo alemán y de enriquecerse sin remordimientos, de 
flirtear con ministros franquistas y negociar con los lideres clandestinos de las 
Comisiones Obreras de sus empresas. 

- ¿Qué hay que comprar y a quién hay que comprar? 

- Como siempre. Hay que comprar terrenos y comprar a los que pueden recalificar 
terrenos. Éste ha sido el negocio fundamental de esta ciudad desde que derribaron las 
murallas. ¿Quiere invertir sus ahorros? 

- Tengo tan pocos que no pueden ni reinvertirse. 

                                                           
51 Educació Física, Economia, Geografia, Ètica, Història, Matemàtiques, Jocs Olímpics, Olimpiada 
Barcelona, Urbanisme, Barcelona, Infraestructures, Barris, Reqüalificació urbanística, Futbol, “Estadis”, 
Clubs de futbol, Bombolla immobiliària, Equipaments esportius, Política municipal Associacionisme, 
Moviment veïnal 
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- ¿Para qué ahorra entonces? 

- Para la vejez. 

 

- No le falta mucho, pero para entonces habrá una excelente beneficiencia. La 
beneficiencia ha vuelto a ponerse de moda porque es necesaria. Volverán los roperos y 
los comedores para pobres. No se asuste. Si tiene algún dinero, métalo en terrenos, al 
otro lado del Tibidabo, cuando construyan el túnel, o en la zona que va a quedar detrás 
de la Villa Olímpica. Todo aquello será una mina. (fragment 2) 

3. Material complementari 

Mira el vídeo “Barcelona antes y después de los Juegos” en 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120727/54330294870/luces-sombras-
herencia-olimpica-barcelona.html. 

4. Activitats didàctiques 

4.1 La concessió dels Jocs Olímpics a Barcelona suposà la distribució dels equipaments 
esportius on es desenvoluparien les diferents competicions en quatre àrees de la ciutat: 
Montjuïc, la Vila Olímpica, la Vall d’Hebró i el tram final de la Diagonal. Algunes 
d’aquestes instal·lacions ja existien, altres es van construir de nou i altres van ser 
reformades. Distribueix els següents edificis en la columna corresponent: 

Palau Sant Jordi – Real Club de Polo – Velòdrom d’Horta – Vila Olímpica dels 
Esportistes - Estadi de Sarrià– Centre Municipal de Tennis – Estadi Olímpic – 
Vivendes Àrbitres i Jutges – Pabelló Vall d’Hebró – INEFC Barcelona – Port Olímpic – 
Palau de la Metal·lúrgia – Camp Nou – Pabelló de la Mar Bella -Pavelló de l’Espanya 
Industrial – Vila Olímpica dels Periodistes – Piscines Bernat Picornell – Palau 
Blaugrana – Camp Olímpic de Tir amb Arc – Palau dels Esports – Poliesportiu de 
l’Estació del Nord 

 

Existent Reformat Nou 
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4.2 Quines competicions esportives es van desenvolupar en cadascuna d’aquestes 
instal·lacions? 

 

Atletisme – Gimnàstica Artística – Natació – Taekwondo – Voleibol – Lluita Olímpica 
– Gimnàstica Rítmica – Fase Final Handbol -Esgrima – Halterofília – Vela – 
Badminton – Tennis taula – Futbol – Judo – Waterpolo – Hoquei patins – Pilota vasca 
- Hípica – Ciclisme en pista – Tir amb arc – Natació sincronitzada - Tennis 

 

Instal·lació Esport 

Palau Sant Jordi  

Real Club de Polo  

Velòdrom d’Horta  

Estadi de Sarrià  

Centre Municipal de Tennis  

Estadi Olímpic  

Pabelló Vall d’Hebró  

INEFC Barcelona  

Port Olímpic  

Palau de la Metal·lúrgia  

Camp Nou  

Pabelló de la Mar Bella  

Pavelló de l’Espanya Industrial  
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Piscines Bernat Picornell  

Palau Blaugrana  

Camp Olímpic de Tir amb Arc  

Palau dels Esports  

Poliesportiu de l’Estació del Nord  

 

4.3 La concessió dels Jocs Olímpics també va comportar la construcció de nombroses 
infraestructures per comunicar les diferents instal·lacions esportives i la remodelació 
urbanística d’algunes zones de la ciutat. Relaciona cada actuació amb la seva funció: 
remodelació urbanística o construcció d’infraestructures. Abans de fer l’activitat mira el 
vídeo “La transformació urbanística d’una ciutat olímpica” 
(http://www.elperiodico.com/es/noticias/bcn-92/transformacion-ciudad-olimpica-
video-1955843). 

    Ronda de Dalt 

    Vila Olímpica 

    Port Olímpic       

    Ronda del Litoral      

    Torre de Vallvidrera 

Remodelació   Barceloneta     Construcció 

urbanística   Nus de la Trinitat     infraestructures 

    Recuperació del litoral    

    Plaça de les Glòries       

    Ampliació de l’aeroport 

    Anella Olímpica 

    Túnels de Vallvidrera 

    El Raval 

 

4.4 Els camps de futbol s’han convertit en un actiu immobiliari pels clubs que veuen en 
la reqüalificació urbanística dels seus estadis una oportunitat per eixugar el deute del 
club. Alguns clubs ja s’han traslladat a les afores de la ciutat, mentre d’altres encara 
conserven el seu camp en el nucli urbà. Classifica els següents estadis en funció de la 
seva localització. 



  99

Camp Nou – Nou Mestalla – Santiago Bernabéu – La Cartuja – Ciutat de València – 
Sánchez Pizjuán – Cornellà-El Prat – Nuevo San Mamés – La Peineta  - Anoeta – La 
Rosaleda - Nuevo Estadio de los Cármenes – Riazor 

 

Dins nucli urbà Fora nucli urbà 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 Valora els avantatges i els inconvenients de situar l’estadi dins o fora del nucli urbà. 

 Avantatges Inconvenients 

Pels 
afcionats 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pels 
ciutadans 
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4.6. En la novel·la es fa referència a l’interès d’uns especuladors per comprar els 
terrenys del camp d’un club de barri de la ciutat de Barcelona. Relaciona els clubs amb 
els barris on estan situats. 

Club Esportiu Europa     Poblenou 

Unió Esportiva Sants     Gràcia 

Club Esportiu Júpiter     Sant Andreu 

Futbol Club Martinenc    Les Corts 

Club de Futbol Muntanyesa    Nou Barris 

Club Atlètic Ibèria     Sants 

Unió Barcelonista Catalònia    Guinardó 

Unió Esportiva Sant Andreu    Eixample 

Alzamora Club de Futbol    Zona Franca 

4.7 Consulta les següents dades (http://www.habitaclia.com/informes/precio-medio-
viviendas-distrito_sarria_sant_gervasi-barcelona.htm) i calcula quants milions d’euros 
es podrien obtenir de la construcció de 450 vivendes de 90 m2 en cadascun dels estadis 
d’aquests clubs. 

Poblenou: 

Gràcia: 

Sant Andreu: 

Les Corts: 

Nou Barris: 

Sants: 

Guinardó: 

Eixample: 

Zona Franca: 

4.8 Investiga i exposa algun conflicte entre els veïns i l’Ajuntament de Barcelona per 
l’enderrocament d’algun edifici històric de la ciutat per construir habitatges. 
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Activitat 52. “La violència en el futbol52” 

1. Introducció 

Les causes de la violència en el món del futbol han estat analitzades des d’un punt de 
vista antropològic (identitat), sociològic (frustració social) i psicològic (vàlvula 
d’escapament). El futbol és un dels àmbits on al ciutadà li està permès expressar les 
tensions derivades de la vida moderna orientant el seu malestar cap als jugadors, 
l’àrbitre o els aficionats de l’equip contrari. Els comportaments violents del públic 
augmenten quan es tracta d’un partit entre equips de la mateixa ciutat (derbi) o de 
regions enfrontades políticament. Aquesta rivalitat futbolística canalitza tensions 
generades en altres àmbits com el polític, el social o el religiós. La majoria dels clubs 
espanyols tenen un grup d’aficionats radicals responsables dels actes violents que es 
produeixen dins o fora de l’estadi, alguns dels quals han acabat amb la mort de 
seguidors. Els components d’aquests grups ultres no responen a un perfil sociològic 
únic i les seves motivacions poden ser diverses. 

2. Fragment de la novel·la 

Y no es erudición propia la que excita la memoria visual de Carvalho cuando después de 
dejar a Charo en la peluquería orienta su coche hacia el parking del sur de las Ramblas, 
sino al debate radiofónico sobre los problemas de “La violencia en la ciudad” en el que 
intervienen un novelista ex novísimo y un jesuita comunista, el primero utilizando 
como padre espiritual, de un collage de variados y opuestos padres espirituales, a un tal 
Georges Simmel, y el segundo a Cristo y Carlos Marx. Según Simmel, dado que en las 
ciudades no hay posibilidad de descarga de agresividad que no comporte un gran 
peligro, por el amontonamiento y la complejidad tecnológica del medio, se hace 
imprescindible la canalización de esa violencia. Una de las más habituales es la que los 
etólogos conocen como agresión sobre un objeto sustitutivo. 

“-Imaginémonos –dice el novelista- que un conejo aterrorizado decide matar al zorro 
que le hace la vida imposible, pero no puede porque el zorro es más fuerte que él, 
entonces se libera de esa pulsión de agresividad dando una patada a un ratoncillo. Hay 
una larga tradición urbana de chivos expiatorios: las persecuciones y agresiones contra 
judíos, negros, árabes, gitanos, sudacas o xarnegos permiten que los frustrados y 
agresivos ciudadanos empiecen a repartir golpes contra minorías débiles y sin 
respuesta. Otra variante eficaz del objeto sustitutivo es el deporte. La ritualización de 
los actos agresivos y el autocontrol permiten el simulacro de una lucha, de una agresión 
entre deportistas, en la que el público participa y una nueva generación no se contenta 
con la violencia simulada, sino que la materializa en las gradas o fuera del campo, 
irritados porque han comercializado su válvula de escape.  

- ¿Usted cree, señor Félix de Azúa, que si el fútbol fuera gratis desaparecería la 
violencia actual de los hinchas? 

- Lo más probable. 

                                                           
52 Educació Física, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Història, Religió, Futbol, Violència futbolística, 
Aficionats, Ultres, Clubs de futbol, Rivalitat, Derbi, Geografia, Política, Classe social, Economia, Història 
del futbol 
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- ¿En su catálogo de agresiones sustitutivas, hay alguna más? 

- Sí. El nacionalismo. El entusiasmo patriótico por vía negativa que necesita de la 
existencia de un enemigo exterior. Y también los muertos de tráfico, los muertos de 
autopista. Las sociedades industriales admiten el coste d emuertos por la utilización del 
automóvil, pero no el de los muertos atribuidos a la locura política, religiosa o sexual. 
Hay muertes permitidas y muertes prohibidas. La cultura urbana genera un escenario 
para la violencia regida por leyes que distinguen entre violencia buena y violencia mala. 

“- ¿Está usted de acuerdo, señor García Nieto?” 

El jesuita comunista está de acuerdo en la teoría del escenario y de la doble verdad, 
pero la causa de la violencia es el desorden, el desorden entre los valores mitificados de 
la riqueza y la impotencia de la mayoría para alcanzarlos, impotencia cada vez más 
ancha y profunda. 

“- Un treinta por ciento de la sociedad española vive en condiciones de pobreza; ¿cómo 
no va a ser violenta?”  

“- Y cada vez va menos al fútbol –sentencia filosóficamente el locutor.” 

3. Material complementari 

Llegeix el següent text sobre la violència en els espectacles esportius del llibre “Deporte 
y agresión” de José María Cagigal. 

Un oficinista tiene un jefe autoritario, exigente, poco delicado. Cada mañana, cuando va 
camino de la oficina, mantiene decisivos monólogos: «De hoy no pasa. He de cantarle 
las cuarenta...» Minutos después, cuando el director le llama a su despacho: «Lo que 
usted diga, señor director.» «Ha tenido usted una gran idea.» «A sus órdenes».  

La agresividad contenida ha quedado dentro, autodestructora, bien en forma de 
principio neurótico obsesivo-compulsivo o de simple ansiedad, o con reacción 
conversiva productora de alteraciones digestivas, cardiacas.  

La acumulación, día tras día, de estas tensiones vulgares, unidas a otros muchos 
pequeños o grandes conflictos de la vida, pueden producir estragos en la conducta o en 
la salud. La naturaleza tiende a rechazar espontáneamente, automáticamente, estos 
perjuicios, estas contrariedades y puniciones de la vida, y busca por dónde darles 
salida. El individuo se muestra agresivo. Sus amigos y, sobre todo, sus inferiores pagan 
el pato.  

El domingo, en el graderío del fútbol, el oficinista contempla apasionadamente un 
partido. El árbitro ha tenido un error —o él lo ha visto así— contra su equipo favorito. 
«¡Es un inepto, inútil, sinvergüenza!, etc.» Importantes gritos liberadores de tensión 
angustiosa. Ha desplazado hacia ese árbitro la agresividad acumulada contra su jefe. El 
lunes por la mañana en la oficina disfruta de más tranquilo humor. (primera 
posibilidad) 
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El peligro de una aglomeración deportiva está ahí, en su posible masificación. 
¿Conviene que la sociedad esté expuesta periódicamente a tal estado de desmesura 
masiva?  
 
Parece un problema difícil de resolver. Pero quizá no lo sea del todo. Un control 
estadístico de los sucesos violentos originados por conductas masivas de este tipo 
podría dar a los responsables un índice de la inminencia del peligro. Si éste ascendiese 
en el futuro, habría que plantearse el tema de la abolición de las aglomeraciones 
espectaculares del deporte.  
 
¿Hacia qué terreno se canalizarían entonces dichas desmesuras masivas? Que no me 
responda el utópico socio-pedagogo que a ninguna parte, que hay que hacerlo 
desaparecer. En el peor de los casos, mientras no hayan surgido en esta compleja 
«civitas» compuesta por los hombres de nuestro tiempo otras conducciones patentes, 
probadas y comprobadas, otros vertederos por donde expulsar la mucha inmundicia 
psicológica que metabolizamos en nuestro comportamiento individual y social, sería 
terriblemente peligroso, criminalmente irresponsable, eliminar los que actualmente 
existen. Sobrevendrían monstruosas retenciones. El organismo de la sociedad podría 
reventar.  
 
Ahí, relegado al más humilde de los menesteres, con realismo y humildad, el deporte-
espectáculo demuestra que es capaz por lo menos de cumplir funciones trascendentales 
para la subsistencia del organismo social. Con peligro de desmesuras, con sucesos, a 
veces nada edificantes, con alborotos y violencias, pero salvador, higiénico, liberador, el 
espectáculo deportivo es hoy un sólido canal por donde y se avientan poderosos 
secretos y vergonzantes metabolitos que no se sabe dónde podrían ocultarse de no 
tener estas oxigenadoras aberturas. (segunda posibilidad). 
 
4. Activitats didàctiques 

4.1 Elabora un llistat de les diferents “tensions acumulades” que un aficionat pot deixa 
anar durant un partit de futbol. 

 

·      · 

 

·      · 

  

·      · 

 

·      · 

 

·      · 
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4.2 Normalment la violència futbolística està directament relacionada amb la rivalitat 
existent entre els diferents clubs. Per això, els derbis acostumen a ser els partits 
qualificats d’alt risc per la policia. A tots els indrets del planeta hi ha enfrontaments de 
la màxima rivalitat. Agrupa en parelles els següents equips segons la seva rivalitat. 

Atlético de Madrid – Paris Saint Germain - Panatinaikos - Roma – Newell’s – Wydad - 
Oporto – Steaua - Milan - Levski - Emelec – Cali - Boca Universitario – Everton - Celtic 
– River – Raja - America – Hapoel - Ajax - Sevilla - Rangers – Lazio Totthenham - Real 
Madrid – Fenerbahce - Espanyol – Betis - Inter - Celta – Manchester United - 
Guadalajara – Olimpiacos – Benfica – Arsenal – Alianza - F. C. Barcelona - Rosario – 
Feyenoord – Olympique de Marsella –– Barcelona America –– CSKA Sofia – Beitar – 
Galatasaray – Liverpool – Manchester City 

4.3 Aquesta rivalitat no té un origen futbolístic, sinó que respon a un enfrontament 
polític/regional, social/econòmic o religiós/cultural. Classifica les diferents rivalitats 
que has trobat en l’exercici anterior. 

Política/regional Social/Econòmica Religiosa/Cultural 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.4 Els actes de violència més greus comesos al món del futbol corresponen als grups 
d’aficionats radicals de cada club. Relaciona el nom d’aquests grups amb el club que 
representen: 

a)  Real Madrid      Brigadas blanquiazules 

 Atlètic de Madrid     Biris 

 R. C. D. Espanyol     Ultra Sur 

 F. C. Barcelona     Frente Altético 

 Sevilla F. C.      Henri Norte 
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 Athletic Club      Boixos Nois 

 

b)  Rayo Vallecano     Curva Nord 

 Deportivo de la Coruña    Supporters Sur  

 Celta de Vigo       Bukaneros  

 Valencia C. F.      Riazor Blues  

 Real Betis Balompié     Celtarras  

 

4.5 La tragèdia de l’estadi Heysel al 1985, on van morir 39 persones i van haver 117 
ferits per culpa d’una allau provocada per l’enfrontament entre seguidors del Liverpool 
i de la Juventus de Torí, sensibilitzà a les autoritats europees sobre el perill del 
hooliganisme. D’ençà fins aleshores s’han anat prenent una sèries de mesures per tal 
d’evitar més morts. Tanmateix, en els darrers 20 anys han mort alguns aficionats en el 
futbol espanyol. Llegeix atentament la següent informació publicada al diari “As” i a 
continuació completa la taula. 

30 de noviembre de 2014. Francisco Javier Romero Taboada (43 años), hincha del 
Deportivo perteneciente a los Riazor Blues conocido como Jimmy, fallece en una 
reyerta con seguidores del Atlético miembros del grupo ultra Frente Atlético. 

5 de abril de 2012. Iñigo Cabacas, aficionado del Athletic, resultó muerto al recibir el 
impacto de una pelota de goma lanzada por parte de la Ertzaintza en los altercados tras 
el partido Athletic-Schalke de Liga de Campeones. 

7 de octubre de 2003. Manuel Ríos Suárez, de 31 años y aficionado del Deportivo, 
falleció tras recibir una paliza tras el partido de Copa del Rey entre el Compostela y 
Deportivo en el estadio de San Lázaro. 

8 de diciembre de 1998. Aitor Zabaleta, de 28 años, seguidor de la Real Sociedad, 
murió en los aledaños del Calderón al recibir una puñalada en el corazón antes de un 
Atlético-Real Sociedad. Ricardo Guerra, miembro del grupo Bastión, sección del Frente 
Atlético, fue condenado a 17 años de cárcel. En 2012 adquirió el segundo grado 
penitenciario. Al volver de un permiso, en la puerta de la prisión fue cacheado y le 
intervinieron 150 bolas de hachís. 

12 de marzo de 1994. Emiliano López Prada, de 19 años, recibió dos puñaladas 
mortales en un bar de A Coruña al celebrar un gol del Barcelona viendo un partido por 
televisión contra el Atlético. El agresor huyó. 

15 de marzo de 1992. Guillermo Alfonso Lázaro, de 13 años, falleció a consecuencia 
de las heridas que le causó una bengala en Sarriá mientras asistía a un Espanyol-Cádiz. 

14 de enero de 1991. Frederic Rouquier (20 años), seguidor francés del Espanyol 
miembro de las Brigadas Blanquiazules, fue muerto por heridas de arma blanca en un 
ataque de skinheads pertenecientes a Boixos Nois. Ocurrió tras un Espanyol-Sporting. 
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18 de agosto de 1990. Florentino Dueñas, árbitro de categoría regional, muere por 
los disparos efectuados por un policía jubilado durante el partido Motril B-Calahonda. 

Nom Any Partit Lloc Causa Autor 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

4.6 Mira l’entrevista a Ricardo Sánchez, professor de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport de la Universitat Ramon Llull, realitzada al programa “Les notícies de les 10” 
de BTV amb motiu de la mort de “Jimmy” (per trobar el vídeo has de posar al buscador 
“les notícies de les 10”, anar a “veure’ls tots”, buscar el programa del dia 01.12.2014 i 
anar al minut 21 amb 30 segons). Anota els trets característics que completarien el 
retrat robot de l’ultra i els motius que expliquen la violència al futbol. Desprès feu un 
debat a classe discutint si esteu d’acord o no amb aquest plantejament.  
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EIXOS TRANSVERSALS 

 

1. PLATS I RECEPTES GASTRONÒMIQUES  

1) Farcellets de cap i pota amb trufa i gambes. Figues a la síria. pp. 16-17 

“- ¿Te has quedado con todo el mercado de la boquería? 

- Estaba la nevera vacía jefe. Prefiero bajar y subir esta escalera una vez que veinte. He 
comprado cap-i-pota y le haré unos farcellets de cap-i-pota con trufa y gamba. No se 
preocupe. Se lo hará light. Con poca grasa, pero algo de grasa necesita el cuerpo, si no 
chirría como una puerta oxidada. Luego le haré unos higos a la siria. Rellenos de nueces 
y cocidos en zumo de naranja. Bajas calorías. En lugar de mucho azúcar le pondré miel. 

- Lee demasiado, Biscuter. 

- Tendría que echarle un vistazo a la Enciclopedia Gastronómica que me he comprado 
a plazos. Parece increíble lo complicado del espíritu humano. ¿A quién cree usted que 
se le ha ocurrido rellenar los higos de nueces y cocerlos en zumo de naranja? 

- Probablemente a un sirio.” 

 

2) Paella. P. 28. 

“El arroz es un animalito muy delicado, señor Camps. Aparentemente se puede hacer 
con él lo que se quiera, pero tiene un alma nuclear muy sensible. No se puede comparar 
ni con la patata ni con la pasta italiana, que son también simples vehículos con volumen 
y textura para toda clase de sabores. El arroz necesita un sabor fundamental o bien 
quedar desligado para asumir todos los sabores. Por eso sólo se puede guisar con cosas 
dotadas de un mismo padre y una misma madre, y cuando se combina con carne y 
pescado debe tratase de arroz blanco, hervido en su soledad, colado y luego combinado 
con otras soledades. Los valencianos auténticos son los inventores del arroz guisado en 
compañía y no son los inventores de esa truculencia a la que llaman paella de pollo y 
marisco en muchos restaurantes. Los chinos y los asiáticos son los maestros en el arroz 
solitario, combinado luego con lo que quieras, sean tres, cuatro o cinco mil delicias. Y lo 
que ya es intolerable es que te sirvan una apella como la de hoy en la que le arrizo ha 
sido sofrito en medio litro de aceite empleado para achicharrar a toda clase de 
pescados. Esto no era paella. Esto era un subproducto de hospital de quemados.” 

 

3) Brandada de urade. P. 45. 

“- Tengo arreglo para hacerle una brandada de urade.  

- ¿Y eso qué es, Biscuter? 
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- Una receta que saqué de la Enciclopedia que le hablé y da la casualidad que me queda 
una rodaja de dorada cocida del otro día; en un momento le hago la brandada: el 
pescado sin espinas, ajo, aceite templado, nata montada, sal, pimienta, una gota de 
Tabasco y batipimer. Cinco minutos.” 

 

4) Bocadillo de finocchiona. P. 78. 

“Se tumbó de lado, como tratando de ocupar el mínimo espacio posible y emitió 
bostezos patéticos, como del que se ahoga en su propio sueño y busca el aire que le 
despierte. Carvalho se fue a la cocina. Tenía hambre y se hizo un bocadillo de 
finocchiona que había comprado en una charcutería italiana.” 

 

5) Pimientos rellenos de marisco. Espalda de cordero rellena. Leche frita. 
(pp. 87-89). 

“A Fuster se le atragantó la cucharada de leche frita que se había metido en la boca, 
pero ya Camps estaba entretenido en la minuciosa copia del recetario que el dictaba 
Carvalho. 

 

- Para los pimientos morrones al marisco, ante todo son necesarios los pimientos 
morrones, es decir, rojos no muy largos y carnosos. Uno o dos por persona, según el 
apetito o el tamaño. Se asan los pimientos con cuidado para que al despellejarlos no se 
rompan. Aparte preparar una farsa con gambas, almejas y pescado de roca cocido, 
ligado con una bechamel espesa hecha a partes iguales con caldo de las cabezas de 
gambas y leche, sazonado con pimienta muy aromática y estragón. Con esta farsa se 
rellenan los pimientos, se cubren con la bechamel más líquida y se hornean 
suavemente, no mucho rato. La espalda de cordero ya es más complicada y procede de 
una receta medieval recogida por Eliane Thibaut i Comalade, especialista en cocina 
catalana antigua. No sé si tendrá bastante tinta en la pluma Montblanc, pero por mí 
que no queda. Una espalda de cordero deshuesada y muy aplanada, para el relleno 
carne de cordero picada, piñones, pasas, ajos, perejil, pan remojado con leche de 
almendras, y sal. Además, también para el relleno necesita pimienta negra, comino, 
hinojo, ciboulette, una piel de limón rallada, tres huevos, una cebolla grande asada, una 
tira de tocino grande, aceite de oliva y tomillo. 

- Huele a Mediterráneo y medioevo. 

- Huele, eso es todo. Se mezclan los ingredientes de la farsa y se sitúan en el centro de la 
espalda. Luego se enrolla. Dentro de la farsa ha de estar todo, absolutamente todo bien 
picado y mezclado. Una vez envuelta con la espalda se ata con la cinta de tocino, 
procurando que tenga una estructura regular, cortando las partes que sobresalgan 
demasiado. Ha de quedar como un inmenso butifarrón. Se dora este butifarrón en una 
cazuela de hierro colado, con aceite bien caliente. Cuando está bien dorada se añade un 
cuarto de litro de agua y se deja en la cocotte a fuego lento, rodeada la espalda con ajos 
enteros. Es importante ir dando la vuelta a la espalda cada diez o quince minutos y que 
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no se cueza demasiado, porque el cordero demasiado hecho se vuelve correoso e 
ingrato. Una vez cocida se parte la espalda, se le quita la cinta de tocino y bien escurrida 
se sitúa en el centro de una bandeja. Aparte se trabaja el fondo que ha dejado la cocción 
añadiéndole agua y los ajos despellejados y machacados como en un puré. Se reduce 
este caldo y cuando está muy caliente se rocía con él la espalda que ha de servirse tibia, 
pero la salsa caliente. Ya está. 

- ¿Y la salsa que la acompañaba? 

- Es el legendario almedroch, que ya recoge el Sent Sovi, la biblia de la cocina catalana 
medieval. La más simple se hace con ajo, aceita, queso rallado, trabajándolo como un 
all-i-oli y si queda muy espesa se puede aligerar con agua, muy poca, y aderezar con 
especias al gusto. O si se quiere espesa se puede añadir yema de huevo cocida. 

- Ya sólo queda la leche frita. 

- Camps, no me haga decirle la receta de la leche frita. 

- Me parece un enunciado mágico. Imposible. 

- ¿Mágico? Si usted lo dice. Mezcle unos cien gramos de azúcar con cincuenta de harina 
de trigo y le añada cuatro tacitas de leche y va batiendo, añadiéndole también una nuez 
de mantequilla. Se pone al fuego lento y sigue batiendo hasta que se espesa. Luego la 
desparrama por una fuente y deja que se enfríe y se solidifique. La corta entonces en 
cuadrados regulares, los pasa por harina y huevo, los fríe muy ligeramente en 
mantequilla muy caliente y lo sirve espolvoreado con azúcar.” 

 

6) Menú de Casa Isidro. Pp. 153-154. 

“Charo estaba mayor y bonita. Maduraba con grávida dignidad, y algo parecido a la 
ternura fue interrumpido por la sabia introducción del menú de Isidro y Montserrat. El 
matrimonio que llevaba el restaurante que distinguía a Carvalho como un conocedor y 
un buen catador de los vinos de Cigales que guardaban en la bodega. Al “qué tienen de 
nuevo” que Carvalho emitió por simple fórmula, respondieron sin inmutarse que foie 
gras de oca a la crema de lentejas verdes, los entremeses de foi gras, las mollejas a la 
crema de limón verde, el bacalao gratinado al perfume de ajo, los farcellets de col 
rellenos de langosta al perfume del azafrán, la lubina a la ciboulette, el lenguado con 
moras, el riz de veau a la crema de limón verde y detuvieron su exposición de 
novedades sin inmutarse, sin ser conscientes de la profunda conmoción que habrían 
causado en el espíritu de Carvalho, indignado ante tantas posibilidades y la obligación 
de reducirlas.  

(…) 

- ¿Qué hay de postres, Pepe? 

- Pues por ejemplo unas profiteroles o la terrina de naranja al Marnier.” 
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2. REPRESENTACIONS TEATRALS  

 

1) Roda de premsa de presentació de Mortimer. Pp. 17-18. 

 

2) Primer entrenament de Palacín amb el C. F. Centelles. Pp. 39-42 

 

3) Conversa entre Sánchez Zapico i Germán Dosrius. Pp. 68-73 

 

4) Postpartit al Camp Nous després que Mortimer marqui dos gols. Pp. 137-140 

 

5) Assassinat de Palacín. Pp. 166-167. 

 

6) Intent de suïcidi de Camps O’Shea. Pp. 173-176 

 

7) Interrogatori de la policia a Marta. Pp. 179-181 

 

8) Converses a l’Ideal, la Cerveseria Víctor i Casa Isidro com a part de les rutes per 
Barcelona. 
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3. RUTES PER LA CIUTAT DE BARCELONA  

 

1) Pensió Conchi 

“Desde el balcón contempló el paisaje ensuciado por el crepúsculo y las sombras 
definitivas de los edificios arruinados. Tres bares de putas, una lechería arqueológica, 
dos pensiones, cuatro escaleras melladas en las que sobrevivían sudacas y moros 
senegaleses y viejos, y el resto, casas que se caían de vejez, abandono y olvido. A ella le 
hubiera gustado poner la pensión en el Ensanche, pero Pablito tenía también que 
cumplir con su familia y bastante hizo acordándose de ella y dejándole lo suficiente 
para adecentar aquellos dos pisos de la calle San Rafael.” 

 

2) Camp de futbol del C. F. Centelles 

“El patronato de fundadores del Centellas había resistido todas las tentaciones de venta 
del campo, tanto en las expansiones urbanas de los años cincuenta y sesenta, como 
cuando empezaron a husmearlo los cazadores de la futura especulación en todos los  
alrededores de la Villa Olímpica. Situado en la tercera o cuarta línea del mar, casi en los 
límites de San Adrián, el campo del Centellas quedaría engullido en el futuro por la 
Barcelona que crecería a partir del núcleo irradiador de la Villa Olímpica convertida en 
bloques de apartamentos para la nueva pequeña burguesía postolímpica, en contaste 
con la población próxima y aborigen: catalanes proletarios residuales e inmigrados de 
distintas capas arqueológicas.” 

 

3) Ruta de la Barcelona coctelera 

“Para Carvalho la ruta de la Barcelona coctelera era una senda iniciada en Boadas, 
junto a las Ramblas, con su dueña lunar y su fondo de dibujo de Opios tras las botellas, 
como un paisaje memoria de una ciudad que ya era definitiva memoria. Había 
recorrido la senda que una Gimlet, Nikc Habana o Victori Bar en busca del martín dry 
perfecto y al Ideal acudía a veces a media tarde, cuando el local está semivacío y 
cualquiera puede emborracharse en complicidad con barmans sabios o con los dueños, 
padre e hijo, expertos en propicias cócteles nuevos y en abastecer de cócteles 
nostálgicos. Al mediodía o al anochecer, el Ideal se llenaba de tertulias de señores de 
Barcelona amueblados o de parejas heterosexuales compuestas por ejecutivos agresivos 
o agredidos y mujeres emancipadas de triple vida, en la que el ejecutivo siempre era la 
tercera posibilidad. A las ocho el local tenía todas sus especies reunidas y en un rincón 
Basté de Linyola podía gozar de un relativo anonimato favorecido por las 
conversaciones, la multitud y la penumbra, al pie de un retrato del dueño del local 
vestido de lobo de mar del Almirantazgo inglés para arriba. Las viejas glorias del Ideal 
pasaban de Basté de Linyola, un político de la transición en tránsito hacia su propia 
nada, y las nuevas glorias le observaban de reojo y su rostro no se asociaba totalmente 
con el club de fútbol más rico del universo, como hubiera costado asociar a Gorbachov 
con la presidencia del Rotary Club. Era cuestión de tiempo, el suficiente para que 
Carvalho encontrara un Basté distendido y señor de su rincón, consumidor de un cóctel 
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ligero de alcohol que Gotarda señor le vendió con literatura de anfitrión sabio. Carvalho 
pidió su martín, a la espera del prodigio del sabor absoluto, quimera que el martín 
acepta como un ideal platónico, consciente de que jamás será descubierto del todo el 
secreto de su perfección.” 

(un cop acabada la ruta es podria reproduir teatralment la conversa entre Carvalho y 
Basté de Linyola al Ideal. Pp. 80-83). 

 

4) Cervecería Víctor 

“Buscó un lugar pequeño y no demasiado lujoso para que el moro no se acomplejara y 
ante ellos apareció de pronto una pequeñísima taberna, inexplicablemente 
superviviente en aquella acera del paseo de la Bosanova, titulada Cervecería Víctor y 
nada más entrar Carvalho recibió cien informes visuales de que algo irreparable había 
pasado en su vida: había traspasado el dintel del tiempo. A este lado de la puerta, la 
Barcelona democrática, olímpica y yuppie, y al otro un rincón para la nostalgia de la 
España franquista, una madriguera color vino donde hasta las jarras de cerveza 
llevaban la bandera española y las postales eran señales de una identidad nostálgica: 
Enésimo Redodndo, Ramiro Ledesma Ramos, el general Muñoz Grandes con la Cruz de 
Hierro, el coronel Tejero con los bigotes de hierro, Adolfo Suárez, disfrazado de jefe 
falangista y acompañado del lema: “¿Juras, Judas?” Y vino El Nacional o coñac El 
Legionario. Y un diploma a Cervecería Víctor como defensor de El Alcázar, pero no era 
el Alcázar de Toledo de la Cruzada franquista, sino el diario ultraderechista de Madrid. 
El único signo progresista que había en el local era el moro y sin proponérselo, por el 
simple hecho de ser del tercer mundo. Por lo demás, la menor agresividad en los gestos 
de los parroquianos acodados en la barra, tomando chatos de vino de tonel o cañas de 
cerveza y aceitunas rellenas o sin rellenar, frugales, severos, algo entristecidos por la 
historia y atendidos por el dueño, tan parsimonioso y pacífico como ellos. La 
agresividad estaba en los emblemas y en los iconos, y la resignación histórica iba por 
dentro. Carvalho se sintió fascinado y observaba el estudio crítico que el moro estaba 
haciendo de todo cuanto veían. 

- Franco. Aquí hay muchas cosas de Franco. ¿Es un museo? 

- Todavía no, pero pronto lo será. 

- Franco, un gran guerrero. Un tío de mi padre luchó con Franco en la guerra contra los 
comunistas. 

El moro se había integrado pues en el local y no había nada que temer. La ideología del 
local era tan coherente que hasta los emblemas deportivos tenían un signo vertebrador 
de España: o del Real Madrid o del Español. Ni una fisura. Fundamentalismo. Puro 
fundamentalismo franquista, tan puro que el tiempo lo había hecho inocente, tan 
inocente como toda la causa no sólo inútil sino convertida en arqueología sentimental.” 

 

(un cop acabada la visita a la cerveseria es podria reproduir teatralment la conversa 
entre Carvalho y el moro. Pp. 120-123). 
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5) El cementiri de Les Corts 

“Junto al gran estadio se alzaban las restantes instalaciones deportivas del poderoso 
club, aunque nadie había podido evitar que siguiera en su sito el cementerio de una 
villa antiguamente soberana y hoy engullida por la gran Barcelona. A Carvalho le rondó 
el recuerdo de que en aquel cementerio estaba enterrada una vieja gloria del mismo 
club, uno de aquellos jugadores cuyas hazañas eran tan inventadas como reales, dentro 
de una leyenda áurea imprescindible también para las creencias menores. El jugador 
había pedido ser enterrado allí porque así, cuando ya no pudiera ver los goles en el 
estadio, al menos desde la tumba podría adivinarlos a través del griterío del público. 
Posiblemente podrás oír los goles, pero ¿sabes quién los ha marcado? Allí estaba 
Carvalho ante la verja del cementerio, en un diálogo mudo con la vieja gloria, pieza del 
collage de su infancia cuando lo reproducían como reclamo de los carteles 
anunciadores de los partidos del domingo enganchados tras los cristales de los 
establecimientos más poblado s de la calle: la obligatoria panadería de obligatoria pan 
negro de posguerra o la tintorería donde florecían las cuatro hijas de la señora Remei, 
cuatro pechugonas en flor que recorrían la calle bajo la lluvia de silbidos lascivos, 
copropietarias de unas carnes impropias de una posguerra de un racionamiento general 
e igualmente obligatorio.” 

 

6) La Barcelona postolímpica 

“Sobre las arenas de la playa de la Barceloneta tomaban el sol de septiembre cuerpos 
bronceados con la ayuda de la contaminación atmosférica. Por los ojos interiores de la 
memoria le pasaron dos imágenes desvaídas de su infancia en aquella playa, y estuvo a 
punto de enternecerse, pero el olor de aceite refreidor de cabezas de gambas 
descongeladas era mal agente conductor de la ternura por la propia memoria y buscó 
un taxi en el paseo Marítimo, varado en el tiempo y en el espacio, a la espera de la 
prolongación que le haría ensartar la Villa Olímpica. A lo lejos, las casas derruidas para 
la construcción de la ciudad de los atletas fingían ser decorado de una película sobre el 
bombardeo de Dresde o de cualquier otra ciudad suficientemente bombardeada. 
Aquella nueva ciudad ya casi no sería la suya, encerrada en una coordenada elemental 
que no tenía más norte que el Tibidabo, ni más sur que el mar y la Barceloneta. El taxi 
le dejó en las Ramblas, a los pies del monumento a Pitarra, en la plaza del Arco del 
Teatro. Las jóvenes putas disfrazadas de putas jovencísimas permanecían alineadas en 
la acera del Amaya y del palacio Marc dedicado a la Conselleria de Cultura del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña. Enfrente, la iglesia de Santa Mónica evidenciaba la 
cirugía estética que la convertiría en Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña, y a 
sus espaldas, la piqueta se cernía sobre el barrio del Raval para abrir caminos por los 
que se fueran los malos olores de la droga y el sida, la inmigración magrebí y negra. 
Mientras haya putas jóvenes, habrá arte contemporáneo, se dijo, y fue para él la prueba 
de que había alcanzado el grado deseado de surrealismo etílico. Bromuro no estaba 
limpiando calzados clientelares del Cosmos y se metió por la calle de Escudillers en 
busca de aquel viejo calvo y derruido arrodillado a los pies de un hombre somnoliento.” 
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7) Del despatx de Carvalho a la pensió Conchi 

“Entre subir a su despacho y comprobar una vez más a pie lo que había reconstruido 
con la imaginación y la ayuda del debate radiofónico, optó por lo segundo y se metió 
por el Arco del Teatro en busca de la futura senda de los bulldozers, zigzagueando por 
las callejas entristecidas por la noticia y despidiéndose de edificios ennoblecidos 
súbitamente por su condena a muerte, porque hasta el estrangulador de Boston 
inspiraba compasión y adquiría dignidad en las horas precedentes a su ajusticiamiento. 
San Olegario arriba, desembocó en la calle de san Rafael; a la izquierda, casa Leopoldo, 
preparando su quehacer de restaurante honesto; enfrente, el pasaje Martorell, y a la 
derecha, el acceso hacia la calle de Robadors con sus ahora dormidos bares de 
prostitución barata, alguna pensión como la que glosaba a una tal Conchi, dotada de un 
rótulo luminosos que reservaba sus eléctricas energías para el anochecer.”  

 

8) Poble Nou 

“Palacín salió del campo y rechazó ofertas de acercarle a Barcelona en coche. Después 
de los partidos le apetecía andar y lo hizo a paso ligero, hasta alejarse del escenario y 
poder contemplarlo a distancia como si nunca hubiera tenido nada que ver con él. El 
campo del Centellas estaba cercado por barrios populares, barrios adocenados, de 
baratas geometrías, para inmigrantes anónimos que habían vegetalizado ventanas y 
terrazas en un intento soñador de incorporar la naturaleza a aquella pesadilla de cristal, 
cemento y ladrillos. El campo del Centellas era como una presencia contrastada y algo 
inútil, como un capricho del paisaje urbano, una ruina similar a las que los turistas 
visitaban en las afueras de Oaxaca atribuidas a los azpotecas o los mixtecas, como 
aquellas pirámides de Monte Albán que brotaban en el paisaje y entre ellas el Templo 
de los Danzantes, por unos atribuidos a los bailarines o por otros a un hospital 
precolombino destinado a los enfermos y los deformes. Y aquel estadio para el juego de 
la pelota donde la leyenda dice que el capitán del equipo vencedor podía extraer el 
corazón de su rival. Caminó hasta cansarse y adentrarse en otras ruinas, las de las 
fábricas abandonadas de Pueblo Nuevo, con sus hangares donde se oxidaban los rieles 
entre vegetaciones libres, o amenazantes volúmenes anochecidos que retenían una 
macabra belleza de su obsolescencia de ladrillo, especialmente patética en las 
chimeneas apagadas y torcidas que crecían hacia el techo de la noche, todo a la espera 
de la piqueta que haría posible el entorno de la Villa Olímpica. Cuando llegó al 
cementerio de Pueblo Nuevo cogió un taxi y pidió que le dejara en la calle Hospital.” 

 

 

 

9) Casa Isidro 

“En cuanto le propuso ir a comer a un restaurante, la tristeza se volvió alegría y se 
citaron en Casa Isidro, en la calle de Les Flors, en el límite de las Rondas, a pocos 
metros de la sorpresa románica de la iglesia de Sant Pau del Camp. Llegó Charo vestida 
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y peinada de restaurante, pero con un punto de exceso de Eau de Rochas que podía 
arruinar la finura del aroma de los platos.” 

(un cop acabada la visita al restaurant es podria reproduir teatralment la conversa entre 
Carvalho y Charo sobre la salut de Bromuro. Pp. 152-157). 

 

10) Parking La Gardunya 

“Mientras saltaban los escalones, él trataba de disponer del aire suficiente para decirle 
que no tenían dinero, que la gasolina apenas les permitiría salir de la ciudad. Pero nada 
más llegar al borde de la calle, ella le impuso detener la huida y salir por separado en 
dirección al pasaje Martorell y al parking de La Garduña. No aparecía en el balcón la 
temida presencia de doña Concha detrás de la maceta con hiedra que tanto cuidaba y 
ganaron la calle del Hospital con la sensación de llegar a la frontera de un país que 
afortunadamente les desconocía. Luego ya no pudieron contener la voluntad de huida y 
corrieron con las piernas temblorosas hasta desembocar en el parking de La Garduña. 
Él se sentó al volante del coche que había robado una hora antes en los altos de la 
ciudad, en el paseo de la Bosanova, curiosamente muy cerca de casa de sus padres, y 
recordó el impulso que tuvo de desentenderse de la aventura y llamar a aquella puerta y 
dejarse tratar otra vez como un hijo pródigo. Pero el viaje tenía más coherencia porque 
Marta era lo único coherente que le quedaba.” 

 

11) Residència Geriàtrica Mare de Déu de Núria 

“La residencia geriátrica Mare de Déu de Núria estaba por San José de la Montaña y 
tenía el aspecto exterior de una casa residencial convertida en pensión para viejos de 
renta sólida, a juzgar por las dos palmeras del jardín y un surtidor sin agua en el que un 
Hércules en otro tiempo meón parecía afectado de una próstata incurable.” 
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4. TREBALLS DE RECERCA  

 

1. La violència en el futbol: els grups ultres (Educació Física, Psicologia, 
Sociologia) 

Continguts: origen de la violència ultra (hooliganisme); causes antropològiques i 
sociològiques; grups radicals a Espanya; morts causades per aquests grups; legislació 
actual. 

Fonts d’informació: El vandalismo en el fútbol (Javier Durán); Entre los vándalos (Bill 
Buford); Godos, suevos y vándalos (Manuel Vázquez Montalbán, El País, 2 de febrero 
de 1995, p. 13); El mapa ultra de España 
(http://deportes.elpais.com/deportes/2014/12/06/actualidad/1417883083_251007.ht
ml); Ultras de España 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Ultras_de_Espa%C3%B1a);  

Legislació espanyola 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2PXnzh3WjhkJ:www.iuspor
t.es/dossier/violencia/PREVENCION_CSD.doc+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=es; 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13408). 

 

2. Els assassinats en la literatura futbolística: una anàlisi comparativa 
(Literatura) 

Continguts: La novel·la criminal; El futbol en la novel·la criminal; Anàlisi comparatiu 
de tres novel·les criminals al voltant del futbol. 

Fonts d’informació: Lectura de 3 novel·les: El delantero centro fue asesinado al 
atardecer (Manuel Vázquez Montalbán); Mercado de invierno (Steve Kerr) i Ruido de 
fondo (David Gistau); La novela criminal (VVAA); La novel·la criminal 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wKcSajl7bAgJ:www.slidesh
are.net/sicafe/la-novela-criminal+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=es); La novela criminal 
española (José R. Vallés); La novela policíaca española: teoría e historia crítica (José 
Colmeiro); novelas criminales sobre fútbol (buscador google). 

 

3. El futbol com a espectacle de masses: del circ romà a l’estadi (Educació 
Física, Psicologia, Sociologia, Llatí, Història, Filosofia). 

Continguts: Els espectacles al circ romà; El futbol com a espectacle de masses; 
Comparació entre els elements presents al circ romà i al futbol modern; De l’expressió 
“pa i circ” a “pa i futbol”. 

Fonts d’informació: Del circo romano al estadio de fútbol, ¿ha cambiado algo? 
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2097287); Prólogo a 100 años de 
deporte: del esfuerzo individual al espectáculo de masas 
(http://www.avizora.com/publicaciones/deportes/textos/0024_prologo_100_anos_d
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eporte.htm); Juegos y espectáculos públicos en la antiguedad romana 
(http://www.girona.cat/adminwebs/docs/j/u/juegos_romanos.pdf); De spectaculis, 
ayer y hoy del espectáculo deportivo (M. Betancor, G. Santana y C. Vilanou); Crueldad y 
civilización: los juegos romanos (Roland Auguet); Fútbol, pan y circo: la metáfora 
patriótica-deportiva de España (José Antonio Ruiz);  

 

4. L’herència urbanística dels Jocs Olímpics de Barcelona (Educació Física, 
Història, Economia). 

Continguts: Jocs Olímpics i urbanisme; Infraestructures i instal·lacions esportives 
construïdes pels Jocs de Barcelona; La transformació urbanística de Barcelona arrels 
dels Jocs; Conseqüències econòmiques i socials. 

Fonts d’informació: Barcelonas (Manuel Vázquez Montalbán); Luces y sombras de la 
herencia olímpica 
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ucn4fqxnChEJ:www.lavang
uardia.com/vida/20120727/54330294870/luces-sombras-herencia-olimpica-
barcelona.html+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=es); Una reflexión sobre la reciente 
trasformación de Barcelona (http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1608.pdf); 
Análisis del impacto económico de los Juegos Olímpicos de Barcelona 
(http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1608.pdf); Barcelona 92. La culminación del 
reequilibrio urbano 
(http://www.mercasa.es/files/multimedios/1288045330_DYC_1992_2_7_7.pdf); Las 
apuestas estratégicas de la planificación de Barcelona 
(http://www.sevilla.org/plandesevilla/eventos/declaracion/doc/ponencia_barcelona.p
df); Desaparece el barrio de Icaria, nace la Vila Olímpica 
(http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895-9.htm); Barcelona antes y después de 
la olimpiadas (http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/otras-
publicaciones/29-trabajos-de-los-estudiantes/156-barcelona-antes-y-despues-de-las-
olimpiadas); Luces y sombras del urbanismo en Barcelona 
(http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/12415/1/5488763.pdf); Las 
limitaciones del modelo Barcelona 
(http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/72653/82963); 
Moviments socials i crítica al model Barcelona 
(http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/72653/82963); 
El modelo Barcelona (http://tdd.elisava.net/coleccion/7/montaner-es); Barcelona, una 
historia reciente y contradictoria 
(http://ciudad.blogs.uoc.edu/post/102272076632/barcelona-una-historia-reciente-y);  

 

5. La implicació del F. C. Barcelona en la defensa de la identitat catalana al 
llarg del segle XX (Educació Física, Història, Català). 

Continguts: Barcelonisme i catalanisme des de la creació del club i al llarg dels diferents 
períodes històrics del segle XX: Restauració borbònica, la dictadura de Primo de 
Rivera, la II República, el franquisme, la transició i la consolidació democrática. 
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Fonts d’informació: Barça, Barça, Barça: F. C. Barcelona, esport i ciutadania (Joan 
Josep Artells) ; El Barça i el franquisme (Carles Santacana); Barça, la passió d’un poble 
(Jimmy Burns); La función política del Barça (Ramón Miravitlles); Barça: més que un 
club (Jordi Finestres); F. C. Barcelona: cent anys d’història (Jaume Sobrequés). 

 

 

 

 

 


