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“Este espectador catalán está muy perjudicado por la historia. 

En la supervivencia del Barça se ha consumado uno de los 

escasos salvamentos del naufragio. Es el Barça la única 

institución legal que une al hombre de la calle con la Cataluña 

que pudo haber sido y no fue. Y con ese médium mantiene una 

relación ambivalente de amor y rechazo, de fanatismo y crítica 

despiadada, aunque una y otra vez vuelva, domingo tras 

domingo, al Nou Camp” 

Manuel Vázquez Montalbán 
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1. Introducció 

1.1. Plantejament del treball 

Històricament, el Futbol Club Barcelona ha estat fidel al seu lema “Més que un club” 

pronunciat pel president Narcís de Carreras el 17 de gener de 1968 i no s’ha limitat a ser 

una entitat únicament esportiva. Des de la seva fundació, el Barça ha estat un element 

actiu a la vida política del país, convertint l’estadi local corresponent a cada època en un 

espai per a la manifestació i la reivindicació, i com a institució s’ha mostrat sempre al 

costat de les institucions catalanes, impulsant tota mena de d’accions que anaven més 

enllà de l’esport, com la defensa de la llengua o la col·laboració amb entitats culturals, 

entre d’altres. 

 

Les manifestacions de caire polític que han caracteritzat el club durant més de cent anys 

han estat presents al Camp Nou també durant el “procés” sobiranista que viu Catalunya 

des de l’any 2010. Ja s’ha convertit gairebé en un ritual reproduir crits a favor de la 

independència al minut 17 amb 14 segons de cada partit, l’estadi llueix més estelades 

que mai i entitats com l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural tenen 

presència habitual a les rodalies del temple blaugrana per difondre les seves campanyes.  

 

Recentment, però, el club sembla haver avantposat tot allò que faci referència només a 

l’activitat esportiva. Així ho demostren els fets succeïts l’1 d’octubre de 2017, en què la 

Junta Directiva va decidir jugar el partit de Lliga contra la Unión Deportiva Las Palmas 

a porta tancada mentre la societat catalana votava el referèndum  davant de la 

intervenció de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Així, en una de les dates més 

importants de la història recent, com a mínim, de Catalunya, el club va creure 

convenient no perdre els 3 punts i, de pas, evitar la manifestació dels seus aficionats 

impedint l’assistència de públic. L’argument oficial, però, del president Josep Maria 

Bartomeu va ser que “jugant el partit a porta tancada, s’enviava un missatge molt potent 

al món”. 

 

D’aquesta manera, el club sembla tractar d’acontentar tothom posant-se al costat de les 

institucions catalanes i a favor del diàleg però sense posicionar-se explícitament per cap 

dels dos bàndols polaritzats que protagonitzen l’atzucac polític. Així doncs, el treball 

pretén fer un repàs de la vinculació històrica del club amb la vida política de cada època 

i analitzar si el modus operandi de la junta de Josep Maria Bartomeu i Floreta ja s’havia 

produït anteriorment o si, per contra, l’aficionat blaugrana es troba, amb el vist i plau de 

la majoria dels seus socis, davant d’un canvi de rumb i es dirigeix cap a la 

despolitització del club. 
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1.2 Elecció del tema 

Des de ben petit, el Futbol Club Barcelona ha estat un dels elements centrals a la meva 

vida. Com a aficionat pràcticament des de que vaig donar les primeres passes, ha estat 

capaç de despertar els sentiments d’emoció i de patiment més intensos: des de l’eufòria 

que suposa conquerir una Champions a les breus depressions que causen les derrotes, en 

especial contra l’etern rival. La presència del Barça al meu dia a dia, però, no és 

concentra únicament en el què succeeix al terreny de joc durant 90 minuts un parell de 

cops per setmana. El consum de premsa esportiva especialitzada en el club, el 

marxandatge, els equipatges oficials, les fotografies, el material escolar... Existeix un 

corpus de simbologia que m’ha acompanyat gairebé de manera ininterrompuda, i amb la 

previsió de que ho seguirà fent per molts anys. 

La motivació per fer el treball rau, principalment, en què el Futbol Club Barcelona 

excedeix les funcions elementals suposadament atorgades a un club de futbol. A l’hora 

de parlar del Barça, no només m’hi sento identificat per la seva filosofia de joc, pels 

seus èxits o per congregar alguns dels millors jugadors d’aquest esport. Ser ‘culer’ porta 

intrínsec un compromís històric amb el catalanisme, un lligam constant amb la societat i 

la política de cada època i la coneixença de què l’estadi és un espai per a manifestacions 

de tot tipus. Precisament, aquesta vessant extra esportiva és la que m’ha portat a fer 

aquest treball. 

A més, al llarg dels 4 anys de grau, encara no havia tingut l’oportunitat de fer un treball 

vinculat a l’esport. Per això, davant de l’oportunitat d’escollir lliurement el tema per al 

Treball de fi de grau, vaig considerar que era un bon moment per recuperar la meva 

aspiració inicial quan vaig entrar a la facultat: ser periodista esportiu. La meva vocació, 

però, no anava dirigida únicament a explicar què passa a un terreny de joc o a un 

pavelló, sinó anar més enllà. Per això, la meva motivació és observar en quins moments 

de la història el Barça ha estat un espai de reclams polítics i com van actuar les 

directives de cada moment per observar si, en l’actualitat, s’està afavorint la llibertat 

d’expressió dels socis i aficionats i quin relat construeixen els principals diaris esportius 

catalans a l’hora de fomentar el debat polític al voltant de l’entitat. 

1.3 Objectius 

Els objectius establerts a l’hora de confeccionar aquest treball són els següents: 

 El primer objectiu del treball és analitzar les accions dutes a terme per la directiva 

del Futbol Club Barcelona durant el moment polític viscut entre l’1 d’octubre i el 

21 de desembre de 2017, les seves conseqüències i la cobertura que en van fer les 

principals capçaleres catalanes de premsa esportiva. 

 

 El segon objectiu principal del treball és aprofundir sobre la història del club per 

entendre millor la realitat de l’entitat a l’actualitat i observar un possible canvi de 

rumb. 
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 En tercer lloc, la investigació consisteix a veure si el club està allunyant-se del seu 

compromís històric amb la situació del país o si n’està afavorint la llibertat 

d’expressió entre els seus socis. 

 

 Pel que fa a la cobertura dels mitjans de comunicació, amb aquest treball vull veure 

quina resposta hi han donat, quina rellevància ha atorgat cada diari als afers 

relacionats amb la política i quins n’han afavorit el debat a l’entorn del club. 

 

 Quant als socis, vull observar la resposta d’aquests davant de les accions del club, 

les seves manifestacions polítiques i l’organització emprada per dur-les a terme. 

 

 Finalment, l’objectiu potser més tòpic però alhora més complex de l’aparent és dur 

a terme un treball profitós per a mi, que m’aporti una nova visió sobre un club que 

representa molt més que una simple via d’oci. 
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2. Marc teòric 

2.1 La fundació del Futbol Club Barcelona 

2.1.1 Hans Gamper i la creació del primer club de futbol a Barcelona 

El context social de la Barcelona que es trobava a les portes del segle XX feia propícia 

la creació de les primeres societats esportives a la ciutat, totes elles amb l’estrangerisme 

com a denominador comú i amb el futbol com a disciplina característica d’anglesos i 

alemanys. El liberalisme econòmic havia provocat una onada de capital estranger que 

volia invertir al país, i en aquesta situació emergeix la figura de Gamper. Als cinc 

gimnasos més concorreguts de la ciutat, el Samaranch, el Solé, el Gilbert, el Tolosa i el 

Bricall hi assisteixen majoritàriament gent de fora, però allà conflueixen amb una 

primera generació de catalans esportistes formada per advocats, estudiants, comerciants, 

intel·lectuals i periodistes. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

El naixement del club va anar acompanyat d’un context polític marcat per l’auge del 

catalanisme. Espanya acabava de perdre Cuba, Filipines i Puerto Rico el 1898, fet que 

va augmentar la desconfiança cap al govern de la Monarquia i va donar ales als partits 

de disciplina estrictament catalana. (Sobrequés, 2015).  

L’octubre de 1899, nombrosos repatriats tornen decebuts del desastre colonial i gairebé 

tothom està d’acord a no pagar els nous impostos que l’Estat ha aprovat per equilibrar 

les balances de l’Estat, un episodi conegut com el “tancament de caixes”. L’alcalde de 

Barcelona, Bartomeu Robert, dimiteix del seu càrrec perquè no consent que els 

funcionaris d’hisenda persegueixin els 7.000 morosos que no han pagat la contribució 

corresponent. Els botiguers, com a mostra de solidaritat amb el seu batlle, es declaren en 

vaga, i el govern conservador de Francisco Silvela suspèn les garanties constitucionals a 

la ciutat. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

El capità general va declarar l’estat de guerra i va equiparar la negativa a pagar els 

impostos amb el delicte de sedició. L’actuació del govern central, que es va traduir en 

detencions i tancament de botigues va provocar una vaga general del comerç, que es va 

prolongar durant dos mesos, i el fet de mantenir aquesta resistència durant un període de 

temps durador va reforçar la identitat regionalista de gran part dels catalans. La revolta 

va prolongar-se fins els dos mesos. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 

1999). 

La història del Futbol Club Barcelona es comença a escriure a partir del 22 d’octubre de 

l’any 1899, gràcies a un anunci que comerciant suís Hans Gamper, resident a la capital 

catalana, publica al setmanari Los Deportes. Gamper, que havia jugat a futbol als equips 

suïssos del FC Excelsior, el FC Basilea i el FC Zurich, i al conjunt francès FC Lyon, va 

voler organitzar la pràctica d’aquest esport a Barcelona després d’haver entrat en 

contacte amb joves esportistes britànics, suïssos i alemanys que treballaven a les 



10 
 

indústries catalanes. A l’anunci, Gamper convidava aquells qui sentissin afecte pel 

futbol a passar-se per la redacció del setmanari els dimarts i divendres de 9 a 11 del 

vespre. (Sobrequés, 2015). 

Mentre Gamper espera les respostes al seu anunci, forma la primera junta directiva amb 

els seus col·laboradors i el 29 de novembre de 1899, la data oficial de la fundació del 

club, presenta la documentació del FootBall Club Barcelona al Govern Civil, que queda 

enregistrat com a “societat esportiva i recreativa”. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. 

Torrecilla, 1999). 

A partir de les respostes a l’anunci, es va concertar una reunió al gimnàs Solé amb els 

que, junt amb Gamper, van ser els pioners del Futbol Club Barcelona: Walter Wilde, 

que tingué l’honor de ser el primer president, Lluís d’Ossó, Bartomeu Terrades, Otto 

Kunzle, Otto Maier, Enric Ducay, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, Joan Parsons 

i Guillem Parsons. El club va optar per adoptar l’escut de la ciutat com a signe identitari 

i Gamper mana que es brodi a les camises dels futbolistes. Aquest escut es va mantenir 

fins al 1910 en què van dissenyar-ne un de propi que incorporava la creu de Sant Jordi, 

les quatre barres de la senyera, el nom del club, una pilota de futbol i els colors blau i 

grana. (Sobrequés, 2015).  

 

Els dos primers escuts de la història del Barça. / Pàgina oficial del Futbol Club Barcelona 

La nota publicada a la revista Los Deportes, l’origen del Futbol Club Barcelona. / Wikimedia Commons 
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En concloure el seu primer any d’existència, el Barça tenia trenta-dos socis i compartia 

terreny de joc amb el seu primer gran rival, el FC Català, però la necessitat de disposar 

d’un espai només per al conjunt blaugrana el va portar a llogar un terreny a l’Hotel 

Casanovas, on es construiria l’any després l’Hospital de Sant Pau (Sobrequés, 2015). 

Aquest lloguer es va produir el 1900, quan el Barça va sobrepassar la cinquantena de 

socis. Per poder assumir l’esforç econòmic que suposava el lloguer d’un espai propi que 

no exigia la necessitat de compartir-lo, la junta directiva decideix trencar la norma 

establerta i cobrar les quotes als socis durant els cinc mesos en què no hi havia futbol. 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

 

El Velòdrom de la Bonanova, el primer terreny de joc del Futbol Club Barcelona, compartit amb el FC Català. / 
Wikimedia Commons 

Poc després, però, el Barça es va veure forçat a canviar el terreny de joc on disputava 

els partits amb la condició d’equip local. Com esmentava anteriorment, en motiu de les 

obres per construir l’Hospital de Sant Pau, el Futbol Club Barcelona va haver de buscar 

un nou terreny de joc per disputar els seus partits, només un any després d’instal·lar-se a 

l’antic Hotel Casanovas. Per aquest motiu, entre 1901 i 1905, el conjunt blaugrana va 

disputar els seus partits a un terreny situat a la carretera d’Horta, a la Sagrera 

(Sobrequés, 2015). El terreny de joc trobava la seva millor virtut en el seu fàcil accés, ja 

què s’hi podia arribar en tramvia, fet que va comportar una major afluència 

d’espectadors (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

En aquest context de creixement de l’interès popular cap al club, el Barça rep la 

invitació d’Alfons XIII per disputar un torneig que rebrà el nom de Campionat 

d’Espanya, i que se celebra en motiu de la majoria d’edat del monarca. El Futbol Club 

Barcelona supera a les semifinals el que es convertiria en el seu etern rival, el Reial 

Madrid, per tres gols a un, però no aconsegueix guanyar la final en caure derrotat contra 

el Biscaia. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 
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2.1.2 El naixement del rival ciutadà: l’Espanyol 

Mentre el Barça gaudia del seu terreny de joc a l’Hotel Casanovas, el 1900 Ángel 

Rodríguez va fundar a la capital catalana el club Sociedad Española de Foot-Ball, que 

esdevindria l’actual Real Club Deportiu Espanyol. Inicialment, el club va triar aquest 

nom per posar de manifest que no acceptaven jugadors estrangers  i inicialment el color 

de l’equip era el groc, motiu pel qual se’ls coneixia com a “canaris”. Anys més tard, 

adoptarien el nom actual, canviarien els seus colors pel blanc i el blau i serien coneguts 

com a “pericos” o “periquitos”. (Sobrequés, 1998). 

El 23 de desembre d’aquell mateix any es juga el primer derbi entre aquests dos equips. 

Per antiguitat, el Barça gaudeix de l’hegemonia esportiva a la ciutat, gràcies en gran part 

a la presència de jugadors estrangers. L’Espanyol, en canvi, només comptava a la seva 

plantilla inicial amb jugadors nacionals. Per igualar les condicions, el Barça va jugar el 

seu primer derbi només amb jugadors espanyols i el resultat va ser un empat sense gols. 

La disputa d’aquest primer derbi va donar lloc al tradicional sopar de germanor al 

mateix Hotel Casanovas. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

La rivalitat entre el Futbol Club Barcelona i l’embrió de l’RCD Espanyol, el Sociedad 

Española de Foot-ball, comença a fer-se palesa a l’inici de la temporada 1902-1903, en 

què la Federación Gimnástica Española pretenia organitzar un torneig que excloïa els 

futbolistes estrangers. El Barça, juntament amb tots els altres equips catalans, es nega a 

disputar-lo a causa d’aquesta norma, però l’Espanyol i l’Internacional adopten la posició 

oposada. Els equips que van declinar la participació al torneig es van unir en 

l’Associació Catalana de FootBall, creada el 12 de novembre de 1902. (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

Ja des de la seva creació, l’Espanyol va néixer com una oposició als patrons burgesos 

del Futbol Club Barcelona i als seus anhels socials i patriòtics. D’aquesta manera, 

l’Espanyol representava la Catalunya castellanoparlant i monàrquica mancada de 

sentiment nacionalista català. De seguida va assumir el títol sencer de Real Club de 

Futbol i van adoptar la figura d’Alfons XIII com a patró, a més de comptar amb símbols 

ben diferenciats: mentre que el Barça exhibia els colors de Catalunya, l’Espanyol lluïa 

una corona. (Burns, 1999). 

Les diferències entre tots dos conjunts de seguida es van traduir en tensió i, fins i tot, 

violència a les graderies en els seus enfrontaments. El detonant d’aquesta situació 

extrema es va produir la temporada 1909-1910, en què un gol anul·lat al Barça va 

provocar la ira del públic blaugrana i, de retruc, que l’àrbitre anul·lés el matx. En un 

altre enfrontament de Copa de la Riva el 1912, també amb incidències, les juntes 

directives van decidir trencar relacions temporalment. (Burns, 1999). 

Uns anys més tard, al Campionat de Catalunya del 1916-1917, les males relacions entre 

els dos club van donar un pas més. L’Espanyol va denunciar el Futbol Club Barcelona 

per alinear l’argentí Juan Garchitorena, ja que els jugadors estrangers no podien jugar la 

competició. El Barça va encaixar aïradament la denúncia ja que, aquella mateixa 



13 
 

temporada, el president culer Gaspar Rosés havia autoritzat l’Espanyol a alinear dos 

jugadors que encara no havien acomplert el temps reglamentari d’inscripció. La 

polèmica entre els dos equips barcelonins va seguir la temporada següent. El Barça 

disputava la final del Campionat d’Espanya al camp del Racing de Madrid contra 

l’Arenas de Getxo el 18 de març de 1919. Aquell dia, el públic madrileny va augmentar 

la seva animadversió contra el conjunt blaugrana per un fet puntual: persones vinculades 

a l’Espanyol van distribuir pamflets entre els assistents en què s’acusava els 

barcelonistes de ser separatistes i enemics dels espanyols. L’Espanyol també va difamar 

contra el Barça acusant-lo d’haver estat partidaris del bàndol alemany durant la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) amb l’únic argument de què Gamper havia nascut a la 

Suïssa de parla alemanya. La campanya difamatòria va endarrerir un projecte del Barça 

per disputar un seguit de partits contra una selecció de jugadors pertanyents als països 

vencedors. (Sobrequés, 1998). 

Més greus, però, van ser les conseqüències del derbi de l’any 1924. Un grapat de 

decisions arbitrals polèmiques van aixecar les ires d’ambdues aficions, que van envair el 

terreny de joc i van donar lloc a la batussa. En una decisió inèdita, les autoritats militars 

van optar per tornar a disputar el partit a porta tancada, és a dir, amb les graderies 

buides sense cap aficionat, però mentre el partit es disputava, fora de l’estadi es produïa 

una batalla campal. Les tensions amb l’Espanyol no quedarien aquí i seguirien ben 

presents al llarg de la història. (Burns, 1999). 

2.1.3 De la possible desaparició a l’expansió del FC Barcelona 

Abans, però, de forjar aquesta eterna rivalitat amb l’Espanyol, el Futbol Club Barcelona 

va tenir seriosos problemes per obtenir un bon finançament en els primers anys de la 

seva existència i, de fet, per poc no li va suposar la desaparició. El grup social més 

identificat amb el club i, per tant, amb més pes com a associats va ser el ram de 

dependents del comerç (CADCI), un col·lectiu d’empleats que treballaven a les 

indústries catalanes, de la mateixa manera que els estrangers fundadors de l’entitat. A 

banda del baix nivell adquisitiu general dels seus socis, els constants canvis de terreny 

de joc que patia l’entitat i la situació convulsa que travessava Catalunya, amb els fets 

del Cu-Cut! com a detonant de la unió entre catalans per combatre la repressió d’uns 

militars espanyols frustrats pel seu fracàs colonial (Barnils, Finestres, López, Sabartés. 

Torrecilla, 1999). 

La crisi econòmica del Futbol Club Barcelona es va agreujant fins arribar al seu punt 

màxim l’any 1908. Després d’una etapa en què els resultats esportius no són 

satisfactoris, l’interès pel futbol decreix i el club celebra una Junta general 

extraordinària per analitzar la situació. Quan l’entitat semblava estar abocada a la 

desaparició, el vicepresident i alhora jugador Carles Wallace pronuncia la frase: “Però 

és que no hi ha ningú que s’atreveixi a aixecar el club?”. La resposta li va donar el 

fundador Hans Gamper, que es va erigir com la solució i va ser designat nou president 

del Futbol Club Barcelona. (Sobrequés, 2015). 
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Gamper fa una campanya promocionant el club porta a porta i aconsegueix convèncer 

200 socis nous. Però la seva recerca no acaba aquí. L’exfutbolista suís decideix anar a 

picar les portes de cases amb poder: regidors de l’Ajuntament, membres de la Lliga... I 

comença a crear un vincle entre aquests organismes i el club dotant-los de presència a la 

llotja del camp. A més, Gamper aconsegueix trobar un terreny de joc on el Barça pot 

jugar de local fins a tretze anys seguits, fet que li dóna estabilitat al seu projecte. Es 

tracta d’un camp al carrer Indústria, conegut com a Escopidora, lloc on té origen el 

sobrenom de “culers”, ja que des de l’exterior només es veia la part baixa de l’esquena 

dels aficionats. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

 

La disposició dels aficionats a les graderies de l’Escopidora, que originaria el nom de “culers”. / Wikimedia 
Commons 

En aquesta època de bonança econòmica i esportiva, el Futbol Club Barcelona 

aconsegueix arrelar amb més profunditat entre els catalans, que comencen a sentir una 

creixent identificació amb l’entitat. La participació del club en la Copa dels Pirineus 

Orientals, un torneig creat gràcies a la relació de Gamper amb altres clubs europeus, i el 

fet d’aconseguir guanyar la competició reanima la moral barcelonista i instaura una 

tradició que es manté fins l’actualitat; el trofeu va ser exposat uns dies al quiosc de 

Canaletes, i des de llavors es va convertir en el punt de trobada dels culers per celebrar 

els seus títols. A més, una altra mostra de l’arrelament del club és el sobrenom de 

“Barça”, que s’instaura entre l’afició com a càntic de suport a l’estadi de l’Escopidora. 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

Solucionar la crisi econòmica que va estar a punt d’endur-se per davant el club no va 

significar acabar de soca arrel amb tots els problemes de l’entitat. El 1911, el Futbol 

Club Barcelona es va enfrontar a la Federació Espanyola a causa pel tracte 

discriminatori que rebia l’equip català. Aquesta queixa es deu a què el Barça havia 

denunciat altres equips per alineació indeguda i sempre se’l va ignorar, mentre que quan 

va ser el conjunt blaugrana el denunciat, la Federació va atendre ràpidament la 

denúncia. El malestar del conjunt català va comportar la decisió de retirar-se del 
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Campionat d’Espanya i crear la Unió Espanyola de Clubs, un organisme paral·lel a la 

Federació. També es va produir una baralla similar amb la Federació Catalana de 

Futbol, en què el Barça titllava d’antibarcelonista el seu president. Per aquest motiu, el 

Barça va abandonar l’organisme i va fundar l’Associació Catalana de Clubs de Futbol. 

(Sobrequés, 2015) 

El Barça, a més, es veia immers també en la polèmica amb els seus futbolistes a causa 

de la professionalització del futbol. Els jugadors consideraven que era just rebre una 

part del què el Barça ingressava amb la venda d’entrades, però Hans Gamper es va 

oposar a aquesta petició. La decisió va provocar que set futbolistes marxessin del club i 

fundessin el F.C. Casual, però aquest nou equip va ser un fracàs i alguns d’aquests 

futbolistes van anar a jugar a l’Espanyol. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. 

Torrecilla, 1999). 

Reprenent, però, la situació econòmica del club, l’esclat de la Primera Guerra Mundial 

va ser una bassa d’oli. El posicionament neutral de Catalunya va comportar un 

creixement econòmic espectacular, i Barcelona es va convertir en una ciutat 

cosmopolita. El bon moment econòmic dels ciutadans permetia al Barça omplir l’estadi 

amb facilitat, la venda d’entrades era un èxit. Aquesta dinàmica, però, es va veure 

interrompuda el 1917 per l’entrada dels Estats Units al conflicte, i la crisi econòmica 

comença a penetrar en la societat catalana i, de retruc, en el club. En la seva escomesa 

per mantenir el Barça en una bona situació econòmica, Gamper s’enfronta a Hisenda, 

que decideix aprovar un impost a les societats esportives que el suís es nega a pagar. La 

Junta directiva posterior a Gamper va haver de pagar, de cop, els exercicis de 1917-18 i 

1918-19. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

A la darreria de l’any 1918, es produeix un primer posicionament polític oficial i molt 

explícit. La Mancomunitat de Catalunya va engegar una campanya a favor de l’Estatut 

d’Autonomia, una iniciativa que va comptar amb el suport d’un gran nombre d’entitats, 

una de les quals va ser el club blaugrana. Al camp oneja la senyera per primera vegada 

el 15 de novembre d’aquell mateix any i el català es converteix en l’idioma oficial de 

l’entitat. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

El president que va sembrar la llavor de l’eslògan “Més que un club” que s’oficialitzaria 

dècades més tard va ser Gaspar Rosés, que el 27 de juny del 1920 va acomiadar una 

assemblea amb les següents paraules: “Aqueixa Junta Directiva s’ha mirat el Club no 

pas com un més. No com una societat més o menys pletòrica d’associats. Sinó com la 

conjunció d’un ideal de pàtria, practicant el deport per goig de l’esperit i per enfortiment 

de la raça”. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

L’interès, dels barcelonins pel Futbol Club Barcelona seguia en augment, i es devia 

principalment a la formació d’un equip dominador a Espanya. Primer, Paulino 

Alcántara va fer el seu debut el 25 de febrer de 1912 i es convertiria en el màxim 

golejador de la història de l’entitat, una fita que va durar fins l’any 2014, quan Lionel 

Messi el va superar. Després, el 31 de maig de 1919, van debutar dues figures clau per 

entendre els èxits esportius del Barça; Ricard Zamora i Josep Samitier. Amb aquests 
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futbolistes, el Barça va configurar una plantilla invencible, i l’expectació per veure’ls 

jugar no parava de créixer. (Sobrequés, 2015). 

Com era d’esperar, l’augment de l’interès per l’equip va comportar una major afluència 

de gent al camp, i a les acaballes del 1921, el club se’n va adonar de què el terreny de 

joc del carrer Indústria, l’Escopidora, s’havia quedat massa petit. Va ser en uns partits 

contra l’Sparta de Praga que servien per inaugurar l’estadi municipal de la Foixarda a 

Montjuïc, on hi van assistir més de trenta mil espectadors. En vista d’aquest fet, el 

Futbol Club Barcelona va comprar uns terrenys al barri de Les Corts i el 19 de febrer de 

1922 es posaria la primera pedra del nou estadi, que s’inauguraria només tres mesos 

després, el dia 20 del mateix any. (Sobrequés, 2015).  

 

L’estadi de Les Corts, inaugurat el 20 de maig del 1922. / Wikimedia Commons 

Sobre la inauguració del nou estadi a Les Corts, el periodista i polític Antoni Rovira i 

Virgili, va comparar els futbolistes del Barça amb els segadors del 1640 en un article on 

hi deia: “Com sempre, les coses de Catalunya han pres tot seguit un caire polític. La 

victòria del Barcelona ha estat rebuda, a Catalunya i a fora, com un símbol d’una més 

gran victòria catalana. Si ara són els catalans campions d’Espanya en el joc del futbol, 

¿perquè no han de tenir també el Campionat en el camp polític?” Des de la seva 

fundació, el Futbol Club Barcelona anava encaminat a traspassar l’àmbit estrictament 

esportiu. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

En aquesta línia, el prestigiós escriptor Manuel Vázquez Montalbán va dir en un article 

titulat “Algo más que un club” el setembre del 1987 a la revista Sport International, que 

“ser socio del Barça fue un signo de identidad catalanista, asumido no solo por la 

burguesía nacional catalana, sinó también por la clase obrera inmigrante que al hacer 

suya la bandera barcelonista se consideraba en mejores condiciones para sentirse 

arraigada en el nuevo país”. A més, apuntava que “25 años después de su constitución,  
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algunos partidos de fútbol del Barcelona, especialmente los que jugaba contra el 

Español o el Real Madrid, ya eran manifestaciones ambiguas de política y deporte”. 

(Osúa, 2018). 

L’estadi de Les Corts va ser un gran impuls pel Futbol 

Club Barcelona, que va anar sumant nous adeptes en 

forma de socis tot i que els resultats esportius 

d’aleshores no acompanyaven tant. La marxa del porter 

Zamora a l’Espanyol i la de Sancho, el 1922, van 

suposar un cop a la moral barcelonista. L’arrelament 

sentimental, però, va seguir amb un càlid homenatge a 

Hans Gamper el 1923 amb un partit contra una selecció 

de jugadors d’equips catalans –excepte de l’Europa i 

l’Espanyol-, amb un bust dedicat a la seva figura i 

l’estrena per part de l’Orfeó Gracienc d’un himne èpic 

amb lletra de Rafael Folch i música d’Enric Morera. 

Gamper abandonava la direcció del club perquè creia 

que la seva obra ja era completa. (Sobrequés, 2015). 

2.1.4 Primo de Rivera, un nou enemic 

La marxa de Gamper es produeix dos mesos abans del pronunciament militar 

protagonitzat pel general Primo de Rivera, que suposarà un greu cop pel barcelonisme. 

Dos dies abans del seu cop d’Estat, l’Onze de Setembre de 1923 acaba amb una baralla 

entre policia i manifestants a l’estàtua de Rafael de Casanovas, on el Barça participava 

en l’acte polític de l’ofrena floral. Quan Primo de Rivera assalta el poder, nomena 

Joaquín Milans del Bosch com a nou capità general de Catalunya, i aquest multa amb 

10.000 pessetes el Futbol Club Barcelona per considerar-lo un dels culpables de la 

picabaralla de l’Onze de Setembre. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 

1999). 

En el clima de la tensió de la ciutat, el 1924, el Barça es va veure immers en una nova 

crisi a causa del professionalisme. Els jugadors reclamaven un augment dels seus 

honoraris, i davant la desatenció de la directiva, baixen el seu rendiment esportiu, fet 

que va crispar l’afició. El conflicte va desembocar en la tornada de Hans Gamper a la 

direcció del club, que volia redreçar la situació en un moment simbòlic, ja que el Futbol 

Club Barcelona celebrava el seu 25è aniversari. En els actes de celebració de 

l’efemèride, el polític Joan Ventosa i Calvell va dir en el seu discurs que el Barça havia 

estat el representant patriòtic de Catalunya “perquè en l’esport, com en totes les coses, 

no és possible formar una entitat forta, duradora i representativa sense que estigui 

informada per un esperit vivificador de la nostra terra. (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés. Torrecilla, 1999). 

El 1925, el Barça va topar amb la dictadura en voler organitzar un partit amistós contra 

el Júpiter per homenatjar l’Orfeó Català. Pocs dies abans de celebrar-lo, els governadors 

Retrat de Hans Gamper, el fundador del 
FC Barcelona / Wikimedia Commons 
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en van denegar el permís. L’amistós, 

però, va seguir en peu, ja que sense 

homenatges era aparentment un 

esdeveniment sense transcendència, però 

les graderies eren considerablement 

plenes. Per aquest motiu, al descans va 

haver de sortir una banda musical, 

aparentment desafinada, a interpretar la 

Marxa Reial espanyola. Davant 

d’aquesta melodia, l’estadi va esclatar 

en una gran xiulada mostrant el seu 

rebuig cap a un símbol que no 

considerava propi. Davant d’aquest atac 

a l’orgull del règim, el capità general i 

governador civil, Milans del Bosch, va 

prohibir al Barça fer cap mena d’activitat 

durant sis mesos. En el seu informe, el governador ressaltava l’antiespanyolisme del 

club blaugrana (Sobrequés, 2015). 

La imposició de la dictadura va enfortir, encara més, l’arrelament dels socis i 

simpatitzants amb el Futbol Club Barcelona. En aquest context repressiu, Hans Gamper 

va deixar la presidència i va ser expulsat durant un temps a Suïssa, però els socis van 

reaccionar pagant les quotes i fent donatius voluntaris per fer front a un règim que els 

anava en contra, i es va obrir un compte a la Banca Jover per cobrir les despeses de la 

suspensió. El nou president del Barça, Arcadi Balagué, va ser triat amb el vistiplau de 

les autoritats del moment i va aconseguir reduir la condemna del Barça a tres mesos, en 

comptes dels sis imposats inicialment (Sobrequés, 2015). 

Una de les mostres més evidents de la repulsió de la dictadura de Primo de Rivera cap al 

Barça per ser considerat un focus d’antiespanyolisme fou la detenció d’un jove forner 

de 20 anys, Emili Bragulat, l’agost de 1925 pel simple fet de lluir una insígnia del club. 

La persecució va continuar quan el Barça va complir la suspensió, i va consistir en 

modificar els estatuts vigents. Ara bé, el club aconsegueix sobreposar-se a la situació 

adversa i efectua el primer fitxatge estrella de la història de la lliga espanyola. Es tracta 

d’Héctor Scarone, un uruguaià que en aquell moment és considerat el millor futbolista 

del món. El seu pas pel Barça va ser decebedor, però va suposar tot un desafiament a les 

autoritats, que s’oposaven a la professionalització del futbol. (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés. Torrecilla, 1999). 

Amb la tornada a la normalitat esportiva, el Barça es proclama campió d’Espanya, i els 

aficionats que surten a celebrar la victòria ho fan amb símbols que van més enllà de 

l’esport. El Barça i el catalanisme van de la mà. Aquesta celebració, però, no va ser res 

comparada amb la de l’any 1928. El Barça va aconseguir la seva primera gran proesa 

esportiva contra la Reial Societat, proclamant-se campió del primer títol de Lliga de la 

història del futbol espanyol després de disputar tres partits d’infart, dos d'ells de 

Retrat de Milans del Bosch, que va entrar en còlera 
després de la xiulada dels aficionats a la Marxa Reial. / 

Wikimedia Commons 
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desempat, contra l'equip donostiarra. Era el primer títol de Lliga de la història del futbol 

espanyol i, per tant, també el primer títol de Lliga pel club. Un dels cronistes d'aquella 

final va ser Rafael Alberti, que va explicar com "se jugaba un partido de futbol, pero 

también el nacionalismo". La celebració d'aquell títol va ser apoteòsica, amb els 

aficionats anant a rebre els campions a l'Estació de França i a l'Ajuntament, on sortirien 

a saludar els eufòrics seguidors. (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

A l'inici de la temporada següent, el Barça viuria un retrocés esportiu i l'Espanyol 

aconseguiria dominar el futbol català i estatal. Són anys en què aquest esport passa a un 

segon terme gràcies al creixement de Barcelona, una ciutat en auge gràcies a una 

modernitat que la porta a acollir la l'Exposició Universal. A més, el 1929 s'estrena 

l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc, una nova zona que demostra el 

desenvolupament de la ciutat comtal, i al gener de l'any següent, Alfons XIII força la 

dimissió del dictador Primo de Rivera per aturar l'auge de l'antimonarquisme a 

Catalunya i dóna pas a la "Dictablanda" de Dámaso Berenguer. (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

Val a dir, però, que el futbol viu una important remodelació, ja que la Federació 

Espanyola fixa les noves condicions de la professionalització del futbol, fet que 

afavoreix el Barça, que era un pioner en aquesta vessant. Tot i això, i després de 

guanyar la Lliga el 1929, el club veuria com els seus jugadors es rebel·larien el 1930 per 

denunciar la deslleialtat d'una directiva liderada per Tomàs Rosés que multava 

econòmicament els jugadors per qualsevol indici de baixada de rendiment, com fer un 

mal partit, per exemple, o contractar un servei d'espionatge per seguir els jugadors. 

Enmig del conflicte emergeix la figura de Josep Sunyol i Garriga, un directiu que 

acostarà les dues posicions i tranquil·litzarà els ànims. (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.1.5 La mort de Hans Gamper i la Segona República 

El Barça afrontava el futur amb il·lusió després dels èxits esportius assolits a la darreria 

dels anys vint, però no sabia fins a quin punt la foscor passaria a ser l'estat d'ànim 

dominant al club durant els deu anys següents. I és que la dècada del 1930 no va poder 

començar amb una notícia més trista i colpidora per la sensibilitat culer: Hans Gamper, 

deixat endur per una profunda crisi personal i econòmica, decideix suicidar-se el 30 de 

juliol. Des de la seva mort, el club li ha reservat l'honor de ser el soci número 1 del 

Futbol Club Barcelona, la seva gran obra vital. La mort de Gamper cau enmig d'una 

greu crisi esportiva del Futbol Club Barcelona, causada per la retirada de grans 

llegendes del club. La davallada arriba a l'extrem d'encaixar una golejada històrica 

contra l'Athletic de Bilbao, que va sotmetre l'equip català a un contundent 12 a 1. 

(Sobrequés, 2015). 

La situació política del moment va fer passar el futbol i l’oci en general a un segon 

terme. L’arribada del president Francesc Macià de l’exili el febrer de 1931 i la 

proclamació de la Segona República el 14 d’abril d’aquell mateix any mantindrà i 
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confirmarà aquesta tendència, i la gent passaria a viure amb més emoció els mítings 

polítics que els partits. Això fa que el nombre de socis del Futbol Club Barcelona se’n 

ressenti i l’afluència de públic als matxs sigui menor. Per intentar posar-hi remei, la 

directiva de Josep Sunyol va projectar una remodelació del camp de Les Corts que 

incloïa una remodelació de les graderies, la construcció d’un gimnàs i una piscina o, fins 

i tot, la projecció de films culturals que tinguessin relació amb l’esport. (Solé, Finestres, 

2006).   

La instauració de la Segona República a Espanya va venir acompanyada d'una crisi 

econòmica mundial de la què Espanya no va poder escapar, tot i que no en va pagar les 

pitjors conseqüències. El causant va ser el Crack del 29 als Estats Units, i l'economia de 

Catalunya també va patir una important caiguda a principis dels anys 30, amb una 

recessió sobretot a les indústries agràries i mineres. El problema particular de Barcelona 

fou el barraquisme, ja que l'ajuntament es mostrava incapaç de trobar solució a la manca 

d'habitatges dels immigrants. Pel Futbol Club Barcelona, l'any 1931 és important. 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

A nivell social, celebra un acte carregat de política en homenatge a l'Orfeó Català com 

ja va fer de manera accidentada el 1925. En l'àmbit econòmic, la crisi afecta directament 

el club, que opta per reduir sous a la meitat, canviar de seu social, renunciar al camp 

d'entrenament i suprimir els quarts equips. Tot i així, el club tira endavant amb 

solvència i segueix sent un actiu polític clau per Catalunya. El Barça s'adhereix a la 

Campanya de l'Ensenyança Catalana, col·labora amb el grup Palestra -proper al 

nacionalisme basc, català i gallec- i forma part dels actes de commemoració del 

centenari de la Renaixença. (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El 1933, però, el club ja comença a patir de manera més marcada la crisi econòmica. Els 

sous dels jugadors suposen un càrrec massa elevat, i els mateixos futbolistes s'ofereixen 

a rebaixar a la meitat les seves primes. Tot i això, el Barça es veu obligat a acomiadar 

deu jugadors de la plantilla, però no dubta en gastar-se els diners en fitxatges que no 

aportarien el nivell desitjat. (Barnils, Finestres, López, Sabartés. Torrecilla, 1999). 

A nivell polític, el Barça intenta no posicionar-se explícitament a favor del nou 

president de la Generalitat, Lluís Companys, però en canvi, el conviden a l’homenatge a 

Hans Gamper celebrat el 1934. Amb l’arribada del polític Josep Sunyol, diputat d’ERC, 

a la presidència del club la situació econòmica es recondueix, però la bonança seria 

efímera. Sunyol i la seva junta directiva anirien a rebre Companys el 16 de febrer de 

1936, després de què la victòria del Front d’Esquerres a Catalunya suposés la seva 

tornada al Principat. (Solé, Finestres, 2006). 

La victòria del Front d’Esquerres a Catalunya havia portat una certa estabilitat, sobretot 

en comparació amb la resta de l’Estat, on predominava la violència i, fins i tot, els atacs 

terroristes. El Barça seguia endavant amb les seves polítiques socials, especialment en el 

seu compromís amb la llengua catalana a les escoles. Per això, la directiva de Sunyol va 

contribuir amb 300 pessetes a les colònies escolars organitzades per l’Associació 

Protectora de l’Ensenyança Catalana. El president del club també pretenia modernitzar 
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les estructures federatives i oficials espanyoles per evitar-ne la seva centralització, fet 

que va tenir una acollida totalment favorable a l’organisme. (Solé, Finestres, 2006). 

El futbol gaudia dels seus últims temps de llibertat, i el Barça i el Madrid s'enfronten en 

una final de Copa a València el juny de 1936 que s'endurien els blancs.  L’equip, però, 

havia estat reconfigurat i el Barça comptava amb una plantilla jove i objectius 

ambiciosos de cara a les properes temporades. Però aproximadament un mes més tard, 

la insurrecció encapçalada pel general Francisco Franco acabaria amb qualsevol bri de 

pau i normalitat. El 18 de juliol, els futbolistes i socis del Barça havien estat convidats a 

una costellada popular al camp de les Corts, però un grup de militars havia irromput a la 

Península Ibèrica. (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.2 El Barça durant la Guerra Civil (1936-1939) 

2.2.1 L’impacte de la guerra al club 

Pocs dies després del començament de la guerra, el 

camp de Les Corts s’havia convertit en un refugi, i fins i 

tot algunes personalitats perseguides pels 

“revolucionaris” havien passat nit per romandre segurs. 

En aquest context, el barcelonisme torna a rebre una 

notícia demolidora. El 31 de juliol de 1936, l’Assemblea 

ordinària al Circ Olímpia es convertiria en l’última 

ocasió on Sunyol s’adreça al barcelonisme, ja que uns 

dies després, el 13 d’agost, arribaria a la ciutat una 

tràgica notícia: Josep Sunyol moria a la serra de 

Guadarrama. Tot i que la seva mort guarda certes 

incògnites, sembla que va ser assassinat mentre es 

dirigia a Madrid, però va prendre una ruta equivocada i 

va anar a parar a una zona controlada pels 

antirepublicans. El mateix mes d’agost també va morir 

el jugador del Barça Pedro Areso mentre lluitava a favor 

de la República al País Basc. (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés. Torrecilla, 1999).  

La mort de Josep Sunyol va causar una commoció tan 

gran que al barri de Gràcia es va aprovar posar el seu nom al carrer Sant Domènec, però 

aquesta mesura no va poder ser aplicada pels esdeveniments de la guerra. A més, la de 

Sunyol fou una figura perseguida fins i tot anys després de la seva mort. El 22 de 

novembre de 1939, quan ja feia tres anys que havia estat afusellat, el Tribunal de 

Responsabilitats Polítiques li va obrir un informe i l’acusen directament de ser el 

causant del suposat antiespanyolisme del Futbol Club Barcelona. Finalment, el 1996 

Sunyol rebria el seu homenatge i tindria el seu preuat carrer al barri de Les Corts. (Solé, 

Finestres, 2006). 

Tot i ser una figura destacada a la història del club, el seu clar posicionament i activisme 

polític el van convertir en un tabú pel barcelonisme. Com es pot veure en l’anterior 

paràgraf, el seu homenatge es va posposar fins dècades després de la seva mort i, fins i 

tot, una vintena d’anys després de la caiguda del règim. Es tractava d’un assumpte 

complicat de tractar i no va ser fins la junta directiva de Josep Lluís Núñez que el club, 

després d’oposar-s’hi inicialment i de rebre una forta pressió per part dels socis, va 

acceptar homenatjar-lo (Burns, 1999).  

El Barça es trobava profundament dolgut i, alhora, compromès amb la situació de 

guerra del moment i es va posar a disposició d’iniciatives que servissin per a col·laborar 

com, per exemple, la celebració de partits benèfics, i el club va treballar conjuntament 

amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per impulsar les accions 

Vitrina dedicada a Josep Sunyol al 
Museu del Barça. / Wikimedia 
Commons 
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adients. De seguida, però, va arribar l’hora de les confiscacions per part dels obrers, i els 

clubs esportius, com el Barça o l’Espanyol, no se’n van escapar. Els clubs passaven a 

estar formats per comitès de treballadors i, fins i tot la Federació Catalana i l’Espanyola 

van patir la confiscació sindical. (Solé, Finestres, 2006). 

El comitè del club estava format segons el nombre d’empleats que pertanyien a la CGT 

o l’UGT respectivament. En aquest context va emergir la figura de Rossend Calvet, que 

seria fonamental per protegir el club durant la guerra. Calvet havia estat un gran atleta 

del Barça i durant molts anys va ocupar càrrecs de responsabilitat al club. A més, els 

jugadors també hi van posar de la seva part en entendre l’excepcionalitat de la situació, i 

van comprendre que les primes no es podrien pagar, però si la totalitat o una part dels 

seus sous. Va ser una relació en la que totes dues parts es necessitaven: el Barça 

necessitava que els seus esportistes competissin per mantenir viu el club, i els 

professionals necessitaven un club on mantenir la seva pràctica esportiva (Solé, 

Finestres, 2006). 

Durant els primers mesos d’aquesta nova estructura organitzativa, el Barça va fer el 

possible per seguir disputant partits de futbol. L’any 1937, però, grans clubs espanyols 

com el Sevilla, el Betis, el Saragossa, el Celta, el Deportivo de la Corunya o l’Athletic 

de Bilbao estaven sota control de les forces franquistes. A més, a nivell internacional la 

FIFA va fer la vista grossa davant l’anormalitat que s’estava vivint a Espanya i, de fet, 

va reconèixer la nova federació establerta i controlada per Franco (Burns, 1999) 

Per la seva banda, el Reial i l’Atlètic de Madrid van ser controlats per republicans i van 

mostrar, com el Barça, la seva disposició per seguir jugant a futbol. Per fer-ho, van 

demanar jugar el Campionat de Catalunya gràcies a la resistència que estava mostrant la 

ciutat de Barcelona, però el Barça va vetar aquesta opció per no trair l’esperit 

“nacional” de la competició i posicionar-se al costat dels clubs més modestos, que 

s’oposaven a l’entrada de nous equips. Aquesta negativa va fer que tota la premsa 

madrilenya es posicionés contra el club blaugrana, ja que estava negant el dret al treball 

dels jugadors madrilenys. A més de negar l’annexió dels equips madrilenys, el Barça i, 

en aquest cas, també l’Espanyol es van posicionar conjuntament en contra d’admetre 

equips amateurs a la competició perquè pogués comptar amb més equips participants 

(Burns, 1999). 

En la reunió per decidir com seria el campionat, es va filtrar que hi havia hagut pistoles 

apuntant els representants dels dos equips capdavanters del futbol català. Aquest 

campionat, doncs, va seguir endavant amb la participació, però, de cinc equips, en 

contraposició als vint que hi participaven abans de la guerra. El futbol s’havia convertit 

a Barcelona en una de les poques vies per desconnectar la ment de la situació política, 

almenys durant una estona (Burns, 1999). 

De fet, l’Espanyol es va adaptar molt més fàcilment al nou context polític, ja que 

comptava amb la simpatia dels insurrectes. La proclamació de la II Repúlica va 

esdevenir un focus de conflicte per al club fundat per Ángel Rodríguez. La majoria dels 

dirigents de l’entitat simpatitzaven amb les dretes, de manera que van ser perseguits i es 



24 
 

van haver d’exiliar. Per aquest motiu, amb l’arribada de Francisco Franco al poder, 

l’Espanyol va comptar amb el vist-i-plau de les institucions del règim i el Barça passaria 

a ser el centre de les ires en l’àmbit esportiu de la dictadura (Sobrequés, 1998). 

La temporada 1939-1940, l’Espanyol ja va treure rèdit de la situació favorable i va 

aconseguir guanyar la Lliga Catalana i, tot i que va arribar al derbi de l’última jornada a 

Les Corts sent campió de la competició, hi va haver aldarulls de caire polític amb els 

aficionats culers. Una entrada dura d’un futbolista blanc-i-blau va provocar les ires de 

l’afició blaugrana, i diversos aficionats van saltar al camp amb símbols d’Estat Català i 

crits de “feixistes! Sou uns feixistes!”. La reacció no es va fer esperar, i un grup de 

milicians de la FAI van entrar al terreny de joc armats amb fusells per protegir els 

jugadors visitants i acompanyar-los als vestidors. (Solé, Finestres, 2006) 

Més tard, l’Espanyol va aconseguir guanyar la Copa del Generalísimo la temporada 

1939-1940. El seu president, Genaro de la Riva, va escriure una carta a la Generalitat on 

explicava que ell era el president del club per “evitar que el Real Club Deportivo 

Español pudiera llegar a ser dirigido por gentes antiespañolas”. (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

En el context sindical de la Guerra Civil, els futbolistes decideixen organitzar-se  

independentment i el 30 d’agost de 1936 constitueixen el Sindicat Professional de 

Futbolistes. El Barça, per la seva banda, havia de fer mans i mànigues per sobreviure 

econòmicament després de la dràstica pèrdua de socis en el context de la guerra. Per ser 

més fort, el club va decidir que havia de dotar de més representació els seus socis, ja 

que la situació impedia celebrar les assemblees amb normalitat. Per això, van entrar a 

formar part del comitè tres exdirectius, Francesc Xavier Casals, Agustí Bo i Paulí 

Carbonell, en caràcter de representants dels socis blaugranes (Solé, Finestres, 2006). 

La temporada oficial va començar el 6 de setembre de 1936, però dies abans el Barça i 

l’Espanyol s’havien enfrontat en un partit amistós que va servir per encoratjar equips 

com el Sabadell, el Girona o el Granollers, a recuperar la seva normalitat. El 13 de 

setembre, a l’estadi de Montjuïc, les Milícies Antifeixistes van organitzar un 

esdeveniment esportiu en què el Barça i l’Espanyol es van enfrontar en un partit de 45 

minuts que es va emportar per la mínima el conjunt blanc-i-blau. Val a dir, però, que la 

quarta part dels diners recaptats van anar destinats a recuperar la malmesa economia del 

club blaugrana (Solé, Finestres, 2006). 

Uns dies més tard, el 13 d’octubre, en col·laboració de nou amb les Milícies 

Antifeixistes, el camp de Les Corts va ser l’escenari d’un partit que va enfrontar una 

selecció catalana amb una de valenciana. El més destacat d’aquell matx va ser que el 

capità de Catalunya i del Barça, Ventolrà, i el del combinat valencià, Iruraspe, es van 

dirigir al president Companys per demanar l’alliberament del porter Ricardo Zamora, 

empresonat a la Modelo de Madrid per les seves suposades idees feixistes que els dos 

esportistes van negar. De fet, es va estendre el rumor de què Zamora havia mort, però 

gràcies a les gestions de l’ambaixada argentina i de Lluís Companys, va ser alliberat i va 
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marxar a Niça, on es va trobar amb el seu amic Josep Samitier, que també havia estat 

empresonat pels anarquistes. (Solé, Finestres, 2006). 

La participació del Barça en actes de caire polític va ser constant, i el comitè era 

totalment conscient de què l’entitat havia de ser fidel a la seva història. Partits benèfics 

per ajudar les víctimes, commemoració de l’11 de setembre, cessió de material esportiu 

a Ford Motor Ibèrica, cedir el camp d’entrenament a jugadors mallorquins, navarresos i 

aragonesos refugiats... Van ser algunes de les moltes mostres de solidaritat del club 

durant el conflicte bèl·lic (Solé, Finestres, 2006). 

Per combatre la crisi econòmica, el Futbol Club Barcelona va trobar una gran 

oportunitat en una gira americana impulsada per l’empresari Manuel Mas Serrano, que 

vivia a Mèxic. El contracte suposava un ingrés de 15.000 dòlars dels Estats Units lliures 

d’impostos i les despeses de l’estada totalment pagades. La gira es va produir en un 

moment molt poc engrescador, després dels fets de maig de 1937, en què els comunistes 

del PSUC i la Generalitat s’enfronten als anarquistes i el POUM amb un balanç de 280 

morts. Era un escenari propici per abandonar uns dies la ciutat, doncs. La gira duraria 

cinc mesos i permetria eixugar els deutes del club.  

El Barça va afrontar la gira a Mèxic com una gran oportunitat esportiva, però la seva 

presència també tenia una important vessant política. El president de la nació 

centreamericana, el general Lázaro Cárdenas, era simpatitzant de les idees republicanes 

que es veien amenaçades per la insurrecció militar a la Península Ibèrica. Per això, va 

enviar un home de confiança, López Maganda, al consolat català i va proposar al 

president del govern espanyol, Largo Caballero, i al de la Generalitat, Lluís Companys, 

que el Barça fes l'esmentada gira. El govern central veia amb bons ulls que el club 

blaugrana representés la República a l'estranger, però Companys volia que el Barça 

actués com a ambaixador de la Generalitat. La Federació Espanyola va acceptar, però 

qui va posar problemes va ser la Federació Catalana, ja que estava controlada pel 

Comitè de les Milícies Antifeixistes, que volia el protagonisme que se li atorgava al 

Barça. El club, però, va poder fer la gira gràcies al recolzament de la Generalitat (Solé, 

Finestres, 2006). 

La gira va suposar un bany de masses per l'expedició del Futbol Club Barcelona, i una 

perfecta evasió de la situació que s'estava produint a Catalunya i el conjunt de l'Estat 

espanyol. La representació política va ser un èxit, el Barça va despertar la il·lusió de 

catalans emigrats a terres mexicanes i, a més, va visitar l'Orfeó Català i el Círculo 

Español, satisfent així els governs de la República i de la Generalitat. La gira va tenir 

una recaptació tan favorable a les taquilles que Rossend Calvet i l'empresari Mas 

Serrano van prorrogar el contracte i, per tant, allargar l'estada del Barça. La gira 

americana tindria una segona aturada als Estats Units, on el futbol no era, ni molt 

menys, tan popular, però va servir per engreixar una mica més els ingressos del club. A 

nivell polític, el Barça va ser rebut amablement per l'ambaixador espanyol, Fernando de 

los Ríos. (Solé, Finestres, 2006). 
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S'apropava, però, l'hora de deixar enrere les rebudes i donar pas al comiat de les terres 

americanes. Rossend Calvet, davant d'aquesta situació, va permetre als seus futbolistes 

triar entre quedar-se a Amèrica exiliats o tornar cap a casa. 9 dels 20 expedicionaris van 

decidir tornar a casa, uns altres 9 es van quedar a Mèxic i els 2 restants es van exiliar a 

França. El club mai ho va considerar una deslleialtat. Quan el Barça va arribar a 

Catalunya, va ser molt ben rebut i la seva tasca a la gira va ser lloada. Però a les 

autoritats franquistes, la gira per Amèrica havia caigut com una galleda d'aigua freda i 

ho van considerar un acte purament polític. Per aquest motiu, el 1939 van suspendre per 

dos anys tots els components de l'expedició excepte Calvet, a qui se'l va suspendre de 

sou i feina per vuit anys. La sanció dels jugadors seria aixecada poc després i la de 

Calvet, reduïda a dos anys (Solé, Finestres, 2006). 

Després de la disputa del Campionat de Catalunya i de la Lliga Catalana la temporada 

1937-1938, que s’adjudica el Barça davant la indiferència general, l’activitat futbolística 

queda totalment suspesa i el curs de la guerra avança cap a la victòria franquista. El 

bombardeig de la ciutat el març de 1938 comporta la mort de milers de persones i la 

destrucció de molts edificis, entre els quals es troba la seu social del Futbol Club 

Barcelona, al carrer Consell de Cent (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 

1999). 

El 1938 el Barça segueix disputant partits amistosos, però els equips als que s’enfronten 

són molt diferents, d’acord amb el context del moment. Es tracta de conjunts com La 

Brigada Internacional Thaelmann, el Leones Rojos o la tripulació del vaixell soviètic 

“Kronstadt”. Per evitar que els partits fossin únicament amistosos, la Federació Catalana 

va voler organitzar una competició entre equips de diverses categories. El torneig 

afavoria els equips petits i no era gens rendible pels clubs grans, però van acceptar com 

a gest de solidaritat. Es tractava de la Lliga Catalana, una competició amb deu 

participants –entre ells Barça i Espanyol- que es va disputar entre el 27 de març i el 28 

d’agost de 1938. L’equip blaugrana va guanyar la competició amb claredat. (Solé, 

Finestres, 2006). 

El 4 de setembre del mateix any, es disputa l’últim partit amb l’equip titular blaugrana, 

ja que després només ho podria fer el conjunt reserva al Torneig Ciutat de Barcelona. 

L’esclat de la batalla de l’Ebre va paralitzar el país i, en conseqüència, la ciutat de 

Barcelona. Va ser una lluita de 115 dies, i l’escassetat de recursos energètics va fer que 

fos tota una odissea, fins i tot, anar a treballar. A més, l’afició culer va rebre una notícia 

demolidora anímicament: el davanter Ángel Arocha, un ídol del barcelonisme entre 

1926 i 1933, va morir en aquell combat ferotge. El resultat de la batalla de l’Ebre fou 

una sagnant derrota republicana bàndol republicà la tardor de 1938 que marcaria el 

desenvolupament de la Guerra Civil fins al final, marcant una tendència molt favorable 

per l’exèrcit insurrecte (Solé, Finestres, 2006). 

El final de la guerra s’acostava, i el Barça, més que un club esportiu, s’havia convertit 

en una entitat plena d’obligacions socials, militars i morals, de manera que s’havia vist 

forçat a assumir compromisos com les cessions de les instal·lacions o de materials 
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destinades al lleure dels militars. Les tropes franquistes ocuparien Barcelona el 26 de 

gener de 1939. i, miraculosament, els representants del Futbol Club Barcelona, com 

Rossend Calvet o Manuel Torres, i la seva retòrica, aconsegueixen que els militars no 

ocupin el camp de Les Corts. Tot i que van respectar l’estadi, els militars van convertir 

la seva rodalia en un aparcament per a tancs, camions, cotxes...  I posteriorment,  les 

autoritats del règim sotmetrien el club a una mena de “desintoxicació” per eliminar el 

“dimoni roig” que havia predominat entre el barcelonisme. L’exemple més immediat va 

ser la imposició, el 31 de gener de 1939, del castellà com a llengua oficial del club. 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 
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2.3 El Futbol Club Barcelona durant el franquisme 

2.3.1 Els primers anys del règim 

El resultat de la Guerra Civil va portar a Catalunya uns anys de negror asfixiant. El 

franquisme volia eliminar qualsevol indici de catalanisme i el nivell de vida de la 

població disminueix dràsticament. En aquesta etapa de crisi i d'explotació laboral, el 

futbol torna a erigir-se com un bon factor de distracció i abstracció de la crua realitat, i 

el debat esportiu substitueix el debat polític, totalment censurat. El Barça es convertiria, 

en aquest context, en un símbol d'identitat nacional al que els seguidors s'aferraran per 

suportar la dictadura. Per aquest motiu, a la publicació Catalunya Cultura el gener-

febrer de 1987, l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán va qualificar el Futbol Club 

Barcelona com “l’exèrcit desarmat de Catalunya” i va dir que “gairebé l’endemà de 

l’acabament de la Guerra Civil, molts catalans que volien continuar essent-ho, van 

considerar que la millor manera de demostrar-ho era fent-se socis del Club de Futbol 

Barcelona. Era menys arriscat que militar en la clandestinitat contra el franquisme i 

permetia exhibir a plena llum una condició discrepant, dissident que en diem ara, 

tolerada pel sistema franquista”. (Osúa, 2018). 

El president del club després del conflicte armat serà inicialment Enrique Piñeyro 

Queralt, Marquès de la Mesa de Asta, inconfusiblement franquista designat a dit pel 

Comitè Olímpic Espanyol i el Consell Nacional d'Esports. Tot i això, la seva figura serà 

clau per fer remuntar l'entitat, fins a convertir-se en un culer més. Ara bé, amb un 

objectiu clar: espanyolitzar el Futbol Club Barcelona (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

La nova junta directiva també organitza partits benèfics, però aquesta vegada els fons 

anaven destinats a les organitzacions juvenils de FET i de les JONS. El Barça, a més, es 

veu obligat a omplir-se de simbologia franquista i van passar a cobrar la meitat de 

l'abonament als socis que havien participat a la guerra en el bàndol insurrecte. A partir 

de la temporada 1940-1941, l'economia del club comença a ser estable i es pot permetre 

pagar gairebé la totalitat de les nòmines dels futbolistes i fer nous fitxatges. Precisament 

el 1941, el club rep una comunicació de la Jefatura Provincial de Propaganda per 

canviar el seu nom i ajustar-lo millor a les preferències del règim. La petició consistia 

en què el club passés a ser el Club de Fútbol Barcelona. Tot i que inicialment la 

directiva dubta, finalment ho accepten i l'escut passa de tenir les quatre barres de la 

senyera a tenir-ne nomes dues (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

A l’inici del règim, a més, la persecució que patia el Futbol Club Barcelona pel seu 

catalanisme confés es contraposava, totalment, amb el tracte que rebia el seu gran rival a 

la ciutat, l’Espanyol. El club blanc-i-blau era exaltat per les autoritats franquistes i es 

ressaltava el seu compromís amb la nació. A més, es destacava el seu passat, ja què 

l’Espanyol havia estat capaç de superar uns anys de República en què els seus valors 

espanyolistes eren perseguits per la societat catalana (Solé, Finestres, 2006). 
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Tot i la pèrdua d'identitat, el nombre de socis augmenta i es planteja l'ampliació del 

camp de Les Corts. A més, la temporada 1941-1942 del Barça és una muntanya russa 

esportivament, ja que és a punt de baixar a segona a la Lliga però, en canvi, aconsegueix 

guanyar la Copa del Generalísimo. La celebració del títol omple els carrers de banderes 

blaugranes, però els seguidors no s'atreveixen a fer voleiar les senyeres. En acabar la 

temporada, Piñeyro dimiteix de la presidència, ja que considera que ha acabat la seva 

feina, però des de Madrid no s'accepta la seva renúncia. En aquell moment es crea la 

División Azul i Piñeyro publica una nota de premsa on explicita el suport del Futbol 

Club Barcelona a la legió de voluntaris (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 

1999). 

Tot i els esforços per espanyolitzar el club, el Barça és rebut de manera hostil als camps 

de l’Estat. Era l’enemic a batre pel seu catalanisme, i la premsa madrilenya l’especial 

ànim de revenja. A la primavera de 1943 es produeix un dels episodis més alliçonadors 

de la història del club. Després de què el Barça superés 3 a 0 el Reial Madrid a les 

semifinals de la Copa, les autoritats franquistes van decidir multar el club català per 

considerar excessiva l’exaltació dels aficionats locals amb els seus jugadors i, a més, va 

negar al Futbol Club Barcelona la possibilitat de passar l’eliminatòria (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El modus operandi emprat per remuntar l’eliminatòria va ser posar els instruments de 

l’Estat mans a l’obra per la causa. La premsa madrilenya es va dedicar a fomentar 

l’antibarcelonisme i, per tant, l’anticatalanisme per fer del camp del Reial Madrid una 

olla a pressió. El règim, però, havia d’assegurar la seva victòria, de manera que els 

jugadors culers van rebre una inesperada visita als vestidors. Es tractava del Director 

general de seguretat, José Finat y Escrivá de Romaní, que va deixar clar que “alguns 

formaven part del Barcelona per la generositat del règim que els havia perdonat la seva 

manca de patriotisme” (Burns, 1999). 

El vestidor va encaixar aquelles paraules com una clara amenaça a la seva integritat. A 

més, van pensar que si sortien a guanyar, el seu futur a la Lliga espanyola es 

complicaria sobre manera. Per això, l’11 de juny de 1943, el Madrid va superar el Barça 

amb un 11 a 1, enfrontant-se a un equip de jugadors amenaçats per la policia i amb el 

vist-i-plau de la premsa i els estaments oficials. El seguidor culer marcaria aquell dia 

com una de les majors humiliacions de la història (Burns, 1999) 

Tres dies més tard d'aquesta humiliació, Enrique Piñeyro presentaria la seva dimissió, 

aquest cop irrevocable. En aquell moment, l'únic periodista que explica el que de debò 

va succeir en aquella eliminatòria és un jove periodista de la Falange, Juan Antonio 

Samaranch, que és felicitat pel Futbol Club Barcelona i, conseqüentment, sancionat amb 

la retirada del carnet i la prohibició de tornar a escriure (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

Durant els primers anys de franquisme, el sistema econòmic establert, i fallit, de 

l'autarquia va empobrir a marxes forçades el nivell de vida de la població, però no així 

el dels futbolistes, que van començar a obrir una escletxa important entre els seus sous i 
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els de la major part de la societat. El futbol segueix en auge, i la temporada 1943-1944 

el Barça arriba a la xifra de 20.000 socis. Aquell 1943, Josep Antoni de Albert 

Muntadas substitueix el Marquès de la Mesa de Asta, però només dura un mes al càrrec 

ja que serà nomenat vicepresident de la Federació Catalana. El seu substitut fou el 

coronel Josep Vendrell, que volia dirigir el club amb autoritat per evitar més 

humiliacions com la de l'11 a 1 a Madrid (Barnils, Finestres, López, Sabartés, 

Torrecilla, 1999). 

L'any següent, Nicolau Casaus crea la Penya Solera, la primera penya des de la fi de la 

Guerra Civil, que esdevé el tret de sortida a un intens moviment penyístic culer que 

servia per enfortir els vincles amb el club pels simpatitzants que no eren socis. La 

creixent popularitat del Barça portarà a una nova remodelació del camp de Les Corts. El 

punt culminant del renaixement del Barça es produeix el 13 de maig de 1945 quan, 

gràcies a la infusió de confiança de l'entrenador Josep Samitier, el Barça aconsegueix 

guanyar novament el títol de Lliga setze anys després (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

L’any següent, el 1946, es consolida la rivalitat amb el Sevilla, un club en plena 

esplendor esportiva. Després de perdre la Lliga d’aquella temporada a mans dels 

andalusos, el Barça en guanya dues de consecutives, la 1947-1948 i la 1948-1949. A 

més, el club català travessa un moment estable econòmicament que contrasta amb la 

situació a Catalunya, perjudicada pel sistema autàrquic. La tardor d’aquell mateix any, 

Agustí Montal i Galobart es converteix en president del club, prenent el relleu al coronel 

Vendrell. (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

De bon inici, Montal decideix instal·lar la democràcia al club, ja que el president 

passaria a ser decidit entre els directius, i no per assignació directa com fins ara. 

L’entitat blaugrana torna a disputar un partit internacional des de 1940 i decideix fitxar 

dos jugadors estrangers, un fet insòlit durant el conflicte armat i la postguerra. De fet, en 

un partit internacional contra el Tolosa, la CNT reparteix pamflets de propaganda contra 

la dictadura. La vinculació del Barça amb l’oposició del règim, però, no acaba aquí. El 

27 d’abril de 1947, el club participa a les festes d’entronització de la Mare de Déu de 

Montserrat, un acte d’afirmació catalanista i on la llengua catalana es torna a sentir en 

un acte oficial. El Barça s’havia convertit, a més, en un club integrador per les persones 

que arribaven des de fora, un element que ajudava a enfortir el sentiment de pertinença 

dels qui arribaven a Catalunya. (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.3.2 El fitxatge de Ladislau Kubala 

Ladislau Kubala s’erigia com el gran talent futbolístic del moment. Va haver de fugir 

del seu país, Hongria, per culpa de la Segona Guerra Mundial i va anar a parar a 

l’Hongària, un equip format a Roma per futbolistes que han fugit de l’Est. Samitier 

reconeix el talent de Kubala, i mou fils perquè la directiva el pugui fitxar. Dit i fet. El 15 

de juny, Ladislau Kubala fitxa pel Futbol Club Barcelona. El tràmit, però, queda 

encallat i inicialment el futbolista només pot jugar amistosos. El moment esportiu del 
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Barça és prometedor i, a més, aconsegueix 

guanyar la primera Copa Llatina, la competició 

predecessora de la Copa d’Europa que reunia els 

campions de les principals lligues del continent 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 

1999). 

Amb la incorporació de Kubala, el Barça va 

dominar el futbol europeu i el rendiment de 

l’hongarès era espectacular. El 1951, aconsegueix 

la nacionalitat espanyola i, la temporada 1951-

1952, el club aconsegueix una de les majors fites 

de tota la seva història: guanyar les Cinc Copes en 

una sola temporada, tot i que realment són sis: 

Lliga, Copa del Generalísimo, Copa Llatina, Copa 

Duward, Copa Martini Rossi i Copa Eva Duarte Perón. L’eufòria blaugrana està 

desenfrenada, un milió de persones omple els carrers de la ciutat per celebrar la fita 

històrica i el Barça esdevé l’enveja mundial, però especialment per la resta d’equips de 

l’Estat. En aquest moment de dolçor, Agustí Montal deixa la presidència del club i el 

succeeix Enric Martí Carretero. Tot i la bonança, el Barça denuncia a la Federació un 

tracte de favor de l’Hisenda Espanyola al Reial Madrid pel que fa a les tributacions d’un 

i altre equip, més elevades pel Barça a judici dels directius culers. El reclam, però, 

queda desatès. La polèmica amb Espanya només acabava de començar. El Barça era 

profundament odiat fora de Catalunya, amb tots els mitjans de comunicació estatals en 

contra, per tenir jugadors estrangers i no només espanyols. La cirereta a aquesta situació 

la posaria la Federació Espanyola que, inexplicablement, decideix que sigui el València 

qui representi la Lliga espanyola a la Copa Llatina, tot i que el campió havia estat el 

Futbol Club Barcelona (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999).  

Una fita important de l’època és la construcció del Camp Nou. L’èxit aclaparador del 

Barça havia provocat que el camp de Les Corts hagués quedat petit, i el 28 de març de 

1954 es comença a aixecar el nou temple blaugrana amb un cost de 300 milions de 

pessetes, una operació que perjudicaria greument l’economia del club, causant una 

profunda crisi econòmica poc després de ser inaugurat, i que, a més, el finançament de 

la junta directiva per construir-lo és poc clar i genera dubtes entre l’afició. Val a dir, 

també, que havia de portar el nom del fundador Hans Gamper, però les autoritats 

franquistes no ho van admetre. El nom oficial va ser “Estadi del Futbol Club 

Barcelona”, tot i que popularment de seguida va ser conegut com el Camp Nou. 

(Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.3.3 L’esperpèntic cas Di Stéfano 

Mentre a Espanya la situació futbolística era tal i com l’explicava en l’anterior apartat, 

un fenomen estava naixent a Colòmbia. Al Millonarios, un jugador argentí anomenat 

Ladislau Kubala amb la samarreta del Barça. 
/ Wikimedia Commons 
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Alfredo Di Stefano va destacar per sobre de 

la resta de jugadors sud-americans. Com 

amb Kubala, Josep Samitier, que feia les 

funcions de director tècnic, va quedar 

enlluernat amb el talent de Di Stefano, però 

en aquesta ocasió no va ser l’únic que va 

posar els ulls sobre aquesta estrella 

emergent. Santiago Bernabéu, president del 

Reial Madrid, també s’havia meravellat 

amb l’argentí. A partir d’aquí, començaria 

una guerra als despatxos que canviaria la 

història entre aquests dos clubs (Burns, 

1999). 

El Barça tenia el fitxatge encarrilat, Di 

Stefano ja havia aterrat a Barcelona i la 

dupla amb Kubala semblava un fet. Però, 

mentre el club català va aconseguir arribar 

a un acord amb River Plate, club que tenia 

els drets del futbolista, mentre que el Reial 

Madrid es va afanyar a negociar amb el 

Millonarios, amb qui el Barça no va aconseguir tancar un acord o bé per la poca 

destresa del president Martí negociant o bé per inferències polítiques que no han pogut 

ser demostrades. En tot cas, davant d’aquest conflicte, la Federació Espanyola decideix 

prohibir la incorporació de futbolistes estrangers però això no inclou Di Stefano, i 

l’organisme estableix que Barça i Reial Madrid compartissin els drets del jugador. 

D’aquesta manera, quedava establert que el club blanc tindria Di Stefano a la seva 

plantilla les temporades 1953-1954 i 1956-1957 mentre que el club blaugrana comptaria 

amb l’argentí les temporades 1954-1955 i 1957-1958. Una setmana després de signar 

l’acord, però, Martí va dimitir a causa de la decepció barcelonista amb la gestió del 

fitxatge i la decisió estranya de la federació, i la directiva en funcions va decidir trencar 

l’acord, així que Di Stefano va ser únicament propietat del Reial Madrid (Burns, 1999). 

El fitxatge de Di Stefano va tenir conseqüències immediates. El Reial Madrid va 

guanyar la Lliga la primera temporada de l’argentí, fet que donaria el tret de sortida a 

una etapa d’èxits blancs, en què serien capaços de guanyar cinc Copes d’Europa 

consecutives. Des del punt de vista barcelonista, els èxits del Reial Madrid no eren una 

casualitat, sinó l’efecte directe de tenir el règim i, per tant, els arbitratges a favor. 

Mentre el Barça era odiat a tot l’Estat, el Madrid era venerat. Una mostra de la 

preferència del dictador pel club blanc va ser la condecoració de l’equip amb l’ordre 

imperial del Jou i les Fletxes per haver guanyat la Copa d’Europa, una distinció que no 

va atorgar al Barça després de guanyar la Copa Llatina. El règim va fer mans i mànigues 

per projectar el Reial Madrid en l’etapa d’obertura internacional i, de fet, els futbolistes 

blancs no se sentien satisfet amb l’ús polític de les seves figures. La televisió, a més, es 

Alfredo Di Stéfano, de fitxatge blaugrana a mite 
madridista. / Wikimedia Commons 
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va convertir en el mitjà per promocionar  el club blanc a final dels anys cinquanta. 

L’ascens del Reial Madrid comportaria que l’Espanyol, a ulls culers, passés a ser un 

rival menor, únicament un derbi ciutadà (Burns, 1999). 

Amb tot en contra, el Barça va perdre la seva grandesa. La principal queixa barcelonista 

era el tracte discriminatori que rebia per part dels àrbitres, factor clau per perdre la seva 

hegemonia. Després de constants polèmiques contra el Reial Madrid o l’Athletic de 

Bilbao, es va produir l’escàndol arbitral més gran viscut en contra del Futbol Club 

Barcelona. Va ser l’any 1970 i el protagonista va ser el col·legiat basc Emilio Guruceta 

en un duel Barça-Madrid de quarts de final de la Copa. Quan el Barça dominava el 

partit 1-0 i tenia a prop el segon gol, Guruceta va assenyalar un penal inexistent a favor 

del conjunt blanc. L’afició del Camp Nou va esclatar, amb crits i una pluja de 

matalassos,i jugadors com Rexach o Reina es van negar a seguir jugant. La situació va 

resultar en una invasió de camp pacífica, el terreny de joc es va omplir de banderes, de 

crits a favor del Barça i no hi va haver ni rastre de violència. De cop, l’estadi s’havia 

convertit en un clam popular festiu, l’afició es va revoltar. Simbòlicament, es va 

associar la queixa culer com una resurrecció de la Catalunya sotmesa. El partit, 

lògicament, es va haver de suspendre, però el “cas Guruceta” va ser un esdeveniment 

clau per la reafirmació del club (Burns, 1999).  

Sobre aquest escàndol, Manuel Vázquez Montalbán va descriure a la seva crònica 

“Noche de amor y guerra en el Camp Nou”, publicada a la revista “Triunfo” el 13 de 

juny del 1970, l’ambient viscut aquella nit a l’estadi del Barça després de veure’s 

greument perjudicat per l’arbitratge: “El público grita, aplaude, jalea el “Barça, Barça, 

Barça!” por encima de la derrota que ya asumen, pero paladeando la victoria estética y 

moral de una noche en la que el público cree hacer justícia, cree haber vencido por 

encima del Comité de Competición, de la Real Federación Española y de unos cuantos 

etcéteras”. (Osúa, 2018). 

2.3.4 El Barça a la dècada dels seixanta 

El Barça comença la nova dècada amb una greu crisi econòmica, que contrasta amb una 

societat que està veient com es recupera el seu nivell de vida amb el Pla 

d’Estabilització, esportiva i, fins i tot, de prestigi. El president Miró està totalment 

discutit. La seva gestió financera continua sent deficient i fosca, a banda de què amb pes 

seves declaracions favorables al règim no representa a la majoria de barcelonistes. La 

crisi arriba a un punt extrem amb el “plante de Berzosa”, quan els jugadors demanen 

primes abans de jugar la semifinal de la Copa d’Europa. Miró s’hi nega rotundament, i 

els futbolistes decideixen no presentar-se al matx, fet que projecta una imatge molt 

decadent del Futbol Club Barcelona. El president aconsegueix mantenir-se al càrrec fins 

el 1961, quan ja no pot mantenir la mentida de què el club està sanejat econòmicament 

perquè el directiu Viola declara que el Barça depèn de la venda del camp de Les Corts 

per no declarar-se en fallida. El successor de Miró seria Enric Llaudet (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 
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Les vies per sanejar el club van ser, efectivament, la venda del camp de Les Corts i 

també el traspàs del davanter gallec Luis Suárez a l’Inter de Milà, una operació 

milionària positiva econòmicament però que va deixar l’equip culer sense talent a la 

plantilla. Això va comportar que entre 1961 i 1966 el Barça només guanyés dues 

competicions menors, i que es consolés veient que el Reial Madrid havia deixat de 

guanyar Copes d’Europa. Aquell 1966, però, començaria una tradició que es manté a 

l’actualitat: la disputa del Trofeu Gamper. Tot i aquesta crisi esportiva, entre el 1960 i el 

1970, el Barça segueix sent un gran element d’integració per la onada d’immigrants que 

arriben a Catalunya procedents de tot l’Estat. Val a dir, però, que també es viu una 

posició diferent: no tots els immigrants tenen interès per endinsar-se en el Futbol Club 

Barcelona, ni d’integrar-se en general a la cultura catalana, i simpatitzen amb el Reial 

Madrid o l’Espanyol, fet que accentua les diferències entre les seves aficions. El Barça 

és considerat el club amb més importància social de Catalunya per part del president de 

la Generalitat, Jordi Pujol, i es considerat una eina per fer país (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El Barça aconsegueix tornar a ser sòlid econòmicament gràcies a les polítiques austeres 

del president Llaudet, i el 1966 comprarà una petita masia annexa al Camp Nou per 

establir-hi la seu social, un edifici que després es convertiria en l’escola de joves talents 

del club i un dels símbols més preuats pel barcelonisme. Llaudet, però, dimitiria dos 

anys després i seria substituït per Narcís de Carreras, que duraria poc al càrrec. Aquest 

president, però, pronunciaria per primera vegada el “Més que un club” per fer palès e l 

compromís de l’entitat amb la societat. Ho va dir en la seva presa de possessió, i les 

seves paraules es van convertir en l’eslògan més característic del club. De Carreras 

viuria també un dels episodis més recordats pel barcelonisme, l’anomenada “final de las 

botellas”. El Barça i el Reial Madrid van disputar la final de Copa al Bernabéu i, una 

actuació arbitral a favor del conjunt català va provocar les ires madridistes, que van 

reaccionar llençant ampolles als jugadors culers. El Barça guanyaria la Copa i la dona 

del ministre de Governació es va dirigir a Narcís de Carreras amb les següents paraules: 

“el felicito perquè Barcelona també és Espanya, no?” (Sobrequés, 2015). 

La seva renúncia dóna pas a una campanya electoral molt marcada pel catalanisme, fent 

servir únicament el català als seus mítings. Per una banda, Agustí Montal apostaria pel 

“seny” i el continuisme, mentre que Pere Baret optaria per la “rauxa” i la ruptura. 

Montal va aconseguir ser el vencedor de la disputa (Barnils, Finestres, López, Sabartés, 

Torrecilla, 1999). 

Amb Montal a la presidència es produeix l’afer Guruceta abans esmentat, i aquest afer 

provoca que el Barça vulgui capgirar la seva situació d’inferioritat. La pressió 

barcelonista, des de l’afició als principals diaris esportius, provoca que el president dels 

àrbitres, José Plaza, presenti la seva dimissió. Catalunya, a més, es troba en el seu millor 

moment durant el règim. Consolidada econòmicament, ja amb més de 5 milions 

d’habitants i amb el ressorgiment de la cultura catalana amb moments com la celebració 

del Festival Popular de la Poesia Catalana el 25 d’abril de 1970 o la inauguració de la 

Universitat Autònoma de Barcelona l’any següent. Montal, a més, dóna un pas endavant 
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a les seccions amb la construcció del Palau Blaugrana i la Pista de Gel. Aquestes 

operacions, però, van tenir desajustaments econòmics eixugats primer  per la 

Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, i després per la Banca Catalana, 

amb qui el Barça tenia una estreta relació i presidida per Jordi Pujol (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El pes social i polític del club es torna a posar de manifest el juliol de 1972. La Penya 

Blaugrana Manresa organitza la primera trobada de penyes barcelonistes a Montserrat 

gràcies al permís concedit per l’abat, però les autoritats franquistes adverteixen que el 

permís vàlid és el que donen ells. Finalment van concedir el permís però, davant 

d’aquesta mostra d’autoritat, Montserrat es va llevar plena de senyeres. La jornada, 

però, transcorre amb normalitat. El setembre d’aquest mateix any, una  nova mostra de 

catalanitat esvera els ànims franquistes. Manel Vich, la veu del Camp Nou, anuncia per 

megafonia la pèrdua d’un nen en català. Tot i també fer l’anunci en castellà, les 

autoritats del règim demanen explicacions a Montal, que assegura que l’ús del català és 

“la voluntat dels socis”. Davant d’això, els franquistes amenacen amb tancar 60.000 

persones a la presó i, tot i no fer-ho, aconsegueixen que el català no es torni a sentir a 

l’estadi fins el 1975 (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.3.5 Un fitxatge que canviaria la història: Johan Cruyff 

La temporada 1972-1973, la Delegació Nacional d’Esports va autoritzar la incorporació 

de dos jugadors estrangers a cada equip. El Barça ho va aprofitar per fitxar primer Hugo 

“Cholo” Sotil i, posteriorment, el què aleshores era considerat el millor futbolista del 

món, l’holandès Johan Cruyff. Després d’unes negociacions difícils amb l’Ajax, el 

Barça completaria el fitxatge més car de la història en aquell moment i l’holandès 

debutaria al Camp Nou el 28 d’octubre de 1973 amb un doblet contra el Granada que 

esdevindria una de les actuacions individuals més brillants de la història del 

barcelonisme (Sobrequés, 2015). 

L’arribada de Cruyff va suposar la identificació culer amb un nou líder, orfes des de la 

marxa de Kubala. El nombre de socis es va disparar, ningú es volia perdre l’espectacle 

d’El Flaco i, junt amb l’arribada de Migueli, el Barça prometia obrir una etapa brillant. 

Aquest esperonament col·lectiu li serveix a Montal per guanyar les eleccions aquell 

mateix any amb el lema “el Barça, més que un club”. També el 1973, es produeix 

l’atemptat d’ETA contra Carrero Blanco, que acaba amb la seva vida i dóna pas a la 

decadència total del règim. Una depressió franquista que va coincidir amb el moment 

més àlgid del Barça de Cruyff. El 17 de febrer de 1974, el conjunt blaugrana 

aconsegueix sotmetre el Reial Madrid amb un 0-5 al Santiago Bernabéu i guanyar la 

Lliga després de 14 anys (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999).  

La victòria blaugrana desferma l’eufòria culer, i el màrqueting del club es dispara en 

forma de clauers, adhesius, banderes... I aquesta tendència augmenta quan el Barça 

torna a guanyar la Lliga la temporada següent. Els carrers de Barcelona s’omplen de 

joia, i tant el monestir de Montserrat com l’Ajuntament són dos pilars oficials clau a les 
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celebracions. A més, l’assessor a la presidència  del Barça Francesc Sanuy, afirmaria 

que “les celebracions del 75è aniversari del club van ser l’embrió del “Llibertat, 

Amnistia i Estatut d’Autonomia”. Aquesta celebració és el tret de sortida d’un munt 

d’actes que mostren el lligam del club amb Catalunya. Un dels actes centrals del 75è 

aniversari és l’estrena del Cant del Barça amb motiu de dotar el club d’un himne propi. 

A l’estadi, però, no només sona el nou himne del Futbol Club Barcelona. També sona 

El cant de la senyera, un fet que altera la policia. La commemoració es converteix en 

una oda al club i al catalanisme, ple de sardanes, danses, exposicions, 

activitats...(Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

La tensió amb la Federació Espanyola 

segueix el 1975, l’última Lliga del 

franquisme. El Barça esperava obtenir la 

doble nacionalitat de Sotil per poder 

inscriure Johan Neeskens, però el tràmit 

es va fer pregar massa. A més, Cruyff va 

ser injustament expulsat a Màlaga i es va 

negar a sortir fins que el va haver 

d’empènyer la policia. El Barça va 

mostrar-se furiós amb la consigna de 

perjudicar-los que observaven des del 

màxim organisme futbolístic estatal. El 

març d’aquell any, el Barça aprova la 

oficialitat com a llengua del club i el 20 

de novembre, mor Francisco Franco 

Bahamonde. El Barça, després de donar 

el condol de manera oficial, es prepara 

per omplir el Camp Nou de senyeres i el 

partit idoni pels aficionats fou el Clàssic 

contra el Reial Madrid el Dia dels Sants 

Innocents. Amb el gol de la victòria de 

Rexach, el camp s’omple d’un miler de senyeres que alguns barcelonistes havien regalat 

amb el corresponent miler d’entrades i aquella mateixa nit el barcelonisme s’omple de 

clams polítics demanant democràcia al club i al país (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

Amb l’arribada d’Adolfo Suárez al poder, s’obre un període decisiu de canvis a 

Espanya. Agustí Montal, reclama en un míting al Palau Blaugrana dut a terme pel PSC, 

la necessitat de què els socis escullin els directius dels clubs amb els seus vots i la 

proposta del sufragi universal al futbol és aclamada. El Barça, però, segueix tenint 

problemes amb la Federació Espanyola tot i el nomenament de Pablo Porta i, després 

d’una polèmica expulsió de Cruyff per adreçar insults al col·legiat que va fer que els 

culers entonessin el Cant dels Segadors i la policia carregués contra aquests, el Barça en 

va demanar la seva dimissió. L’episodi és conegut com l’escàndol Melero, el nom de 

Johan Cruyff, figura clau per entendre els èxits del 
Barça modern. /  Wikimedia Commons 
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l’àrbitre. Per altra banda, a nivell polític, el Barça es posiciona oficialment a favor de 

l’Estatut d’Autonomia (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

La temporada 1977-1978, Agustí Montal anuncia la seva decisió de no presentar-se a les 

noves eleccions a la presidència del club després de dues legislatures. El substitueix 

temporalment el vicepresident Raimon Carrasco i el Barça, junt amb l’Espanyol demana 

als seus socis que vagin a la manifestació de l’11 de setembre de 1977 en reclam als 

drets nacionals de Catalunya en un context de crisi econòmica molt greu, una 

concentració que va aplegar unes 1.500.000 persones. Serviria perquè el 28 del mateix 

mes es produeixi l’acord de Perpinyà, el primer pas per reconstituir la Generalitat 

presidida per Josep Tarradellas (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

2.4. La presidència de Josep Lluís Núñez 

2.4.1 Les eleccions de 1978 i els inicis del nou president 

Les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona després de la renúncia 

d’Agustí Montal a tornar-se a presentar van estar marcades principalment per dos 

circumstàncies. La primera fou la delicada situació econòmica del club, que havia entrat 

en una greu crisi a conjunt amb la situació de la resta del país. L’altra va ser la 

necessitat de donar un impuls a l’equip, ja que 

l’entrenador Rinus Michels no havia estat capaç de 

donar continuïtat a l’impuls que havia suposat 

l’arribada de Johan Cruyff i la dinàmica de l’equip era 

menys positiva de l’esperada (Sobrequés, 2015). 

A les eleccions del 6 de maig de 1978 s’hi presentaren 

el catalanista Ferran Ariño, membre de l’anterior 

directiva que apostava per la continuïtat; Josep Lluís 

Núñez, un important constructor sovint criticat per 

l’urbanisme barceloní i que apostava per l’apoliticisme 

del club; i Nicolau Casaus, que tenia el suport de la 

massa social més progressista del barcelonisme. La 

victòria va ser per Josep Lluís Núñez, que es va 

aprofitar de la divisió de vot dels seus dos oponents, ja 

que ells es dirigien a un sector de l’afició amb un 

posicionament similar (Sobrequés, 2015). 

La campanya de Núñez es va centrar en ressaltar la seva manca de relació ni amb la 

política ni amb els bancs, mentre que va assenyalar Ariño per ser de Convergència. A 

més, la despesa a la campanya va ser molt desigual. Mentre Núñez es va gastar 90 

milions de pessetes, Ariño només en gasta 3,5. La victòria del constructor va 

desembocar en un episodi de tensió entre barcelonistes. Mentre Núñez va ser increpat 

pels seus detractors amb crits de “feixista” i van entonar “Els Segadors”, mentre que els 

partidaris del nou president van respondre amb el “Cara al sol” i crits al contrincant 

perdedor de “Se ve, se ve, Ariño es del PC” (Barnils, Finestres, López, Sabartés, 

Torrecilla, 1999). 

L’arribada de Núñez suposava un canvi dràstic en el perfil de president del Barça que 

s’havia viscut anteriorment. Es passava d’uns presidents burgesos vinculats amb la 

indústria tèxtil a l’entrada del Futbol Club Barcelona a la indústria constructora i 

hotelera de la mà d’un plebeu que havia aconseguit fer fortuna gràcies a la seva feina, 

un model d’èxit a nivell social. Era especialment remarcable la seva fixació contra 

Convergència i la seva simpatia pel PSC, la seva poca vinculació amb el lema “més que 

un club” i en canvi sí per “Un Barça triomfant” i la seva preferència per veure banderes 

blaugranes en comptes de senyeres a l’estadi. En definitiva, Núñez apostava per buidar 

Josep Lluís Núñez, el president més 
longeu de la història del Barça. /  
Wikimedia Commons 

 



39 
 

el club de càrrega política i centrar-se en l’àmbit econòmic, així com el domini de les 

penyes per acostar-se a la part més humil del barcelonisme (Miravitllas, 2013). 

Sobre la figura de Núñez, Vázquez Montalbán va dir a la seva crònica “Quo Vadis 

Barça”  (Treball, 17 d’agost de 1981) que “representà un cop greu a la significació 

nacional del club” i “el Barça de Núñez, el Barça de la Transició, és també el Barça de 

la desidentificació” (Osúa, 2018). 

Els vincles del Futbol Club Barcelona amb Convergència Democràtica contra els que 

Núñez volia lluitar es remunten al novembre del 1974 a Montserrat, moment en què 

neix el partit dels convergents coincidint amb l’aplec barcelonista per commemorar el 

75è aniversari del club. De seguida el partit liderat per Jordi Pujol va veure en el Barça 

un gran actor per impulsar el catalanisme, un oasi en el franquisme on es permetia una 

certa llibertat d’expressió (Miravitllas, 2013). 

Les mesures econòmiques del nou president per sanejar la delicada situació econòmica 

del club consisteixen descartar la petició de més crèdits bancaris i demanar un sacrifici 

als socis: avançar una anualitat de l’abonament de les localitats que el club tornaria en 

les cinc temporades següents, així com avançar els diners per les targetes d’aparcament. 

Mentre els seus partidaris ho consideren una genialitat, els seus detractors ho veuen com 

un abús. Esportivament, el 1978 marxa Johan Cruyff i el president fa el seu primer 

fitxatge: Hansi Krankl, una operació de 135 milions de pessetes. També es produeix la 

sortida de l’altre ídol Johan Neeskens per la sortida del darrere (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

L’oposició de Núñez comença a moure fils per desacreditar el president, acusant-lo 

d’irregularitats darrere del seu imperi immobiliari i demostrant que entre 1970 i  1978 

havia estat soci de l’Espanyol. A més, també se’l vinculava amb Alianza Popular. Amb 

la consecució del seu primer títol com a president, Núñez no pot evitar la barreja de 

futbol i política. El Barça havia guanyat la Recopa d’Europa i la celebració del títol a la 

plaça Sant Jaume va incloure crits de “Volem Estatut!” impulsats per les paraules de 

Tarradellas: “Desitjo que mantingueu aquesta fidelitat i el mateix entusiasme per quan 

arribi l’altra victòria, la de l’Estatut”. També es van poder sentir crits de “Neeskens sí, 

Núñez no” (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

Davant d’aquesta situació, Núñez s’enfonsa perquè veu que l’oposició cap a la seva 

figura és constant, i decideix convocar eleccions, però gràcies al suport incondicional de 

les penyes, se’n desdiu. El 23 de juliol de 1979, el Barça s’adhereix a la demanda de 

l’Estatut de Catalunya que s’ha redactat a Sau i, en una nota oficial, es considera el 

Barça com “una branda d’un gran arbre que és Catalunya”. Per la seva banda, 

Tarradellas vol acabar la seva presidència amb un acte de reconciliació entre Josep Lluís 

Núñez i De Carlos, el president del Reial Madrid, que havien trencat les seves relacions 

després d’haver-les començat amb bon peu quan aquest va succeir i Santiago Bernabéu 

després de morir. El 20 de març de 1980, seria Jordi Pujol el nou president de la 

Generalitat després de sorprendre totes les enquestes (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 
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La dècada del 1980 comença esportivament amb moviment a la plantilla del Barça. Es 

fitxa Kubala com a nou entrenador i es fitxa Quini i Alexanko, aquest segon el 

futbolista espanyol més car fins aleshores, fet que trenca el mercat futbolístic nacional. 

A més, es rumoreja que el Barça vol fitxar Bernd Schuster, un futbolista alemany que 

està destacant al Colònia. Efectivament, el club completa el seu traspàs en detriment de 

Krankl, que abandona el Barça (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El 1981 comença amb dos successos de suma importància; un per la història d’Espanya, 

l’altre per la del Barça. El 23 de febrer tindria lloc el cop d’Estat d’Antonio Tejero, que 

no s’arriba a concretar, i una setmana més tard, l’1 de març, el davanter del Barça, 

Enrique Castro Quini, seria segrestat a mans del Batallón Catalano-Español, que es 

passaria a dir Partido Revolucionario Español, perquè “un equipo separatista no puede 

ser campeón de la Liga española”. S’aconsegueix alliberar el futbolista, però la 

commoció a la plantilla fa que la Lliga s’esvaeixi. L’equip, però, aconseguiria guanyar 

la Copa, fet que tornaria la il·lusió als barcelonistes. La temporada següent, el Barça 

també perdria la Lliga, però aquesta vegada deixant-la escapar de manera absurda a les 

últimes jornades quan la tenia pràcticament guanyada. Aquella temporada 1981-1982, 

com l’anterior, la salvaria un altre trofeu, aquesta vegada la consecució de la segona 

Recopa del club (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

L’estiu del 1982, el Barça viu unes dures negociacions a l’Argentina per tancar el 

fitxatge del millor jugador del món aleshores: Diego Armando Maradona. L’operació 

exigia un esforç econòmic que no va ser ben vist a una part de la societat catalana que 

estava patint els efectes de la crisi. Aquell mateix estiu, Espanya acull el Mundial i el 

Camp Nou n’és la seu inaugural i s’estrena el Miniestadi destinat als equips inferiors. 

Tot i que la temporada 1982-1983 havia de ser il·lusionant amb l’arribada de Maradona 

i de l’entrenador César Luis Menotti, les polèmiques amb l’astre argentí i el cas Quini, 

que acaba amb la decisió del futbolista de no fer més sang dels seus segrestadors en 

veure que són tres desesperats, un fet que no agrada a Núñez que esperava treure’n una 

indemnització i el porta a precipitar la seva marxa del Barça, fan que no sigui una bona 

campanya, únicament salvades per la consecució de la Copa del Rei i la Copa de la 

Lliga. El pas de Maradona pel Barça conclouria la temporada següent ja que, infeliç a 

Barcelona i sense haver complert les expectatives, decideix fitxar pel Nàpols (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

La temporada 1985 es produeix un dels desencisos més grans del barcelonisme: la final 

de la Copa d’Europa perduda a Sevilla contra un dèbil Steaua de Bucarest. El fet de no 

haver guanyat encara el màxim trofeu continental pesa a la moral barcelonista, que viu 

unes temporades de travessa pel desert, i fa que creixi l’oposició contra Núñez, 

assenyalat per un sector de l’afició pel mercantilisme del club i la seva política interna 

dictatorial. Neix el GOB (Grup d’Opinió Barcelonista) i  els últims quatre presidents del 

Barça emeten un comunicat en contra del constructor. El GOB demana que es 

convoquin eleccions i existeixen sospites de que fos Jordi Pujol un dels qui estigués 

darrere del col·lectiu. La campanya opositora contra Núñez arriba fins i tot a la plantilla, 
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que tenen signat un document per demanar-ne la seva dimissió (Barnils, Finestres, 

López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.4.2 Del Motí de l’Hesperia a la tornada de Johan Cruyff i el Dream Team 

La temporada 1987-1988, la plantilla del Futbol Club Barcelona se sentia descontenta 

amb Núñez ja que consideraven que certes promeses contractuals no s’havien complert, 

i van protagonitzar el capítol conegut com a Motí de l’Hesperia, ja que mentre es 

trobaven concentrats en aquest hotel per jugar contra el Reial Madrid, van publicar una 

nota contra el president i van exposar les seves queixes als periodistes. L’origen de la 

disputa eren unes mesures preses  per Hisenda per combatre el frau fiscal. Els 

futbolistes havien signat dos contractes, i només un es declarava a les autoritats 

tributàries espanyoles per reduir al màxim els impostos. Davant d’aquest fet, els 

jugadors es van enfurismar  i van exigir que fos el club qui respongués davant d’aquesta 

situació (Burns, 1999) 

La majoria de protagonistes de l’Hesperia marxen del club,i el president decideix fitxar 

Cruyff d’entrenador i nou jugadors recomanats per l’entrenador de l’Espanyol, Javier 

Clemente, que a priori semblava el candidat a ocupar el càrrec. Tot i així, l’efecte 

Cruyff no evitaria que la Quinta del buitre merengue guanyés la seva 4a Lliga 

consecutiva (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El 1989 era el torn d’unes noves eleccions, i Núñez s’hi dirigia amb la renovació de 

Cruyff i el fitxatge de Ronald Koeman com a principals arguments. Després de que vuit 

candidats presentessin les seves propostes, només dos aconsegueixen passar el tall: 

Núñez i l’economista Sixte Cambra. En aquestes eleccions, Núñez aposta per seguir 

amb el model de “Més que un club” però en l’àmbit social, no polític. Així, promou una 

fundació cultural i augmentar el compromís amb l’educació. Núñez segueix amb la idea 

al cap d’allunyar-se de tota influència possible que arribi de Convergència i l’entorn 

socialista li dóna suport per evitar que Pujol controli el Barça. Així doncs, Cambra era 

el candidat impulsat pel president de la Generalitat i basa la seva campanya en defensar 

el compromís del Barça amb Catalunya i denunciar que Núñez gestioni el club com una 

empresa particular. Després d’una aferrissada campanya, Josep Lluís Núñez torna a 

guanyar les eleccions i és reelegit al càrrec (Barnils, Finestres, López, Sabartés, 

Torrecilla, 1999). 

Després d’aquesta victòria, el Barça comença a posar les bases del que serà el Dream 

Team. La temporada 1989-1990, el Barça va perdre la Lliga i la Recopa però va guanyar 

la Copa del Rei contra el Reial Madrid. Després del partit, el merengue Chendo va 

declarar: “Me duele que la Copa la gane un equipo que no es español”.  La temporada 

següent, el Barça incorporaria l’holandès Ronald Koeman, promesa electoral, i el danès 

Michael Laudrup. I tan claus com aquests fitxatges van ser les incorporacions la 1990-

1991 dels cedits Ferrer i Goikoetxea i, sobretot, la del búlgar Hristo Stòitxkov. A això 

s’hi ha de sumar els debuts de jugadors del filial, com Josep Guardiola. Els resultats 
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d’aquest gran conjunt no es van fer esperar i aquella mateixa temporada ja van 

aconseguir guanyar la Lliga (Sobrequés, 2015). 

El camí eixit del Barça de Johan Cruyff el portaria a disputar la històrica final de Copa 

d’Europa a l’estadi londinenc de Wembley contra la Sampdoria. Ronald Koeman 

marcaria de falta a la pròrroga el gol que donaria, per primera vegada a la seva història, 

el màxim títol continental al conjunt català un 20 de maig de 1992. La fita faria que 

Jordi Pujol i Pasqual Maragall coincidissin en què era la millor manera de donar el tret 

de sortida als Jocs Olímpics que acolliria Barcelona immediatament després. A la 

celebració de la plaça Sant Jaume, Pep Guardiola va emular Tarradellas amb la frase 

“ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí. Dies més tard, el Barça aconseguiria la Lliga 

amb un fatídic final a Tenerife (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

2.4.3 El començament de la decadència 

Després d’aquest any triomfal, i de rumiar-s’ho unes quantes vegades, Núñez decideix 

tornar-se a presentar a les eleccions i tant l’entorn blaugrana com, fins i tot, la 

Generalitat veuen amb bons ulls que segueixi presidint el club. Les relacions amb Jordi 

Pujol passen per un bon moment, i el Futbol Club Barcelona rep la Creu de Sant Jordi. 

A més, Núñez té el gest cap a CDC de cedir un lloc a la directiva a Sixte Cambra, el seu 

oponent a les eleccions de 1989. No té rival, i el constructor afronta el seu cinquè 

mandat. Un dels seus projectes principals és la creació de la Fundació del F.C. 

Barcelona, un organisme solidari amb l’objectiu de què el club no esdevingui mai una 

societat anònima. L’oposició criticaria la Fundació, ja que hi veuen amagada la intenció 

de sanejar els comptes del club (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El Barça, de la mà d’un Dream Team al què s’hi ha afegit el geni brasiler Romário, 

aconsegueix la quarta Lliga consecutiva, però l’alegria duraria fins el 18 de maig de 

1994. El Barça cau estrepitosament per 0 a 4 contra l’A.C Milan i la figura de Cruyff 

queda assenyalada. L’holandès decideix fer fora de l’equip vaques sagrades com 

Zubizarreta o Salinas, i se li suma la marxa de Laudrup al Reial Madrid o la de Romário 

al Flamengo brasiler a mitja temporada, així com la mala relació entre Cruyff i 

Stòitxkov, que el porta a ser apartat de l’equip. Els problemes, a més, es traslladen al 

terreny de joc literalment. La temporada 1994-1995, la gespa de l’estadi va a càrrec 

d’Hidroplant, empresa de la que Jordi i Marta Pujol i Ferrussola tenien un 15% 

d’accions, però es tracta d’una gespa en mal estat que no arrela bé i es converteix en un 

destorb durant tota la temporada. Com que Hidroplant tenia una estreta relació amb el 

poder, Núñez no permet que des del club es critiqui la gestió d’aquests. Un grup de 

socis, però, denunciarà l’empresa i Ferrussola haurà d’anar a declarar (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

Pujol i Núñez segueixen amb la seva relació d’interessos. Pujol li promet activar el seu 

projecte de ciutat esportiva a Sant Joan Despí però a canvi de què en comptes del 

supermercat que volia construir el president culer en 10 de les 20 hectàrees de terreny, 

construís blocs de pisos. Això, sempre i quan, Pujol fos reelegit. I així ho va ser. Els dos 
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presidents també comencen a planejar com seran els actes de commemoració del 

centenari del club. Pel que fa a la relació de Núñez amb Cruyff, aquesta és cada vegada 

més insostenible la temporada 1995-1996 fins arribar a la seva destitució el 18 de maig, 

a falta de dues jornades per acabar la Lliga, ja intranscendent: s’obre una guerra entre 

els partidaris de Cruyff i els seus detractors. A més, Carles Rexach acceptarà ser 

membre de l’staff de Bobby Robson, el successor de Cruyff, fet que li costarà la seva 

amistat amb l’holandès. A més, el club torna a fer el fitxatge més car de la història 

aleshores, el brasiler Ronaldo, que duraria una temporada, i es viu un procés de 

descatalanització de la plantilla, ja que només segueixen Guardiola i Sergi (Barnils, 

Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

El juliol de 1997 tornaven a tocar eleccions al club blaugrana i, tot i que la popularitat 

de Núñez s’havia ressentit després de l’acomiadament de Cruyff, es va aconseguir 

mantenir ferm i guanyar amb claredat les eleccions, amb un 70% dels vots. L’explicació 

a la seva aclaparadora victòria es troba en el baix perfil del seu contrincant, Àngel 

Fernández, que no satisfeia a l’oposició del president., tot i que nombrosos membres de 

la plataforma Renovació Barcelonista formarien part de la seva precandidatura. 

L’enfrontament entre Núñez i Fernández torna a estar marcat per la política. El 

president del Barça recorda que el seu oponent havia estat militant del Partit Popular, i 

Fernández li respon dient que el club ha d’estar allunyat de la política, mentre que 

Núñez es fotografia amb Jordi Pujol (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 

1999). 

La tardor després de les eleccions, els membres de la candidatura de Fernández 

s’agrupen en el col·lectiu Elefant Blau, que aconsegueix la firma de Johan Cruyff, i 

tenen com a objectiu derrocar el president, acusant-lo de tenir un modus operandi 

dictatorial. Un dels seus caps visibles seria l’advocat Joan Laporta. L’Elefant Blau 

aconsegueix tirar endavant una moció de censura, però els partidaris de Núñez es tornen 

a imposar a les urnes. Amb tot això, els Boixos Nois, creats inicialment el 1981 com a 

grup d’animació, s’havien convertit en un grup neofeixista, i al Camp Nou s’hi podien 

veure esvàstiques entre d’altres símbols ultres. Núñez, però, temia que el grup s’aliés a 

Elefant Blau i, per això, els va deixar actuar amb impunitat, fent servir el vicepresident 

Gaspart com enllaç entre la directiva i el propi col·lectiu. Tot i l’entorn convuls, el 

Barça aconsegueix, de la mà de l’entrenador holandès Louis Van Gaal, guanyar el títol 

de Lliga. De fet, la temporada següent, veient la seva escassa connexió amb els 

aficionats, Van Gaal va voler sintonitzar amb ells afirmant una victòria en un Clàssic és 

un acte d’independència de Catalunya respecte Madrid (Barnils, Finestres, López, 

Sabartés, Torrecilla, 1999). 

La temporada 1998-1999 és important pel club ja que arribarà als 100 anys d’història, 

una fita que mereixeria la gran celebració del Centenari. Núñez té problemes amb Johan 

Cruyff per concertar la data pel seu partit d’homenatge, però el 28 de novembre de 1999 

aconsegueix muntar una emotiva festa a l’Estadi carregada d’actuacions de Serrat, 

l’Orfeó Català, sardanes, castells, però amb l’absència d’ídols del barcelonisme com 

Kubala, Neeskens, Bakero o el propi Cruyff. També va ser absent l’himne d’Els 
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Segadors, un fet que no va agradar a una part del barcelonisme. La nit del Centenari va 

acabar amb una mocadorada demanant la marxa de Van Gaal, immers en una dinàmica 

perdedora. En aquest escenari, Elefant Blau segueix treballant per demostrar que la 

suposada brillant gestió econòmica de Núñez és una farsa. Al president tot li va en 

contra, vol negar el llegat de Cruyff i fins i tot veu com Pujol critica que el Barça no 

tingui pràcticament cap jugador català. Són els últims moments de la presidència de 

Josep Lluís Núñez, i en l’entorn barcelonista s’instaura el debat sobre si el Barça, en els 

22 anys del seu mandat, ha deixat de ser “més que un club” per ser “més que una 

empresa” (Barnils, Finestres, López, Sabartés, Torrecilla, 1999). 

 

El lema del Barça, “més que un club”, sovint en el focus de les polèmiques identitàries del club.  /  Wikimedia 
Commons 
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2.5 El Barça al segle XXI 

2. 5.1 El fanatisme antimadridista del nou president: Joan Gaspart 

La longeva presidència de Josep Lluís Núñez 

arribava a la seva fi, i els aspirants a succeir-lo 

en el càrrec preparaven les seves campanyes de 

cara a les eleccions del 23 de juliol de l’any 

2000. L’oposició de Núñez proposava  Lluís 

Bassat com a candidat, un dels principals 

detractors del constructor i capaç de reunir 

nomes a la seva candidatura com Miquel Roca 

Junyent, Salvador Alemany o Pep Guardiola. 

Per la seva banda, Joan Gaspart, vicepresident 

de Núñez, liderava el bàndol continuista. 

Mentre Bassat, identificat amb el nacionalisme 

català, basava la seva proposta en l’objectiu de 

convertir el Barça en el club més gran del món, Gaspart el rebatia afirmant que l’entitat 

blaugrana ja havia assolit aquest objectiu. Els socis del Futbol Club Barcelona van 

apostar per la proposta continuista i Gaspart es va erigir vencedor de la contesa electoral 

(Miravitllas, 2013). 

El nou president del Barça, com el seu amic i predecessor, també era un home de 

negocis, en aquesta ocasió del gremi hoteler. Es caracteritzava per les seves 

declaracions punyents contra els seus contrincants, per la preferència de la cartera abans 

que la cantera i la voluntat d’acontentar tothom amb els seus posicionaments. De fet, 

una de les seves primeres decisions com a president del club va ser retirar les demandes 

contra Elefant Blau i integrar a la directiva membres de l’oposició i, fins i tot, del Partit 

Popular. D’aquesta manera, l’estructura organitzativa del club es feia difícil de controlar 

amb posicionaments tan allunyats. Però possiblement la característica més pròpia de 

Gaspart era el seu profund antimadridisme. Si ja de per si complia amb l’estereotip de 

culer patidor incapaç de veure els partits amb majors dosis d’emoció, el seu sentiment 

s’extremava contra el gran rival. En un dinar amb el també nou president del Reial 

Madrid, Florentino Pérez, l’hoteler li va deixar clar que “al enemigo, ni agua”. 

Precisament, el president blanc li causaria el seu primer mal de cap com a nou màxim 

mandatari blaugrana: el fitxatge del portuguès Luís Figo, ídol de l’afició, després 

d’efectuar el pagament de la seva clàusula (Miravitllas, 2013).  

Gaspart tenia el Reial Madrid entre cella i cella. Per això, el 2001, en veure el seu equip 

perjudicat per una decisió arbitral al Santiago Bernabéu, el president culer va carregar 

contra l’stablishment polític espanyol: “em vaig sentir envoltat de polítics que sembla 

que gaudeixin i que el Madrid representi el glamour del PP”. A més, va afegir que 

“existe sensación de que España va bien y el Madrid tiene que ir bien” en al·lusió a les 

famoses paraules d’Aznar. També es va adreçar a l’aleshores ministre d’interior, 

Joan Gaspart, un president fugaç. / Wikimedia 
Commons 
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Mariano Rajoy, dient-li que es mesurés al “demostrar la seva passió per uns colors que 

no són els de l’Estat, sinó d’un club”. Aquella temporada, però, va ser un desastre. El 

club no va tenir cap opció de lluitar pels títols amb l’entrenador Llorenç Serra Ferrer, 

conegut com El Generalísimo pel seu afany per manar i la seva semblança física. Per 

rematar-ho, Pep Guardiola marxa a Itàlia per la porta del darrer i Johan Cruyff torna a 

marcar distàncies amb la directiva del Barça (Miravitllas, 2013). 

La segona temporada de Gaspart va ser tan dolenta, aquesta vegada amb Carles Rexach 

com a tècnic. Per això, va decidir purgar la seva directiva, fer fora els càrrecs que havia 

nomenat per ser forçadament inclusiu amb l’objectiu de calmar l’oposició  i fitxar, de 

nou, Louis Van Gaal com a entrenador del primer equip. Però encara es podia anar a 

pitjor. L’equip no aixecava el vol en aquesta tercera temporada i, a sobre, el Camp Nou 

feia el ridícul a nivell mundial rebent Luís Figo amb el llançament d’ampolles de 

whisky, envasos, encenedors i, fins i tot, el cap d’un porc. Gaspart, en comptes de 

disculpar l’afició, va assegurar que el portuguès “s’ho mereixia”. El seu descrèdit era 

absolut i l’oposició, liderada per Lluís Bassat, el representant Josep Maria Minguella, 

l’advocat Jordi Majó i el líder de l’Elefant Blau, Joan Laporta, es mobilitzava per 

demanar la seva marxa (Miravitllas, 2013). 

L’ofec de l’oposició va tenir els seus fruits: el 12 de febrer de 2003, Joan Gaspart va 

anunciar la seva dimissió i va cedir el seu lloc a Enric Reyna. Aquest canvi no va 

suposar cap èxit esportiu i calia anar a unes noves eleccions per triar president. El 

candidat emergent va ser Joan Laporta, una cara nova en comparació amb Bassat i 

companyia, amic de Johan Cruyff i amb un discurs totalment trencador comparat amb 

els seus predecessors, impregnat de catalanisme. A més, venia amb la promesa de fitxar 

l’estrella del Manchester United, l’anglès David Beckham, però va triar el Reial Madrid 

i el club blaugrana tenia un as sota la màniga: Ronaldinho Gaúcho. Per tot això, la seva 

candidatura es va imposar amb el 52,57% dels vots i, amb 40 anys, Joan Laporta es 

convertiria en el president més jove de la història del Barça (Miravitllas, 2013). 

2.5.2 La presidència de Laporta, impregnada d’èxits i nacionalisme 

La presidència de Laporta es va caracteritzar per la tolerància zero amb la violència, 

tallant el tracte de favor que Núñez i Gaspart havien tingut amb els Boixos Nois, i un 

catalanisme sense complexes que responia al crit de “Laporta president, Catalunya 

independent”. A més, el nou president emprenia la creació de l’anomenat “cercle 

virtuós”, que pretenia acabar amb l’etapa de negror viscuda durant l’etapa de Joan 

Gaspart. Amb el seu caràcter innovador, Laporta va ser conegut en els seus inicis com el 

“Kennedy del Barça” o el “Braveheart blaugrana” (Miravitllas, 2013). 

Retornar la catalanitat al club era una de les seves metes, tal i com va afirmar en una 

xerrada a la Universitat Catalana d’Estiu, a la Catalunya Nord, poc després de guanyar 

les eleccions. L’ofrena de l’11 de setembre a l’escultura de Rafael Casanova va animar 

l’independentisme a ovacionar Laporta, que va mantenir un creuament de declaracions 

amb Josep Piqué, candidat a la Generalitat del Partit Popular. Tres dies abans de l’acte, 
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Piqué l’havia advertit de l’error que suposava vincular el Barça amb el nacionalisme 

català, mentre que Laporta respongué: “Sense oblida que som un club de futbol, tenim 

molt clar que el Barça representa uns valors, i el de la catalanitat és molt representatiu. 

El Barça serà un ferm col·laborador amb els projectes que promoguin l’oficialitat de les 

seleccions catalanes”. Laporta, a més, no amagava el seu flirteig amb Artur Mas i Carod 

Rovira, líders de CDC i ERC respectivament, i posicionaria el club a favor de l’Estatut 

d’Autonomia promogut pel govern del “tripartit” (Miravitllas, 2013). 

De fet, en un acte de penyes a escala 

mundial celebrat a Granollers, Laporta 

va començar a obrir una escletxa entre 

culers catalans i d’arreu de l’Estat. El 

president blaugrana va pronunciar el seu 

parlament únicament en català, fet que 

va causar malestar entre els 

castellanoparlants, que van trobar els 

seus portaveus en els diaris El Periódico 

i El País. La vessant política de Laporta 

li va suposar greus amenaces en forma 

de pintades al seu domicili i intents 

d’agressions físiques per part dels 

Casuals, una escissió dels Boixos Nois 

que, a banda de ser ultres violents del club, van resultar ser també una organització 

criminal i el seu líder, Ricardo Mateo, va ser condemnat a quinze anys i nou mesos de 

presó per robatoris, tràfic de drogues i extorsions a discoteques1 (Miravitllas, 2013). 

Esportivament, però, la seva presidència va tornar el Barça al camí de la victòria. La 

primera temporada, el conjunt blaugrana va ser subcampió per darrere del Deportivo de 

la Corunya però, l’any següent, el 2005, el Barça va assolir la primera Lliga del segle 

XXI pel club. Els èxits, però, es van veure enfosquits per les desavinences amb 

membres de la directiva, i el vicepresident Sandro Rosell i els directius Xavier Monés, 

Jordi Moix, Xavier Faus i Josep Maria Bartomeu, cap de seccions destituït per Laporta, 

van abandonar el club aquell mateix estiu (Miravitllas, 2013). 

Els problemes a la directiva, però, no acabaven amb la dimissió d’aquests cinc 

membres. El 20 d’octubre de 2005, ja amb la nova temporada començada, va presentar 

la seva dimissió el directiu Alejandro Echevarría, cunyat de Laporta,  després de 

l’escàndol que havia suposat la seva vinculació amb la Fundació Nacional Francisco 

Franco. En el marc d’aquest escàndol, el Barça es va veure envoltat en una altra 

polèmica. En els prolegòmens d’un Barça-Osasuna, el club va celebrar uns actes en 

favor del Correllengua 2005, un programa de suport a la llengua catalana. L’actor Joel 

Joan va pronunciar a la gespa del Camp Nou les paraules “Visca els Països Catalans 

                                                             
1 Notícia consultada a La Vanguardia el 26 de gener de 2018. Disponible a:  
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150714/54433903475/el-supremo-eleva-la-pena-al-
lider-de-los-casuals-hasta-los-15-anos-y-nueve-meses.html  

 Joan Laporta, un mandatari exitós però polèmic. / 
Wikimedia Commons 

 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150714/54433903475/el-supremo-eleva-la-pena-al-lider-de-los-casuals-hasta-los-15-anos-y-nueve-meses.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20150714/54433903475/el-supremo-eleva-la-pena-al-lider-de-los-casuals-hasta-los-15-anos-y-nueve-meses.html
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lliures!”, fet que va despertar les crítiques del govern popular de la Generalitat 

valenciana i, dies més tard, també de l’Ajuntament de València (Tomàs, Porta, 2016). 

La presidència de Laporta va anar acompanyada durant una etapa del seu mandat per la 

presència d’un futbolista atípic per la seva ideologia d’extrema esquerra, 

independentista i sense cap interès per jugar a la Selecció Espanyola. Es tracta 

d’Oleguer Presas, un noi de Sabadell provinent de la cantera blaugrana fix a la defensa 

titular del Barça de l’entrenador holandès Rijkaard. Laporta i Oleguer aixecaven les 

crítiques d’una minoria a l’afició. La consecució de la Champions a París contra 

l’Arsenal londinenc la temporada 2005-2006 va consolidar la figura del president a ulls 

de l’afició, tot i que l’oposició es seguia movent, aquesta vegada amb denúncies per part 

de socis  jubilats, per escurçar un any el mandat de Laporta i per qüestionar els seus 

balanços econòmics. L’acord del club per lluir la publicitat benèfica d’UNICEF a la 

samarreta va ser un pas més cap a la confirmació del “Més que un club”. També va ser 

interpretat com un gest solidari el fitxatge del lateral Lilian Thuram, un futbolista a les 

acaballes de la seva carrera que actuava d’ambaixador a l’Àfrica contra la malaltia 

genètica de la drepanocitosis (Miravitllas, 2013). 

En l’espectre polític, el 19 de juny d’aquell mateix 2006, es va celebrar el referèndum 

perquè els catalans decidissin si donaven suport, o no, al nou Estatut d’Autonomia 

promogut pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que havia rebut el suport de 

Joan Laporta. L’Estatut va rebre el suport majoritari dels catalans que van anar a votar 

(79,3% van optar pel sí) però també va comptar amb una baixa participació que fregava 

el 50%.2 El Partit Popular no va dubtar en recórrer al Tribunal Constitucional per 

mostrar el seu desacord amb la seva aprovació i, quatre anys més tard, emetria una 

sentència que obriria una nova i convulsa etapa política a Catalunya. 

Reprenent la trajectòria esportiva del club, després d’assaborir l’èxit a París, el club va 

entrar en una caiguda lliure sense aturador. Els jugadors que havien portat la glòria als 

aficionats, com Ronaldinho o Deco, havien descuidat els entrenaments per dedicar-se a 

la festa, i tan Rijkaard com Laporta eren incapaços de governar la situació. De fet, el 

president es va deixar portar per la vida nocturna i la seva reputació va caure 

precipitadament. El moment més tens de la decadència del club es va produir a una 

trobada de penyes a Hospitalet, amb unes declaracions airades i sobrepassat per 

l’oposició a la que estava sotmès, en les que es va produir el cèlebre “Al loro! Que no 

estamos tan mal...” o la frase “Hay quienes dicen que son del Barça, pero no lo son”. La 

deriva del club va durar dues temporades i va tocar fons amb una eliminació de la 

Champions contra el Manchester United a semifinals, el passadís a un Madrid campió 

de Lliga i la pèrdua del tercer lloc en benefici del Villarreal la temporada 2007-2008. 

Només un miracle podia retornar el club a l’èxit enyorat. De fet, el juny de 2008, el soci 

                                                             
2 Notícia d’El País consultada el 27 de gener de 2018. Disponible a: 
https://elpais.com/diario/2006/06/19/espana/1150668001_850215.html  

https://elpais.com/diario/2006/06/19/espana/1150668001_850215.html
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Oriol Giralt, amb el suport entre d’altres de Sandro Rosell, va impulsar una moció de 

censura per acabar amb la presidència de Laporta, però no va reeixir3. 

El miracle es personificava en la figura del tècnic de Santpedor, Pep Guardiola, 

entrenador del Barça B i relleu de Rijkaard al capdavant del primer equip blaugrana. Es 

tractava d’una figura ideològicament propera a Laporta, però molt més mesurat que el 

màxim dirigent del club. Les seves primeres decisions eren molt clares: Ronaldinho, 

Deco i Eto’o havien d’abandonar el club per començar el seu nou projecte. Amb els dos 

primers ho va aconseguir, i van tancar la seva etapa al Barça per la porta del darrere, 

però el davanter camerunès va saber conviure amb el nou tècnic durant una temporada i, 

de fet, va ser clau per assolir la tercera Champions del club a Roma contra el 

Manchester United, botxí la temporada anterior.  

Guardiola va assolir el triplet en la seva primera temporada amb un futbol de posició 

que va meravellar el món, i va guanyar els sis títols possibles en un any natural, una fita 

insòlita mai vista abans, ja sense el davanter camerunès, a qui havia substituït per 

l’estrella sueca Zlatan Ibrahimovic. Durant la temporada del triplet, el Barça va mostrar 

la seva condició de “Més que un club” el 9 de febrer del 2009, dia en què el club va 

oferir, per primer cop a la seva història, una recepció a representants del col·lectiu gai 

gai i va descobrir al Camp Nou una placa amb l’escut de la Penya Blaugrana de Gais i 

Lesbianes (Tomàs, Porta, 2016). La temporada següent, Laporta esgotava el seu últim 

any de mandat i es va acomiadar amb un nou títol de Lliga, però caient eliminat a la 

Copa del Rei contra el Sevilla i a les semifinals de la Champions contra el Chelsea de 

José Mourinho, enemic culer des d’unes declaracions en què acusava de comediants els 

jugadors blaugrana lloant irònicament la cultura catalana amb el seu famós “Teatro y 

del bueno”. Era el torn d’unes noves eleccions, i una cara molt coneguda de Laporta 

aspirava a ser el seu successor. 

2.5.3 Sandro Rosell, l’hereu del millor Barça de la història 

Sandro Rosell, qui fou la mà dreta de Laporta en el seu primer mandat, es va convertir 

13 de juny de 2010 en el president més votat de la història del club aconseguint el 

61,35% dels vots amb rècord, també, de participació. El nou president, fill de Jaume 

Rosell, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, es declarava apolític i va 

encapçalar una campanya que duia com a lema “Tots som Barça”, disposada a unir els 

bàndols que divideixen els culers i acabar amb els “ismes”4. Anys més tard, es 

descobriria que, durant la seva campanya electoral, en un document signat el 16 de maig 

                                                             
3 Notícia de la CCMA consultada el 27 de gener de 2018. Disponible a: http://www.ccma.cat/324/plega-
sandro-rosell-el-president-mes-votat-de-la-historia-del-barca/noticia/2287914/  
4 Notícia de Mundo Deportivo consultada el 27 de gener de 2018. Disponible a: 
http://www.mundodeportivo.com/20100316/tots-som-barca-el-lema-de-rosell_53898563378.html  

http://www.ccma.cat/324/plega-sandro-rosell-el-president-mes-votat-de-la-historia-del-barca/noticia/2287914/
http://www.ccma.cat/324/plega-sandro-rosell-el-president-mes-votat-de-la-historia-del-barca/noticia/2287914/
http://www.mundodeportivo.com/20100316/tots-som-barca-el-lema-de-rosell_53898563378.html
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de 2010, havia pactat amb els Boixos Nois la creació d’una grada d’animació amb el 

compromís de què no hi hagués violència5. 

Dos dies abans de les eleccions a la 

presidència del Barça, el club va decidir cedir 

les instal·lacions del Camp Nou com a 

col·legi electoral de la consulta ciutadana 

sobre la independència de Catalunya 

convocada pel 10 d’abril del 2011. La Junta 

Directiva va defensar el dret a 

l’autodeterminació recollit per l’ONU, però 

finalment no es va emprar el temple 

blaugrana com a col·legi electoral. El context 

a nivell polític, però, era cada vegada més 

encès i va acabar per explotar. La data que 

marca un nou escenari i rumb a la història de 

Catalunya és el 28 de juny del 2010, quan el 

Tribunal Constitucional emet la seva 

sentència sobre l’Estatut d’Autonomia, fent un 

autèntic estrip d’allò que havien aprovat els ciutadans, declarant nuls 14 articles per ser 

inconstitucionals i reinterpretant-ne uns altres 276. La reacció d’una part de la població 

no es va fer esperar i el 10 de juliol, els carrers de Barcelona es van omplir de desenes 

de milers (segons alguns recomptes, fins i tot superant el milió) en la manifestació “Som 

una Nació. Nosaltres decidim”. Era el tret de sortida a l’etapa política coneguda amb el 

nom de “Procés”. 

Quant a la gestió del nou president del Barça, una de les primeres mesures de Sandro 

Rosell va ser aprovar l’exercici d’acció de responsabilitat envers la Junta Directiva de 

Joan Laporta, que exigia a l’anterior equip directiu que es fes càrrec del dèficit acumulat  

durant el seu mandat. Després de molts maldecaps pel club i l’anterior directiva, l’acció 

de responsabilitat va ser finalment desestimada per l’Audiència Provincial de 

Barcelona7.  La gestió de Rosell es basava sobretot en l’austeritat, en la necessitat de 

retallar despeses d’allà on fos, com per exemple en deixar de publicar la revista Barça 

Camp Nou que servia per donar la benvinguda als aficionats a l’estadi els dies de partit, 

una tradició que es remuntava als anys 40 (Tomàs, Porta, 2016). 

Una altra de les decisions polèmiques preses pel president entrant va ser l’acord amb 

Qatar Foundation per patrocinar la samarreta del primer equip de futbol del Barça. En el 

marc de l’austeritat del club, Sandro Rosell va signar un acord per cinc temporades a 

                                                             
5 Notícia de l’ABC consultada el 27 de gener de 2018. Disponible a: 
http://www.abc.es/deportes/futbol/20130308/abci-barcelona-rosell-boixos-201303081946.html  
6 Notícia d’El Punt Avui consultada el 27 de gener de 2018. Disponible a: 
http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/188280-el-tc-fulmina-lestatut.html  
7 Comunicat del Futbol Club Barcelona consultat el 27 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.fcbarcelona.cat/club/noticies/2016-2017/comunicat-fc-barcelona-resolucio-demanda-
accio-responsabilitat  

Sandro Rosell durant un acte de la seva 
campanya electoral el 2010. / Wikimedia 
Commons 
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canvi de 170 milions d’euros8. El patrocini va ser molt polèmic. L’oposició de la 

directiva va posar el crit al cel per lluir a la samarreta la publicitat d’una dictadura tan 

repressiva com la de Qatar, vinculada a més amb les sospites que la relacionaven amb el 

finançament d’Estat Islàmic9 i que relegava a un segon pla el gest solidari de lluir 

UNICEF. A més, anys més tard va sorgir una altra sospita, la de què Sandro Rosell 

s’havia beneficiat a títol personal de l’acord amb Qatar Foundation10 

Esportivament, i de la mà de Pep Guardiola, el club seguia en un moment impecable i 

va aconseguir humiliar el Reial Madrid de l’enemic culer José Mourinho amb un 5-0 al 

Camp Nou el 29 de novembre del 2010. Aquell hivern, el Barça aconseguiria que el 

podi de la Pilota d’Or el formessin tres jugadors de la Masia: Messi, Xavi i Iniesta, un 

fet inèdit a la història del futbol. La temporada culminaria el 28 de maig del 2011 amb 

la consecució de la Champions, la quarta del club, una altra vegada contra el 

Manchester United, i un altre cop al mític Wembley. El Barça aconseguiria així el 

doblet, i es veuria privat de repetir el triplet a causa de la derrota a Mestalla contra el 

Reial Madrid a la Copa del Rei. Des del 5 a 0, els enfrontaments amb l’equip de 

Mourinho assolirien una tensió indesitjable i, l’estiu d’aquell mateix any a la Supercopa 

d’Espanya que tornava a enfrontar blancs i blaugranes, protagonitzaria una escena 

vergonyosa: ficar-li el dit a l’ull al segon entrenador blaugrana, Tito Vilanova. Era el 

tret de sortida de l’última temporada de Guardiola al capdavant d’un dels millors equips 

de la història, i s’acomiadaria guanyant una altra Copa del Rei al Vicente Calderón 

contra l’Athletic Club de Bilbao (Tomàs, Porta, 2016). 

El relleu a la banqueta blaugrana el prendria la víctima de Mourinho, Tito Vilanova, que 

va ser nomenat en la mateixa roda de premsa que s’acomiadava Guardiola, fet que va 

molestar el tècnic de Santpedor. La seva trajectòria al Barça, però, quedaria marcada per 

la seva malaltia, un càncer que l’apartaria de les banquetes durant una temporada i que, 

un cop recuperat, el faria recaure fins a morir el 25 d’abril del 2014. L’equip entrenat 

per Tito Vilanova deixaria pel record una Lliga històrica, en què el club blaugrana 

aconseguiria guanyar el títol després de sumar 100 punts la temporada 2012-2013. De 

fet, aquella temporada el Camp Nou va agafar una nova dimensió política. L’11 de 

setembre del 2012, un milió i mig de catalans van omplir els carrers per demanar la 

independència de Catalunya. El dia 19 del mateix mes, el Barça va enfrontar-se a 

l’Spartak de Moscou al Camp Nou en un partit de Champions i, des d’aleshores, es va 

convertir en tradició cridar “independència” al minut 17:14 en honor a la caiguda de 

Barcelona en la Guerra de Successió (1701-1713) (Tomás, Porta, 2016). Respecte a 

aquests fets, Sandro Rosell va assegurar en una entrevista a Catalunya Informació que 

                                                             
8 Notícia de RTVE consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
http://www.rtve.es/deportes/20101210/qatar-foundation-nuevo-patrocinador-del-barca/384857.shtml  
9 Notícia de Libertad Digital consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2014-08-25/qatar-patrocinador-del-barcelona-acusado-
de-financiar-al-estado-islamico-1276526584/  
10 Notícia d’El Confidencial consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-05/guardia-civil-rosell-barcelona-club-lucrarse-marca-
qatar_1390458/  

http://www.rtve.es/deportes/20101210/qatar-foundation-nuevo-patrocinador-del-barca/384857.shtml
http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2014-08-25/qatar-patrocinador-del-barcelona-acusado-de-financiar-al-estado-islamico-1276526584/
http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2014-08-25/qatar-patrocinador-del-barcelona-acusado-de-financiar-al-estado-islamico-1276526584/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-05/guardia-civil-rosell-barcelona-club-lucrarse-marca-qatar_1390458/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-05/guardia-civil-rosell-barcelona-club-lucrarse-marca-qatar_1390458/
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“en el moment que Catalunya decidís que la independència és el millor, el Barça serà al 

seu costat”11 

Malauradament, el Barça havia de trobar un successor per a Tito Vilanova. Aquest seria 

Gerardo el ‘Tata’ Martino, un entrenador argentí sense experiència a Europa que havia 

estat una aposta personal del president Rosell, però que va resultar fallida, ja que no va 

aconseguir aixecar cap títol. La temporada 2013-2014 estaria marcada per una novetat 

quant a l’uniforme del Barça: la segona equipació seria la senyera. Aquesta decisió va 

ser un èxit comercial, va batre rècords de ventes i la Diada es va omplir de samarretes 

culers12. La Generalitat, a més, va felicitar el club i Artur Mas, aleshores president, va 

dir que es tractava d’un “acte de servei al país”13.  

Un important impuls pel club va ser també el fitxatge d’un jove talent, el brasiler 

Neymar, un fitxatge que es veuria embrutat amb el pas del temps per la poca claredat de 

les xifres del traspàs14. Inicialment, la xifra se situava al voltant dels 20 milions d’euros, 

però l’opacitat del fitxatge va portar el club a un llarg procés de judicialització, 

enfrontant-se al Santos, el club d’origen, al futbolista i al seu entorn, i amb el pare de 

Neymar afirmant que el club blaugrana va gastar més de 200 milions d’euros per 

aconseguir la signatura del seu fill15. El 16 de desembre de 2016, l’Audiència Nacional 

va condemnar el Futbol Club Barcelona pel ‘cas Neymar’ per dos delictes de frau fiscal 

i li va imposar una multa de 5,5 milions d’euros. 

Aquella mateixa temporada, el 23 de gener del 2014, el president del Barça, Sandro 

Rosell, anunciaria la seva dimissió en motiu de la pressió i les suposades amenaces que 

estava patint, i li cediria el càrrec al vicepresident esportiu Josep Maria Bartomeu. Anys 

més tard, el president més votat de la història del Barça seria condemnat a presó per 

liderar una organització criminal de blanqueig de diners, concretament el 2016 per 

blanquejar 15 milions d’euros provinents de la venta de drets del futbol brasiler16. 

En l’esfera política, l’independentisme va vetllar per aconseguir un referèndum pactat 

amb l’Estat espanyol per decidir si el futur de Catalunya passava per ser un Estat propi 

o si, per contra, mantenia el seu estatus de comunitat autònoma dins d’Espanya. Les 

negociacions mai van arribar a bon port, així que el president de la Generalitat Artur 

Mas va cercar la manera de “posar les urnes”, com li reclamava Carme Forcadell, 

                                                             
11 Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.ara.cat/politica/sandro_rosell-barca_0_777522343.html  
12 Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a:  
https://www.ara.cat/premium/esports/simbol-dexit-forma-senyera_0_992300811.html  
13 Notícia de Betevé consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: http://beteve.cat/mas-diu-que-la-
segona-equipacio-del-barca-es-un-acte-de-servei-al-pais/  
14 Notícia d’El País consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://elpais.com/deportes/2013/05/25/actualidad/1369506693_485570.html  
15 Notícia d’El Periódico consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.elperiodico.com/es/barca/20180118/cifras-fichaje-neymar-fcbarcelona-6560498  
16 Notícia d’El Confidencial consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-25/sandro-rosell-prision-fc-barcelona-blanqueo-
capitales_1388558/  

https://www.ara.cat/politica/sandro_rosell-barca_0_777522343.html
https://www.ara.cat/premium/esports/simbol-dexit-forma-senyera_0_992300811.html
http://beteve.cat/mas-diu-que-la-segona-equipacio-del-barca-es-un-acte-de-servei-al-pais/
http://beteve.cat/mas-diu-que-la-segona-equipacio-del-barca-es-un-acte-de-servei-al-pais/
https://elpais.com/deportes/2013/05/25/actualidad/1369506693_485570.html
https://www.elperiodico.com/es/barca/20180118/cifras-fichaje-neymar-fcbarcelona-6560498
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-25/sandro-rosell-prision-fc-barcelona-blanqueo-capitales_1388558/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-25/sandro-rosell-prision-fc-barcelona-blanqueo-capitales_1388558/
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l’aleshores presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana. La via emprada va ser la 

celebració d’una consulta ciutadana el 9 de novembre de Catalunya que va mobilitzar 

2,25 milions de catalans i va tenir una victòria aclaparadora del “sí” a la independència 

(80,72% de vots). L’acte, però, no va ser vinculant i va ser un dia històric però simbòlic. 

A la votació, hi van acudir a títol personal el president en funcions del Barça, Josep 

Maria Bartomeu, i els expresidents Joan Laporta i Sandro Rosell17. 

Uns mesos més tard, el 27 de setembre de 2015, se celebrarien unes noves eleccions al 

Parlament de Catalunya, que van donar la majoria absoluta a les forces 

independentistes. Junts pel Sí, una llista conjunta entre CDC, ERC i personalitats de la 

societat civil catalana, com Lluís Llach o Pep Guardiola que tancava la candidatura, i la 

CUP, el partit independentista antisistema, van sumar 62 i 10 diputats respectivament, 

superant la barrera dels 68 diputats que marca la majoria18. 

Reprenent la situació del Barça, la marxa de Sandro Rosell va donar pas a una etapa 

d’inestabilitat al club. Amb Josep Maria Bartomeu discutit per seguir al càrrec de 

president sense haver estat escollit directament pels socis, la Junta Directiva va triar l’ex 

capità Luis Enrique Martinez per rellevar el ‘Tata’ Martino a la banqueta del primer 

equip blaugrana. La temporada, però, va començar amb uns resultats esportius força 

decebedors i una derrota a Anoeta el gener del 2015 va provocar la convocatòria 

d’eleccions per part de Josep Maria Bartomeu per aquell mateix any i la destitució del 

secretari tècnic, l’exporter Andoni Zubizarreta. A partir d’aquest moment, l’entorn del 

club va gaudir d’una certa pau que va afavorir l’equip i, miraculosament, va canviar del 

tot la seva tendència negativa i va aconseguir el segon triplet de la història del club, 

aixecant la Lliga, la Copa i la Champions. La protagonista dels èxits van ser la 

davantera formada per Lionel Messi, Luis Suárez i Neymar, coneguda com ‘El Trident’ 

o la ‘MSN’. Els èxits esportius van netejar la imatge de Josep Maria Bartomeu, que va 

aconseguir guanyar les eleccions contra el seu màxim rival: l’expresident Joan Laporta. 

El substitut de Rosell va aconseguir el 54,63% dels vots mentre que Laporta es va 

quedar amb un 33,03% 19. 

2.5.4 Josep Maria Bartomeu, “Bo per al Barça” 

El nou president del Futbol Club Barcelona va aconseguir guanyar-se els socis amb la 

seva vessant de bon gestor i un to conciliador. Després de convocar les eleccions en un 

moment de descrèdit i de crisi institucional i esportiva, Josep Maria Bartomeu semblava 

sacrificar la seva figura però la conquesta del segon triplet i el projecte del Nou Espai 

Barça, és a dir, la remodelació de l’estadi, un nou Palau Blaugrana i un seguit de 

millores respecte a l’actualitat, van dotar-lo d’una popularitat essencial per entendre el 

                                                             
17 Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html  
18 Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: https://eleccions.ara.cat/parlament-
27s  
19 Notícia d’El País consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://elpais.com/deportes/2015/07/18/actualidad/1437209291_240533.html  

https://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
https://eleccions.ara.cat/parlament-27s
https://eleccions.ara.cat/parlament-27s
https://elpais.com/deportes/2015/07/18/actualidad/1437209291_240533.html
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seu triomf a les eleccions20. La seva voluntat de no dividir els culers es feia palesa en el 

seu posicionament polític. Durant la campanya, Bartomeu va assegurar que “el club 

estava al costat de la majoria”, però que “no es posicionarien políticament perquè està 

en contra de fer bàndols i fer política suposa dividir el Barça”.21 

El primer any de mandat de Josep Maria Bartomeu la 

temporada 2015-2016 va estar marcat per la 

judicialització del club, tot i que un dels objectius 

principals era reduir-la. El més destacat seguia sent el 

‘cas Neymar’, ja que es demanaven penes de presó i 

una suma de 122 milions d’euros extres sumant tots els 

conceptes. La directiva va pactar amb la fiscalia una 

resolució polèmica: que el club es declarés culpable de 

dos delictes per frau fiscal i que s’exonerés el president 

Bartomeu i l’expresident Rosell. També va tenir 

problemes amb els terrenys de Can Rigalt, comprats el 

1997 i venuts el 2005, ja que el Barça n’havia 

d’assumir de nou la seva propietat i pagar 47 milions 

d’euros22. Durant aquella temporada, el 24 de març del 

2016, els culers patirien un cop moral dur: Johann 

Cruyff perdia la seva batalla contra el càncer de pulmó i moria envoltat de la seva 

família23. 

En l’àmbit esportiu, la temporada 2015-2016 el Barça aconseguiria el títol de Lliga i de 

Copa amb evidents mostres de desgast. A més, cauria eliminat de la Champions League 

a quarts de final contra l’Atlético de Madrid, i l’equip de Luis Enrique començava a ser 

qüestionat. La temporada següent, el Barça només guanyaria la Copa del Rei i, tot i 

protagonitzar una remuntada contra el Paris Saint-Germain a la Champions i una 

victòria èpica contra el Reial Madrid a la Lliga, el conjunt català no aconseguiria 

aixecar cap dels dos trofeus. El cicle de l’entrenador asturià havia arribat a la seva fi i el 

seu successor també seria un vell conegut de la casa, Ernesto Valverde, exjugador culer 

i aleshores entrenador de l’Athletic Club de Bilbao. L’estiu del 2017, però, estaria 

marcat per la marxa de Neymar a canvi de 222 milions d’euros al PSG i una moció de 

                                                             
20 Notícia de l’Sport consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 
https://www.sport.es/es/noticias/elecciones-barca/jordi-bartomeu-presidente-barcelona-elecciones-
derecho-propio-4349323   
21 Notícia d’Economía Digital consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/bartomeu-nunca-haremos-politica-con-el-
barca_174119_102.html  
22 Notícia de l’Ara consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
https://www.ara.cat/esports/Bartomeu-tanca-intens-carpetes-resoldre_0_1615038595.html  
23 Notícia de L’Esportiu consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
http://www.lesportiudecatalunya.cat/article/8-esports/48-barca/952833-mor-johan-cruyff.html  

Josep Maria Bartomeu durant la 
signatura d’un conveni a la Cambra 
de Comerç. / Wikimedia Commons 
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censura impulsada per Agustí Benedito davant la mala gestió de la junta de Bartomeu 

dels esdeveniments. La moció, però, no va prosperar24. 

Amb aquest escenari, el Barça afrontava una temporada 2017-2018 marcada per una 

situació política excepcionalment convulsa. El procés sobiranista estava encaminat a la 

celebració d’un referèndum l’1 d’octubre no reconegut per l’Estat espanyol i il·legal 

atenent el marc constitucional. La tensió va créixer dies abans, primer en un nou 11-S 

multitudinari als carrers de Barcelona, la cinquena gran manifestació del “Procés”, i 

sobretot el 20-S,  quan la Guàrdia Civil va realitzar 41 registres i va obrir una vintena 

d’investigacions per desobediència, prevaricació i malversació, a més de 14 detinguts 

del Govern, principalment de la Conselleria d’Economia. Les forces de seguretat també 

es van desplegar a la seu de la CUP i a domicilis particulars25.  

Davant d’aquest escenari, el Futbol Club Barcelona s’havia adherit al Pacte Nacional 

del Referèndum el maig del 2017 per donar suport a què els catalans expressessin la 

seva voluntat lliurement a les urnes26. El 20 de setembre, el club va mostrar el seu 

rebuig a l’actuació policial en un comunicat oficial on hi deia que “el Barça és fidel al 

seu compromís amb el país, la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir, i 

condemna qualsevol acció que pugui impedir l’exercici ple d’aquests drets”. El 

comunicat mostrava també el seu suport “a les persones, entitats i institucions que 

treballen per garantir aquests drets” i assegurava que “seguirà donant suport a la 

voluntat de la majoria del poble”27. 

El divendres 29 de setembre va tenir lloc l’acte final de campanya a la Font Màgica de 

Montjuïc per donar suport al “sí”. Per la seva banda, els partits contraris a la 

independència de Catalunya no van participar de la campanya ni de la posterior votació. 

El govern espanyol va desplegar fins a 12.000 efectius de la Policia Nacional i la 

Guàrdia Civil, molts d’ells allotjats en tres creuers, dos amarrats al port de Barcelona i 

un al de Tarragona28.  La situació prèvia a la celebració del referèndum no feia presagiar 

una votació normal i corrent, i els fets succeïts l’1 d’octubre de 2017 així ho van 

corroborar. 

 

                                                             
24 Notícia d’El Nacional consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
https://www.elnacional.cat/ca/esports/benedito-final-mocio-censura-barca_196128_102.html  
25 Notícia de La Vanguardia consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170920/431423116122/cronologia-20s-inflexion- 
referendum-1-o.html  
26 Notícia de Mundo Deportivo consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170506/422330421844/barca-referendum-
pacte-catalunya.html  
27 Notícia de l’Sport consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
https://www.sport.es/es/noticias/barca/bartomeu-pronuncia-sobre-situacion-politica-catalunya-
6298431  
28 Notícia d’El Confidencial consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 
https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/guardias-policias-desplegados-Cataluna-
referendum_0_3007499228.html  
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3. Metodologia 

3.1 Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi del treball és el posicionament del Futbol Club Barcelona durant el 

procés polític de Catalunya comprès entre l’1 d’octubre i el 21 de desembre de 2017. 

Aquest període de temps ha estat triat perquè es tracta d’una etapa de les nostres vides 

que perdurarà per sempre escrita als llibres d’història. La celebració del referèndum no 

acordat amb l’Estat espanyol va donar el tret de sortida a una etapa política i social 

d’una intensitat fins ara desconeguda durant el procés sobiranista català, i el paper del 

FC Barcelona també ha estat al centre d’un debat molt interessant. 

Per dur a terme aquest estudi, el treball s’ha dividit en dues parts fonamentals. 

Primerament, en el marc teòric, he dut a terme una síntesi de la història del club des de 

la seva fundació extraient les situacions i moments que han definit la identitat del club i 

que han servit per construir la seva vinculació amb tots aquells temes de la realitat dels 

socis que excedeixen l’activitat estrictament esportiva. 

Per altra banda, he realitzat un anàlisi qualitatiu sobre el contingut dels principals diaris 

esportius catalans Mundo Deportivo, Sport i l’Esportiu per observar quin relat han 

construït aquestes tres capçaleres, quins posicionaments tenen cabuda en el debat sobre 

la gestió política del club i quins punts en comú estableixen entre ells i, és clar, en què 

divergeixen a l’hora d’informar sobre les accions del club. 

Per contextualitzar l’anàlisi de mitjans, en cada capítol he introduït una breu explicació 

dels fets més rellevants de la vida política per poder comprendre les passes que ha donat 

el Futbol Club Barcelona per afrontar-la i defensar els interessos majoritaris dels seus 

socis. A més, per entendre correctament els anàlisis emesos pels periodistes i 

col·laboradors de Mundo Deportivo, Sport i L’Esportiu, també he inclòs els comunicats 

íntegres del club corresponents a cadascun dels moments en què ha estat necessària una 

resposta institucional. 

D’aquesta manera, unint tots els factors que conformen el treball, el propòsit és observar 

si, actualment, el Futbol Club Barcelona està seguint la mateixa tendència que es va 

començar a dibuixar des de la seva fundació i al llarg de tot el segle XX o si, per contra, 

a dia d’avui, l’entitat i el seu entorn estan intentant modificar la vinculació del Barça 

respecte altres àmbits de la nostra quotidianeïtat. 

3.2 Hipòtesis 

La primera hipòtesi a plantejar és que la Directiva del Futbol Club Barcelona, 

encapçalada per Josep Maria Bartomeu i Floreta, ha optat per despolititzar el club en el 

procés polític que està travessant la societat catalana.  
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Molt vinculada amb la primera, la segona hipòtesi és que el Futbol Club Barcelona està 

coartant la llibertat d’expressió dels seus socis, impedint que en determinades ocasions 

es puguin manifestar amb el Camp Nou com a escenari per a les seves reivindicacions. 

La tercera hipòtesi de la investigació és que Mundo Deportivo i Sport van emetre 

informacions afins a la directiva del Futbol Club Barcelona mentre que L’Esportiu va 

exercir un paper opositor, criticant els posicionaments del club i exigint que es posés de 

part del bàndol sobiranista. 

3.3 Recerca documental 

La metodologia emprada per a la confecció del marc teòric ha estat una recerca de 

bibliografia especialitzada en el Futbol Club Barcelona i més concretament en l’anàlisi 

de la seva evolució al llarg de la història. L’objectiu ha estat reunir el màxim 

d’enfocaments possibles i obtenir una síntesi que permeti entendre com ha estat el 

transcurs històric del club per veure com hem desembocat en la situació que vivim ara i 

entendre la nostra realitat. A més, per confeccionar les breus introduccions sobre els 

principals esdeveniments polítics corresponent a cada període seleccionat, he recorregut 

a un recopilatori de notícies dels diferents mitjans escrits digitals de referència a 

Catalunya, com La Vanguardia, El Periódico, l’Ara o El País, entre d’altres. 

3.4 Recollida de dades 

Per a la realització de la recollida de dades, la metodologia emprada ha estat un anàlisi 

exhaustiu de tots els diaris publicats entre l’1 d’octubre i el 21 de desembre de 2017 de 

les tres capçaleres seleccionades per extreure’n el contingut polític de cadascun. Per 

recopilar les dades, l’eina utilitzada ha estat una taula de Microsoft Office Excel, on he 

fet servir els següents paràmetres: 

Data Diari Espai Títol Subtítol Avantítol 

A més, per distingir més clarament cadascun del diari i fer la taula més fàcil de navegar, 

he identificat cada capçalera amb els colors del seu logotip: 

Mundo Deportivo Sport L’Esportiu 

Finalment, a la taula definitiva que es pot trobar a l’Annex del treball, he descartat les 

categories ‘Espai’ i ‘Avantítol’ per optimitzar espai i perquè no han estat determinants a 

l’hora de realitzar l’anàlisi. 

 

 

Autor Tipologia 

del text 

Temàtica Elements 

interpretatius 

Posicionament 

dels actors 

implicats 
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3.5 Selecció de la mostra 

Com que el treball ha consistit en un anàlisi detallat del contingut polític publicat a 

cadascun dels tres diaris, he seleccionat gairebé la totalitat de la informació extreta dels 

exemplars i inclosa a la graella. D’aquesta manera, tot i que he exclòs algun contingut 

que no aportava cap dada sobre el posicionament del club ni del propi periodista, he 

emprat gairebé la totalitat de la informació recopilada. Val a dir, però, que com he 

esmentat a l’apartat anterior, vaig decidir descartar la informació sobre l’espai -la 

ubicació del text en el diari- i sobre l’avantítol, ja que cap de les dues aportava 

informació rellevant a l’hora de realitzar l’anàlisi qualitatiu. 

Mostra de l’estructura de la graella: 

 

 

Data Diari Espai Títol

1 d'octubre Mundo Deportivo Portada "Messi + Barça"

1 d'octubre Mundo Deportivo Pàigna 3 "Una atmósfera marcada por el referéndum

1 d'octubre Mundo Deportivo Pàgina 3 "Un partido especial"

1 d'octubre Mundo Deportivo Pàgina 7 "Su opinión, como todas, es respetable"

1 d'octubre Mundo Deportivo Pàgina 8 "Casualitats històriques"

1 d'octubre Mundo Deportivo Pàgina 18 "Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí"

1 d'octubre Sport Portada "Un partido de 10"

1 d'octubre Sport Pàgina 3 "El club cree que hoy la asistencia se resentirá"

1 d'octubre Sport Pàgina 5 "Tenemos que respetar la opinión de Piqué"

1 d'octubre Sport Pàgina 14 "El referéndum del Barça lo gana Valverde"

1 d'octubre L'Esportiu Portada "Cosa de tots"

1 d'octubre L'Esportiu Pàgina 2 "El futur està a les nostres mans"

1 d'octubre L'Esportiu Pàgina 3 "Condemnats a fer política"

1 d'octubre L'Esportiu Pàgina 3 "Lliures"

1 d'octubre L'Esportiu Pàgina 4 "Esperem guanyar, i que a fora hi hagi calma i respecte"
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3.6 Selecció del període de la mostra 

Inicialment, la primera proposta per a la investigació va ser la d’analitzar el 

posicionament del Futbol Club Barcelona durant tot el procés polític viscut a Catalunya 

des de l’any 2010. La complexitat, però, d’aquest tema hauria pogut derivar en una 

Subtítol Avantítol Autor Tipologia del text

"Leo superará a Carles Puyol sumando su partido número 594 con la 

camiseta blaugrana"
X X X

"Sin políticos en el palco, el Barça está en contacto con los Mossos y sabe 

que la asistencia se verá mermada"
Barça Sergi Solé Notícia interpretativa

X El Córner Francesc Aguilar Columna d'opinió

X Piqué y el referéndum Ferran Martínez Notícia informativa

X Opi Ernest Benach Columna d'opinió

Josep Tarradellas acudió al Estadi por primera vez el 30 de octubre de 1977 

ante Las Palmas, tan solo una semana después de su mítica frase en el 

balcón de la Generalitat

Barça Joan Poquí Article d'opinió

"Una tarde para la historia" X X X

X Confidencial Redacció Notícia informativa

"El técnico hizo gala de su habitual sentido común y dribló toda la polémica 

política apelando al respeto y la libertad de todas las personas

Polémica: El referéndum, 

en boda de todos
J. Gil Notícia informativa

X Mi verdad Josep M. Casanovas Article d'opinió

"El Camp Nou també hi dirà la seva en el partit del Barça contra Las Palmas 

en una jornada històrica per a Catalunya"
X X X

X X X Editorial

X Observatori Imma Merino Columna d'opinió

X De cap Vicent Partal Article d'opinió

"El tècnic veu amb normalitat la coincidència del partit amb el referèndum: 

"La gent vindrà a disfrutar de l'equip; en aquest sentit, no espero res que no 

hàgim vist en altres ocasions"

X Pere Gelada Notícia informativa

Temàtica Elements interpretatius Posicionament dels actors implicats

X X X

Prèvia referèndum "partido marcado por la fuerte atmósfera independentista"
X

Prèvia referèndum
"Hoy es un buen día para repasar la letra del himno del Barça [...] Aplíquenlo a la 

jornada histórica que va a vivir hoy Catalunya, en las gradas del propio Camp Nou"
X

Declaracions Valverde X

"Es una cuestión de libertad de expresión. Al final es un tema de educación, 

de respetar a los demás.", "El club ya hizo un comunicado al respecto. 

Esperamos que haya tranquilidad."

Relació Barça-UDLP “serà interessant veure els crits d’independència al minut 17:14”

Relació Barça i política
"jornada tan controvertida como histórica para Catalunya", "referéndum (no acordado 

con el estado"
X

X X X

Assistència públic
"La hora (16.15) no es la más adecuada para la afluencia de espectadores [...] pero 

sobretodo por la incidencia que puede suponer el referéndum". X

Declaracions Valverde X
"En su día, el club hizo un comunicado y nos adherimos todos", "Piqué no es 

el primer deportista que se manifiesta, hay que respetar su opinión".

Virtuts Valverde

“el referéndum nadie sabe como va a terminar” i “entre los barcelonistas hay más 

interés por lo que pueda pasar en las urnas que por el partido de esta tarde en el Camp 

Nou”. X

X X
X

Referèndum
"el diari dóna suport al fet que els catalans puguem votar per iniciar una nova etapa 

com un nou estat d'Europa" X

Posicionament Barça
"fan política aquells que creuen que no en fan, i de la manera més idiota", "discret 

comunicat del Barça" X

Referèndum “res queda al marge de la política en un moment tan important com el que vivim” 
X

Declaracions Valverde X

"esperem que fora hi hagi calma i respecte per a tothom", "sembla que hi ha 

molt soroll, però l'ambient és més tranquil del que es pot apreciar des de 

fora", "crec que la gent vindrà a l'estadi a disfrutar de l'equip"
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síntesi massa esbiaixada de la informació publicada, ja que mostra hauria estat 

exageradament extensa. D’aquesta manera, vaig optar per acotar molt més el període 

sobre el qual volia fer la meva investigació de camp.  

Així doncs, els fets succeïts l’1 d’octubre de 2017 van donar pas a una etapa de 

convulsió política que també es va fer pal·lesa en el club i en els mitjans de 

comunicació. La decisió de jugar a porta tancada contra la Unión Deportiva Las Palmas 

va desencadenar un debat intens sobre el posicionament del club. Per tancar 

adequadament el període treballat, vaig seleccionar les eleccions autonòmiques del 21 

de desembre, un esdeveniment de vital importància per als ciutadans de Catalunya i que 

de ben segur marcaria un punt i seguit en un procés polític que, com era previsible, no 

conclouria abans del termini d’aquest treball. 

3.7 Metodologia d’anàlisi 

Per a la realització de la investigació de camp, un cop vaig haver recopil·lat tota la 

informació a la graella d’Excel, vaig procedir a fer una divisió temàtica, cadascuna 

corresponent a una situació concreta viscuda durant els gairebé tres mesos seleccionats i 

respectant l’ordre cronològic dels fets. Això es deu a què, dintre del procés polític de 

Catalunya, es van esdevenir diferents decisions o accions puntuals que van originar 

debats o reaccions molt determinades. Els episodis que conformen l’estructura de 

l’anàlisi qualitatiu són els següents: 

 El partit entre el Futbol Club Barcelona i la Unión Deportiva Las Palmas l’1 

d’octubre de 2017, el dia del referèndum. Esta dividit entre la prèvia, el dia del 

matx i les reaccions posteriors. 

 

 L’adhesió del club a la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la 

Conciliació. 

 

 Declaració d’independència suspesa per part del president Carles Puigdemont i 

exhibició del lema “Diàleg. Respecte. Esport.” al Camp Nou. 

 

 Aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola per part del govern de l’Estat. 

 

 Partit de Lliga a San Mamés entre l’Athletic Club de Bilbao i el FC Barcelona. 

 

 Empresonament dels membres del govern de la Generalitat per part de l’Audiència 

Nacional. 

 

 Creació del CDR del Barça per part dels aficionats culers. 

 

 Les eleccions autonòmiques anticipades celebrades el 21 de desembre de 2017. 
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4. Investigació de camp 

Anàlisi del contingut de Mundo Deportivo, Sport  i L’Esportiu sobre el posicionament 

del FC Barcelona des de l’1 d’octubre fins el 21 de desembre de 2017. 

4.1 L’1 d’octubre: la prèvia del Barça UD Las Palmas el dia del 

referèndum 

El primer dia del mes d’octubre del 2018, el Futbol Club Barcelona s’enfrontava a la 

Unión Deportiva Las Palmas en la jornada 7 de la Lliga espanyola. Políticament, 

l’ambient estava enrarit per la celebració del referèndum. Era tota una incògnita la seva 

celebració i tot apuntava a que, per bé o per malament, esdevindria una jornada històrica 

per la societat catalana. Davant d’aquesta situació, l’Esportiu va ser el diari que va 

atorgar major protagonisme a la política, amb un total de 6 peces. Per la seva banda, 

Mundo Deportivo en va dedicar 5 i l’Sport va ser el que menys, amb 3.  

A banda de la quantitat, el més destacable és la diferència de gèneres emprats a cada 

diari. A l’Esportiu,  a excepció d’una notícia, la resta van ser tot textos opinatius, una 

tònica similar a Mundo Deportivo tot i que, en aquest cas, en formats més breus. En 

canvi, els periodistes de l’Sport van deixar més de banda la dimensió política, limitant-

se a recollir les declaracions dels protagonistes i una breu menció a la situació del país 

en un article d’opinió. 

 

 

El diari del grup Godó va dedicar una gran part del seu contingut a ressaltar que Lionel 

Messi superaria Carles Puyol i entraria al podi de jugadors que han disputa més partits 

amb la samarreta blaugrana amb 594 partits, un més que el capità. De fet, a la portada, 

Mundo Deportivo no va donar cap informació sobre el referèndum. 

Aquesta tendència va seguir a la primera pàgina del diari. El periodista Javier Gascón va 

fer una prèvia estrictament esportiva, sense cap menció a la situació política. A la 

pàgina 3, però, ja començava a introduir-se l’excepcionalitat de la jornada. El seu 

company Jordi Solé va fer un article, acompanyat amb una fotografia de l’afició lluint 

estelades, en què explicava quines van ser les mesures de seguretat que van prendre els 

Mossos d’Esquadra al partit i va exposar com es viu al vestidor culer el moment polític 

català. Per fer-ho, va recollir unes declaracions al diari portuguès A Bola del 

migcampista André Gomes, en què explicava que “les preguntamos a los futbolistas 

catalanes sobre el asunto y poco a poco vas entendiendo la situación. Lo que piden, 

básicamente, es respeto”. Per la seva banda, en una columna d’opinió anomenada “el 

Corner”, Francesc Aguilar va dir que era un bon dia per recordar la lletra del “Cant del 
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Barça”, una crida, doncs, al respecte a tots els culers siguin d’on siguin i pensin com 

pensin. 

Ferran Martínez va recollir les declaracions d’Ernesto Valverde a la roda de premsa 

prèvia a la disputa del partit. En un destacat a la part superior dreta de la pàgina, es 

ressaltava l’opinió de l’entrenador sobre el posicionament Gerard Piqué, que es va 

mostrar a favor de la celebració del referèndum. Valverde va dir que “ no es el primer 

deportista que se manifiesta en un sentido u en otro. Su opinión es respetable como 

todas las demás”, i va afegir que “es una cuestión de libertad de expresión. Al final es 

un tema de educación, de respetar a los demás”. 

Per la seva part, Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya, va escriure un 

article d’opinió sobre la casuística que portava el Barça i la UDLP a coincidir en 

moments històrics importants. Les fites destacades per Benach van ser el 5 de setembre 

de 1976, quan es va produir la primera retransmissió radiofònica en català feta per 

Joaquim Maria Puyal, i el 30 d’octubre de 1977, una setmana després de la tornada de 

l’exili de Josep Taradellas, en ambdues ocasions contra l’equip canari. El polític 

destacava, al final del seu article, que “serà interessant veure els crits d’independència al 

minut 17:14”. Finalment, l’última menció a la situació política la va fer el periodista 

Joan Poquí. En el seu article, va aprofundir sobre la relació històrica entre el Barça i Las 

Palmas recollint el testimoni de Benach i repassant també altres esdeveniments claus de 

la vida política que van afectar el club barcelonista, com la dictadura de Primo de 

Rivera o la Guerra Civil. 

 

 

Com en el cas de Mundo Deportivo, l’Sport va dedicar la seva portada a destacar 

l’avançament de Lionel Messi a Carles Puyol en la llista de jugadors amb més partits 

com a culers. Amb el títol de “un partido de 10” en referència al dorsal de l’argentí, 

semblava que no pronosticaven com esdevindria realment la jornada. 

Tot i la nul·la presència a la portada, les primeres pàgines del diari ja van deixar 

entreveure que es tracta d’una data excepcional. Toni Frieros va analitzar el partit des 

del punt de vista esportiu, però en el subtítol destacava que “Hoy no será un domingo 

cualquiera. El partido del Camp Nou también se vivirá con la intensidad y festividad de 

una jornada histórica”. El director adjunt Lluís Mascaró assenyalava en un destacat que 

l’assistència es veuria ressentida per la celebració de la votació. 

De la mateixa manera que ho va fer la capçalera del grup Godó, l’Sport va recollir les 

declaracions d’Ernesto Valverde, en aquest cas dedicant tota la pàgina a explicar la seva 

opinió sobre el posicionament de Gerard Piqué. També van ressaltar la frase 

“Referéndum? El club hizo un comunicado y nosotros nos adherimos”, mostrant així 

l’opinió favorable de l’entrenador sobre la votació. 
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Finalment, l’última menció a l’esfera política la va fer Josep Mª Casanovas, que jugava 

amb el titular i deia que “el referéndum del Barça lo gana Valverde”. En el seu article 

d’opinió, on ressaltava les virtuts de l’entrenador des de la seva arribada al Barça, 

Casanovas va alertar de què “el referéndum nadie sabe como va a terminar” i que “entre 

los barcelonistas hay más interés por lo que pueda pasar en las urnas que por el partido 

de esta tarde en el Camp Nou”. 

 

 

L’enfocament de l’Esportiu no va tenir res a veure amb el de les altres dues capçaleres. 

Així com en els altres casos la portada estava exempta de qualsevol temàtica política, en 

aquest cas el protagonisme va ser per a l’afició, amb una fotografia plena d’estelades 

que portava com a titular “cosa de tots”, acompanyat d’un subtítol on s’afirmava que “el 

Camp Nou també hi dirà la seva en el partit del Barça contra Las Palmas en una jornada 

històrica per a Catalunya”. No es feia cap menció, en canvi, al rècord personal de Messi. 

En el seu editorial titulat “el futur està a les nostres mans”, L’Esportiu va mostrar el seu 

suport al referèndum. “Avui és l’1-O i aquest diari, fidel als principis amb què es va 

fundar el gener del 2002, dóna el seu total suport al fet que els catalans puguem votar 

per iniciar una nova etapa com a nou estat d’Europa. Que siguem un diari d’esports no 

vol dir que haguem de tancar els ulls davant el que passa al país.”, afirmaven. També 

van fer una crida a que “tant els uns com els altres vagin al col·legi electoral a defensar 

el seu punt de vista”. 

La presència de contingut polític va ser una constant al diari. La periodista Imma 

Merino va dedicar la seva columna d’opinió, que portava per títol “Condemnats a fer 

política”, a criticar la voluntat de despolititzar l’esport, la tèbia posició del Barça contra 

les mesures repressives de l’Estat espanyol per evitar la votació i la resposta de Sergio 

Ramos, capità del Reial Madrid i de la selecció espanyola, a Gerard Piqué, a qui li va dir 

que “no era bon moment” per posicionar-se a favor del referèndum. Merino també 

afirmà que “fan política aquells que creuen que no en fan”. 

Per la seva part, Vicent Partal, director del diari Vilaweb, va dedicar el seu article 

d’opinió “Lliures” a destacar la mobilització dels esportistes “amb petits o amb grans 

gestos per fer possible també la victòria del sí”. Partal va afirmar també que “res queda 

al marge de la política en un moment tan important com el que vivim” en al·lusió als 

qui pensen que cal separar l’esport de l’esfera política, i ho va fer comparant la situació 

catalana amb la protesta dels jugadors de la NFL nord-americana contra el racisme de 

Donald Trump, president dels Estats Units. 

L’Esportiu també va dedicar un espai a destacar les paraules de Valverde a la roda de 

premsa prèvia al matx sobre el referèndum, i utilitzaven la frase “esperem guanyar, i 

que a fora hi hagi calma i respecte” per titular la peça.  En el cos del text s’analitzava 

l’opinió de l’entrenador sobre el posicionament del seu defensa central, Gerard Piqué. 
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Valverde també demanava “que  hi hagi calma. Des de fora sembla que hi hagi molt 

soroll, però percebo calma”. 

Com en el cas de Mundo Deportivo, Oriol Tortajada va analitzar el vincle històric entre 

el Barça i la Unión Deportiva Las Palmas, present en esdeveniments claus pel curs de la 

societat catalana. El periodista pronosticava que “els habituals càntics a favor de la 

independència del minut 17:14 sonaran avui amb més força que mai”.  

L’Esportiu va concloure la seva edició amb una contraportada a càrrec del periodista 

Frederic Porta anomenada “La República Blaugrana” que va portar per títol “El dia”. 

Porta va apujar el to contra la directiva blaugrana i va lamentar que no hi hagués “ni 

senyera a la samarreta ni canvi d’horari. Res. Ni una simple pancarta de suport a la 

democràcia. Tampoc.” El periodista titllà el vicepresident esportiu Cardoner de 

“demagog [...], tòpic, carrincló i populista tronat” per afirmar que “portarem la senyera 

al cor”. Va afirmar també que “el club representatiu dels catalans no pensa fer res l’1-

O”. També n’hi va haver per a Sandro Rosell, a qui Porta va criticar que hagués fallat a 

la promesa de portar la senyera com a tercera samarreta cada temporada, però va 

ironitzar punyentment que “la seva condició d’empresonat deu servir d’atenuant quan 

toca esborrar promeses”. Finalment, Frederic Porta va lamentar que “perduda 

l’esperança de demanar una mica de coherència amb tot el que ha representat el Barça 

en 118 anys, certifiquem que som en mans dels equidistants, dels neutrals, d’aquells que 

no es mullen ni sota l’aigua i afirmarien, demagògicament gustosos, que no convé 

barrejar esport i política si la frase no estigués gastada i fos tan essencialment 

reaccionària”. 

 

4.2 1-O: El Barça juga el primer partit de la seva història a porta 

tancada 

Tot feia pensar en una jornada reivindicativa, en un Camp Nou amb més crits 

d’independència que de costum i una votació sense grans incidències als col·legis 

electorals de Barcelona i de tota Catalunya. El desplegament policial, però, va impedir 

un desenvolupament tranquil de la jornada i tant la Guàrdia Civil com la Policia 

Nacional van emprar la força per dissuadir els votants i impedir la votació d’un 

referèndum il·legal segons el marc constitucional espanyol. La violència 

desproporcionada, la retirada d’urnes i el tancament de col·legis electorals va donar la 

volta al món, així com  les xifres de ferits: el Departament de Salut va informar que 

1.066 persones van ser ateses durant l’1 d’octubre29.  

Davant de l’ambient de caos establert arreu del territori català i, en concret, de la seva 

capital, el Futbol Club Barcelona va decidir disputar, per primera vegada a la seva 

                                                             
29 Notícia de la CCMA consultada el 3 de març de 2018. Disponible a: 
http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-
o/noticia/2816073/  

http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
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història, un partit a porta tancada, sense públic. El comunicat oficial del club va ser el 

següent: 

“El FC Barcelona condemna les accions dutes a terme avui en moltes localitats de tot 

Catalunya per impedir l’exercici del dret democràtic i la lliure expressió dels seus 

ciutadans. 

Davant l'excepcionalitat d’aquests fets, la Junta Directiva ha decidit que el partit del 

primer equip de futbol d’avui contra el Las Palmas es jugarà a porta tancada, després 

de la negativa de la Lliga de Futbol Professional a decretar-ne l'ajornament.” 

Aquesta decisió va obrir la polèmica entre els aficionats i, també, als diaris esportius 

analitzats. 

 

 

Mundo Deportivo mostrava a la seva portada 

l’estadi buit i el titular “Puerta cerrada”. En 

els subtítols que l’acompanyaven, el diari va 

assenyalar la Lliga,  la situació a Catalunya i 

els futbolistes com a principals responsables 

de la situació: “El Barça jugó sin público 

ante la negativa de LaLiga a aplazar el 

partido y forzado por la excepcionalidad de 

todo lo sucedido en Catalunya” i “Los 

jugadores barcelonistas apretaron para jugar 

porque temían el mazazo de la posible 

sanción por no disputar el encuentro ante los 

canarios”. A la portada, com en totes les 

publicacions posteriors a un partit del Barça, 

hi va aparèixer el resultat del matx, en 

aquest cas un 3-0 a favor dels culers. 

A la segona pàgina de la capçalera del grup 

Godó, Josep Maria Artells va obrir la seva crònica amb el titular “Sin ganas de aplaudir” 

i incloïa un destacat amb dades sobre els ferits per l’actuació policial, la negociació 

fallida del Barça amb la Lliga i la Federació i la dimissió de dos directius contraris a la 

disputa del partit. En el cos de la crònica, Artells va aprofundir en la dimissió de Carles 

Vilarrubí i Jordi Monés, que van discrepar rotundament amb la decisió de jugar d’un 

Bartomeu que, segons el periodista, va “buscar en l’impacte d’un estadi buit la 

repercussió internacional”.  

Mundo Deportivo va adjuntar el comunicat oficial del club arran dels esdeveniments i, a 

la seva columna d’opinió, el director Santi Nolla va incidir en la dificultat de la decisió i 

Mundo Deportivo no va entrar a valorar la idoneïtat 
de disputar el partit. / Mundo Deportivo 
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de fer content a tothom amb aquesta. A més, va apuntar que “los jugadores hubiesen 

estado de acuerdo (en suspendre el partit) si hubiera llegado el permiso. Con la 

posibilidad de una sanción de puntos por incomparecencia, y la que podría haber caído 

posteriormente el vestuario no quería arriesgarse. Y quería jugar con público.” La 

fotografia que acompanyava aquesta plana era la de Gerard Piqué plorant a la zona 

mixta després del partit, endut per la tristesa de la jornada. 

Seguint amb les interioritats del vestidor, Mundo Deportivo va insistir en la postura dels 

jugadors. Gabriel Sans va titular amb “Los jugadores quisieron jugar” la seva notícia, on 

va informar de què Josep Maria Bartomeu va prendre la decisió de disputar el partit 

després d’escoltar les opinions dels futbolistes i el cos tècnic. Sans afirmà que “solo un 

10% de los jugadores se mostró contrario (a jugar)”.  En el destacat, el periodista també 

va alertar de la possibilitat de patir una invasió de camp, promoguda pels grups 

d’animació del club. La pàgina es va completar amb el posicionament de referents 

barcelonistes, com Puyol o Xavi, crítics amb l’actuació policial.  

Tornant a la figura de Gerard Piqué, el diari va recollir les seves declaracions a la zona 

mixta, on no va contenir la tristesa i va plorar. El titular de F. Martínez i R. Torelló fou 

“Piqué, entre lágrimas: Los catalanes no somos los malos”. El central blaugrana va 

condemnar l’actuació policial, va criticar la figura del president espanyol Mariano 

Rajoy i va posar sobre la taula la seva renúncia a la Selecció espanyola si havia de 

suposar un problema per als aficionats. Mundo Deportivo també va destacar que el 

Barça mai havia jugat un partit a porta tancada. El periodista Joan Poquí va explicar que 

l’únic “mig predecent” era un derbi entre Barça i Espanyol la temporada 1924-1925 

suspès a la mitja part per la “pluja de monedes” cap a l’àrbitre Pelayo Serrano en 

protesta pel seu arbitratge. 

A mode de confidència, el diari del Grup Godó va publicar un whatsapp que els 

directius van enviar a les seves persones de confiança i on justificaven la decisió presa. 

“Esta es la imagen más potente que podemos enviar al mundo”, diu el missatge que, a 

més, condemna els successos i assumeix que molta gent no estarà contenta amb el club. 

En un destacat, Roger Torelló va explicar que Bartomeu va parlar amb el president 

Carles Puigdemont i les entitats sobiranistes ANC i Òmnium, però li van respondre que 

“todo dependía de la policía catalana y eran ellos quienes tenían que decidir”. Més 

endavant, es van tractar les dimissions de Carles Vilarrubí i Jordi Monés i, a més, la 

decisió de la Unión Deportiva Las Palmas de lluir una bandera espanyola a la seva 

samarreta com a mostra de suport a la repressió policial exercida sobre la població 

catalana. 

La crònica estrictament esportiva del partit no arribava fins les pàgines interiors, 

concretament les 14 i 15, però a la 16 ja es va reprendre de nou l’esfera política, 

aleshores amb les paraules de Valverde a roda de premsa defensant que la “decisión de 

jugar fue consensuada por el club”. Lluís Canut, a la seva columna d’opinió va insistir 

en el pes del vestidor per jugar el matx. Finalment, Mundo Deportivo va incloure una 

doble pàgina interior titulada “tenso día de urnas y cargas” en que, sense deixar 
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totalment de banda l’esport (recollia el posicionament d’esportistes com Kilian Jornet), 

es va centrar en la jornada de celebració del referèndum. 

 

 

El diari del Grup Zeta va publicar una portada contundent amb la foto de l’estadi buit i 

on predominava la paraula “Vergüenza”, acompanyada del subtítol  “El Barça decidió 

jugar a puerta cerrada un partido que no debía haberse celebrado jamás”, i “Dignidad” 

juntament amb les declaracions de Piqué “solo queríamos votar” i una fotografia del 

central amb un posat trist. 

A l’interior del diari, el director Ernest 

Folch va escriure al seu article d’opinió 

titulat “El partido que nunca debió 

jugarse” que “lo único que permanecerá 

en las retinas de los aficionados serán las 

gradas vacías del Camp Nou, la única 

forma que encontró el club para protestar 

contra la brutal represión policial que se 

vivió ayer en Catalunya”. La 

conveniència de disputar o no el partit 

ocuparia gran part de l’exemplar. El 

periodista Toni Frieros es va preguntar 

“Por qué se jugó el partido” i va exposar, 

en la línia del seu competidor Mundo 

Deportivo, que els jugadors i la directiva 

van pactar la solució de manera conjunta. 

A continuació, l’Sport també va recollir 

les paraules de Bartomeu (“el mundo verá 

lo que ha sucedido aquí”). En la seva 

columna d’opinió, Lluís Mascaró va afirmar que  “El Barça ganço ayer un partido pero 

perdió la dignidad. Dejó de ser, definitivamente, ‘més que un club’ para convertirse en 

un simple club de fútbol. El Barça tuvo ayer la oportunidad de ponerse al lado de un 

país víctima de la represión y prefirió la equidistancia”. En el seu escrit, Mascaró també 

va elogiar la dignitat de Gerard Piqué. 

De fet, Juan Manuel Díaz va dedicar dues pàgines a recollir les declaracions del central 

català i de l’entrenador Ernesto Valverde, i ho va fer sense introduir elements valoratius. 

De la mateixa manera que el diari anterior, l’Sport també va donar importància a les 

dimissions de Vilarrubí i Monés. Ll. Miguel Sanz va explicar que “tanto Vilarrubí como 

Monés habían defendido desde el primer momento que era inadmisible jugar ante la 

situación de emergencia que se estaba produciendo en Catalunya. [...] Un hecho 

L’Sport va titllar de “Vergüenza” la disputa del partit a 
porta tancada. / Sport 
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irrefutable como protesta hubiese sido no jugar a pesar de las sanciones que se podían 

venir encima”.  

A diferència de Mundo Deportivo, Sport va recollir les valoracions de personalitats 

allunyades de la directiva blaugrana com  Joan Laporta i Pep Guardiola.  L’expresident 

va afirmar que “jugar a puerta cerrada es ser cómplice de los violentos” i el seu íntim 

amic, Xavier Sala Martín, ex vicepresident econòmic, va dir que “es indigno que el 

Barça acepte jugar a fútbol mientras la policía reprime a los catalanes”. Per la seva 

banda, l’entrenador de Santpedor va expresar que “yo no hubiera jugado y si juegas, se 

hace con público y con todas las consecuencias”. En canvi, Sport va coincidir amb el 

diari del grup Godó en destacar altres personalitats favorables al referèndum com Carles 

Puyol o Xavi Hernández. 

La crònica esportiva del partit va ser secundària. De fet, abans d’aquesta, Germán Bona 

va fer una crònica parlant de l’ambient a les rodalies de l’estadi després de conèixer que 

no podrien assistir al partit. A més, van informar de l’entrada d’un espontani al terreny 

de joc amb una samarreta groga i una pancarta que no va arribar a desplegar. Fins a la 

pàgina 20, el periodista Juan Manuel Díaz no va parlar sobre el tema de portada del dia 

anterior: el rècord de Lionel Messi superant Carles Puyol en nombre de partits jugats.” 

Finalment, l’edició va concloure amb una contraportada que conté un article d’opinió 

d’Emilio Pérez de Rozas titulada “Ese Camp Nou en silencio”. En el seu text, de Rozas 

va explicar que “en la junta directiva hubo quien propuso que el Barça abandonase la 

Liga” i afirma, en to crític, que “aquellos que promovían renunciar al partido, casi a la 

Liga, ser sancionados con seis puntos, dentro de seis meses hubiesen pedido la cabeza 

(de nuevo) de Bartomeu, Valverde y Messi por no haber sabido ganar la Liga. La locura 

en la que estamos inmersos da para eso y mucho más”. 

 

 

El diari esportiu líder en llengua catalana va obrir la seva edició amb una fotografia 

semblant a la de les capçaleres anteriors, amb el Camp Nou buit i el titular “Vergonya”, 

coincidint amb l’Sport. El subtítol va ser “En una jornada ignominiosa per la violència 

brutal de la policia contra la democràcia, el Barça es desdiu de suspendre el partit contra 

Las Palmas i, després de parlar amb el vestidor, el juga a porta tancada”. 
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A l’interior del diari, destacar d’entrada 

que a totes i cadascuna de les pàgines hi 

ha fotografies de l’1-O, en general de 

gent que no té res a veure amb el món 

de l’esport introduint el seu vot a les 

urnes. De la mateixa manera, les dues 

primeres pàgines d’aquest exemplar van 

estar dedicades a l’actualitat política. 

L’editorial va condemnar la violència 

policial i defensar el poble català “cap a 

la sobirania”, mentre que el periodista 

Joan Martí va titular el seu article 

d’opinió titllant l’actuació policial com 

un “Atemptat contra el poble català”. 

En aquest cas, però, va conloure el seu 

text amb una menció crítica al Barça: 

“Piqué, votant i plorant. Xavi, en un 

vídeocomunicat des de l’altra punta de 

món, i les federacions catalanes 

suspenent tots els partits, han entès la 

gravetat de la situació. El Barça, no.” 

Un cop introduïts i condemnats els fets del dia anterior, L’Esportiu va entrar a analitzar 

els fets del Camp Nou amb un to molt més dur i crític que els seus competidors al 

quiosc. El titular que Ignasi Noguer va posar a la seva notícia interpretativa sobre la 

decisió del Barça de disputar l’encontre va ser “Un partit per ruboritzar-se” i, en la línia 

de Mascaró a l’Sport, va afirmar que “l’aclamat lema “més que un club”, lligat des de fa 

dècades al FC Barcelona, va perdre ahir part del seu significat.” En el text, va parlar de 

crisi institucional, de les dimissions de Vilarrubí i Monés i va incloure una piulada de 

Jordi Sánchez, el president de l’Assemblea Nacional Catalana, on deia que “fa vergonya 

que el Barça jugui avui a porta tancada. Avui no podeu jugar. Per la dignitat dels vostres 

socis i del país que representeu”. També van recollir piulades en aquest mateix sentit de 

Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, Quim Arrufat, exdiputat de la CUP, i Joan 

Laporta. 

Com en els diaris anteriors, L’Esportiu també atorgà una plana a recollir les 

declaracions de Gerard Piqué. En aquest cas, però, mostraven la imatge del jugador 

blaugrana votant al seu col·legi electoral i no les seves llàgrimes a la zona mixta. També 

en forma de recull de declaracions i sense elements valoratius, el diari destacà les 

paraules de Josep Maria Bartomeu amb el titular “El missatge més potent al món era 

jugar noranta minuts amb un estadi buit”. 

El posicionament d’aquest diari, però, va quedar encara més palès a la crònica del partit. 

En comptes d’explicar els fets estrictament esportius succeïts al terreny de joc, 

L’Esportiu només va mostrar el marcador final i va deixar en blanc tant la fotografia 

L’Esportiu, en la línia de l’Sport, va qualificar de 
“Vergonya” el Barça-Las Palmas. / L’Esportiu 
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com el text de la plana. Només hi van incloure el següent missatge: “No és cap error. 

Com a mostra de rebuig a la decisió de jugar-se el partit, encara que fos a porta tancada, 

hem decidit deixar la crònica en blanc”. 

La crítica més dura al posicionament del Futbol Club Barcelona va arribar a la 

contraportada, a la secció “La Contracrònica” de Pep Riera, amb un article d’opinió 

titulat “Indignes”. En el cos del text, Riera va opinar que el Barça “va trencar no ja amb 

la seva història, sinó amb el sentit de la seva història [...]. La decisió de jugar el partit a 

porta tancada defineix més bé aquesta junta directiva [...]. La tibiesa, les mitges tintes, el 

mirar de no quedar malament amb ningú [...]. Ahir només es podia prendre una decisió 

sobre el partit. Evidentment, la junta es va equivocar. I la gent els passarà factura.” 

 

4.3 La vida després de l’1-O: l’anàlisi de les causes i les conseqüències 

El partit disputat a porta tancada entre el Futbol Club Barcelona i la Unión Deportiva 

Las Palmas va obrir un debat entre l’afició blaugrana que es va traslladar a la premsa 

escrita catalana durant els dies posteriors a la disputa del matx. La gravetat de la situació 

del país després de la celebració del referèndum i de l’actuació policial per aturar-lo 

havia instaurat en la societat catalana un sentiment mesclat de dolor i indignació que es 

va organitzar per emprendre una aturada general el dia 3 d’octubre promoguda per la 

Taula per la democràcia, una iniciativa de la societat civil nascuda el 27 de setembre del 

2017. L’aturada va comptar amb el suport dels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, i les 

entitats sobiranistes, ANC i Òmnium30. 

Com en els successos anteriors, els diaris analitzats no van ser aliens al panorama social 

i polític present a Catalunya i van aportar el seu enfocament particular. 

 

 

Al diari del Grup Godó encara cuejaven els successos viscuts al Camp Nou i als carrers 

el dia 1 d’octubre, però ja no ocupava un lloc tan destacat a la portada del dia 3 

d’octubre, data de l’aturada general. El protagonisme tornava a ser per a Gerard Piqué, 

focus d’atenció a la concentració de la Selecció Espanyola. La portada comptava, però, 

amb un destacat de Josep Maria Bartomeu sobre el missatge institucional del club amb 

la disputa del partit: “Queríamos lanzar un mensaje al mundo”. 

 

                                                             
30 Notícia de l’Ara consultada el 14 de març de 2018. Disponible a: https://www.ara.cat/politica/Reunio-
sindicats-entitats-vicepresident-Junqueras_0_1879612252.html  

https://www.ara.cat/politica/Reunio-sindicats-entitats-vicepresident-Junqueras_0_1879612252.html
https://www.ara.cat/politica/Reunio-sindicats-entitats-vicepresident-Junqueras_0_1879612252.html
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A l’interior del diari, Mundo Deportivo 

publicava un comunicat on condemnaven la 

violència policial, però no s’adherien a la 

vaga. 

“El Comité de Empresa de Mundo 

Deportivo, en su calidad de representantes 

electos y legales de los trabajadores, desea 

manifestar su total rechazo a la actitud 

violenta y desproporcionada empleada por 

las Fuerzas de Seguridad del Estado 

durante la jornada del referéndum del 1-0. 

Si la rivalidad deportiva no debe salir de 

los terrenos de juego, las diferencias en ls 

ideas se deberían tratar en los ámbitos 

políticos y en las urnas”. 

Després de tractar l’assumpte de Gerard 

Piqué a les primeres pàgines, MD va 

reprendre el titular de la portada amb una notícia interpretativa de Ferran Martínez sobre 

la declaració institucional del president després de la celebració d’una junta 

extraordinària el dia anterior. Bartomeu va afirmar que “habrá más acciones para seguir 

defendiendo las libertades de la gente” i l’article destacava la determinació del president 

davant de la problemàtica, així com el seu intent de parlar amb l’àrbitre per suspendre el 

partit. 

En un breu article d’opinió, Francesc Aguilar es plantejà per què no es va suspendre el 

partit i afirmà que “el Barça debió negarse (a jugar) por todo lo sucedido en Catalunya, 

pero no tiene sentido que algunos se rasguen las vestiduras porque el Barça jugó a 

puerta cerrada”. El mateix periodista va oferir una informació en exclusiva titulada 

“Unidos pero solos”, en què explica que “la junta directiva es una piña pero se 

encuentra muy sola a nivel mediático”, així com tampoc el van atendre el President 

Carles Puigdemont i el Conseller d’Interior, Joaquim Forn. 

Seguint amb el mapa d’actors responsables de la disputa del partit contra la Unión 

Deportiva Las Palmas sense presència de públic, els periodistes Fernando Polo i Sergi 

Solé explicaven en una notícia interpretativa titulada “El equipo se plantó ante 

Bartomeu para jugar” que els jugadors van pressionar per no rebre la sanció 

corresponent, amb conseqüències tan greus com, fins i tot, una possible expulsió de la 

competició. Aquesta notícia portava un destacat on s’exposava l’adhesió del FC 

Barcelona a l’aturada general de protesta a Catalunya, que va comportar el tancament 

del club durant la jornada.  

Entrant en els gèneres d’opinió, Lluís Foix va escriure una columa d’opinió en què va 

defensar que les activitats esportives “se interrumpen, pero no se suspenden”. A més, va 

titllar el corrent d’opinió contrari a la disputa del partit com a “afamados 

“Queríamos lanzar un mensaje al mundo”, el titular 
destacat de Bartomeu. / Mundo Deportivo 
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comunicadores” i considerà que les dimissions de Vilarrubí i Monés eren “maniobras 

para desestabilizar a Bartomeu”. En aquesta línia, l’exjugador Carles Reixach va 

escriure a la seva columna d’opinió que qualsevol decisió presa pel president “hubiese 

tenido críticos”. 

Finalment, Mundo Deportivo també va aportar contingut vinculat a la situació política a 

la contraportada de Miguel Rico, amb un article d’opinió titulat “Los variables siempre 

juegan”. En ell, Rico empatitzava amb la situació de Bartomeu davant les pressions de 

la plantilla: “qué hace Bartomeu con la plantilla presionando cuando es el equipo quien 

lleva años sosteniendo al club y, de rebote, a la junta”. A més, en un desglossat, Rico 

explicava com a dada que Josep Maria Bartomeu va anar a votar just després del partit i 

ho va fer amb pressa, ja que “su preocupación inmediata era llegar a tiempo a votar. Y 

sí, llegó y votó”. 

El contingut dedicat a parlar sobre el Barça-UDLP va seguir present a Mundo Deportivo 

durant un parell de dies més. El 4 d’octubre, Josep Maria Artells va parlar en una 

columna d’opinió titulada “Camp Nou icónico” sobre el valor de Josep Maria 

Bartomeu, que “ha asumido en primera persona y en una situación histórica toda la 

responsabilidad del partido sin público”, a més de valorar positivament la decisió de 

disputar el partit a porta tancada. En aquest mateix exemplar, Mundo Deportivo portava 

en exclusiva els motius del president per prendre la controvertida decisió. La informació 

de Gabriel Sans deia que la postura de Bartomeu de no jugar “fue firme hasta 45 

minutos antes de la hora fijada. Las presiones entonces eran ya insoportables e iban más 

allá de la pérdida de seis puntos. Hubo amenazas con una sanción mucho más grave, de 

entre dos y seis meses sin jugar [...] Era incluso una cuestión de subsistencia”. També 

van incloure una notícia signada per la redacció sobre el tancament del club durant la 

jornada d’aturada.  

 

 

A l’edició del 3 d’octubre del diari Sport, la celebració del referèndum encara era un 

assumpte rellevant, però no n’era l’assumpte central, reservat també per a la figura de 

Gerard Piqué. A més, seria l’últim dia que el diari del Grupo Zeta parlaria sobre la 

jornada del referèndum, sent així la capçalera que va passar de llarg més ràpidament el 

tema.  

A la portada, en què el titular més destacat era “Ola de solidaridad por los heridos del 1-

0”, incloïa l’anunci de l’adhesió a la vaga per part del Barça. A l’interior del diar, van 

aprofundir sobre aquest fet explicant que "Los principales clubes de fútbol catalanes ya 

se sumaron en su totalidad a la protesta convocada para la jornada de hoy en forma de 

paro general". De la mateixa manera que el seu competidor, l’Sport va mirar de donar 

explicacions sobre què va succeir als instants previs de la disputa del partit contra Las 

Palmas i apuntava en la mateixa línia que MD el dia anterior, detallant que “el Barça 

realizó la solicitud de suspensión a la Liga de Fútbol Profesional. [...] Bartomeu y su 
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junta seguían decididos a que no se jugaba 

el partido. [...] Gerard Piqué expresó con su 

habitual rotundidad que el partido no se 

debía jugar de ninguna manera [...] Messi 

propuso jugar a puerta abierta para ver que 

pasaba [...] Bartomeu propuso una solución 

intermedia". 

En canvi, en el mateix diari, el periodista 

Xavi Torres va escriure un article d’opinió 

apuntant directament a la junta directiva, 

lamentant que hagués aparegut “el espíritu 

de una junta sin alma, miedosa, y desde el 

domingo, ciega”. Torres segueix afirmant 

que “el Barça perdió anteayer una 

oportunidad de mostrar al mundo sus 

valores y su dignidad" i no acceptava la 

versió oficial del club, ja que irònicament 

plantejava que  “si se hubiera suspendido, 

el tratamiento se hubiera completado con apenas 60 segundos de información. ¿De 

verdad?”. 

 

 

Per la seva banda, el diari del Grup Hermes va seguir criticant amb duresa la decisió de 

la junta directiva i va mostrar, alhora, un posicionament més definit respecte la situació 

política del moment. D’entrada, el dia 3 d’octubre es van adherir de manera total a 

l’Aturada de país i L’Esportiu no es va vendre als quioscs. Per tant, no va ser fins el dia 

següent que el diari va reprendre la seva activitat amb una edició que contenia dos 

articles d’opinió en la mateixa línia.  

El primer, signat per Joan Franquesa i Cabanas, adoptava un to més dur i demanava 

directament la dimissió del president Bartomeu: “Diumenge, curt i ras, el partit de lliga 

al Camp Nou contra Las Palmas no s'hauria hagut de jugar. Sota cap concepte. [...] No 

em valen les excuses de mal pagador [...] els representants del FC Barcelona, escollits 

per via democràtica, no van tenir l'altura que calia per enfrontar-se amb estaments 

dirigits per exfeixistes, als quals, a sobre, voten i donen suport. Mai a la història havíem 

passat per una situació comparable. [...] Som el que som gràcies al llegat de tants que 

ens han precedit i que van lluitar contra tota mena de dictadures, limitacions i 

arbitrarietats. [...] Demanaria a Josep Maria Bartomeu la dimissió del seu càrrec amb 

caràcter imminent”. 

Pel que fa al segon, de Jordi Osúa situat a la contraportada, apel·lava a la memòria del 

cronista Manuel Vázquez Montalbán: “La consolidació del simbolisme polític del club 

El 3 d’octubre, l’Sport es va fer ressò dels missatges 
de solidaritat sobre el referèndum. / Sport 
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com un vehicle per polaritzar anhels nacionalistes i reivindicar una identitat derrotada 

per la Guerra Civil. [...] Molts catalans es feien socis del club per poder mostrar 

obertament la seva disconformitat amb el règim cridant a l'estadi.[...] Potser, l'encert de 

Montalbán amb l'oxímoron "exèrcit desarmat” és atribuïble al fet que no només descriu 

la identitat d'un club de futbol, sinó el tarannà de tot un país”. 

  

4.4 El Barça s’adhereix a la Comissió Independent per a la Mediació, 

el Diàleg i la Conciliació 

A nivell polític, l’actualitat no cessava i els moviments es succeïen sense aturador. La 

justícia espanyola va citar el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i els 

presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi 

Cuixart, per delictes de sedició. A més, el president Carles Puigdemont va pronunciar 

un discurs reclamant diàleg amb l’Estat espanyol i retraient al Rei espanyol, Felip VI, la 

duresa del seu discurs després de l’1-O.  

En aquesta línia, la notícia destacada pel que fa a l’activitat del Barça més enllà de 

l’esport és l’adhesió a la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la 

Conciliació, una iniciativa impulsada per l’il·lustre Col·legi d’Advocats amb l’objectiu 

d’acostar postures entre el govern central i el català i trobar punts d’acord. El Futbol 

Club Barcelona ho va anunciar en el següent comunicat: 

“El FC Barcelona, com a entitat esportiva referent a Catalunya, compromesa amb els 

valors del respecte, el diàleg i la convivència, s’ha adherit avui a la 'Comissió 

Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació. Aquesta Comissió, impulsada 

per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, té per objectiu trobar una sortida 

pactada a la situació política actual. 

D’aquesta manera, el Club se suma al grup d’entitats de la societat civil catalana que 

aquest matí, encapçalades per la degana Mª Eugènia Gay, han constituït aquesta 

Comissió, i entre les quals es troben les Universitats de Barcelona i l’Autònoma, el 

Consell de l’Advocacia Catalana, els sindicats UGT i CCOO a Catalunya, PIMEC, la 

Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya o el 

Col·legi d’Economistes, entre d’altres” 

El comunicat del club va ser complementat el dia següent amb una declaració 

institucional del president Josep Maria Bartomeu: 

El Futbol Club Barcelona, com una de les entitats referents del país, reclama que s’obri 

un procés de diàleg i negociació per trobar solucions polítiques a la situació que viu 

Catalunya, des del màxim respecte a la voluntat majoritària de Catalunya per decidir el 

seu futur. "Som més que un club. I, justament per això, hem de fer costat a la nostra 

gent en circumstàncies tan difícils com les que estem vivint. Per això ens hem adherit a 

la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació, impulsada per 
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l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. untament amb altres entitats de la societat 

civil, volem ajudar a construir ponts de diàleg que contribueixin a resoldre aquest 

conflicte de manera consensuada i pacífica. Parlant la gent s’entén. 

El FC Barcelona també exigeix respecte. Com a institució compromesa amb els valors 

del diàleg i la convivència, considera que qualsevol manifestació pública ha de 

contribuir a la construcció de l’espai de diàleg necessari en aquest context, i sempre 

respectant la lliure expressió dels ciutadans de Catalunya. 

Per superar aquesta crisi, és indispensable la implicació de tots plegats, des de la 

nostra responsabilitat i des de la nostra funció social. En el nostre cas, defensarem la 

reivindicació d’aquest diàleg, institucionalment allà on calgui, i esportivament, 

competint en les nostres diverses disciplines. Com sempre, aspirant a guanyar tots els 

títols. 

Serà la nostra manera d’explicar al món la realitat que viu Catalunya, i de renovar el 

nostre compromís amb la seva societat i les seves llibertats, un compromís al qual el 

Barça ha estat fidel en els seus 118 anys d’història. Visca el Barça i Visca Catalunya” 

Tot i el posicionament explícit del club i el seu moviment juntament amb l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats, els tres diaris esportius en van fer menció però van seguir amb el 

seu anàlisi dels fets de l’1 d’octubre, tots tres amb un enfocament totalment diferent. 

Mentre Mundo Deportivo tractava de mostrar-se comprensiu amb la figura de Bartomeu 

per la complexitat del moment que li havia tocat viure i s’alineava amb la seva aposta 

pel diàleg, l’Sport s’abstenia d’oferir contingut clarament posicionat i se centrava més 

aviat en l’àmbit futbolístic. Per contra, tot i que la presentació de la informació era 

semblant que en els seus dos competidors, els articles interpretatius de L’Esportiu 

seguien condemnant la directiva per la decisió de disputar el partit contra Las Palmas a 

porta tancada i el trencadís que això suposava pel passat històric del club. 

 

 

L’únic diari que va mencionar el 5 d’octubre el comunicat escrit emès pel club va ser 

Mundo Deportivo que va dedicar una notícia estrictament informativa en què van 

reproduir literalment el comunicat del club, sense aportar-hi elements interpretatius. En 

canvi, l’edició del 6 d’octubre va contenir moltes més peces opinatives clarament a 

favor de les passes preses pel club fins aleshores. A la portada, van donar més 

importància al comunicat via xarxes socials emès pel capità del primer equip de futbol, 

Andrés Iniesta, amb el titular “Merecemos vivir en paz” i apel·lant al diàleg com ho feu 

també el president. 

Josep Maria Artells va escriure una columna d’opinió elogiant el pas endavant d’Iniesta, 

qüestionant-se “quién le puede negar un deseo al héroe que nos hace tan felices?”,”Su 

frase “Dialoguen, háganlo por nosotros. Merecemos vivir en paz. [...] Es un alegato casi 
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desgarrador para alguien que conoce perfectamente de qué habla”. Més endavant, Sergi 

Solé va tornar a parlar del comunicat del capità, assegurant que “Está sufriendo viendo 

desde muy cerca la enorme tensión agravada el pasado domingo. A més, va ressaltar la 

bona acollida que les seves paraules havien tingut al partit espanyol d’esquerra 

Podemos: “su mensaje obtuvo un aplauso mayoritario y también de Pablo Iglesias, 

secretario general de Podemos”. 

A partir d’aquí, Mundo Deportivo va procedir a defensar el posicionament del Barça des 

del referèndum. Després de què el mateix Sergi Solé destaqués en una notícia 

interpretativa el compromís del Barça “con los valores y el diálogo” i adjuntés la 

declaració institucional íntegra, Gabriel Sans va criticar en el seu article d’opinió els 

culers que han dubtat del club: “Piqué con su discurso e Iniesta con su 'tuit' modélico 

demuestran que sí, que el Barça es ‘més que un club’ por mucho que algún oportunista 

llegara a dudarlo”. En una notícia interpretativa signada per la redacció, van titllar el 

partit contra Las Palmas com “un spot global que dio la vuelta al mundo por ser tan 

novedoso: un encuentro de competición oficial con todos los cracks en el césped del 

Camp Nou pero sin público en la grada". A més, van apuntar que Valverde preferia 

jugar en diumenge pensant en el descans de cara a la Champions, de manera que 

aportaven un nou actor implicat en la disputa del partit. 

La nota discordant la va aportar el cap d’Esports de RAC1, Raül Llimós, que va criticar 

la decisió de disputar el partit a porta tancada ja que “Seis puntos no pesan más que la 

dignidad de la mayoría de socios/propietarios del club” i va afirmar que a “Bartomeu le 

faltó la valentía que demostró Gerard Piqué”. També va aportar un enfocament diferent 

fins aleshores Albert Montagut, que va apuntar que “Bartomeu afronta sus horas más 

Mundo Deportivo va dedicar les seves portades a donar veu al posicionament de dos pesos pesats del Barça: 
Gerard Piqué i Andrés Iniesta. / Mundo Deportivo 
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difíciles” y va lamentar que “un estadio sin público no es el mejor reclamo para alcanzar 

un buen acuerdo de los 'title rights' para el futuro del Barça”, en referència a 

l’assoliment d’acords publicitaris. 

 

 

Pel que fa al diari Sport,el 6 d’octubre la 

portada tornava a girar a l’entorn de la 

figura de Gerard Piqué i el seu calvari a la 

Selecció Espanyola, però incloïa dues 

mencions al posicionament polític del 

Barça: el missatge d’Iniesta i la petició del 

club d’un procés de diàleg. En la línia de 

Mundo Deportivo, el diari del Grupo Zeta 

va emetre el comunicat íntegre del capità i 

en una notícia interpretativa signada per 

S.B. van dir que “ya no puede más”. De la 

mateixa manera, a la pàgina següent van 

destacar que el Barça tingués un paper 

protagonista en la mediació entre ambdós 

governs.  

A banda d’això, la presència d’articles 

d’opinió seguia essent gairebé mínima i es 

va reduir a un parell. El primer, de l’actor 

Carles Sans, en què lamentava la tristor que li va produir veure l’estadi buit, i una 

contraportada molt més literària a càrrec del periodista Xavier Sardà que recreava una 

conversa fictícia entre dos socis: un crític amb el posicionament suposadament suau del 

club i l’altre que hi està conforme. L’autor, però, no pren partit en el relat. Abans 

d’aquests dos textos, però, l’Sport només va tornar a fer referència al partit de l’1-O 

amb una exclusiva en què s’explicava l’ambient d’incertesa al vestidor mentre reben les 

notícies sobre el que està passant als carrers i la disputa del partit. 

 

 

El diari L’Esportiu va oferir un enfocament totalment informatiu a la seva edició del 6 

d’octubre. A la seva portada, el titular destacat era “S’implica”, acompanyat d’una 

fotografia de Josep Maria Bartomeu i un subtítol explicant l’adhesió a la Comissió 

Independent per al Diàleg, la Mediació i la Conciliació. Les notícies ocupen un 

posicionament molt destacat a les primeres pàgines del diari i exposen sense elements 

valoratius el posicionament del club i el comunicat d’Andrés Iniesta. Aquesta edició, 

però, no està exempta d’opinió sobre el paper del Barça i es remunta de nou al partit a 

A l’Sport, la petició de diàleg per part del Barça i el 
clam d’Iniesta van tenir menys pes. / Sport 
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porta tancada per condemnar-lo. A la seva columna d’opinió, Ramon Salmurri destaca 

que “el Barça va remarcar diumenge una de les jornades més tristes de la seva 

compromesa història amb el país” i considera que el club va ponderar “el pes de la 

història de l’entitat contra sis punts”. 

 

 

De fet, durant els següents dies els articulistes de L’Esportiu van seguir insistint en el 

partit contra el conjunt canari. El dia 7, Iván Vila va trencar una llança a favor de la 

decisió del club argumentant tot el que hi tenia a perdre i va preguntar-se “quants, 

d'entre els que reneguen del club, han renunciat ja per la causa a quelcom que trobin 

valuós. Quants, per exemple, van fer vaga dimarts? Sense cobrar, dic. No anar a la feina 

sense el descompte del sou, com no assistir a classe sense penalitzacióm no és fer vaga, 

és una altra cosa.” 

Per contra, els articles d’opinió del dia següent van tornar a obrir foc contra la junta 

directiva i van condemnar la decisió presa l’1-O. Xavier Ginesta va denunciar que “el 

Barça va jugar la setmana passada un dels partits més tristos de la seva història. [...] 

Quedarà per als annals de la història culer que aquell club que es va significar per les 

llibertats del poble (i es va fundar apel·lant a valors com la democràcia i el catalanisme) 

va cedir a les pressions de la indústria global. On queda la identitat?”. En la mateixa 

línia, Frederic Porta va dedicar la seva contraportada a atiar la presidència del club: 

“Sota una aparença democràtica, han segrestat l'entitat per incompareixença de la 

majoria social.”,”Bartomeu va perpetrar una pàgina negra en la història”,”No s'havia de 

L’Esportiu va destacar la petició de diàleg del Barça amb 
un “S’implica”. / L’Esportiu 
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jugar i punt. No hi ha espai en un article per a tants arguments”.”Ja n'hi ha prou 

d'ensarronades en benefici de la seva minoria. El Barça és patrimoni català.” 

 

4.5 L’afició torna a l’estadi amb una declaració d’independència 

suspesa, empresonaments i el lema “Diàleg. Respecte. Esport.”  

El 10 d’octubre de 2017, el president Carles Puigdemont va aplicar els resultats del 

referèndum i va declarar la independència de Catalunya. Segons després, però, va 

decidir suspendre-la per donar pas a un període de negociació i mediació amb l’Estat 

espanyol31. Aquest però, davant l’acte que va tenir lloc al Parlament, va activar la marxa 

enrere per l’aplicació de l’article 155 de la Generalitat de Catalunya, consistent a 

assegurar el “cumplimiento forzoso” de les obligacions d’una Comunitat Autònoma o 

per la “protección del interés general”32. Així doncs, la Generalitat quedaria 

intervinguda i el govern espanyol passaria a exercir un control parcial o gairebé total de 

la institució33. A més, el 16 d’octubre la jutgessa Carmen Lamela va enviar a la presó 

sense fiança el president de l’ANC, Jordi Sànchez, i el d’Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart, per delicte de sedició34. Aquesta mesura va fer que els carrers es tornessin a 

omplir en dues noves manifestacions: la primera el 17 d’octubre, en què la Diagonal es 

va omplir d’espelmes; la segona el 21 d’octubre, en què el carrer Marina es va omplir a 

vessar per rebutjar els empresonaments i fer palès el seu suport als presos. 

Aquest context, de nou, influïa directament al Futbol Club Barcelona que, una altra 

vegada, va manifestar el seu posicionament i es va manifestar a favor del diàleg. Ho va 

fer mitjançant una pancarta amb el lema “Diàleg. Respecte. Esport.” desplegada durant 

el partit de Champions que enfrontava el Barça amb l’Olymiacòs grec el 18 d’octubre. 

El partit suposava la tornada de l’afició al Camp Nou després del partit a porta tancada 

contra Las Palmas i no va estar exempt de polèmica, ja que el club no va permetre 

l’entrada de pancartes a l’ANC, Òmnium i Plataforma Pro Seleccions Catalanes 

demanant l’alliberament dels activistes empresonats. 

 

 

 

                                                             
31 Notícia d’El País consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 
https://cat.elpais.com/cat/2017/10/10/videos/1507658219_177463.html  
32 Comunicat del Congreso consultat el 24 de març de 2018. Disponible a: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2  
33 Notícia de La Vanguardia consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-
espanola.html  
34 Notícia de l’Ara consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 
https://www.ara.cat/politica/Trapero-Sanchez-Cuixart-lAudiencia-Nacional_0_1888611201.html  

https://cat.elpais.com/cat/2017/10/10/videos/1507658219_177463.html
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-espanola.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-espanola.html
https://www.ara.cat/politica/Trapero-Sanchez-Cuixart-lAudiencia-Nacional_0_1888611201.html
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En la línia de la tornada del públic al Camp Nou, el primer article d’opinió del diari 

Mundo Deportivo el 18 d’octubre el va escriure Josep Maria Artells amb el títol 

“Vuelve la gente”. Destacava que el partit “se jugará bajo el marco de la tensión que se 

vive en Catalunya, acentuada con las dos encarcelaciones del pasado lunes” i explicava 

que el club desplegarà el ‘tifo’ “Diàleg. Respecte. Esport.”. També Xavier Bosch va fer 

menció a la situació política, en el seu cas proposant sotmetre a votació en un 

referèndum la lliga on jugaria el Barça si Catalunya esdevingués un Estat independent i 

detallava que el posicionament del club és seguir disputant LaLiga espanyola.  

Finalment, Mundo Deportivo aprofundia en el desplegament del ‘tifo’ amb una notícia 

interpretativa en què Fernando Polo destacava que “El Barça es sensible a la situación 

política”. A més, explicava que "según fuentes de la entidad barcelonista, se les llegó a 

pedir que se mostrase un mensaje con los rostros de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en la 

línea de los que empezaron a circular por las redes [...] Asimismo, el club recibió la 

solicitud de que se pidiese públicamente la libertad de ambos como "presos políticos". 

El club rechazó esas propuestas.” També va exposar que la directiva va convidar per al 

partit el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, el secretari d’Òmnium, Jordi Bosch, 

i la degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, Maria Eugènia Gay. 

La informació relacionada amb el posicionament polític del Barça va seguir present el 

19 d’octubre, el dia després del partit contra l’Olympiacòs. Roger Torelló va fer una 

crònica d’ambient en què destacava els crits de “Llibertat!” i també els que demanaven 

la dimissió de Bartomeu, però va ser un missatge que “no tuvo demasiada continuidad 

en la grada”. Fernando Polo, per la seva part, explica el rebuig d’ANC i Òmnium a 

assistir al partit, així com les crítiques de les entitats sobiranistes cap a la pancarta del 

club: “Creemos que el mensaje del Barcelona no representa el sentimiento de la mayoría 

de la afición, por eso rechazamos la invitación al palco”, va dir Alcoberro. A més, ANC 

i Òmnium van desplegar fora de l’estadi les pancartes en suport als empresonats perquè 

el club no els hi va permetre entrar-les al recinte per “no entrar dentro de los parámetros 

que marca la UEFA”. En aquesta edició, MD explicava també el malestar de la penya 

barcelonista de Lleó, que va aturar la seva activitat fins l’1 de gener com a protesta per 

les accions del club i va demanar que “la directiva evite tomar partido en ningún 

compromiso político para hacer del Barça un club universal, plural, unido, querido y 

respetado”. 

Quant a l’ANC i Òmnium Cultural, les dues organitzacions sobiranistes rebrien una 

resposta a Mundo Deportivo el dia següent a un breu article d’opinió de Sergi Solé 

titulat “Contra el Barça” en què afirmava que “andan encendidas contra la junta de 

Bartomeu” i que "ni Òmnium ni la ANC negociaron con la UEFA. De haber habido lío 

anteayer, perdía el Barça. ¿Son del Barça o solo lo quieren para lo suyo?”. 

Posteriorment, el 21 d’octubre, Lluís Racionero va destacar l’augment de seguretat al 

Camp Nou per evitar episodis com el de l’1-O i Miguel Rico va explicar a la 

contraportada que la presència de Morgan Freeman i Matt Damon a l’estadi, 
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protagonistes d’Invictus, no tenien res a veure amb les figures que interpreten al film, 

Nelson Mandela i François Pienaar. 

 

 

En la línia dels capítols anteriors, l’Sport va ser el diari amb menys càrrega política. El 

18 d’octubre, en una notícia informativa, el diari va informar, en la mateixa línia que 

Mundo Deportiv,  sobre el desplegament de la pancarta “Diàleg. Respecte. Esport.” i la 

invitació a Alcoberro, Bosch i Gay. El dia següent, a la seva crònica, Albert Masnou va 

recollir les declaracions de Josep Maria Bartomeu sobre l’absència de les entitats 

sobiranistes a l’estadi: “esta vez, el Barcelona superó la prueba de la UEFA, pero no la 

de las organizaciones separatistas porque el llema exhibido no gustó ni a Òmnium 

Cultural ni a la Assemblea Nacional de Catalunya”. Finalment, la cobertura 

extraesportiva del diari conclouria amb una contraportada de Xavier Sardà amb els seus 

dos socis ficticis confrontats en què convidava a “que no perdamos el partido de la 

calma”. 

 

 

El diari L’Esportiu va ser l’únic dels tres analitzats que el 18 d’octubre va donar 

protagonisme a la vinculació política del club en la seva portada amb el titular “El Barça 

desplegarà una pancarta reivindicativa al Camp Nou”. En el seu editorial, però, el diari 

va criticar la posició del club lamentant que no es fes cap menció als presos i afirmant 

que “A tots ens agradaria una major implicació del Barça, però vista la situació, no 

queda més remei que fer confiança a la gent”. En aquesta edició, el tema es tancaria 

amb una notícia interpretativa en què es pronosticava que “el procés tornarà a tenir un 

important protagonisme” i s’explicava la presència de les personalitats de la mateixa 

manera que ho feien MD i Sport, però en aquest cas destacant que “el Barça sempre s’ha 

posat al costat dels socis i de la llibertat d’expressió, fins al punt que la massiva 

exhibició d’estelades en els partits de Champions li va costar importants multes de part 

de la UEFA, fet, però, que el club va aconseguir que quedés aturat”. 

La presència de política a la portada també va succeir el dia següent amb el titular “Gols 

en llibertat a fora i a dins”, en al·lusió a la reivindicació de l’afició i al desplegament de 

pancartes d’ANC i Òmnium fora de l’estadi. A l’editorial, el diari destaca el paper dels 

aficionats, que “Malgrat els impediments de la UEFA i del mateix Barça, el Camp Nou 

va poder demanar la llibertat dels empresonats i, a sobre, cantar un gol en el minut 

17.14”. A més, pel que fa a les declaracions de l’entrenador Ernesto Valverde, 

L’Esportiu és l’únic diari que va mencionar la seva opinió política: “Jo estic aquí per tal 

que els culers disfrutin amb l’equip i res més”. També van recollir les paraules de 

Bartomeu, que va tornar a demanar diàleg i va condemnar la situació dels presos: 



82 
 

“lamentem profundament la situació que estan vivint. No és normal que estiguin 

empresonats per les seves idees i els donem tot el suport.”.  

A la seva crònica del partit, Ferran Correas va explicar que a la graderia “hi va haver 

protestes i reclamacions, però la pluja i la prohibició del Barça d’entrar dues lones 

gegants reivindicatives van deslluir una mica les reivindicacions” i com ANC i Òmnium 

van desplegar les seves pancartes fora després de la prohibició d’entrar-les a l’estadi. 

Aquesta edició la va concloure Pep Riera amb la seva contraportada “Tenir conviccions 

suma”, on criticava el posicionament del club, dient que “ en una altra mostra de poca 

decisió, va voler expressar no se sap ben bé què (Respecte, diàleg, esport) quan el 

moment requeria alguna altra cosa més adequada, entenent les limitacions que posa la 

UEFA”. A més, amb un enfocament històric, Riera va exposar que “des de l’Esport i 

ciutadania de Josep Sunyol al Més que un club de Narcís de Carreras, o et creus 

fermament el compromís del club amb la seva societat o, com a mínim, acabaràs 

quedant malament i et poden demanar la dimissió mentre l’equip està golejant”. 

El conflicte amb la prohibició de les pancartes d’ANC i Òmnium i el missatge “Diàleg. 

Respecte. Esport” també va ser la diana per a les crítiques de Marc Negre i Xavi Torres 

el 20 d’octubre. El primer, en un article d’opinió, va suggerir que “volen tenir-nos 

agenollats, i amb el Barça sembla que ho han aconseguit”. A més, deia que “l’aposta pel 

diàleg, el respecte i l’esport és tan elemental, bàsica i atemporal com tèbia, poc 

coratjosa i freda. Però aquesta és la tria que ha fet la junta actual del Barça. Entre el 

tossudament alçats i el tímidament agenollats”. 

Tot i ser l’únic diari que ho va destacar a la portada, el “D.R.E.” va tenir poca rellevància. En canvi, la prohibició 
de deixar entrar pancartes a l’Estadi va tenir-hi més protagonisme. / L’Esportiu 
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Torres, per la seva banda, va escriure a la seva contraportada, en què també es remunta 

a la història per analitzar l’actualitat, que “segurament la culpa de tot plegat, pensaran 

alguns, la té Joan Gamper per permetre la xiulada a la Marcha real durant el mes de juny 

del 1925 que tant va fer enfadar el general Primo de Rivera. O el president Narcís de 

Carreras, que va etzibar a l’esposa del ministre de Governació, Camilo Alonso Vega, el 

famós “no fotem, senyora”, després de qualificar com a club espanyol el Barça en la 

final del Generalísimo del 1968, guanyada al Real Madrid 1-0 a l’estadi Santiago 

Bernabéu. O set anys després, quan el president Montal se la va jugar ordenant a Jacint 

Borràs que omplís l’estadi de senyeres i exhibís la pancarta “Amnistia. Llibertats polí 

tiques sindicals. Estatut d’autonomia.” És clar, la policia hi va intervenir de seguida. I 

seguiríem fins a esgotar el paper perquè el Barça –quasi sempre– ha estat al costat de 

tots els moviments cívics del país. Més que un club.” 

En aquest número, Ramon Salmurri també va desmuntar les amenaces de Javier Tebas 

sobre l’expulsió del Barça de LaLiga si Catalunya s’independitzés i va dir que “els 

diversos operadors no han acceptat una proposta de contracte tancat per als propers 

anys, a causa de l’amenaça permanent de Tebas d’excloure el Barça de la lliga. 

Resumint, que el preu és un amb Messi i un altre sense ell. I en aquest context 

d’amenaça d’exclusió al Barça, el món només fa ofertes a la baixa”. 

 

4.6 Espanya aplica l’article 155 de la Constitució a Catalunya 

L’escalada de tensió política seguia augmentant. En vista de què la proposta de diàleg 

emesa per Puigdemont no rebria resposta, sobre la taula hi havia la possibilitat de què el 

President convoqués eleccions per evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 

espanyola, aprovada pel govern de Rajoy el 21 d’octubre. La mesura, però, no tenia una 

aplicació immediata i havia de passar pel Senat una setmana més tard, de manera que el 

155 encara es podia aturar35. Aquesta possibilitat, però, es va esvair el 26 d’octubre, 

quan Puigdemont va comparèixer davant dels mitjans per anunciar que deixava que fos 

el Parlament qui decidís com afrontar la situació, ja que des de Madrid no se li va 

assegurar que les eleccions tinguessin totes les garanties36. Així doncs, el 27 d’octubre 

de 2017, el Parlament de Catalunya va declarar la independència de Catalunya en forma 

de República. Després d’aquesta proclamació, però, el Senat va autoritzar l’aplicació de 

l’article 155, Mariano Rajoy va destituir el govern català i va convocar eleccions 

autonòmiques per al 21 de desembre de 201737.  

                                                             
35 Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Disponible a: 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508572466_221699.html  
36 Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/26/catalunya/1509008420_762303.html  
37 Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html?rel=mas  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508572466_221699.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/26/catalunya/1509008420_762303.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html?rel=mas
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En conseqüència, Puigdemont i mig govern van marxar a Brussel·les després de 

conèixer que el Fiscal General de l’Estat, José Manuel Maza, va presentar querelles per 

rebel·lió, sedició, malversació i delictes contra la Mesa del Parlament i el Govern que 

poden comportar fins a 30 anys de presó. La resta de membres es quedarien a Catalunya 

i anirien a declarar davant de la justícia espanyola38. 

 

 

El 22 d’octubre, Mundo Deportivo va oferir a la seva portada un titular que, tot i que no 

era el principal, es feia ressò de la situació política de Catalunya: “Rajoy aplica el 155 y 

suspenden el Govern”. A les pàgines interiors, amb l’incís d’Ernest Benach demanant 

“Respecte!” a la seva columna d’opinió pels posicionaments de Guardiola i Piqué, la 

resta de peces sobre política giraven al voltant del 155. De fet, a les pàgines 20 i 21, 

Mundo Deportivo va publicar informació estrictament política, sense cap element 

esportiu. Abans, però, el diari havia recollit les declaracions del president Bartomeu 

sobre el 155 a l’Assemblea de Compromissaris. Gabriel Sans titulava la seva crònica 

amb “el Barça, con Catalunya”  i incloia el missatge de Bartomeu a l’acte: “el 20 de 

setiembre, cuando se produjeron los primeros registros y detenciones, el club manifestó 

su condena ante una actuación que iba en contra de la democracia, la libertad de 

expresión y el derecho a decidir. [...] Nadie puede dudar del Barça. Defenderemos los 

principios de democracia, el derecho a decidir, siempre respetando a la masa social. No 

se puede confundir esta responsabilidad con la tibieza que algunos nos atribuyen”. 

Sobre l’Assemblea, MD va recopil·lar algunes de les preguntes dels socis i, sobre la 

postura del club respecte el procés, Bartomeu va insistir que “El Barça lleva muchos 

años defendiendo la democracia y el derecho a decidir. Y lo volvemos a decir. Nosotros 

pedimos respeto de todas las instituciones para nosotros. En el Barça cabemos todos”.  

El discurs del president del Barça a l’Assemblea de Compromissaris va continuar 

present els dies posteriors. El 23 d’octubre, en una columna d’opinió, Lluís Canut 

valorava positivament les paraules del mandatari blaugrana i apuntava que “el Barça 

como entidad transversal no puede ser un instrumento político, aunque como siempre 

deberá estar comprometido con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana. Pero el 

dilema está entre que su papel emocional de "més que un club" pueda ser compatible 

con las necesidades de una entidad globalizada obligada a facturar 900 millones para ser 

sostenible como gran club”. En una línia similar, Josep Maria Minguella va aplaudir la 

condemna de Bartomeu als empresonaments i afegí que “el club haría bien en efectuar 

una profunda encuesta privada para conocer con más detalle cuáles son las ideas más 

relevantes”. 

                                                             
38 Notícia de La Vanguardia consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-govern-
bruselas.html  

http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-govern-bruselas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-govern-bruselas.html
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El 24, Xavier Bosch va considerar en un article d’opinió que “Bartomeu sacó su mejor 

discurso en sus cuatro años de presidente en el momento más complicado de Catalunya 

que ha puesto al Barça en el punto de mira”, ja que “viendo cómo se han puesto García 

Albiol y el ciudadano Girauta, es la mejor señal de que Bartomeu defendió bien los 

intereses del Barça "més que un club”. A la contraportada, Miguel Rico destacà que “el 

FCB fue la primera institución catalana que reaccionó, y con más contundencia que 

nunca, a la aplicación del artículo 155”. MD també es va fer ressò del comunicat de la 

Confederació Mundial de Penyes demanant diàleg i, en una columna d’opinió, 

Domènec García va criticar durament els qui demanen una major implicació del club: 

“la táctica de pedir barbaridades imposibles para a continuación dudar de la falta de 

dignidad y de catalanidad del Barça es una ruindad [...] Cabe tener en cuenta que una 

Catalunya independiente significaría el final del Barça tal como lo conocemos ahora. 

Pasaría a ser representante de una liga como la holandesa o la danesa”. 

 

 

L’única menció de l’Sport a l’aplicació del 155 la va fer Xavier Sardà a la seva 

contraportada el 26 d’octubre, en què només va apuntar que “el Barça sufre las 

consecuencias políticas de una situación complicadísima” en un nou relat sobre els seus 

dos personatges ficticis.  

 

 

El 21 d’octubre, el diari del Grup Hermes va titular la seva portada “A 155” per referir-

se a la velocitat que el Barça estava assolint a la Lliga, però amb una claríssima 

referència política. A l’interior, el diari seguia fent mencions sobre el posicionament del 

club i el paper dels aficionats en aquest context. Primer Iván Vila a la seva columna 

d’opinió, on va dir que al Barça “se li exigeix que es mulli i se li retreu que no ho faci 

prou. I és lògic. Cap altre club ha presumit tant de ser, més que un club, aquell exèrcit 

desarmat de Catalunya que es va inventar Vázquez Montalbán”, i després Pere Gelada, 

que en una notícia prèvia al partit de Lliga contra el Màlaga apunta que “caldrà estar 

atent a com es pugui manifestar el públic a l’estadi”. A la contraportada, Joan Beumala 

va carregar contra Iñigo Méndez de Vigo, que va menysprear l’opinió de Pep Guardiola, 

i confia que “tots aquests espanyols que ara ens amenacen, educadament i en fila, 

demanant/suplicant-nos que no marxéssim de la seva lliga.” 

A la portada del dia següent, L’Esportiu va destacar el posicionament del club amb el 

titular “el Barça, amb les institucions”. A la crònica del partit contra el Màlaga, Oriol 

Tortajada va ressaltar la tristesa de l’afició amb l’aplicació del 155 i suggerí que “alguns 

pensaran que el partit d’ahir no s’hauria d’haver jugat, com tampoc s’hauria d’haver 

jugat el dia de Las Palmas”. Per la seva banda, Xavi Solé i David Vega van fer una 

crònica dedicada només a l’ambient que es va respirar durant el partit, i van recollir 
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càntics com “presos polítics, llibertat!” i “els carrers seran sempre nostres”, així com 

una pancarta en suport de Sànchez i Cuixart amb el lema “Llibertat, us volem a casa”. 

Destaquen també que l’speaker va llegir el discurs de Bartomeu a l’Assemblea de 

Compromissaris, rebut “primer amb xiulets, però es va acabar celebrant amb 

aplaudiments”. Ambdós periodistes fan també la crònica de l’assemblea i recullen les 

declaracions del president. 

Sobre l’Assemblea de Compromissaris va opinar Pep Riera a la contraportada, que va 

aplaudir la rectificació de Bartomeu i el seu posicionament al costat de les institucions 

catalanes. En canvi, Frederic Porta no compartí aquesta visió a la contraportada del 23 

d’octubre, i va assenyalar que “en la nova república, ens deixarem estar de peixos 

bullits, sense cap gust ni substància, agafats per costum a contrapeu, incoherents en 

l’exposició de criteri, disposats per salvaguarda dels interessos particulars a demanar 

perdó sistemàticament. Tornem-hi: la història culer és la que és, per molt que els 

disgusti tanta franquesa combativa”. També en una contraportada, a la del 26 d’octubre, 

Lluís Simon va convidar el Barça a no reconèixer les noves autoritats espanyoles 

assignades a Catalunya arran del 155 i a “deixar tota la tribuna buida al seu costat 

perquè el món vegi qui i com es governa Catalunya”, tot i que aclarí que els directius 

del Barça són “representants de l’statu quo”. 

 

Seguint amb la vinculació política, L’Esportiu va jugar amb el titular “A 155”. Menys destacada va ser el dia 
següent, amb el titular “El Barça, amb les institucions”. / L’Esportiu 
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4.7 El Barça visita San Mamés després de l’entrada en vigor del 155 

Tot i que la situació política catalana després de la declaració de la República i la 

posterior aplicació de l’article 155 podia fer créixer l’hostilitat als estadis d’Espanya  

vers el FC Barcelona, el calendari de Lliga va fer que el conjunt català hagués de visitar 

el nou San Mamés, el camp de l’Athletic Club de Bilbao, una afició agermanada amb 

els culers i protagonista d’afers polèmics de caire nacionalista, com la xiulada al Rei 

d’Espanya a les finals de Copa del Rei que tots dos equips han disputat junts. Els tres 

diaris analitzats van oferir la seva visió sobre l’ambient viscut al temple bilbaí. 

 

 

El 28 d’octubre, Mundo Deportivo se centrava en la prèvia del partit entre el Barça i 

l’Athletic. Francesc Aguilar va ressaltar l’especialitat del partit pel context polític i 

apel·là, com en casos anteriors, a la figura de l’intel·lectual Manuel Vázquez 

Montalbán: “Mucha gente sigue creyendo al añorado Manolo Vázquez Montalbán, que 

dijo que el Barça es “el ejército desarmado de Catalunya” es del todo cierto, que excede 

mucho a un sentimiento. Por suerte el partido será en Bilbao, ciudad en la que se 

manifestaron miles de ciudadanos a favor del proceso de autodeterminación”. També a 

la prèvia, Valverde tornaria a ser preguntat per la situació política, però evitaria de nou 

posicionar-se. 

Mundo Deportivo també va informar en exclusiva sobre el posicionament del Barça vers 

la declaració de la independència i l’aplicació del 155: “fuentes cercanas a MD 

aseguraron que el Barça no emitiría ningún mensaje oficial”. Tot i parlar de la situació 

política a la prèvia del partit i anticipar que l’ambient seria especial, el diari del grup 

Godó ja no faria cap menció més a la política en l’anàlisi posterior del matx. 

 

 

 

L’Sport, que s’havia mantingut al marge de la política des de la pancarta “D.R.E.”, va 

celebrar el 27 d’octubre per mitjà del director Ernest Folch que tornés l’activitat 

futbolística, senyal de què “sigue el futbol, la vida sigue”. El dia següent, Josep Maria 

Casanovas va dir a la seva contraportada que “suspendida la declaración de 

independencia por el Gobierno central, una cosa queda clara, el Barça seguirá jugando 

la Liga sin ningún problema, sin tener que pensar en otras alternativas. Es una buena 

noticia para los jugadores que despeja los negros nubarrones anunciados por Tebas”. 

Ambdós articles són una mostra de què la prioritat del diari és centrar-se únicament en 

l’àmbit esportiu. 
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També en aquesta línia es va dirigir la crònica del partit entre el Barça i l’Athletic feta 

per Toni Frieros el 29 d’octubre, que va destacar que “en el campo y en la grada 

unicamente se habló un idioma, el del futbol. Ni un incidente, ni una protesta, ni un 

reproche, ni una pancarta. Una demostración de madurez colectiva y de la fuerza que 

tiene este deporte cuando se expresa por sí mismo y no se utiliza para reivindicación 

alguna”. 

 

 

El mateix dia 29 d’octubre que Toni Frieros celebrava la nul·la presència de política a 

l’enfrontament contra l’Athletic, l’Esportiu publicava la d’Oriol Tortajada amb un 

enfocament totalment diferent. Amb el títol “Kaixo, Errepublika!”, Tortajada va 

explicar que “San Mamés va abraçar, ahir, la República Catalana. Meravellosa 

fotografia cromàtica. A dins i a fora de l’estadi. Dos pobles agermanats per dues 

banderes. L’estelada i l’ikurrin. Normalitat”. A més, a diferència dels dos diaris 

anteriors, el periodista va aprofundir en el context polític del matx, dient que “en el 

partit d’Europa League contra el Zoria, vuit penyes de l’Athletic ja van repartir 

estelades i paperetes per reivindicar el dret a vot del poble català en el referèndum del 

passat 1 d’octubre. I també es van produir crits d’independència. L’afició de l’Athletic 

va prioritzar, aleshores, el suport a la democràcia a una possible multa per part de la 

UEFA”. 

Per la seva banda, Pep Riera va destacar a la seva contraportada que “la rivalitat només 

va ser esportiva. S’agraeix. I als catalans seguidors del Barça també ens convenia una 

estona d’esbarjo enmig d’aquests dies de tanta tensió”. 

 

4.8 L’Audiència Nacional empresona els membres del Govern de 

Catalunya 

El 2 de novembre de 2017, la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va 

decretar presó incondicional per al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i els 

consellers Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors 

Bassa i Meritxell Borràs. 

Davant d’aquesta situació, el Futbol Club Barcelona va emetre el següent comunicat:  

El FC Barcelona lamenta els empresonaments dictats avui per l’Audiència Nacional, i 

expressa la seva solidaritat amb els afectats i les seves famílies. 

El FC Barcelona considera que actuacions com aquestes no contribueixen a construir 

els camins del diàleg i el respecte que sempre hem defensat com a entitat. 
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Davant l’excepcionalitat de la situació actual, el FC Barcelona  fa una crida a 

la serenor i reitera, una vegada més, el seu compromís amb les llibertats i els valors 

democràtics, per construir ponts que ajudin a resoldre aquest conflicte de manera 

consensuada, pacífica i política. 

El 3 de novembre, el dia després dels empresonaments, Mundo Deportivo, Sport i 

L’Esportiu van coincidir en reproduir el comunicat del Futbol Club Barcelona, sense 

entrar a analitzar el posicionament del club. A partir, als tres diaris comencen a guanyar 

protagonisme les reivindicacions viscudes al Palau Blaugrana demanant l’alliberament 

dels presos polítics. La primera es va produir en un partit de bàsquet contra 

l’Olympiacòs, en què el Palau va romandre els 5 primers minuts en absolut silenci i els 

5 posteriors cridant “Llibertat!” sense parar. El temple blaugrana també es faria sentir en 

un partit d’handbol contra el PRVO Zagreb i novament en bàsquet, aleshores contra 

l’Analodu Efes. 

 

 

La primera notícia de Mundo Deportivo amb temàtica política el 4 de novembre va 

consistir, com en casos anteriors, en un recull de les declaracions de Valverde, qui va dir 

que “me gustaría que cada semana hubiese un punto más de distensión, no de tensión”.  

Per la seva banda, Oriol Domènech, en una notícia interpretativa, va anticipar que 

tornaria a ser una “jornada delicada” i opinava que “ser un club universal no debe ser 

una excusa para no actuar; al contrario, es una obligación. A nivel internacional, nadie 

puede ayudar más a Catalunya que el Barça”.  

Pel que fa a la reivindicació del Palau Blaugrana, José Ignacio Huguet només va 

explicar a la seva crònica que l’ambient al pavelló va influir en el Barça Lassa, que es 

van veure “atenazados por la presión por lo que se jugaban y por la presión de un Palau 

que empezó en pie y sin animar por el encarcelamiento de los miembros del Govern”. 

Per la seva banda, Jesús P. Ramos va recollir les declaracions de l’entrenador Sito 

Alonso, que va manifestar que “lo que he vivido del quinto al décimo minuto es algo 

que no había vivido en ningún campo de Europa”. 

Pel que fa al futbol, el Camp Nou també es va reivindicar en el partit contra el Sevilla. 

Com recull Ángel Pérez a la seva crònica el 5 de novembre, el gol Nord va desplegar 

dues pancartes: “Free all political prisoners” i “Europe shame on you”.  Per la seva part, 

Ernest Benach va escriure una columna d’opinió en què destacava “els equilibris 

complicadíssims que el club ha de fer”. A més, com és habitual, MD va parar atenció a 

les penyes del club, en aquest cas la de Manresa, que va suspendre la seva activitat pels 

empresonaments. 

Pel que fa a l’handbol, Marta Pérez reprodueix a la seva crònica del partit contra el 

PRVO Zagreb la mateixa protesta que es va viure al Palau Blaugrana contra 

l’Olympiacòs: 5 minuts de silenci i 5 minuts cridant “Llibertat”. Sobre la reivindicació 
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al partit de bàsquet, Xavier Bosch va escriure el 7 de novembre un article d’opinió en 

què assegurava que “lo vivido el viernes ante el Olympiakos es quizá el rato de piel de 

gallina más duradero de mi vida [...] un ‘clam’ ante tanta injustícia”. 

 

 

El 4 de novembre, l’únic contingut amb vinculació política del diari del Grupo Zeta van 

ser les declaracions de Valverde, amb l’afegit interpretatiu que Javier Giraldo hi va 

introduir dient que “dio un paso más en su respuesta”. El dia següent, en les seves 

declaracions post-partit, va dir que “la gente viene al Camp Nou a expresarse libremente 

de manera pacífica y sobretodo a animar”. De la mateixa manera que a MD, Iván Vila 

va destacar a la crònica titulada “El Camp Nou más reivindicativo” les dues pancartes 

exhibides al Gol Nord. Igualment, també van explicar el posicionament de la Penya de 

Manresa amb l’incís de Toni Closa dient que “el gesto honra al movimiento peñístico” i 

van mentar breument l’ambient al Palau Blaugrana en el partit d’handbol.  

L’Sport va reprendre la informació vinculada amb la política el 7 de novembre a partir 

d’una entrevista de Josep Maria Bartomeu a la revista ‘Blaugranes’, on va dir que 

“socios, peñistas y simpatizantes de todas partes me han agradecido que el Barça tomara 

la decisión de jugar contra la UD Las Palmas el 1 de octubre, como muestra de condena 

por los hechos vividos en Catalunya, y con la voluntad de hacerlo visible al mundo 

entero”. 

Precisament, el sector de les penyes és un dels que més oposició va mostrar en el sentit 

identitari del club. Vers les persones que qüestionen la vinculació política del Barça, 

Iván San Antonio va escriure un article d’opinió el 10 de novembre titular “Del Barça se 

puede salir sin problemas” en què convidava els aficionats culers a deixar de ser-ho si 

no comparteixen la seva implicació, ja que “el Barça no tiene la opción de borrar su 

historia, eliminar su pasado y dejar de ser”. A diferència de MD i L’Esportiu, l’Sport va 

donar protagonisme a la nova protesta del Palau Blaugrana en el partit de bàsquet contra 

l’Analodu Efes, en què “los diez primeros minutos del primer cuarto sirvieron para 

mostrar hasta diez cuadrados de plástico amarillo donde se podía leer el nombre de los 

presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, así como los de los consellers”. També van 

explicar que es va cridar “Llibertat” i es va entonar l’himne d’Els Segadors. 

L’últim apunt del diari sobre els empresonaments va ser el 13 de novembre, quan 

mentre les penyes de Sallent i Navarcles van decidir solidaritzar-se amb els presos, la de 

Quintanar va fer públic el seu desacord. Aquell mateix dia, Sport va publicar una notícia 

sobre Javier Tebas en què el president de LaLiga amenaçava de tancar el Camp Nou si 

es produissin crits contra Espanya. 
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A la portada del 4 de novembre, L’Esportiu torna a ser l’únic dels tres que va portar 

contingut polític relacionat amb el Barça, convidant l’afició a que el partit contra el 

Sevilla “sigui un clam”. A la prèvia del partit, Xavi Solé creia que era “hora de 

respondre” i explicà que ANC, Òmnium i Plataforma Pro Seleccions Catalanes 

repartirien milers de pancartes “a favor de la democràcia i de la llibertat dels presos 

polítics”. L’Esportiu també va destacar les paraules de Valverde sobre les 

manifestacions pacífiques de l’afició i es va fer ressò dels fets succeïts al Palau 

Blaugrana en el partit entre Barça i Olympiacòs en una crònica de Xavi Ballesteros 

titulada “Llibertat”. A diferència dels altres diaris, Ballesteros va oferir una informació 

més detallada i va afegir que les cheerleaders no van actuar.  

De nou, el 5 de novembre L’Esportiu vinculava a la seva portada el Barça amb la 

política amb el titular “Pluja d’emocions” acompanyat del subtítol “Gran protesta cívica 

contra la repressió de l’Estat”. En l’editorial, el diari creu que “Es tracta d’acontentar els 

sectors sobiranistes que reclamen una posició clara del club, que històricament sempre 

ha tingut, i al mateix temps no situar-se explícitament al costat dels que demanen 

directament la llibertat dels presos polítics”. De nou, van recollir les declaracions de 

Valverde després del partit destacant el pacifisme de les reivindicacions. 

A diferència dels diaris anteriors, Ferran Correas va explicar que el Barça es va sumar a 

la reivindicació desplegant una senyera envoltada a cada costat per la paraula justícia, 

en català i en anglès, també projectada als vídeomarcadors. La crònica, a més, va estar 

molt més carregada de detalls, com que la Grada d’Animació entrés a l’estadi 10 minuts 

tard en senyal de protesta. Pep Riera, a la contraportada, destacà que “el Barça va 

complir un cop més, i ahir sí que tocava sobretot això, d’altaveu de la societat catalana 

cap al món.” 
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 Les portades de L’Esportiu el 4 i el 5 de novembre, amb clares mencions a la situació política que viu l’aficionat 
del Barça. / L’Esportiu 

Sobre el partit d’handbol al Palau Blaugrana contra el PRVO Zagreb, Xavier Agustí en 

destacà el caràcter reivindicatiu de l’afició. Precisament, sobre l’ambient viscut al 

pavelló als darrers dies i també al Camp Nou, Frederic Porta va escriure la seva 

contraportada el 6 de novembre on deia que “els gestors del club van quedar desbordats 

per tan inoblidable acció de la seva massa social, forçada per imperatiu ètic. El Camp 

Nou va seguir dissabte l’exemple, com no podia ser d’una altra manera. Des de les 

grades, és clar, que la llotja continua practicant el trist esport de buidar conceptes. Quan 

no es“lamenten” en abstracte o demanen diàleg sense mullar-se en un comunicat 

insubstancial, pengen una pancarta que demana genèricament justícia, així, a l’engròs i 

sense precisar. [...] Del més que un club, malauradament, només queda dempeus la gent 

blaugrana”. 

Seguint amb la informació política sobre el club, el 9 de novembre L’Esportiu va ser 

l’únic dels tres diaris que va informar sobre que el FC Barcelona no s’adherís a 

l’aturada de país convocada per la Intersindical-CSC i secundada per les principals 

entitats sobiranistes –ANC i Òmnium Cultural– i pel sindicat majoritari d’estudiants, 

USTEC-STE, tot i que el club va donar llibertat als treballadors per adherir-s’hi. De 

nou, sobre el posicionament del Barça en aquest context, Frederic Porta carregà contra 

la junta a la contrportada del 12 de novembre, afirmant que “tenen sort, perquè aquells 

que reclamen coherència amb la combativa trajectòria de l’entitat, amb el seu 

simbolisme històric, s’han quedat en franca minoria. En canvi, no paren de créixer les 

veus que desitjarien un club mesell, dedicat estrictament al futbol”. 
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4.9 Els aficionats creen el Comitè de Defensa de la República del Barça 

Per defensar la votació de l’1-O, a Catalunya es van crear els Comitès de Defensa del 

Referèndum, coneguts com a CDR, una manera d’organització de la societat civil per 

coordinar-se i protegir les urnes davant de la presència de la Guàrdia Civil i la Policia 

Nacional. Després del referèndum, van convertir-se en Comitès de Defensa de la 

República, unes organitzacions que van anar expandint-se progressivament amb 

l’objectiu de mantenir la mobilització del país i dur a terme accions de protesta 

pacífica39 

El 28 de novembre, l’afició culer va fer oficial la creació del CDR Barça, un organisme 

encarregat d’emprendre accions de reivindicació política en el context esportiu del club. 

La primera acció del CDR del Barça va ser una manifestació pels barris de Sants i Les 

Corts demanant llibertat per als presos polítics. A continuació, es pot observar l’anàlisi 

sobre la cobertura realitzada pels tres diaris esportius de referència a Catalunya. 

 

 

El diari del Grup Godó no va emetre cap informació sobre la creació del CDR Barça i, 

des del finals de novembre fins el 21 de desembre, no va publicar contingut relacionat 

amb la vessant política del club. Només el 29 de novembre, Xavier Bosch va escriure 

una carta fictícia dirigida a Hans Gamper en què li explicava que “¿Te acuerdas cuando 

tras la silbada a la Marcha Real, Milans del Bosch clausuró nuestro estadio y te 

conminó a exiliarte? Aquí, hace pocas fechas, el presidente decidió jugar a puerta 

cerrada un partido de Liga para que el mundo supiese de las agresiones policiales a los 

catalanes que querían votar la independencia de España en un referéndum. Nos 

amenazaron en expulsarnos de la Liga si no jugábamos ese partido o Catalunya salía de 

España. ¿Te imaginas?”. 

 

 

El diari Sport es va fer ressò de la creació del CDR Barça a la secció de Penyes l’1 de 

desembre, a més d’anunciar la seva primera acció, Toni Closa va destacar que “La 

organización a todos  los barcelonistas que lo deseen y especialmente, claro, a los 

peñistas. Se pide que los participantes que, junto a sus camisetas, banderas y bufandas 

del Barça, lleven alguna pieza de color amarillo, con el que se clama por la libertad de 

los presos políticos”. 

 

                                                             
39 Notícia de Mundo Deportivo consultada el 28 d’abril de 2018. Disponible a: 
https://www.ara.cat/politica/comites-defensa-Sarticulen-nivell-nacional_0_1887411409.html  

https://www.ara.cat/politica/comites-defensa-Sarticulen-nivell-nacional_0_1887411409.html


94 
 

 

El diari L’Esportiu va ser el primer en parlar del CDR Barça. Ho va fer el 29 de 

novembre, quan el col·lectiu va fer oficial la seva creació. En una notícia signada per la 

redacció, el diari va explicar que “Manifest Blaugrana, Seguiment i Sang Culé, entre 

d’altres, van anunciar ahir que s’adhereixen al Comitè de Defensa de la República del 

Barça, que dissabte durà a terme una marxa contra la repressió” i citava el comunicat de 

l’organització, en què deien que es creava “per articular un espai d’acció per la 

democràcia, la llibertat i les institucions catalanes bastit des de la pluralitat interna 

innata al club i en els valors tan profundament arrelats del FC Barcelona”. 

Més tard, el 3 de desembre, Xavi Solé explicà en una notícia interpretativa la primera 

acció del CDR, del que en va destacar “la seva ferma defensa per la llibertat presos 

polítics, a més de reivindicar la República Catalana”. També va detallar com va ser un 

acte que “va començar amb la lectura d’un parlament en què es va criticar la tebiesa del 

club amb algunes de les actuacions de l’Estat, com l’aplicació de l’article 155 i la 

repressió, i els participants van recórrer durant quasi una hora els gairebé dos 

quilòmetres fins a l’estadi, darrere d’una gran pancarta groga, en què es podia llegir 

“Llibertat!”.  

El 12 de desembre, L’Esportiu va publicar una notícia titulada “La junta respecta la 

creació del CDR del FC Barcelona” en què es recullen les paraules del portaveu de la 

junta, Jaume Vives: “Respectem la llibertat d’expressió i d’associació. Respecte total”, 

va dir. En vista d’algunes sospites de tebior durant el procés català, Vives va aprofitar 

per recordar que l’actitud del club durant tot el procés ha estat “clara, diàfana, 

compromesa i inclusiva”, ressaltant que es van adherir al Pacte Nacional pel 

Referèndum perquè així ho vol el 80% de la població”. 

4.10 Les eleccions autonòmiques del 21 de desembre 

Catalunya es preparava per unes eleccions que marcarien el futur immediat del país. El 

bloc independentista, que finalment havia decidit concórrer plenament en els comicis, es 

presentava amb tres llistes separades: Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra 

Republicana de Catalunya (ERC) i Candidatura d’Unitat Popular (CUP), mentre que el 

bloc constitucionalista estava format per Ciutadans (C’s), el Partit Socialista de 

Catalunya (PSC) i el Partit Popular (PP). A aquests dos blocs polaritzats cal afegir 

Catalunya en Comú-Podem. La campanya electoral es va desenvolupar amb el cap de 

llista de JxCat, Carles Puigdemont, a l’exili i amb Oriol Junqueras, líder d’ERC, a la 

presó, mentre que tots els consellers van quedar en llibertat provisional excepte Joaquim 

Forn i els activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Després del 21 de desembre, el bloc 

independentista aconseguiria mantenir la seva majoria absoluta40. 

                                                             
40 Notícia de l’Ara consultada el 5 de maig de 2018. Disponible a: https://eleccions.ara.cat/parlament-
21d  

https://eleccions.ara.cat/parlament-21d
https://eleccions.ara.cat/parlament-21d
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A la premsa esportiva, no hi va haver contingut relacionat amb les eleccions del 21 de 

desembre ni cap posicionament del Futbol Club Barcelona al respecte, de manera que la 

presència d’informació vinculada amb política va descendir dràsticament comparat amb 

els mesos anteriors. Tot i així, sí que hi va haver informació relacionant el Barça amb la 

política, amb Josep Maria Bartomeu com a protagonista. Sobretot per les seves paraules 

al tradicional dinar de mitjans que se celebra per Nadal, però també per ser víctima 

d’una càmera oculta a una benzinera en què confessava que no és independentista i per 

això rep pressions per abandonar el club. També va ser motiu de seguiment la votació 

de Xavi Hernández des de Qatar, ja que ho va fer amb una samarreta de color groc, el 

símbol del clam per la llibertat dels presos. 

 

 

Com esmentava al capítol anterior, Mundo Deportivo no va publicar cap informació que 

vinculés el Futbol Club Barcelona amb la realitat política de Catalunya. De fet, així com 

els altres dos diaris van recollir les declaracions de Bartomeu sobre la complexa situació 

viscuda durant el 2017 al dinar de Nadal amb els mitjans, el diari del grup Godó es va 

centrar en el record a les figures d’Andrés Astruells i Enric Bañeres, dos il·lustres 

periodistes esportius molt vinculats al diari que van morir durant l’any que era a punt 

d’acabar i sobre els qui Bartomeu va tenir unes paraules a l’acte. 

 

 

A diferència de Mundo Deportivo, l’Sport va recollir les declaracions de Josep Maria 

Bartomeu a dos esdeveniments diferents. Primerament, el 12 de desembre publicaren 

una crònica de Toni Closa sobre la trobada amb l’Agrupació de Penyes, on el president 

del Barça va dir que “pienso que estamos actuando correctamente y, por más presiones 

que existan, seguiremos por el mismo camino”. Posteriorment, el dia 15, Sport va 

publicar les paraules de Bartomeu a l’esmentat dinar de mitjans, on torna a reivindicar 

la posició del club: “Ha habido episodios complejos y difíciles que la junta ha intentado 

afrontar de la mejor manera posible pensando siempre en el club y en sus socios”. 

 Per concloure amb la informació política relacionada amb el Barça en aquest diari, a la 

contraportada del 20 de desembre, Toni Frieros va escriure un article d’opinió sobre la 

càmera oculta patida per Josep Maria Bartomeu. El periodista es mostrava comprensiu 

amb el president, de qui diu que va patir un “atraco a mano armada y con alevosía” i 

lloava la seva reacció, ja que “Bartomeu ha dejado claro que el Barça ni se compra ni se 

vende, ni se arrodilla ni se somete a presiones de ningún tipo. Y mucho menos 

políticas”. Frieros, tot i condemnar la mala praxi de la càmera oculta, va recollir les 

declaracions fetes pel president: “Que cada uno haga lo que quiera. Yo respeto la 

libertad de expresión, que cada uno diga lo que le dé la gana, pero el Barça no se puede 

politizar [...] Me quieren fuera del Barça porque no estoy ayudando al proceso… Me 
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han pedido dinero y les he dicho que no (en referencia a l’ANC). [...] Yo tengo todo en 

contra. Todo el mundo independentista está en contra mía, me odian”. 

 

 

Així com el contingut de l’Sport va girar al voltant de l’actualitat més immediata amb 

Bartomeu com a protagonista, L’Esportiu va oferir més contingut d’anàlisi del context 

polític i social català. Un exemple es troba el 7 de desembre, en què Santiago Salvat 

partia d’una experiència personal per explicar el distanciament que s’està vivint entre 

els socis pel posicionament polític del club: “Parlaven de política i de la interpretació 

que cada un tenia sobre el posicionament que hauria de prendre el Barça en relació amb 

la situació política i les eleccions del dia 21. Amb independència del que defensaven 

uns o altres, el que més em preocupa es veure com amics i familiars s’han dividit tant, 

fins al punt de barallar-se i no ser capaços ni d’escoltar o atendre raons. Crec que entre 

tots hem d’entendre que el Barça no es pot posicionar mai políticament perquè és el 

club de tots els que l’estimem”, explicà. 

El mateix dia, però, Lluís Simon recordava a la contraportada la Recopa d’Europa 

disputada a Basilea contra el Fortuna Düsseldorf el 1979 i el rerefons polític que s’hi va 

viure: “A Basilea no s’hi anava només a jugar un partit de futbol. S’hi anava a 

demostrar l’existència de Catalunya per un mètode inexplorat en la geopolítica 

moderna: la invasió d’un territori amb un exèrcit pacífic. Així, soldats de totes les edats 

amb un seny que els desbordava pels quatre costats van arreplegar les senyeres i van 

posar en evidència un fet incontestable: Catalunya podia ser moltes coses el 1979, però 

no era Espanya ni d’Espanya en el sentit literal. De fet, no hi va haver gairebé ni una 

bandera espanyola en tot l’estadi”. 

De la mateixa manera que ho va fer el diari Sport, el diari del grup Hermes va recollir 

les paraules de Josep Maria Bartomeu al dinar de mitjans el 15 de desembre. Un dia més 

tard, en un reportatge d’Oriol Tortajada i David Vega sobre la imbatibilitat del Barça al 

Camp Nou, els periodistes van lamentar de nou la decisió de jugar contra la UD Las 

Palmas l’1 d’octubre: “Menys encertada per a molts culers, o almenys sí més 

controvertida, va ser la decisió del club de jugar a porta tancada el dia 1 d’octubre 

contra Las Palmas (3-0), després dels lamentables incidents viscuts a Catalunya el dia 

del referèndum, amb la Policía Nacional i la Guàrdia Civil deixant imatges lamentables 

per a la història arreu del territori. Aquell 3-0, la victòria més trista”. 

Sobre la figura de Xavi Hernández, L’Esportiu es va fer ressò de la seva votació amb 

una samarreta groga a diferència dels altres dos diaris: “L’exblaugrana, en un gest 

carregat de simbolisme i de clar suport als presos polítics, va votar vestint un polo de 

color groc, el color que tant molesta la junta electoral”, expliquen en una notícia 

interpretativa signada per la redacció. Sobre l’excapità del Barça, el 21 de desembre van 

recollir les seves declaracions, en què condemnava que “en un país democràtic hi hagi 

polítics a la presó per les seves idees em resulta molt bèstia. És un xoc tan fort que vaig 
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anar de groc precisament per això. De casualitats, poques. Si digués el contrari seria un 

hipòcrita”,”Sempre m’he mostrat partidari de fer coses per Catalunya. No me n’he 

amagat. Soc partidari que la gent pugui votar i que hi hagi un referèndum. No entenc per 

què no es fa en un país democràtic. Que cadascú voti el que vulgui, però que la gent 

pugui votar i dir-hi la seva”. 

Finalment, en motiu del clàssic Reial Madrid-Barça a punt de disputar-se el 23 de 

desembre, L’Esportiu va publicar dos dies abans una entrevista d’Ignasi Noguer a 

Esteban García, el president de la Penya Blaugrana de Madrid i de la Federació de 

Penyes del FC Barcelona a Madrid, en què li preguntava sobre el posicionament polític 

del club: “És un tema que s’ha debatut entre els membres de la penya, i la majoria 

pensem que el club va estar encertat, ja que va prendre la decisió que menys ens 

perjudicava. Si no haguéssim jugat, ens haurien tret punts i ens haurien multat, i si 

s’hagués jugat amb normalitat, possiblement hi hauria hagut una invasió de camp, la 

qual cosa hauria significat també perdre punts. El club va prendre la millor decisió per 

no perjudicar l’equip”, va respondre. 
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5. Conclusions 

La primera conclusió que extrec després de la investigació, i en relació amb les 

hipòtesis formulades, és que la junta directiva de Josep Maria Bartomeu intenta reduir la 

càrrega política del club, tot i que no ho pot fer de manera flagrant. La mostra més 

evident és la disputa del partit a porta tancada contra Les Palmes, un fet que mai s'hauria 

d'haver produït. Si la versió oficial de voler enviar un missatge al món és certa tal i com 

apunten els diaris Mundo Deportivo i Sport, hauria estat molt més impactant no disputar 

el partit o, en cas de voler evitar sancions, disputar-lo però permetent l'entrada als socis i 

que s'expressin amb llibertat. Si ho van poder fer l'any 1925 en la xiulada a la Marxa 

Reial amb Milans del Bosch, és inexplicable que gairebé un segle més tard el Camp 

Nou no facilités una nova reivindicació. 

Precisament, aquest vincle amb el passat ha despertat la meva incomprensió vers un 

posicionament tan extès de què cal reduir la càrrega política del club i centrar-se en la 

vessant esportiva. El Barça, des de la seva fundació, porta intrínseca la voluntat 

d’esdevenir un pilar per a Catalunya des dels seus trets identitaris i, com explica 

Vázquez Montalbán a les seves cròniques i a la cita escollida com a pròleg del treball, el 

club ha estat un refugi on els catalans podien seguir essent catalans, un espai on, 

coartades les llibertats al carrer, es podia gaudir de la lliure expressió. Per aquest motiu, 

entenc el progrés com a un avanç, com una millora dels mecanismes dels quals es 

disposava abans, i no com una simplificació o, fins i tot, una reducció d’aquests. 

Així doncs, la investigació de camp a confirmat també la segona hipòtesi: el Futbol 

Club Barcelona està coartant la llibertat d’expressió dels seus socis en moments 

determinats. De la mateixa manera que la reducció de càrrega política no es fa de 

manera dràstica, tampoc es pot parlar de privar l’entorn blaugrana de manifestar-se, 

però si que és cert que el club no hi posa de la seva part per afavorir-la. Un exemple, a 

banda del partit contra Las Palmas, està en el desplegament de pancartes en favor de 

l’alliberament dels presos polítics. Al FC Barcelona ja li va bé que la UEFA no permeti 

aquest tipus de reivindicacions i, en comptes d’enfrontar-s’hi per defensar l’interès dels 

socis favorables a la protesta, opta per la via fàcil i evita un nou conflicte amb el màxim 

organisme futbolístic europeu després d’haver vetllat per el desplegament d’estelades al 

Camp Nou. En aquest cas, coincidint en certa manera amb els articulistes de L’Esportiu, 

a la junta directiva li manca determinació i cerca constantment la manera de no quedar 

malament amb cap dels actors implicats. 

Resprenent la recerca de la simplificació, el diari per excel·lència ha estat l’Sport. En 

ell, de seguida es va celebrar que tornés el futbol a finals d’octubre després d’uns dies 

molt feixucs políticament parlant. Una afirmació que, com a element de distensió per a 

una societat fatigada, es pot fins i tot entendre. Però també s’ha arribat a celebrar com 

una bona notícia que amb la declaració d’independència suspesa, el Barça seguiria 

disputant la Lliga espanyola. Pa i circ. En una situació tan sumament complexa com la 

que estava vivint Catalunya i que amb tota seguretat seguirà vivint durant molt de 
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temps, crec que es d’una simplicitat alarmant mostrar-se alegre perquè el futbol seguirà 

com fins ara.  

Lligant aquesta visió del diari Sport amb la darrera hipòtesi plantejada a la metodologia 

del treball, crec que no seria correcte situar el diari del Grup Zeta en la mateixa línia 

editorial que el Grup Godó. En certa manera, de fet, en els tres diaris es poden situar els 

tres posicionaments que es poden trobar a la vida política, fent-ne una simplificació 

sense tenir en compte els matisos: Mundo Deportivo representa el sector més partidari 

d’alleugerir el club de càrrega política, l’Sport ofereix una perspectiva més equidistant 

en què se situa al costat de la llibertat d’expressió però no es posiciona explícitament a 

favor de la politització del club, i el diari L’Esportiu, clarament simpatitzant amb el 

sector sobiranista i que, efectivament, va dur a terme un paper d’oposició ferma respecte 

la directiva de Josep Maria Bartomeu. 

Quant al tractament de Mundo Deportivo, he detectat alguna incongruència destacable. 

Un cop fet l’anàlisi, queda pal·lès que el diari del Grup Godó opta per reduir la 

vinculació política del club. Una mostra clara és el seu alineament a favor de disputar el 

partit contra Las Palmas el dia del referèndum per conservar els punts que s’haurien 

perdut a la classificació. En canvi, però, en alguna ocasió sembla que la vinculació 

política interessa per afavorir la imatge del president Bartomeu. Per exemple, el mateix 

dia del referèndum van explicar que el president va dirigir-se ràpidament al seu col·legi 

electoral per dipositar el seu vot, de la mateixa manera que van aplaudir el seu discurs 

defensant el dret a decidir a l’Assemblea de Compromissaris.  

D’aquesta manera, dóna la sensació de què es mostren partidaris de despolititzar el club 

però, en canvi, aplaudeixen els posicionaments que responen a les seves mateixes idees. 

Quan el club desplega la pancarta demanant “Respecte. Diàleg. Esport.”, quan es posa 

al costat del dret a l’autodeterminació, quan s’adhereix a la Comissió Independent per a 

la Mediació, el Diàleg i la Conciliació... Rep una bona acollida però, en realitat, també 

és un posicionament polític. Des de la meva perspectiva, despolititzar el club voldria dir 

ignorar el moment polític del país i centrar-se només en l’esport. Simpatitzar per sectors 

ideològics més neutrals segueix sent una implicació política. 

Un exemple molt clar es va poder veure amb el comunicat d’Iniesta a les xarxes socials 

dies després del referèndum, en què Mundo Deportivo destacava l’emotivitat del seu 

testimoni. De fet, el diari va destacar la paraula “Seny”, un terme políticament més 

identificable amb el sector unionista de la societat catalana. “Quién le puede negar un 

deseo al héroe que nos hace tan felices?” va preguntar Josep M. Artells als lectors sobre 

la petició de diàleg entre el govern català i l’espanyol per part del capità blaugrana. De 

nou, un enfocament simplista sobre la complexitat d’un període polític que comprèn 

tantes sensibilitats: tot i tractar-se d’un diari esportiu, és una frivolitat insinuar que cal 

fer allò que Andrés Iniesta cregui més oportú. 

De fet, respecte el partit contra Las Palmas, l’esdeveniment més polèmic i a l’hora 

interessant dels analitzats, queda molt pal·lesa la simpatia del diari amb la junta 

directiva actual i quin és el mecanisme a seguir en la creació del relat en la ment del 
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receptor. Així com els altres dos diaris van disparar de seguida contra la figura de 

Bartomeu (l’Sport de manera més moderada, L’Esportiu durant molts més dies i amb 

més duresa), Mundo Deportivo va oferir una postura molt més comprensiva amb la 

dificultat del moment i, mica en mica, va anar assenyalant nous responsables de la 

disputa del partit: el diari del Grup Godó va repartir les culpes entre els jugadors i 

Ernesto Valverde, que van forçar per jugar; LaLliga per les forces amenaces sobre 

l’entitat blaugrana i, fins i tot, el govern de la Generalitat per no haver estat prou 

contundent sobre la decisió a prendre. Mentrestant, el mantra a repetir era que 

“Queríamos enviar un mensaje al mundo”. 

Cal dir, però, que la construcció de relat no es detecta únicament al diari del Grup Godó. 

Si Mundo Deportivo va anar introduint a la ment dels lectors el missatge de què jugar el 

partit a porta tancada era la decisió menys dolenta possible, L’Esportiu va dedicar molts 

textos interpretatius a remarcar la negativitat de la decisió de jugar el matx per part del 

Futbol Club Barcelona, emprant termes molt crítics com “indecència”, “vergonya” i, 

fins i tot, parlant de que el Barça ja no era “més que un club”. A més, la resta de diaris 

van passar pàgina ràpidament sobre el partit de l’1 d’octubre mentre que la capçalera el 

Grup Hermes no només ho va analitzar amb deteniment els dies posteriors sinó que 

també ho va anar condemnant puntualment en assumptes que ja no tenien tant a veure 

amb el tema en sí, com en l’anàlisi de la imbatibilitat del FC Barcelona al Camp Nou 

gairebé dos mesos després. 

A més, si abans he vinculat el terme “Seny” al sector unionista, L’Esportiu també empra 

un argot clarament simpatitzant amb el bàndol independentista, amb una repetició molt 

freqüent de la paraula “llibertat” i amb jocs de paraules utilitzant el “155”. En el cas 

d’aquest diari, m’ha semblat lloable i coherent que la seva implicació amb la causa 

sobre la que simpatitzen es traslladi amb fets. Després de l’1 d’octubre, van optar per 

manifestar el seu desacord amb la decisió de jugar el partit deixant en blanc la crònica 

de l’enfrontament, un missatge totalment revelador que no va en contra de ningú. De la 

mateixa manera, el mitjà es va mostrar molt compromès no sortint al quiosc el dia de 

l’aturada de país. Crec que és positiu que qualsevol mitjà de comunicació utilitzi formes 

tan democràtiques de mostrar el seu posicionament sense buscar incidir en el pensament 

dels demés. 

Sobre aquest respecte als altres, però, no es pot parlar com si hagués estat una tìnica 

dominant en el període analitzat. Primerament, és curiós com, a Mundo Deportivo, el 

periodista Francesc Aguilar va fer referència a la figura de Manuel Vázquez Montalbán 

i el seu “ejército desarmado de Cataluña”, una identificació amb un significat que no 

concorda amb la línia editorial del diari. El periodista, que en el seu article va 

condemnar la disputa del partit contra el conjunt canari, va criticar el posicionament 

dels detractors d’aquesta decisió dient “no tiene sentido que algunos se rasguen las 

vestiduras porque el Barça jugó a puerta cerrada”. Aquesta tònica d’assenyalar i, fins i 

tot, de desqualificar els qui divergeixen amb un determinat posicionament es va repetir 

durant els dies posteriors al referèndum i diu poc de la convivència d’opinions dins de 
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l’afició, així com també de la diferència de criteris entre companys de professió de 

diferents mitjans. 

L’entorn blaugrana té tendència a buscar enemics dintre del propi entorn. Com s’ha vist 

en el marc teòric, en la història recent dirigents com Joan Laporta han assenyalat que 

“hay gente que dice ser del Barça, pero no lo son”, possiblement la cita més icònica per 

fer referència a la divisió del propi club. Entre els columnistes de Mundo Deportivo i 

L’Esportiu, es va poder veure un foc creuat que rebaixa el nivell del debat i només ajuda 

a alimentar la confrontació. Mentre uns titllaven d’oportunistes els qui opinaven que 

jugar el partit contra Les Palmes era impropi, aquests titllaven de porucs i interessants 

els seus adversaris. 

Un dels fets més decebedors quant a l’anàlisi dels diaris ha estat veure com, en algun 

cas, s’ha amagat informació als lectors. Primerament, un dels esdeveniments que més 

m'ha sobtat ha estat la descripció sobre l'ambient l'enfrontament entre l'Athletic Club de 

Bilbao i el Barça, ja que no ha coincidit en cap dels diaris. Mundo Deportivo i Sport van 

celebrar efusivament que el partit hagués estat estrictament futbolístic, sense cap 

bandera i sense cap mena de reivindicació. Una informació lluny de la realitat. 

L'Esportiu va ser l'únic diari que va explicar quin va ser l'ambient a l'estadi de San 

Mamés, on hi va haver germanor entre les aficions i espai per a la reivindicació. Com va 

explicar a la seva crònica El Desmarque Bizkaia, diari especialitzat en el club bilbaí, “en 

el minuto 27, ya que el viernes (día elegido por Carles Puigdemont fue 27 de octubre), 

desde el sector 110 se han desplegado unas cuantas enseñas independentistas catalanas 

acompañadas de ikurriñas. [...] Bajo el lema 'lleva tu estelada a San mamés', se 

organizaba un punto de encuentro muy cerca del campo, en Doctor Areilza-Pozas, para 

repartir las banderas a quienes no dispusieran de ellas”41. 

A més, L'Esportiu també va ser l'únic diari que va explicar que dos dies abans, en el seu 

partit d'Europa League, l'afició de Bilbao va cridar en favor de la República catalana. 

Queda clar que, en aquest cas, Mundo Deportivo i Sport van voler mostrar una realitat 

paral·lela, o més aviat una realitat tal i com les seves línies editorials preferirien. En què 

quedem? 

Però el més greu, sota el meu punt de vista, ha estat el tractament sobre la creació del 

Comitè de Defensa de la República del Barça. En el cas de Mundo Deportivo, aquest fet 

directament no va existir, ja que no va aparèixer en cap notícia, per breu que fos. 

Ocultar aquesta informació ho podria trobar vàlid si el diari no tingués en compte 

l’activitat dels aficionats blaugranes. Lluny d’això, però, MD dedica una secció a les 

penyes del club i a explicar les activitats i trobades que es realitzen, per poca noticiositat 

que això comporti. Això inclou que, quan una penya blaugrana espanyola es mostra 

                                                             
41Notícia d’El Desmarque Bizkaia consultada el 24 de maig de 2018. Disponible a: 

http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-catalunya-

estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr 

 

http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-catalunya-estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr
http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-catalunya-estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr
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ofesa pel posicionament polític del club, el diari, en canvi, sí que ho explica. No entenc, 

doncs, perquè no s’informa sobre la iniciativa empesa per uns quants socis i que, a més, 

apel·laven a les Penyes per a que s’hi adherissin. 

Respecte a la selecció de la informació per part de Mundo Deportivo, la corprenedora 

reivindicació que es va viure al Palau Blaugrana en els partits d’Eurolliga per reclamar 

la llibertat dels presos no va merèixer pràcticament cap atenció per al diari del Grup 

Godó, que es va limitar a dir que l’ambient havia estat un element del joc que havia 

condicionat els mals minuts inicials del Barça Lassa. Tot i que en un article d’opinió 

dies més tard Xavier Bosch escriuria en el mateix diari que va ser la reivindicació més 

emotiva que mai havia viscut com a aficionat, es fa força inexplicable la manca de 

detalls sobre el fet. Es pot compartir o no la reivindicació, però el que no és justificable 

és amagar-la o passar-hi de puntetes.  

Val a dir, però, que un dels aspectes més favorables després de realitzar l’anàlisi 

qualitatiu de contingut ha estat apreciar com, tot i que la línia editorial de cada diari està 

clarament marcada, hi ha espai per a les opinions divergents, tot i que siguin molt 

minoritàries. A Mundo Deportivo, Raül Llimós va condemnar la poca valentia de la 

junta directiva blaugrana per haver acceptat jugar l’1 d’octubre; A l’Sport, Iván San 

Antonio va convidar a marxar els aficionats del Barça que no respectaven la identitat 

blaugrana, i a L’Esportiu Santiago Salvat lamentava que dos socis es barallessin per la 

vinculació política del club. Hauria de ser menys sorprenent que, en un mateix diari, hi 

puguin conviure diverses opinions sense trepitjrar-se les úniques amb les altres. 

Parlant de sorpreses, i de nou positiva, quan vaig fer una primera projecció sobre quins 

serien els temes més polèmics i amb més presència als diaris no esperava trobar l’escàs 

tractament que va rebre la càmera oculta sobre la que va ser víctima Josep Maria 

Bartomeu en una benzinera, on explicava que el sobiranisme el volia fora del club per la 

seva poca implicació amb la causa independentista. Aquesta declaració va ser presa de 

manera il·lícita, ja que el president desconeixia la seva gravació. Per aquest motiu, ni 

Mundo Deportivo ni L’Esportiu van fer-se cap ressò de la notícia. És especialment 

remarcable que el segon mitjà no esmentés l’assumpte tot i la seva animadversió cap al 

màxim dirigent del club blaugrana. En canvi, l’Sport va dur a terme una pràctica més 

condemnable des del meu punt de vista. En una contraportada, Toni Frieros va 

denunciar la pràctica realitzada per qui va filtrar el vídeo però, en canvi, va entrar a 

analitzar el contingut del vídeo i va lloar el posicionament del president i el seu rebuig a 

les pressions polítiques. En la meva opinió, no té cap sentit criticar una mala praxi per 

obtenir informació i, aprofitant l’avinentesa, utilitzar-la per escriure un article d’opinió. 

Respecte els temes amb vinculació política tractats als tres diaris, també m’ha sorprès 

l’absència de les eleccions autonòmiques anticipades del 21 de desembre de 2017, la 

data que conclou el període seleccionat per a l’anàlisi. En cap dels tres casos, s’ha 

intentat incidir en el pensament dels lectors i, alhora, electors ni molt menys s’ha emprat 

la figura del Futbol Club Barcelona per condicionar de cap manera. Tot i que això 

podria semblar quelcom normal, en d’altres ocasions no s’havia respectat i, fins i tot, el 
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bàndol unionista havia utilitzat com a argument polític que el Barça deixaria de disputar 

la Lliga espanyola i, per tant, si disputés una Lliga catalana posaria en risc el seu estatus 

de club dominant a Europa. 

La realització d’aquest treball m`ha fet tenir encara més clar que, per mi, no té cap mena 

de sentit pretendre separar l’esport de qualsevol tipus de reivindicació social i política. 

La pràctica esportiva de masses s’ha convertit en un pilar fonamental per a les vides 

d’un nombre elevadíssim de persones arreu del món, i encara amb més raó en un club 

amb la història de rèplica constant com és el Futbol Club Barcelona. Però a més, fent 

una observació amb una perspectiva més general, encara és menys comprensible quan el 

propi sistema establert impossibilita separar l’esport de la resta d’activitats. Totes les 

disciplines compten amb seleccions nacionals, les organitzacions fan ressonar els 

himnes de cada país per la megafonia que correspongui i els aficionats fan voleiar amb 

orgull les banderes de la seva nació. Si això no genera rebuig, perquè la reivindicació i 

el clam per canviar les coses sí que ho fa? 

A mode de reflexió final, voldria posar sobre la taula la meva disconformitat davant la 

reacció dels diferents actors que conformen la nostra societat quan els pensaments i les 

opinions dels altres no coincideixen amb llurs posicionaments, arribant fins i tot a 

coartar la llibertat d’expressió. En aquest treball, s’han pogut observar intents de 

silenciar els aficionats (que a la seva vegada, evidentment, són ciutadans) per part de la 

pròpia directiva del Futbol Club Barcelona, de la UEFA, de la Lliga de Futbol 

Professional i, en el cas més dolorós pels qui hem estudiat aquesta professió i aspirem a 

dedicar-nos-hi, fins i tot per part dels mitjans de comunicació. Convindria deixar de 

veure les reivindicacions socials i polítiques com un element sobrer en el món de 

l’esport.  
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https://www.elperiodico.com/es/barca/20180118/cifras-fichaje-neymar-fcbarcelona-6560498
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-25/sandro-rosell-prision-fc-barcelona-blanqueo-capitales_1388558/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-25/sandro-rosell-prision-fc-barcelona-blanqueo-capitales_1388558/
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Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 

https://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-

votacions_0_1245475606.html  

Notícia de l’Ara consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 

https://eleccions.ara.cat/parlament-27s  

Notícia d’El País consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 

https://elpais.com/deportes/2015/07/18/actualidad/1437209291_240533.html 

Notícia de l’Sport consultada el 29 de gener de 2018. Disponible a: 

https://www.sport.es/es/noticias/elecciones-barca/jordi-bartomeu-presidente-barcelona-

elecciones-derecho-propio-4349323   

Notícia d’Economía Digital consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/bartomeu-nunca-haremos-politica-

con-el-barca_174119_102.html  

Notícia de l’Ara consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

https://www.ara.cat/esports/Bartomeu-tanca-intens-carpetes-

resoldre_0_1615038595.html  

Notícia de L’Esportiu consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

http://www.lesportiudecatalunya.cat/article/8-esports/48-barca/952833-mor-johan-

cruyff.html 

Notícia d’El Nacional consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

https://www.elnacional.cat/ca/esports/benedito-final-mocio-censura-

barca_196128_102.html  

Notícia de La Vanguardia consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20170920/431423116122/cronologia-20s-

inflexion- referendum-1-o.html  

Notícia de Mundo Deportivo consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170506/422330421844/barca-

referendum-pacte-catalunya.html  

Notícia de l’Sport consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

https://www.sport.es/es/noticias/barca/bartomeu-pronuncia-sobre-situacion-politica-

catalunya-6298431  

Notícia d’El Confidencial consultada l’1 de febrer de 2018. Disponible a: 

https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/guardias-policias-desplegados-

Cataluna-referendum_0_3007499228.html 

https://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
https://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
https://eleccions.ara.cat/parlament-27s
https://elpais.com/deportes/2015/07/18/actualidad/1437209291_240533.html
https://www.sport.es/es/noticias/elecciones-barca/jordi-bartomeu-presidente-barcelona-elecciones-derecho-propio-4349323
https://www.sport.es/es/noticias/elecciones-barca/jordi-bartomeu-presidente-barcelona-elecciones-derecho-propio-4349323
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/bartomeu-nunca-haremos-politica-con-el-barca_174119_102.html
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/bartomeu-nunca-haremos-politica-con-el-barca_174119_102.html
https://www.ara.cat/esports/Bartomeu-tanca-intens-carpetes-resoldre_0_1615038595.html
https://www.ara.cat/esports/Bartomeu-tanca-intens-carpetes-resoldre_0_1615038595.html
http://www.lesportiudecatalunya.cat/article/8-esports/48-barca/952833-mor-johan-cruyff.html
http://www.lesportiudecatalunya.cat/article/8-esports/48-barca/952833-mor-johan-cruyff.html
https://www.elnacional.cat/ca/esports/benedito-final-mocio-censura-barca_196128_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/esports/benedito-final-mocio-censura-barca_196128_102.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170920/431423116122/cronologia-20s-inflexion-%20referendum-1-o.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20170920/431423116122/cronologia-20s-inflexion-%20referendum-1-o.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170506/422330421844/barca-referendum-pacte-catalunya.html
http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20170506/422330421844/barca-referendum-pacte-catalunya.html
https://www.sport.es/es/noticias/barca/bartomeu-pronuncia-sobre-situacion-politica-catalunya-6298431
https://www.sport.es/es/noticias/barca/bartomeu-pronuncia-sobre-situacion-politica-catalunya-6298431
https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/guardias-policias-desplegados-Cataluna-referendum_0_3007499228.html
https://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/guardias-policias-desplegados-Cataluna-referendum_0_3007499228.html
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Notícia de la CCMA consultada el 3 de març de 2018. Disponible a: 

http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-

l1-o/noticia/2816073/ 

Notícia de l’Ara consultada el 14 de març de 2018. Disponible a: 

https://www.ara.cat/politica/Reunio-sindicats-entitats-vicepresident-

Junqueras_0_1879612252.html 

Notícia d’El País consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 

https://cat.elpais.com/cat/2017/10/10/videos/1507658219_177463.html 

Comunicat del Congreso consultat el 24 de març de 2018. Disponible a: 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2  

Notícia de La Vanguardia consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-

constitucion-espanola.html  

Notícia de l’Ara consultada el 24 de març de 2018. Disponible a: 

https://www.ara.cat/politica/Trapero-Sanchez-Cuixart-lAudiencia-

Nacional_0_1888611201.html 

Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Disponible a: 

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508572466_221699.html 

Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/26/catalunya/1509008420_762303.html  

Notícia d’El País consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html?rel

=mas  

Notícia de La Vanguardia consultada el 7 d’abril de 2018. Dispnible a: 

http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-

govern-bruselas.html 

Notícia de Mundo Deportivo consultada el 28 d’abril de 2018. Disponible a: 

https://www.ara.cat/politica/comites-defensa-Sarticulen-nivell-

nacional_0_1887411409.html 

Notícia de l’Ara consultada el 5 de maig de 2018. Disponible a: 

https://eleccions.ara.cat/parlament-21d 

Notícia d’El Desmarque Bizkaia consultada el 24 de maig de 2018. Disponible a: 

http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-

catalunya-estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr 

http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
http://www.ccma.cat/324/linforme-final-de-salut-eleva-a-1-066-les-persones-ateses-per-l1-o/noticia/2816073/
https://www.ara.cat/politica/Reunio-sindicats-entitats-vicepresident-Junqueras_0_1879612252.html
https://www.ara.cat/politica/Reunio-sindicats-entitats-vicepresident-Junqueras_0_1879612252.html
https://cat.elpais.com/cat/2017/10/10/videos/1507658219_177463.html
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-espanola.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171019/431924978176/que-es-articulo-155-constitucion-espanola.html
https://www.ara.cat/politica/Trapero-Sanchez-Cuixart-lAudiencia-Nacional_0_1888611201.html
https://www.ara.cat/politica/Trapero-Sanchez-Cuixart-lAudiencia-Nacional_0_1888611201.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/21/actualidad/1508572466_221699.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/26/catalunya/1509008420_762303.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html?rel=mas
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/27/actualidad/1509114362_109606.html?rel=mas
http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-govern-bruselas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171030/432486059857/carles-puigdemont-govern-bruselas.html
https://www.ara.cat/politica/comites-defensa-Sarticulen-nivell-nacional_0_1887411409.html
https://www.ara.cat/politica/comites-defensa-Sarticulen-nivell-nacional_0_1887411409.html
https://eleccions.ara.cat/parlament-21d
http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-catalunya-estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr
http://bizkaia.eldesmarque.com/athletic-club/noticias/63662-la-independencia-de-catalunya-estuvo-presente-en-san-mames#!/gdpr
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 7.1 Anàlisi qualitatiu de Mundo Deportivo, Sport i L’Esportiu 

Data Diari Títol Subtítol Autor 
Tipologia del 

text 
Temàtica Elements interpretatius 

Posicionament dels actors 

implicats 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Messi + Barça" 

"Leo superará a Carles Puyol 

sumando su partido número 594 
con la camiseta blaugrana" 

 
Portada 

 
X X 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Una atmósfera marcada 
por el referéndum 

"Sin políticos en el palco, el 
Barça está en contacto con los 

Mossos y sabe que la asistencia 
se verá mermada" 

Sergi Solé 
Notícia 

interpretativa 
Prèvia 

referèndum 
"partido marcado por la fuerte 

atmósfera independentista" 
X 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Un partido especial" X 

Francesc 
Aguilar 

Columna 
d'opinió 

Prèvia 
referèndum 

"Hoy es un buen día para 

repasar la letra del himno del 
Barça [...] Aplíquenlo a la 

jornada histórica que va a vivir 
hoy Catalunya, en las gradas 

del propio Camp Nou" 

X 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Su opinión, como todas, 
es respetable" 

X Ferran Martínez 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Valverde 
X 

"Es una cuestión de libertad de 
expresión. Al final es un tema de 

educación, de respetar a los 

demás.", "El club ya hizo un 
comunicado al respecto. 

Esperamos que haya 
tranquilidad." 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Casualitats històriques" X Ernest Benach 

Columna 
d'opinió 

Relació Barça-
UDLP 

“serà interessant veure els crits 
d’independència al minut 

17:14” 
X 

1/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Ciutadans de Catalunya, 
ja sóc aquí" 

Josep Tarradellas acudió al 
Estadi por primera vez el 30 de 

octubre de 1977 ante Las Palmas, 
tan solo una semana después de 
su mítica frase en el balcón de la 

Generalitat 

Joan Poquí 
Article 
d'opinió 

Relació Barça i 
política 

"jornada tan controvertida 
como histórica para 

Catalunya", "referéndum (no 
acordado con el estado" 

X 

1/10/2017 Sport "Un partido de 10" "Una tarde para la historia" X Portada X X X 

1/10/2017 Sport 
"El club cree que hoy la 
asistencia se resentirá" 

X Redacció 
Notícia 

informativa 
Assistència 

públic 

"La hora (16.15) no es la más 
adecuada para la afluencia de 

espectadores [...] pero 
sobretodo por la incidencia que 
puede suponer el referéndum". 

X 

1/10/2017 Sport 
"Tenemos que respetar la 

opinión de Piqué" 

"El técnico hizo gala de su 
habitual sentido común y dribló 

toda la polémica política 
apelando al respeto y la libertad 

de todas las personas 

J. Gil 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Valverde 
X 

"En su día, el club hizo un 
comunicado y nos adherimos 
todos", "Piqué no es el primer 

deportista que se manifiesta, hay 
que respetar su opinión". 
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1/10/2017 Sport 
"El referéndum del Barça 

lo gana Valverde" 
X 

Josep M. 

Casanovas 

Article 

d'opinió 
Virtuts Valverde 

“el referéndum nadie sabe 
como va a terminar” i “entre los 

barcelonistas hay más interés 

por lo que pueda pasar en las 
urnas que por el partido de esta 

tarde en el Camp Nou”. 

X 

1/10/2017 L'Esportiu "Cosa de tots" 

"El Camp Nou també hi dirà la 
seva en el partit del Barça contra 

Las Palmas en una jornada 
històrica per a Catalunya" 

X Portada 
 

X X 

1/10/2017 L'Esportiu 
"El futur està a les nostres 

mans" 
X X Editorial Referèndum 

"el diari dóna suport al fet que 
els catalans puguem votar per 
iniciar una nova etapa com un 

nou estat d'Europa" 

X 

1/10/2017 L'Esportiu 
"Condemnats a fer 

política" 
X Imma Merino 

Columna 
d'opinió 

Posicionament 
Barça 

"fan política aquells que creuen 
que no en fan, i de la manera 

més idiota", "discret comunicat 

del Barça" 

X 

1/10/2017 L'Esportiu "Lliures" X Vicent Partal 
Article 
d'opinió 

Referèndum 
“res queda al marge de la 
política en un moment tan 

important com el que vivim” 
X 

1/10/2017 L'Esportiu 

"Esperem guanyar, i que a 

fora hi hagi calma i 
respecte" 

"El tècnic veu amb normalitat la 
coincidència del partit amb el 
referèndum: "La gent vindrà a 
disfrutar de l'equip; en aquest 
sentit, no espero res que no 

hàgim vist en altres ocasions" 

Pere Gelada 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Valverde 
X 

"esperem que fora hi hagi calma i 
respecte per a tothom", "sembla 

que hi ha molt soroll, però 

l'ambient és més tranquil del que 
es pot apreciar des de fora", "crec 

que la gent vindrà a l'estadi a 
disfrutar de l'equip" 

1/10/2017 L'Esportiu "Units per la història" 

"La quadratura del cercle. Avui, 
1 d'octubre, coincidint amb el 

referèndum d'autodeterminació 

de Catalunya, rep la UD Las 
Palmas, el mateix que va jugar a 
l'estadi ara fa 40 anys en aquella 

primera visita de Josep 
Tarradellas després d'anys d'exili 
obligat a França i només set dies 
després de la seva cèlebre frase: 
"Ciutadans de Catalunya, ja sóc 

aquí" 

Oriol Tortajada 
Article 
d'opinió 

Relació Barça-
UDLP 

"El Barça-Las Palmas d'avui 
estarà lògicament eclipsat per 

tota la càrrega política que 
genera el referèndum" 

X 

1/10/2017 L'Esportiu "El dia" X Frederic Porta 
Article 
d'opinió 

Relació Barça-
política 

"Cardoner porta la demagògia a 
l'ADN per ancestres", "el club 
representatiu dels catalans no 

pensa fer res per l'1-0", ni  
senyera a la samarreta ni canvi 
d'horari. Ni una simple pancarta 

de suport a la democràcia. 

Tampoc". 

X 
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2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Puerta cerrada· X X Portada 

 
X X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Sin ganas de aplaudir" X 

Josep Maria 
Artells 

Crònica 
Partit a porta 

tancada 

“buscar en l’impacte d’un 
estadi buit la repercussió 

internacional 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

Comunicat oficial del 
Futbol Club Barcelona 

X X X X X X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Decisión de riesgo X Santi Nolla 

Columna 
d'opinió 

Partit a porta 
tancada 

"la decisión de jugar no era 
fácil. Hubo presiones de todos 
los lados", "el  Barça quería 
suspender el partido pero lo 

dejaron solo", "El Barça está en 
medio y hoy es muy difícil 

mantener una postura 
ecuánime" 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Los jugadores quisieron 
jugar" 

"Solo un 10% se mostró 
contrario, pero todos 

coincidieron en que era necesario 
hacerlo a puerta cerrada para 

amplificar los incidentes vividos" 

Gabriel Sans 
Notícia 

interpretativa 
Posicionament 

jugadors 

"Solo un 1o% de los jugadores, 
según las mismas fuentes 

consultadas por este diario, se 
mostró contrario (a jugar) 

argumentando que los 

incidentes eran de una extrema 
gravedad" 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Pudo haber invasión de 
campo" 

"Pedido por los grupos de 
animación en un comunicado" 

X Desglossat 
Comunicat de la 
grada d'animació 

X 

"Ante la indignante represión que 
está sufriendo el pueblo catalán, 

pedimos al Barça que se suspenda 
el partido. En caso de que no lo 
haga, lo haremos nosotros. Por 
eso hacemos un llamamiento al 

barcelonismo que vaya al Camp 
Nou y salte al césped del estadio 

en el minuto 1..." 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Puyol: Votar es 

democracia" 

"Antes de acudir a las urnas 

reclamó el derecho a decidir" 
X 

Notícia 

informativa 

Posicionament 

exjugadors 
X "Votar es democracia!" 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Xavi: Es una vergüenza" 

"El excpitán azulgrana dio su 
opinión desde Catar" 

X 
Notícia 

informativa 
Posicionament 

exjugadors 
X 

"Lo que está sucediendo en 
Catalunya es una vergüenza, es 

inadmisible que en un país 
democrático la gente no pueda 

votar". 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Piqué, entre lágrimas: los 
catalanes no somos los 

malos" 

"El central del FC Barcelona no 
pudo reprimir la emoción 

después del partido ante Las 
Palmas y volvió a defender el 

derecho a decidir en Catalunya" 

F. Martínez/R. 
Torelló 

Notícia 
informativa 

Declaracions 
Piqué 

X 

"Tiene el nivel que tiene, no habla 
ni inglés", "Estoy muy orgulloso 

de Catalunya y de su gente", 
"Queremos votar. Se puede votar 

sí, no o en blanco. Con el 
franquismo no se podía y es un 

derecho","Pensaba que intentarían 
frenar la votación, pero de forma 

pacífica. Lo ha visto todo mundo". 
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2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Primer partido a puerta 
cerrada del Barça" 

"Sólo 'medio' precedente: un 
segundo tiempo en 1925 tras la 

suspensión de un derbi 
Joan Poquí 

Notícia 
informativa 

Precedents a 
porta tancada 

X X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El whatsapp con el que el 
Barça explicó su decisión" 

X X Desglossat 
Missatge privat 

del club 
X 

"Des de la Junta Directiva 
condenamos las acciones llevadas 

a cabo en muchas localidades 
catalanas para impedir el ejercicio 
del derecho democrático a la libre 
expresión de sus ciudadanos. El 
club ha tenidp que tomar una de 

las decisiones más difíciles de los 
últimos años..." 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Jugamos a puerta cerrada 
como protesta" 

"El presidente del Barça, Josep 
Maria Bartomeu, declaró que 

quisieron aplazar el partido pero 
LaLiga no les dejó" 

Roger Torelló 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Bartomeu 
X 

Lamentamos muchísimo esta falta 
de libertad de expresión que está 

sucediendo en Catalunya. Estamos 
preocupados y con mucha pena". 
"Hemos decidido jugar a puerta 
cerrada para que todo el mundo 

vea que hoy se juega un partido de 
futbol pero que nada tiene que ver 

con la normalidad". 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Habló con Puigdemont" X X Desglossat 

Conversa 
Bartomeu amb 

autoritats 

"La única respuesta que 
encontró fue que todo dependía 

del cuerpo de la policia 
catalana". 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Qué habría pasado de no 
jugar" 

X Ángel Pérez Desglossat 
Conseqüències 

de no jugar 
X X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Vilarrubñi i Monés 

presentan la dimisión" 

"Tanto el vicepresidente 
institucional como el directivo 
renunciaron a su cargo después 
de que el club decidiese jugar 

contra Las Palmas" 

Á. Pérez/G. 

Sans 

Notícia 

informativa 

Dimissions 
Vilarrubí i 

Monés 
X 

"Vilarrubí y Monés eran 
partidarios de que el Barça no 

jugara tras los incidentes 
ocurridos ayer en Catalunya" 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El Cabildo censura a Las 
Palmas 

"El conjunto canario lució en el 
partido una bandera de España de 

forma excepcional" 
X 

Notícia 
interpretativa 

Posicionament 
Las Palmas 

"La UD Las Palmas sorprendió 
en las horas previas al partido 

anunciando que había decidido 
dispurarlo luciendo la bandera 

de España" 

"con la bandera española 

queremos votar de forma 
inequívoca en una imaginaria 
consulta a la que nadie nos ha 

convocado: creemos en la unidad 
de España." 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Los gritos del silencio" 

"En un Estadi vació se escuchó 
desde los goles ("bien, Leo, bien, 

hostia") hasta quejas al árbitro 

("esta sí y antes no")" 

Gabriel Sans Crònica 
Ambient Barça-

UDLP 
"Un partido digno de ser 

escuchado" 
X 
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2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"La decisión de jugar fue 
consensuada con el club" 

"El Txingurri argumentó que el 
hecho de disputar el encuentro y 

hacerlo a puerta cerrada lo 

pactaron todos 

Roger Torelló 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Valverde 
X 

"Ha sido una situación diferente a 
las otras situaciones, por lo menos 

en mi carrera", "el club ha 

decidido tener un gesto 
excepcional ante una situación 

que se estaba generando en toda 
Catalunya", "La imagen de 

mostrar al mundo un Camp Nou 
vacío también tiene muchísima 

fuerza", "Esperamos que la 
situación se reconduzca". 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"El peso del vestuario" X Lluís Canut 

Columna 
d'opinió 

Posicionament 
jugadors 

"Se abre otra crisis en la junta 
por las dimisiones de Vilarrubí 

y Monés", "Benedito 
lamentándose que ayer no se 

hubieran podido recoger firmas 
para la moción de censura" 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Hay cosas más 
importantes" 

X 
Josep M. 
Minguella 

Article 
d'opinió 

Condemna 
repressió 

"Qué interesa de todo esto ante 

lo que estamos viviendo y 
sufriendo en nuestro país?", 
"Que se imponga el sentido 

común, el diálogo y se escuche 
a la gente de la calle" 

X 

2/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Tenso día de urnas y 
cargas" 

X Redacción Crònica 
Transcurs 

referèndum 
X X 

2/10/2017 Sport "Vergüenza y dignidad" 
"El Barça decidió jugar a puerta 
cerrada un partido que no debía 

haberse celebrado jamás" 

X Portada 
 

X X 

2/10/2017 Sport 
"El partido que nunca 

debió jugarse" 
X Ernest Folch 

Article 
d'opinió 

Crítica sobre la 
disputa del partit 

"el partido más triste de su 
historia", "lo único que 

permanecerá en las retinas de 
los aficionados son las gradas 

vacías", "tíbia medida", "el 
presidente se quedó a medias", 

"la única solución era 
suspender el partido", "la 

comparecencia de Piqué salvó 
la aciaga jornada" 

X 

2/10/2017 Sport 
"Por qué se jugó el 

partido?" 

"Todo lo que hace el FC 
Barcelona, como primera 
institución deportiva de 

Catalunya, es analizado con lupa 
y motivo de encendido debate" 

Toni Frieros 
Notícia 

interpretativa 

Posicionament 
Barça en el partit 
contra la UDLP 

"La celebración del partido [...] 
se convirtió en uno de los 
puntos de mayor interés y 

encendido debate de la histórica 

jornada que se vivió ayer en 
Catalunya" 

X 
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2/10/2017 Sport 
"El mundo verá lo que ha 

sucedido aquí" 

"El presidente del FC Barcelona 
expresó su pesar por los hechos 
acaecidos y explicó porqué se 

jugó el partido" 

Toni Frieros 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Bartomeu 
X 

"Lamentamos la falta de libertad 
que se ha producido en 

Catalunya", "a pesar de los tres 

puntos ganados, el partido era 
realmente de menos,. Lo 

importanteera lo que estaba 
pasando en las calles de 

Catalunya, algo que debe ser 
condenado y denunciado", 

"lamentamos profundamente la 
falta de libertad de expresión que 

se ha producido en Catalunya". 

2/10/2017 Sport 
"La dignidad y las 
lágrimas de Piqué" 

X Lluís Mascaró 
Columna 
d'opinió 

Crítica sobre la 
disputa del partit 

"El Barça ganó ayer un partido 
pero perdió la dignidad. Dejó 
de ser, definitivamente, "más 
que un club", "el Barça optó 

por la equidistancia", "un 
miedo que hizo enrojecer a los 

culés que seguíamos pensando 
que el Barça nos representaba 
como símbolo de libertad", "el 

Barça no tendría que haber 
jugado ese partido jamás" 

X 

2/10/2017 Sport 
"Piqué, entre lágrimas: 
solo queríamos votar" 

"Gerard Piqué se significó sobre 
el referéndum en los días previos 

y también quiso expresar sus 

sensaciones y opiniones después 
de un partido que se vió obligado 
a jugar pese a la dura jornada que 

vivió Catalunya el domingo" 

Juan Manuel 
Díaz 

Notícia 
informativa 

Declaracions 
Piqué 

X 

"Puedo entender perfectamente 
que haya socios que no entiendan 

que hayamos jugado, que 

pensaran que el Barça no debía 
jugar, pero no creo que el lema 

"més que un club" caiga por esta 
decisión". 

2/10/2017 Sport 
"Ninguno de nosotros 

vivimos en un iglú" 

"El técnico reconoció que sus 
pupilos siguieron lo que ocurría 
durante el referéndum y destacó 

la dificultad de afrontar el 
choque" 

Toni Juanmartí 
Notícia 

informativa 

Declaracions 

Valverde 
X 

"Esperábamos que todo 
transcurriera con calma, pero no 
ha sido así", "el club ha querido 

tener un gesto con las 
circunstancias que rodean 

Catalunya". 

2/10/2017 Sport 

"Carles Vilarrubí y Jordi 
Monés presentaron la 

dimisión" 

"No era una decisión fácil y eso 
provocó que dos directivos afines 

a Bartomeu decidieran irse en 
una tarde de mucha tensión en el 

Barça" 

Ll. Miguelsanz 
Notícia 

interpretativa 

Dimissions 
Vilarrubí i 

Monés 

"El Barça vivió ayer uno de los 
días más complicados de su 

historia" 

"El vicepresidente y los directivos 
se van al no compartir la decisión 

de que se jugase el partido". 

2/10/2017 Sport 
"Se suspendió la comida 

de directivas" 
X Ll. Miguelsanz Desglossat 

Dinar directives 
Barça-UDLP 

X 

"El Barcelona decidió suspender 
la comida de directivas con los 

representantes de la UD Las 
Palmas" 

2/10/2017 Sport 

"Jugar a puerta cerrada es 
ser cómplice de los 

violentos" 

"El expresidente blaugrana 
criticó, una vez más, a la junta de 
Bartomeu. En esta ocasión por la 

decisión de no suspender el 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 
Crítiques contra 

la directiva 

"La decisión de jugar ayer el 
encuentro no ha gustado a 

buena parte de la masa social 
blaugrana, en esta triste 

X 
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partido de ayer" jornada" 

2/10/2017 Sport 
"Catalunya Ràdio y RAC1 

no dieron el partido" 
X X Desglossat 

Posicionament 
ràdios 

X 

"Catalunya Ràdio y RAC1 
decidieron no dar el Barça-Las 

Palmas en directo. Fue su manera 
de solidarizarse con las víctimas 
de la represión de las fuerzas de 

seguridad del estado". 

2/10/2017 Sport 
"Culés a favor del 

referéndum" 

"Varios deportistas vinculados 
con el Barça se manifestaron 

públicamente en torno a la 
jornada vivida ayer en Cataluña" 

S.B. 
Notícia 

informativa 

Declaracions 
jugadors i 
exjugadors 

X 

"Gerard Piqué, Sergi Roberto y 
Víctor Tomás se posicionaron 
reivindicando la democracia", 
"También los excapitanes Xavi 
Hernández y Carles Puyol se 

pronunciaron en las redes 
sociales". 

2/10/2017 Sport 

"Se quedaron a las puertas 
de un partido 
desangelado" 

"El fútbol no tiene sentido sin 
afición y menos tras lo ocurrido 

ayer en Catalunya, pero el Barça-
Las Palmas se jugó... A puerta 

cerrada" 

Germán Bona Crònica 
Ambient Barça-

UDLP 

"El futbol deja de tener sentido 
y razón de ser si no hay 

aficionados en un estadio y 
sobretodo si el contexto son los 

graves y penosos 
acontecimientos vividos ayer 
en Catalunya", "día gris", "el 
aspecto del Camp Nou fue 

insólito y fantasmagórico", 
"sería hasta interesante de no 

ser por algo tan triste, tan 
injusto y tan desolador" 

X 

2/10/2017 Sport 
"Yo no hubiera jugado y si 

juegas, con público" 
X S.B. 

Notícia 
informativa 

Declaracions 
Guardiola 

X 
"Si juegas, con público y con 

todas las consecuencias", "Piqué 
es un tío valiente" 

2/10/2017 Sport 
"Goleada sin ánimo y 

pleno de victorias" 

"Era un partido muy complicado 
de jugar. Al equipo le costó 

concentrarse en un Camp Nou 
vacío, pero salvó los tres puntos 

y mantiene su ventaja en la 
cabeza de la tabla. Busquets, en 

un córner, abrió el camino de una 
victoria que no se celebró" 

Jordi Gil Crònica 
Partit Barça-

UDLP 

"El Barça dejó atrás un partido 
triste y duro", "ni apetecía jugar 

ni apetecía seguir el partido", 
"partido desangelado", "un final 

accidentado para una victoria 
imposible de celebrar" 

X 

2/10/2017 Sport 
"Leo golea en el partido 

más triste" 

"Leo Messi mantiene su 
espectacular arranque de 

temporada y en un Camp Nou 
desierto dio un poco de luz a un 

día triste y gris" 

Juan Manuel 
Díaz 

Crònica Rècord Messi 

"Partido histórico y surrealista", 
"Messi dio un mínimo de luz, 
de alegría a un día triste y gris 
en Barcelona", "día muy difícil 

para tanta y tanta gente" 

X 
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2/10/2017 Sport 
"Y ese Camp Nou en 

silencio" 
X 

Emilio Pérez de 
Rozas 

Article 
d'opinió 

Ambient Barça-
UDLP 

"cita a la que los canarios 
llegaron enarbolando la 

bandera española, que ya son 

ganas de liarla antes de hora", 
"estoy convencido de que 
aquellos que promovían 

renunciar al partido, casi a la 
Liga, ser sancionados con seis 

puntos, hubiesen pedido la 
cabeza (de nuevo) de 

Bartomeu, Valverde y Messi 

por no haber sabido ganar la 
Liga". La locura en la que 

estamos inmersos da para eso y 
mucho más" 

X 

2/10/2017 L'Esportiu "Vergonya" 

"En una jornada ignominiosa per 
la violència brutal de la policia 

contra la democràcia, el Barça es 

desdiu de suspendre el partit 
contra las Palmas i, després de 
parlar amb el vestidor, el juga a 

porta tancada" 

X Portada 
 

X X 

2/10/2017 L'Esportiu 
"Atemptat contra el poble 

català" 
X Joan Martí 

Columna 
d'opinió 

Condemna 
repressió i 

posicionament 
Barça 

"Piqué, votant i plorant; Xavi, 
en un videocomunicat des de 

l'altra punta de món, i les 
federacions catalanes, 

suspenent tots els partits, han 
entès la gravetat de la situació. 

El Barça, no." 

X 

2/10/2017 L'Esportiu 
"Un partit per ruboritzar-

se" 

"El Barça decideix jugar a porta 

tancada contra Las Palmas, 
després de demanar-ne la 
suspensió, per port de les 

sancions de la Liga, que no va 
acceptar la petició en tenir el 

vistiplau dels Mossos. Crisi. El 
vicepresident Carles Vilarrubí i 

el directiu Jordi Monés 
renuncien, i en les pròximes 

hores hi podria haver més 
renúncies" 

Ignasi Noguer 
Notícia 

interpretativa 

Partit a porta 
tancada, crítiques 

de polítics, 

Laporta i 
Guardiola i 
dimissions 
directius 

"L'aclamat lema "més que un 
club", lligat des de fa dècades 

al FC Barcelona, va perdre ahir 
part del seu significat" 

"Es va decidir jugar a porta 
tancada per no afectar la situació 
esportiva del club i reivindicar la 

manca de llibertats", "El FC 

Barcelona condemna les accions 
dutes a terme avui en moltes 

localitats de tot Catalunya per 
impedir el dret democràtic i la 

lliure expressió dels seus 
ciutadans" / "Fa vergonya que el 
Barça jugui a porta tancada. Avui 

no podeu jugar. Per la dignitat 
dels vostres socis i del país que 

representeu.", "Jugar el partit a 
porta tancada és inhibir-se, votar 
en blanc, ser còmplice dels que 

practiquen la violència 
indiscriminada". 
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2/10/2017 L'Esportiu 

"Els catalans no som els 

dolents, només volem 
votar" 

"El central blaugrana va votar al 
matí i un cop acabat el partit, va 

donar una nova lliçó de 

compromís amb el país i la 
democràcia i va condemnar entre 

llàgrimes la repressió viscuda 
ahir a Catalunya" 

Xavi Solé 
Notícia 

interpretativa 
Declaracions 

Piqué 
"una nova lliçó de compromís 

amb el poble català" 

"Ha estat un dia molt dur, en què 
famílies, nens i avis han volgut 

anar a votar i la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil... Les imatges 

parlen soles". 

2/10/2017 L'Esportiu 

"El missatge més potent al 
món era jugar noranta 

minuts amb un estadi buit" 

"El president blaugrana va 
considerar que jugar a porta 
tancara permetia mostrar als 

mitjans internaiconals la situació 
excepcional que viu Catalunya". 

Pere Gelada 
Notícia 

informativa 

Declaracions 
Bartomeu i 
Valverde 

X 

"El missatge més potent era jugar 
noranta minuts amb un estadi buit. 
Hi ha milions de persones mirant 

el partit i el Barça ha de jugar amb 
graderies buides i a porta tancada. 

Que els periodistes d'arreu del 
món vegin un missatge molt 

potent de la situació que vivim" / 
"Entenc que és un moment delicat 

per a tothom". 

2/10/2017 L'Esportiu X X L'Esportiu Crònica 
Protesta contra la 
disputa del partit 

X 

"No és cap error. Com a mostra de 

rebuig a la decisió de jugar-se el 
partit, encara que fos a porta 

tancada, hem decidit deixar la 
crònica en blanc" 

2/10/2017 L'Esportiu 
"No era el dia per jugar a 

futbol" 

"El partit entre el Nàstic i el 
Barça B, suspès per l'absència 

d'agents dels Mossos d'Esquadra 

i per sensibilitat amb els fets 
ocorreguts ahir a Catalunya". 

Jesús Jordi 
Notícia 

interpretativa 
Suspensió 

Nàstic-Barça  B 
X "No era dia per jugar a futbol" 

2/10/2017 L'Esportiu "Indignes" X Pep Riera 
Article 
d'opinió 

Posicionament 
Barça en el partit 
contra la UDLP 

"No es pot ser "més que un 
club" i decidir que el partit es 
jugava", "Ahir no era dia per 

fer cap comunicat per sortir del 
pas","Ahir només es podia 

prendre una decisió sobre el 

partit. Evidentment, la junta es 
va equivocar. I la gent els 

passarà factura". 

X 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Queríamos lanzar un 
mensaje al mundo" (titular 

secundari) 
X X Portada 

 
X X 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

Comunicat de Mundo 
Deportivo 

X X X 
 

X 
Condemna de la violència però 

sense adherir-se a la vaga 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Queríamos lanzar un 
mensaje al mundo" 

Bartomeu apuntó que la LFP se 
negó a aplazar el partido y que él 

tomó la decisión de jugar a 

puerta cerrada" 

Ferran Martínez 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Bartomeu 
X 

"Esto no acaba aquí. Habrá más 
actuaciones para defender las 

libertades de la gente","Que 174 
países vean un partido y se 

preguntén que pasa por que está 
vacío solo lo puede hacer el 

Barça". 
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3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"¿Por qué no se adelantó 
el partido?" 

X 
Francesc 
Aguilar 

Notícia 
interpretativa 

Posicionament 
LFP 

"No tiene sentido que algunos 
ahora se rasguen las vestiduras 
porque el Barça jugó a puerta 

cerrada. Entre muchos le 
forzaron a ello. Aunque debió 

negarse por lo sucedido en 
Catalunya. 

X 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Unidos pero solos" X 

Francesc 
Aguilar 

Notícia 
interpretativa 

Junta Directiva 
"La cúpula directiva del Barça 

ha constatado que está muy 
sola" 

"La Junta de Bartomeu es una 
piña pero no tiene el apoyo que 

necesita desde fuera" 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El equipo se plantó ante 

Bartomeu para jugar" 

"Los jugadores recordaron 
episodios de mucha tensión como 

atentados después de los cuales 
saltaron al césped" 

Fernando Polo / 

Sergi Solé 

Notícia 

interpretativa 

Posicionament 

plantilla 

"El equipo sabe que será duro 
conservar su renta pero quiere 

ganar esta Liga más que nunca" 

"Desde el vestuario esgrimen que 
de las posibles soluciones, era la 
menos mala","el cuerpo técnico 

recordó que durante su trayectoria 
profesional afrontaron muchos 
partidos en el País Vasco tras 
trágicos atentados de ETA". 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"A puerta cerrada" X Lluís Foix 

Columna 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

"No había visto nunca que 
desde tribunas importantes 
mediáticas se exigiera al 

Barcelona que dejara de jugar 
el partido por una situación 
política muy desgraciada" 

X 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Jugar en difíciles" X Carles Rexach 

Columna 

d'opinió 

Disputa del partit 

a porta tancada 

"Era uno de esos días que, se 
decidiera lo que se decidiera, 

lloverían críticas de un lado o 
de otro" 

X 

3/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Los variables siempre 
juegan" 

"Un título de Liga le debe costar 
al Barça unos 20 millones en 
primas. Los que se juegan la 
pasta, esa pasta, puede que 

relativicen los sentimientos" 

Miguel Rico 
Columna 
d'opinió 

Primes 
econòmiques 

dels futbolistes i 
posicionament 

Bartomeu 

"El dinero no tiene 
sentimientos", "La perversión 

(del dinero) se acerca a la 
realidad y se aleja del espírito" 

/ "Bartomeu se fue a votar 

después del partido" 

X 

3/10/2017 Sport 
"Ola de solidaridad por los 

heridos del 1-0" 

"El Barça condena la represión y 
hoy parará junto a todo el futbol 

catalán" 
 

Portada 
 

X X 

3/10/2017 Sport 
"Lo de Piqué es un tema 

deportivo" 
X Toni Frieros 

Notícia 
informativa 

Declaracions de 
Bartomeu sobre 

Piqué 
X 

"estos días hay muchos culés, no 
solo Piqué. Qie están 

manifestando sus opiniones y 

todos ellos tienen nuestro respeto" 

3/10/2017 Sport 

"El Barça y los clubs 
catalanes, con la libertad y 

los derechos civiles" 

"Como en el deporte, la unión 
hace la fuera también en política. 
Ante la gravedad de lo ocurrido 
el 1-0, todos los clubs catalanes 

han reaccionado" 

Toni Juanmartí 
Notícia 

informativa 

Posicionament 

clubs catalans 
X 

"Los principales clubes de fútbol 
catalanes ya se sumaron en su 

totalidad a la protesta convocada 
para la jornada de hoy en forma 

de paro general" 
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3/10/2017 Sport 
"Así se tomó la decisión 

de jugar a puerta cerrada" 

"Fue un día muy complicado y el 
Barça lo intentó todo para la 
suspensión, pero se pactó la 

solución" 

Albert Masnou 
Notícia 

interpretativa 
Disputa del partit 
a porta tancada 

"Jornada tan complicada como 
la del 1-0" 

"El Barça realizó la solicitud de 
suspensión a la Liga de Fútbol 
Profesional", "Bartomeu y su 

junta seguían decididos a que no 
se jugaba el partido", "Gerard 
Piqué expresó con su habitual 
rotundidad que el partido no se 

debía jugar de ninguna manera", 
"Messi propuso jugar a puerta 
abierta para ver que pasaba", 

"Bartomeu propuso una solución 

intermedia" 

3/10/2017 Sport "Más que un club?" 

"Sin tiempo para el fútbol, lo 
siento. Mientras en las calles de 
Barcelona había sangre producto 

de la violencia desmesurada de la 
Policía Nacional y la Guardia 

Civil contra ciudadanos que iban 
a votar, el balón se puso a rodar 
sobre el césped del Camp Nou. 

Otra gran mancha para la 
historia." 

Xavi Torres 
Article 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

"Si se hubiera suspendido, el 
tratamiento se hubiera 

completado con apenas 60 
segundos de información. ¿De 
verdad?","Apareció el espíritu 
de esta junta sin alma, miedosa 

y, desde el domingo, 
ciega.","El Barça más egoísta, 
ajeno a la historia del club y a 

la realidad de la sociedad 
catalana","Vale la pena 

conservar esa silla 
manchada?","El Barça perdió 
anteayer una oportunidad de 

mostrar al mundo sus valores y 

su dignidad". 

X 

3/10/2017 L'Esportiu X X X X 
 

X 
No es va publicar en motiu de 

l'aturada de país 

4/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Camp Nou icónico" X 

Josep M. 
Artells 

Columna 
d'opinió 

Defensa de 
Bartomeu 

"Los discursos en caliente 
calaron en la gente. Y entre los 
sentidos alegatos se dijo que el 

Barça había perdido sus valores 
y el 'més que un club' había 

sido arrojado al trastero. Pero 
no todos piensan lo 

mismo","Hay que valorar en 
toda su dimensión que 

Bartomeu haya asumido en 
primera persona toda la 

rsponsabilidad del partido sin 

público." 

X 

4/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Los argumentos de peso 
del presidente" 

X Gabriel Sans 
Notícia 

interpretativa 

Raons de 
Bartomeu per 
jugar a porta 

tancada 

"Recurrió a sus vicepresidentes 
para acabar asumiendo una 
delicada e histórica decisión 

personal". 

"Su postura de no jugar fue firme 
hasta 45 minutos antes de la hora 

fijada. Las presiones entonces 
eran ya insoportables"."La 

amenaza de no jugar 6 meses 
ponía en peligro el presupuesto y 
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contratos". 

4/10/2017 L'Esportiu "Partit sense públic" X Pepito Ramos 
Article 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

"El Barça va acabar guanyant el 
partit merescudament, com 

també va gunayar la ciutadania 
catalana pel seu coratge, 

valentia i convicció exercint el 
seu dret democràtic a votar. 

Visca Catalunya!" 

X 

4/10/2017 L'Esportiu 
"El Barça se suma a 

l'aturada" 

"El club blaugrana va paralitzar 
ahir totes les activitats, tant 

esportives com de gestió, i les 
portes del Camp Nou van estar 

tancades durant tota la jornada" 

L'Esportiu 
Notícia 

informativa 
Adhesió a 

l'aturada de país 
X 

"El club va decidir adherir-se a 
l'aturada de país impulada per la 
Taula per la Democràcia", "Cap 

dels equips de les seccions 
professionals del club blaugrana 
ni dels equips del planter es van 
entrenar ahir","Es van cancel·lar 

activitats com el Tour Camp Nou 
Experience","Barça TV va alterar 

la seva programació per oferir 
contingut d'arxiu" 

4/10/2017 L'Esportiu "El dia de la infàmia" X 
Joan Franquesa 

i Cabanas 

Article 

d'opinió 

Disputa del partit 

a porta tancada 

"Diumenge, curt i ras, el partit 
de lliga al Camp Nou contra 

Las Palmas no s'hauria hagut de 

jugar. Sota cap concepte","No 
em valen les excuses de mal 

pagador","els representants del 
FC Barcelona, escollits per via 

democràtica, no van tenir 
l'altura que calia per enfrontar-
se amb estaments dirigits per 
exfeixistes, als quals, a sobre, 

voten i donen suport. Mai a la 
història havíem passat per una 
situació comparable","Som el 
que som gràcies al llegat de 

tants que ens han precedit i que 
van lluitar contra tota mena de 

dictadures, limitacions i 
arbitrarietats","Demanaria a 

Josep Maria Bartomeu la 

dimissió del seu càrrec amb 
caràcter imminent" 

X 
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4/10/2017 L'Esportiu 
"Barça: Un exèrcit 

desarmat" 
X Jordi Osúa 

Article 
d'opinió 

Vázquez 
Montalbán i el 
simbolisme del 

Barça 

"La consolidació del 
simbolisme polític del club com 
un vehicle per polaritzar anhels 

nacionalistes i reivindicar una 
identitat derrrotada per la 

Guerra Civil","Molts catalans 
es feien socis del club per poder 

mostrar obertament la seva 
disconformitat amb el règim 
cridant a l'estadi.","Potser, 
l'encert de Montalbán amb 

l'oxímoron "exèrcit desarmat" 
és atribuïble al fet que no 

només descriu la identitat d'un 
club de futbol, sinó el tarannà 

de tot un país". 

X 

5/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
“El Barça, por el diálogo” 

"Ayer se adhirió a la iniciativa de 
los abogados para que hablen 

Gobierno y Generalitat" 
Redacción 

Notícia 
informativa 

Adhesió a la 
Comissió 

Independent per 
a la Mediació, el 

Diàleg i la 
Conciliació 

X 

Comunicat del FC Barcelona / 

"comisión independiente que halle 
una vía de salida a la tensa 

situación que se ha generado" 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Seny" 

"Iniesta habla claro: "Antes de 
hacernos más daño, hay que 
dialogar, merecemos vivir en 
paz" / "El Barça, por su parte, 

reclama como institución la 
apertura de un proceso de 

negociación" 

X Portada 
 

X X 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Si lo pide Andrés..." X 

Josep M. 

Artells 

Columna 

d'opinió 

Petició de diàleg 
amb l'Estat 
espanyol 

"Quién le puede negar un deseo 
al héroe que nos hace tan 

felices?","Su frase "Dialoguen, 
háganlo por nosotros. 

Merecemos vivir en paz", es un 
alegato casi desgarrador para 

alguien que conoce 
perfectamente de qué habla". 

X 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Golazo de Iniesta" 

"Andrés hizo un llamamiento en 
aras del diálogo y la paz entre 

Catalunya y España 

Sergi Solé 
Notícia 

interpretativa 
Posicionament 

d'Andrés Iniesta 

"Iniesta está sufriendo viendo 
desde muy cerca la enorme 
tensión agravada el pasado 

domingo","Su mensaje obtuvo 

un aplauso mayoritario y 
también de Pablo Iglesias, 

secretario general de Podemos" 

Comunicat d'Andrés Iniesta 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Respeto y negociación" 

"El presidente Bartomeu, como 
máximo dirigente del Barcelona, 

reclamó diálogo en una 
declaración institucional" 

Sergi Solé 
Notícia 

interpretativa 
El Barça demana 

negociació 

"El FC Barcelona, como una de 
las entidades referentes del 

territorio catalán y 
comprometidas con los valores 
del diálogo y la convivencia" 

Declaració institucional del FC 
Barcelona 
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6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Sí, més que un club" X Gabriel Sans 

Columna 
d'opinió 

Exhaltació del 
posicionament 

del Barça 

"La postura (de no jugar) nadie 
la entendía, pero con el 

discurrir de los días, las cosas 

se van aclarando.","Piqué con 
su discurso e Iniesta con su 

'tuit' modélico demuestran que 
sí, que el Barça es "més que un 

club" por mucho que algún 
oportunista llegara a dudarlo" 

X 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El Barça pidió hace 
meses no jugar el 1 de 

octubre en casa" 

"La solicitud se hizo 
verbalmente, no por escrito, antes 
incluso del sorteo del calendario; 

no les hicieron caso" 

Redacción 
Notícia 

interpretativa 

Petició de no 
jugar el Barça-

Las Palmas 

"De esa forma dio lugar a un 
spot global que dio la vuelta al 
mundo por ser tan novedoso: 
un encuentro de competición 

oficial con todos los cracks en 
el césped del Camp Nou pero 

sin público en la grada". 

"El Barça solicitó hace meses que 

no se jugase porque coincidía con 
la fecha del 

referéndum.","También es cierto 
que a medida que se acercaba el 
partido, el FCB aceptó jugar en 

domingo porque Valcerde prefería 
más días de descanso tras jugar el 

miércoles en Lisboa en 

Champions". 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"El partido más triste" X Raül Llimós 

Columna 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

"El domingo pasado, el fútbol 
no era nada.","El Barça, cuyo 

compromiso con Catalunya y el 
derecho a decidir está fuera de 
duda, se equivocó permitiendo 
disputar el partido contra Las 

Palmas","Seis puntos no pesan 

más que la dignidad de la 
mayoría de socios/propietarios 
del club","a Bartomeu le faltó 

la valentía de Gerard Piqué 
para no presentarse a jugar". 

X 

6/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El presagio de un Camp 
Nou vacío" 

"La LFP tenía que haber 
suspendido el Barça-Las Palmas 

para no ahondar en la crisis 
política y social del 1-0" 

Albert 
Montagut 

Article 
d'opinió 

Incidència de la 
situació política 
en el mandat de 

Bartomeu 

"En el caso del FC Barcelona, 
el proceso podría significar un 

giro de 180 grados en su 
mandato","Bartomeu se 
enfrenta a sus horas más 
difíciles","Un estadio sin 

público no es el mejor reclamo 
para alcanzar un buen acuerdo 

de los 'title rights' para el futuro 
del Barça" 

X 

6/10/2017 Sport 

"Iniesta: Nos merecemos 
vivir en paz" (Titular 

secundari) 

"El Barça reclama un proceso de 
diálogo" 

X Portada 
 

X X 

6/10/2017 Sport 
"Dialoguen antes de que 

nos hagamos daño" 

"El de Fuentealbilla envió un 
mensaje claro y contundente para 

expresar su opinión ante los 
acontecimientos vividos en los 

últimos días" 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 
Comunicat 

d'Iniesta 
"El de Fuentealbilla no ha 

podido más" 
Comunicat d'Andrés Iniesta 
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6/10/2017 Sport 
"Barça-Las Palmas: ¿Qué 

pasó en el vestuario?" 
X Toni Frieros 

Notícia 

interpretativa 

Posicionament 

plantilla 

"Así, bajo esas especiales 
circunstancias y con la cabeza 
puesta en el conflicto que se 

estaba viviendo en Barcelona y 
Catalunya, disputaron un 

partido de Liga... Sin público" 

"Durante muchos minutos, los 
jugadores pernsaron que el partido 

frente a Las Palmas se 
suspendería" 

6/10/2017 Sport 

"El Barça reclama que se 
abra un proceso de 

diálogo" 

"Josep Maria Bartomeu confirmó 
que el club se sumará a la 

comisión para la mediación y el 
diálogo impulsada por el Colegio 

de Abogados" 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 

Adhesió a la 
Comissió 

Independent per 
a la Mediació, el 

Diàleg i la 
Conciliació 

"El Barça quiere tener un papel 
protagonista en la solución del 

conflicto político entre el 
Govern de la Generalitat y el 

Gobierno de la Moncloa" 

Declaració institucional del FC 
Barcelona 

6/10/2017 Sport "Días de lágrimas" X 
Carles Sans (El 

Tricicle) 
Article 
d'opinió 

Panorama a 
Catalunya 
després del 
referèndum 

"Hablaré de las lágrimas de 
Piqué, derramadas después del 
partido más triste que recuerdo 

en el Camp Nou" 

X 

6/10/2017 Sport "Líderes a puerta cerrada" X Xavier Sardà 
Article 
d'opinió 

Diàleg entre dos 
culers 

Confronta les dues opinions: la 

partidària de suspendre el partit 
i la que estava a favor de jugar-
lo a porta tancada. / "El Camp 

Nou vacío, pese a la 
repercusión que tuvo, resultó 

triste" 

X 

6/10/2017 L'Esportiu "S'implica" 

"Josep Maria Bartomeu diu que 
el Barça s'ha adherit a la 

comissió que demana diàleg per 
solucionar el conflicte que es viu 

a Catalunya perquè "és 
indispensable la implicació de 

tots plegats" 

X Portada 
 

X X 

6/10/2017 L'Esportiu 
"Crida al diàleg amb el 

Barça i la UFEC" 
X L'Esportiu Editorial 

Adhesió a la 
Comissió 

Independent per 
a la Mediació, el 

Diàleg i la 
Conciliació 

“Tot plegat, però, passa el 
mateix dia que el Tribunal 

Constitucional, a petició del 
PSC, suspèn el ple que el 

Parlament de Catalunya havia 
de fer dilluns i Mariano Rajoy 

diu al president de la 
Generalitat que renunciï a la 

independència de Catalunya si 
vol “evitar mals majors”. Un 

parell d’exemples que no 
deixen precisament un terreny 

gaire propici per a la 
negociació.” 

"El Barça es va adherir dimecres a 
la Comissió Independent per a la 

Mediació, el Diàleg i la 
Conciliació impulsada per 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, plataforma que 

s’ofereix com a mediadora en el 
conflicte entre el govern de la 

Generalitat i l’Estat espanyol, i de 
la qual formen part destacades 
institucions del país, entre les 
quals també hi ha la UFEC pel 

que fa al món de l’esport." 
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6/10/2017 L'Esportiu "Pair la victòria" X 
Ramon 

Salmurri 
Columna 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

“El Barça va remarcar 
diumenge una de les jornades 

més tristes de la seva 

compromesa història amb el 
país”,“Vam intentar enviar un 

missatge que durés noranta 
minuts.” Des del punt de vista 

comunicatiu, és una bona 
estratègia que, a més, segur que 
va tenir el seu efecte. Però des 

del punt de vista argumental, no 

va ser un bon camí”,“En el 
moment en què verbalitzes 
això, poses preu a la teva 

decisió. El pes de la història de 
l’entitat contra sis punts”. 

X 

6/10/2017 L'Esportiu "Diàleg, respecte i esport" 

El Barça demana que s'obri un 
procés de diàleg i negociació per 

trobar solucions a la situació 
política que viu Catalunya" / El 
club continuarà disputant totes 
les competicions i aspirant a 

guanyar-ho tot" 

Ferran Correas 
Notícia 

informativa 
Comunicat de 

Bartomeu 
X 

Comunicat del FC Barcelona / "El 
Barça vol fer algun acte a favor 

del diàleg en el partit contra 
l'Olympiacòs" / "En cas 

d'independència, el Barça voldria 
seguir jugant la lliga espanyola" / 
"El club vol que el president del 
comitè de competició dimiteixi" 

6/10/2017 L'Esportiu 

"Andrés Iniesta: 
"Dialogin, facin-ho per 

tots nosaltres" 

"Demana als responsables 
polítics de les dues parts que 

parlin per buscar una solució 
"abans que ens fem més mal" 

Pere Gelada 
Notícia 

informativa 

Comunicat 

d'Iniesta 
X Comunicat d'Andrés Iniesta 

7/10/2017 L'Esportiu "Rebregats" X Iván Vila 
Columna 
d'opinió 

Opinions 
generades sobre 

el Barça-Las 
Palmas 

"El Barça triava coaccionar: no 
jugar li costava sis punts, un 
preu altíssim per a un equip 

obligat sempre a aspirar a tot. I 
em pregunto quants, d'entre els 

que reneguen del club, han 
renunciat ja per la causa a 

quelcom que trobin valuós. 
Quants, per exemple, van fer 
vaga dimarts? Sense cobrar, 

dic. No anar a la feina sense el 
descompte del sou, com no 

assistir a classe sense 
penalitzacióm no és fer vaga, és 

una altra cosa." 

X 
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8/10/2017 L'Esportiu "On queda la història" X Xavier Ginesta 
Columna 
d'opinió 

Disputa del partit 
a porta tancada 

"El Barça va jugar la setmana 
passada un dels partits més 

tristos de la seva 

història.","quedarà per als 
annals de la història culer que 

aquell club que es va significar 
per les llibertats del poble (i es 

va fundar apel·lant a valors 
com la democràcia i el 

catalanisme) va cedir a les 
pressions de la indústria global. 

On queda la identitat?" 

X 

8/10/2017 L'Esportiu "Equidistants" X Frederic Porta 
Article 

d'opinió 

Disputa del partit 

a porta tancada 

"Sota una aparença 
democràtica, han segrestat 

l'entitat per incompareixença de 
la majoria social.","Bartomeu 
va perpetrar una pàgina negra 
en la història","No s'havia de 

jugar i punt. No hi ha espai en 
un article per a tants 

arguments"."Ja n'hi ha prou 
d'ensarronades en benefici de la 

seva minoria. El Barça és 
patrimoni català." 

X 

18/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Vuelve la gente" X 

Josep M. 
Artells 

Article 
d'opinió 

El Camp Nou 
torna a acollir 

públic 

"El duelo ante el Olymipacos se 
jugará bajo el marco de la 

tensión que se vive en 
Catalunya, acentuada con las 

dos encarcelaciones del pasado 
lunes." 

"El club desplegará un tifo con el 
lema 'Diàleg, Respecte i Esport' 
sin que su reclamación se aparte 

de las reglas que impone la 
UEFA" 

18/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

“Por qué la junta no tiene 
ya un plan por si el Barça 
queda fuera de la Liga?” 

X Xavier Bosch 
Article 

d'opinió 

On jugaria el 
Barça en una 

Catalunya 
independent 

"Creo, también, que en una 
decisión tan determinante, y 

llegados el momento, los 
dueños del club deberíamos ser 
consultados en un referéndum" 

"El plan del Barça es seguir 
jugando la Liga, pero si en algún 
momento, instalados ya en una 

República Catalana, la LFP echa 
al Barça, ¿entonces cuál es el 

plan?" 



126 
 

18/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Tifo por el diálogo y 
gesto con la ANC y 

Òmnium" 

"El club ha invitado hoy a los 
máximos dirigentes de las 
asociaciones soberanistas" 

Fernando Polo 
Notícia 

interpretativa 

Pancarta "Diàleg, 

respecte, esport" 

"El Barça, sensible a la 
situación política que se vive en 

Catalunya" 

"Mostrará públicamente hoy su 
postura orientada al diálogo y la 

mediación exhibiendo un tifo 

antes del inicio de partido ante el 
Olympiacos","Según fuentes de la 
entidad barcelonista, se les llegó a 
pedir que se mostrase un mensaje 
con los rostros de Jordi Sánchez y 

Jordi Cuixart, en la línea de los 
que empezaron a circular por las 
redes","Asimismo, el club recibió 

la solicitud de que se pidiese 
públicamente la libertad de ambos 
como "presos políticos". El club 

rechazó esas propuestas.","El club 
ha invitado al vicepresidente de la 

ANC, Agustí Alcoberro, y al 
secretario de Òmnium, Jordi 
Bosch. En paralelo, y para 

demostrar su voluntad de que 
haya diálogo, el club también ha 
invitado a Maria Eugènia Gay". 

18/10/2017 Sport 
"El Barça pedirá diálogo 

con un tifo" 

"Representantes de la ANC y 
Òmnium estarán en el palco así 

como la Comisión para la 
Mediación y el Diálogo" 

S.B. 
Notícia 

informativa 
Pancarta "Diàleg, 
respecte, esport" 

X 

"Durante los prolegómenos del 
FC Barcelona-Olympiacos se 
desplegará un tifo de 45x46 

metros en la zona del Lateral del 
Camp Nou en el que se leerán las 

palabras 'Diàleg, respecte i 
esport'","El Barça ha invitado al 

palco a Agustí Alcoberro, 
vicepresidente de la ANC, y a 

Jordi Bosch, secretario de 
Òmnium Cultural","Una amplia 
representación de la Comisión 

Independiente para la Mediación, 

el Diálogo y la Conciliación 
encabezara por la Excma. Sra. Mª 

Eugenia Gay" 

18/10/2017 L'Esportiu 

"El Barça desplegarà una 
pancarta reivindicativa al 

Camp Nou" 
X X Portada 

 
X X 

18/10/2017 L'Esportiu 
"La reivindicació que no 

s'acaba mai" 
X L'Esportiu Editorial 

Mobilització al 
Camp Nou pels 
empresonaments 

de Cuixart i 
Sànchez 

"El Barça desplegarà una 

pancarta en què es llegirà 
"Diàleg, respecte i esport", 

sense cap referència als 
detinguts, ha convidat el 

vicepresident de l'ANC i el 
secretari d'Òmnium i podria 

deixar dues cadires buides per 

X 
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recordar els absents", "A tots 
ens agradaria una major 

implicació del Barça, però vista 

la situació, no queda més remei 
que fer confiança a la gent" 

18/10/2017 L'Esportiu 

"El procés tornarà a tenir 
un important 

protagonisme" 

"Reivindicació. El Barça 
desplegarà avui un 'tifo' en què es 

podrà llegir "Diàleg, respecte, 
esport" i ha convidat a la llotja el 

vicepresident de l'ANC i el 
secretari d'Òmnium Cultural" 

F.C. 
Notícia 

interpretativa 
Pancarta "Diàleg, 
respecte, esport" 

"Segur que els aficionats del 
Barça mostraran des de la 
graderia suport a Sànchez i 

Cuixart amb tot tipus de 
banderes, pancartes i crits. El 

Barça, en aquest sentit, sempre 

s’ha posat al costat dels socis i 
de la llibertat d’expressió, fins 

al punt que la massiva 
exhibició d’estelades en els 
partits de Champions li va 

costar importants multes de part 
de la UEFA, fet, però, que el 

club va aconseguir que quedés 

aturat" 

"Ahir es va convocar una aturada 
a les 12 del migdia a tots els 

centres de treball del país en què 
van participar els treballadors del 

club", "La Comissió Independent 
per a la Mediació, el Diàleg i la 

Conciliació tindrà representació a 
la llotja per Maria Eugènia Gay, 

degana de l’Il•lustre Col•legi 
d’Advocacia de Barcelona, 

impulsor d’aquesta iniciativa" 

19/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Noche de mensajes en el 
Camp Nou" 

"El coliseo azulgrana fue un foro 
reivindicativo y tuvo un recuerdo 

para Galicia por la tragedia 
vivida allí" 

Roger Torelló Crònica 
Ambient Barça-

Olympiacós 
X 

"La grada gritó con fuerza 
"libertad, libertad, libertad!","Los 
representantes de ANC y Òmnium 
declinaron la invitación. Tampoco 

hizo acto de presencia Carme 
Forcadell, a la que también se 

esperaba en el Camp Nou 

anoche","El fondo norte, unos 200 
aficionados, mostraton su 

disconformidad con Josep Maria 
Bartomeu pidiendo su dimisión, 
mensaje que no tuvo demasiada 

continuidad en la grada". 

19/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"ANC y Òmnium no 
fueron y mostraron sus 

pancartas fuera" 

"Ante la negativa del Barça a que 

se exhibiesen sus mensajes, las 
entidades no asistieron al Camp 

Nou" 

Fernando Polo 
Notícia 

informativa 
Posicionament 

ANC i Òmnium 
X 

Agustí Alcoberro: “Creemos que 

el mensaje del Barcelona no 
representa el sentimiento de la 
mayoría de la afición, por eso 

rechazamos la invitación al 
palco”,"El FC Barcelona no 

permitió la entrada a su estadio de 
estas pancartas porque considera 

que no entran dentro de los 
parámetros que marca la UEFA, 

que prohíbe que los clubs 
transmitan o emitan mensajes con 

carga política" 
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19/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El barcelonismo leonés 
se planta" 

"Diez de once Peñas se 
manifiestan contra el 

posicionamiento político del 

club" 

Ferran Martínez 
Notícia 

informativa 
Comunicat de les 
penyes de Lleó 

X 

Comunicat de l'Agrupación de 
Peñas Barcelonistas de León y 
Provincia: "Entendemos que el 

club debe ser ejemplo de respeto a 
la pluralidad de pensamientos de 

sus socios, a los que se debe, 
manteniéndole al margen de 
cualquier tema político.","La 
Agrupación considera que el 

comunicado del club no 
contribuye a mentener la armonía 

entre sus socios, con gran 
diversidad de ideas, ni tampoco 

fomenta esa parte de nuestro 
himno que dice "tant se val d'on 

venim, si del sud o del 
nord"."Empezamos a sentirnos 

como barcelonistas de segunda y 
varias peñas han tomado ya la 

decisión de cesar su actividad 
peñística hasta el 1 de enero, 
como protesta". "Piden que la 

directiva evite tomar partido en 
ningún compromiso político para 
hacer del Barça un club universal, 

plural, unido, querido y 
respetado". 

19/10/2017 Sport 
"No es normal que estén 

en la cárcel por sus ideas" 

"El partido tuvo claras 
connotaciones políticas: la 

posición del club no gustó a los 
sectores independentistas y el 

presidente se 'mojó' después del 
partido" 

Albert Masnou Crònica 
Ambient Barça-

Olympiacós 

"El primer dia de lluvia en 
mucho tiempo, el aguacero que 
cayó justo antes de salir de casa 

y la escasa entidad del rival 
fueron motivos para que la 

afición no acudiera en masa al 
Camp Nou" 

Declaracions de Bartomeu / "Esta 
vez, el Barcelona superó la prueba 

de la UEFA, pero no la de las 
organizaciones separatistas porque 

el llema exhibido no gustó ni a 
Òmnium Cultural ni a la 
Assemblea Nacional de 

Catalunya". 

19/10/2017 L'Esportiu 
"Gols en llibertat a fora i a 

dins" 

"En una altra jornada 
reivindicativa al Camp Nou, el 

Barça supera fàcilment 
l'Olympiacòs tot i l'expulsió de 

Piqué" 

X Portada X X X 

19/10/2017 L'Esportiu 
"Méndez de Vigo, el 
Barça i la llibertat" 

X L'Esportiu Editorial 

Declaracions del 
ministre Méndez 
de Vigo contra 

Guardiola 

“El Barça va desplegar la seva 
pancarta intranscendent, i van 

tornar ser els aficionats els que 
van convertir un partit trist pel 

poc joc i per la pluja en una 
nova jornada reivindicativa a 

l’estadi. Malgrat els 
impediments de la UEFA i del 
mateix Barça, el Camp Nou va 

X 
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poder demanar la llibertat dels 
empresonats i, a sobre, cantar 

un gol en el minut 17.14” 

19/10/2017 L'Esportiu 
"Messi trenca barreres 

constantment" 
X Oriol Tortajada 

Notícia 
informativa 

Declaracions 
Valverde 

X 

“Quant al tema polític i a la tensió 
que es va viure ahir al Camp Nou 
després que ni Òmnium ni l’ANC 
acceptessin la invitació de la junta 

directiva, com és habitual en 
Valverde, pilotes fora: “Jo estic 

aquí per tal que els culers disfrutin 
amb l’equip i res més.” 

19/10/2017 L'Esportiu 

"El president lamenta i 
critica l'empresonament de 

Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart i assegura que "no 

és normal" 

X L'Esportiu 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Bartomeu 
X 

(Sobre les pancartes que no van 
entrar a l'estadi): "Els dies de 
Champions el control el té la 

UEFA" / “Lamentem 
profundament la situació que 

estan vivint. No és normal que 

estiguin empresonats per les seves 
idees i els donem tot el suport.” 
D’altra banda, va insistir que “el 
posicionament del Barça amb el 
que es viu a Catalunya és molt 

clar: parlem de diàleg i volem que 
es parli i que es trobin punts 

d’acord” 

19/10/2017 L'Esportiu 

"El Barça no va deixar 
entrar dues pancartes a 

l'Estadi" 

“Plantada. L’ANC i Òmnium 
havien fet dues lones reclamant 

la llibertat de Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart i davant la negativa 
del club, els seus representants 
van declinar la invitació a la 

llotja” 

Ferran Correas Crònica 
Prohibició 
entrada de 
pancartes 

“Hi va haver protestes i 
reclamacions, però la pluja i la 
prohibició del Barça d’entrar 

dues lones gegants 
reivindicatives van deslluir una 

mica les reivindicacions.” 

“Les dues entitats, acompanyades 
de la Plataforma Pro Seleccions 

Catalanes van fer públic abans del 
partit el seu malestar amb el FC 
Barcelona i van explicar que el 
club no els permetia l’entrada a 

l’estadi de dues pancartes de grans 

dimensions amb què volien 
reivindicar la llibertat de Sánchez 

i Cuixart” 
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19/10/2017 L'Esportiu "Tenir conviccions suma" X Pep Riera 
Article 
d'opinió 

Reivindicació al 
Camp Nou" 

“La placidesa futbolística 
també havia de servir, un cop 
més, per convertir l’estadi en 

escenari d’expressió i 
reivindicació social, en aquesta 

hora greu de la història de 
Catalunya. I encara més perquè 
el club, en una altra mostra de 

poca decisió, va voler expressar 
no se sap ben bé què (Respecte, 
diàleg, esport) quan el moment 

requeria alguna altra cosa més 
adequada, entenent les 

limitacions que posa la UEFA. 
La qüestió és que la grada sí 

que va dir el que havia de dir. 
Sobretot, “Llibertat!”,“Des de 
l’Esport i ciutadania de Josep 
Sunyol al Més que un club de 

Narcís de Carreras, o et creus 
fermament el compromís del 
club amb la seva societat o, 

com a mínim, acabaràs quedant 
malament i et poden demanar la 

dimissió mentre l’equip està 
golejant” 

X 

20/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Contra el Barça" X Sergi Solé 

Article 

d'opinió 
(Breu) 

Pressions sobre 
Bartomeu 

d'Òmnium i 
ANC 

"Andan Òmnium y la ANC 

encendidas contra la junta de 
Bartomeu por no aceptar sus 
exigencias en el marco global 

de la Champions","Ni Òmnium 
ni la ANC negociaron con la 
UEFA. De haber habido lío 

anteayer, perdía el Barça. ¿Son 
del Barça o solo lo quieren para 

lo suyo?" 

X 

20/10/2017 Sport 
"Que no perdamos el 
partido de la calma" 

X Xavier Sardà 
Article 
d'opinió 

Conversa entre 
dos aficionats 

"Son días excepcionales. Las 
cosas se ponen feas y los 

resultados del Barça son apenas 
leves cifras que se lleva el 

huracán de los 
acontecimientos" 

X 

20/10/2017 L'Esportiu "Xoc d'ànimes" X 
Ramon 

Salmurri 
Columna 
d'opinió 

Tebas i una 
possible 

Catalunya 
independent 

“Pel que s’ha pogut saber, els 
diversos operadors no han 
acceptat una proposta de 

contracte tancat per als propers 
anys, a causa de l’amenaça 

permanent de Tebas d’excloure 
el Barça de la lliga. Resumint, 

Javier Tebas, president de la Lliga 

de Futbol Professional, s'oposa 
rotundament a que el Barça 
disputi la lliga espanyola si 
Catalunya esdevé un estat 

independent" 



131 
 

que el preu és un amb Messi i 
un altre sense ell. I en aquest 
context d’amenaça d’exclusió 

al Barça, el món només fa 
ofertes a la baixa” 

20/10/2017 L'Esportiu "Genoll a terra" X Marc Negre 
Article 
d'opinió 

Posicionament 
del Barça des del 

referèndum 

"És el que volen: tenir-nos 
agenollats. Amb el Barça 

sembla que ho han 
aconseguit",“Ho va fer l’1 

d’octubre quan va decidir jugar 
a porta tancada contra Las 

Palmas cedint a la pressió de la 
Lliga de Futbol Professional i 
algun pes pesant del vestidor. I 

es va tornar a agenollar 
dimecres davant la UEFA, quan 
va refusar permetre a Òmnium 

Cultural i l’ANC mostrar al 
món una pancarta amb la 

paraula freedom (‘llibertat’) i la 
fotografia dels dos presidents 
empresonats, Jordi Cuixart i 

Jordi Sánchez.”,” L’aposta pel 
diàleg, el respecte i l’esport és 

tan elemental, bàsica i 
atemporal com tèbia, poc 

coratjosa i freda. Però aquesta 

és la tria que ha fet la junta 
actual del Barça. Entre el 

tossudament alçats i el 
tímidament agenollats” 

X 
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20/10/2017 L'Esportiu 
"Gamper, Carreras, 

Montal, Bartomeu..." 
X Xavi Torres 

Article 
d'opinió 

Prohibició 
entrada de 
pancartes 

“Segurament la culpa de tot 
plegat, pensaran alguns, la té 
Joan Gamper per permetre la 

xiulada a la Marcha real durant 
el mes de juny del 1925 que 
tant va fer enfadar el general 

Primo de Rivera. O el president 
Narcís de Carreras, que va 

etzibar a l’esposa del ministre 
de Governació, Camilo Alonso 

Vega, el famós “no fotem, 

senyora”, després de qualificar 
com a club espanyol el Barça 

en la final del Generalísimo del 
1968, guanyada al Real Madrid 

1-0 a l’estadi Santiago 
Bernabéu. O set anys després, 
quan el president Montal se la 

va jugar ordenant a Jacint 

Borràs que omplís l’estadi de 
senyeres i exhibís la pancarta 

“Amnistia. Llibertats polí- 
tiques sindicals. Estatut 

d’autonomia.” És clar, la 
policia hi va intervenir de 
seguida. I seguiríem fins a 
esgotar el paper perquè el 

Barça –quasi sempre– ha estat 
al costat de tots els moviments 

cívics del país. Més que un 
club.” 

X 

21/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Sigue la máxima 
seguridad" 

"El partido, tras la manifestación 
por Cuixart y Sánchez" 

Lluís Racionero 
Notícia 

interpretativa 

Augment 
seguretat al 

Camp Nou 

"A parte de la manifestación 
por Jordi Cuixart y Jordi 

Sánchez, la asistencia al Camp 
Nou puede verse mermada para 

un encuentro precedido 
también de la Asamblea 

General Ordinaria del club" 

"El FC Barcelona ha aumentado la 
partida en miembros de seguridad 
para evitar actos reivindicativos 
durante estas semanas de tensión 
que vivieron su apogeo el 1 de 

octubre". 

21/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"No es política, es futbol" 

"Morgan Freemany Matt Damon, 

en Barcelona por razones 
profesionales, invitados hoy al 
Camp Nou para disfrutar del 

'Invictus' Barça de Messi" 

Miguel Rico 
Article 
d'opinió 

Matt Damon i 
Morgan Freeman 

no tenen res a 
veure amb 

Nelson Mandela 
i François 
Pienaar 

"Los actores en cuestión, llegan 

al palco por lo inmensos que 
son ellos, no por las 

reivindicativas figuras de sus 
personajes en 'Invictus' 

X 

21/10/2017 L'Esportiu "A 155" 

"El Barça vol mantenir la 
velocitat en la lliga en una 

jornada reivindicativa per la 
suspensió de l'autonomia i per la 

X Portada 
 

X X 
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gran manifestació en defensa de 
la llibertat dels presos polítics" 

21/10/2017 L'Esportiu "Valor segur" X Iván Vila 
Columna 
d'opinió 

Paral·lelisme 
carrera de Messi 

i el procés 

"Al camp tot torna a funcionar 
com una seda, però ja a ningú li 

importa gaire",“Ara que ha 
redreçat el rumb al camp, al 
Barça se li reclamen altres 
coses. La principal, un grau 

d’implicació política que no se 
li demana a cap altre entitat 

esportiva. Se li exigeix que es 
mulli i se li retreu que no ho 

faci prou. I és lògic. Cap altre 
club ha presumit tant de ser, 

més que un club, aquell exèrcit 
desarmat de Catalunya que es 

va inventar Vázquez 
Montalbán.” 

X 

21/10/2017 L'Esportiu "El vent bufa a favor" 

"Context polític. L'anunci de fins 
on s'aplicarà l'article 155 per 
intervenir la Generalitat i la 

manifestació en contra de les 
mesures del govern espanyol 

escalfaran l'ambient previ al 
duel" 

Pere Gelada 
Notícia 

interpretativa 
Prèvia partit 

contra el Màlaga 

“La bona trajectòria que 
segueix l’equip ha fomentat que 
els darrers dies s’hagi posat el 
focus en les decisions que està 
prenent el club en relació amb 

el convuls context polític 

actual.”,"també caldrà estar 
atent a com es pot manifestar el 

públic de l’estadi.” 

X 

21/10/2017 L'Esportiu 
"Rucades i 

contradiccions" 
X Joan Beumala 

Article 
d'opinió 

Declaracions del 
ministre Méndez 
de Vigo contra 

Guardiola 

“Hi ha barcelonistes preocupats 
per aquest tema. I és que, de 

fet, el Barça ja fa temps que és 
la diana preferida. Tebas, el 

fatxa de la LFP, és qui lidera la 
campanya pintant-nos el quadre 
apocalíptic d’un club expulsat 
de la lliga, de la Champions, 

sense ingressos opulents i 
reduït a la mínima expressió. 

Quina por!!! Tothom 
tranquil.”,“En un escenari en 

què Catalunya esdevingués un 

estat independent de ple dret i 
reconegut internacionalment, 

amb un Barça que pogués 
negociar (sense traves 

polítiques de cap tipus) l’ingrés 
en una lliga de les distintes 

federacions europees, visualitzo 

X 
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tots aquests espanyols que ara 
ens amenacen, educadament i 

en fila, demanant/suplicant-nos 

que no marxéssim de la seva 
lliga.” 

22/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Rajoy aplica el 155 y 
suspenden al Govern" 

(titular secundari) 

"El President Puigdemont 
convocará al Parlament para dar 

respuesta" 

X Portada 
 

X X 

22/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Respecte!" X Ernest Benach 

Columna 
d'opinió 

Demana respecte 
per les opinions 

de Gerard Piqué i 
Pep Guardiola 

"No em cansaré de defensar 
que Guardiola i Piqué tenen tot 
el dret a opinar allò que més els 
plagui. I que pel fet de fer-ho 

mereixen respecte. És de 
justícia." 

X 

22/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"El Barça, con Catalunya" X Gabriel Sans Crònica 

Assemblea de 
compromissaris 

"Febril contexto político y 
social que sacude Catalunya" 

Declaracions de Bartomeu / "El 
20 de setiembre, cuando se 

produjeron los primeros registros 
y detenciones, el club manifestó 

su condena ante una actuación que 
iba en contra de la democracia, la 
libertad de expresión y el derecho 
a decidir.","Nadie puede dudar del 

Barça. Defenderemos los 
principios de democracia, el 
derecho a decidir, siempre 

respetando a la masa social. No se 
puede confundir esta 

responsabilidad con la tibieza que 
algunos nos atribuyen". 

22/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Cuál es la postura del 
Barça en el proceso que 
está viviendo Catalunya" 

X Sense signar 
Notícia 

informativa 

Recull de 
preguntes dels 

socis a 

l'Assemblea 

X 

"El Barça lleva muchos años 

defendiendo la democracia y el 
derecho a decidir. Y lo volvemos 
a decir. Nosotros pedimos respeto 

de todas las instituciones para 
nosotros. En el Barça cabemos 

todos." 
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22/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Aplican el 155 a 
Catalunya" 

"El Gobierno de Rajoy destituye 
a Puigdemont y al Govern y 
recorta las competencias del 

Parlament","450.000 personas, 
según la Guàrdia Urbana, piden 
en Barcelona la libertad de los 
líderes de la ANC y Òmnium" 

Sense signar 
Notícia 

informativa 
Aplicació de 
l'article 155 

X X 

22/10/2017 L'Esportiu 

"El Barça, amb les 
institucions" (titular 

secundari) 
X X Portada 

 
X X 

22/10/2017 L'Esportiu "Articles 16 i 8" 

“La llei del líder. El Barça es 
desfà del Màlaga sense necessitat 

de recórrer a la seva millor versió 
i es referma en el primer lloc 
gràcies als gols de Deulofeu i 
Iniesta, en un dia trist per a la 
democràcia per l’aplicació del 

155” 

Oriol Tortajada Crònica 
Partit Barça-

Màlaga 

“Costa pensar en futbol en un 
dia trist com el d’ahir. 

Impossible esbossar res que 
s’assembli a un somriure. 

Resulta senzillament 
impossible fer-ho quan et sents 

atacat com a poble d’una 
manera tan repugnant i sagnant. 

“La pelota no se mancha”, deia 
Diego. Segur? Debat 

interessant. La pilota va rodar 
ahir al Camp Nou. Sí. Contra 
Las Palmas va rodar amb un 

silenci esfere- ïdor. Ahir ho va 
fer amb públic, però sota la 

mirada d’un poble amb el cor 

compungit.” ,“Però davant de 
fets excepcionals alguns 

exigeixen també coherència 
amb els seus orígens i amb la 
seva història. Té força per fer-
ho. I hauria de tenir la valentia 
per ferho. Alguns pensaran que 

el partit d’ahir no s’hauria 

d’haver jugat, com tampoc 
s’hauria d’haver jugat el dia de 

Las Palmas.” 

X 

22/10/2017 L'Esportiu "Un clam per la llibertat" 

"Nova jornada reivindicativa. El 
Camp Nou va reaccionar 

enèrgicament contra l'aplicació 
de l'article 155 i va tornar a 

mostrar el seu ferm compromís 
amb el país i la seva solidaritat 

amb Sánchez i Cuixart" 

X.Solé / 
D.Vega 

Crònica 
Ambient Barça-

Màlaga 

"Fent referència també a 
Sánchez i Cuixart, es va 

desplegar a l’espai d’animació 
la pancarta, ben visible des de 

gairebé tot el camp, amb el 

lema “Llibertat, us volem a 
casa”, enmig d’un mar 

d’estelades, algunes blaugrana, 
i de pancartes del “Sí”, i també 

es van iniciar els càntics 
“presos polítics, llibertat” i “els 
carrers sempre seran nostres”, 

“L’speaker, Aleix Santacana, va 
llegir per megafonia part del 

discurs que havia fet el president, 
Josep Maria Bartomeu, durant 

l’assemblea de compromissaris, 

en reacció a l’enèsim atac del 
govern estatal a Catalunya, i el 

públic, que primer va reaccionar 
amb alguns xiulets, va acabar 

celebrant-ho amb aplaudiments, 
per tot seguit, cantar de manera 

majoritària a favor de la 
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que, com la resta, també es van 
repetir en més d’un moment al 
llarg del partit, amb els punts 

àlgids dels minuts 17." 

independència i de la llibertat”. 

22/10/2017 L'Esportiu 
"Sempre a favor del poble 

de Catalunya" 

“Coneguda la notícia durant 
l’assemblea de socis 

compromissaris, que va ser 
superada sense problemes, 

Bartomeu va expressar “el suport 
i la solidaritat amb els estaments 

afectats i mitjans de comunicació 
públics” i va fer una crida a la 

“serenor”. El president va 
defensar la independència del 

club, va tornar a apostar 
clarament pel “diàleg” i va exigir 

“respecte, també pel Barça” 

Xavi Solé / 
Oriol Tortajada 

Crònica 
Assemblea de 

compromissaris 
X 

Titulars del discurs de Josep 
Maria Bartomeu: "defensem la 

democràcia, la llibertat d'expressió 
i el dret a decidir","És 

inadmissible que al segle XXI hi 
hagi persones empresonades per 

idees polítiques","No som un 
instrument. Ningú es pot apoderar 

del nostre escut ni de la nostra 

bandera" 

22/10/2017 L'Esportiu 
"Analitzar bé ja seria mig 

encert" 
X Pep Riera 

Article 
d'opinió 

Assemblea de 
compromissaris 

“(Bartomeu) Es va equivocar 

l’1 d’octubre perquè, enmig de 
les agressions policials a la gent 

que volia votar, el Barça no 
podia jugar aquell dia perquè 

aquest era el missatge que 
s’havia de transmetre als 

catalans, que havien de sentir 
que el club estava al seu 

costat.”,“Ahir, almenys, es va 
rectificar. Bartomeu va dir 

obertament que és inadmissible 
que Jordi Sànchez i Jordi 

Cuixart siguin a la presó i, a la 
tarda, va fer el que no havia 

d’haver deixat de fer dimecres, 
que va ser dir que el club està al 

costat de les institucions 
catalanes elegides 

democràticament davant 
l’agressió de l’Estat.” 

X 
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23/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"El discurso de Batomeu" X Lluís Canut 

Columna 

d'opinió 

Discurs de 
Bartomeu a 

l'assemblea de 
compromissaris 

"Bartomeu vive sumido en una 
encrucijada","En la asamblea 

del sábado, el presidente, 

liberado de ataduras, pudo 
enmendar la plana en su 

discurso a los compromisarios, 
al condenar la presencia en 

prisión de Cuixart y 
Sánchez","El Barça como 

entidad transversal no puede ser 
un instrumento político, aunque 

como siempre deberá estar 
comprometido con la voluntad 

mayoritaria de la sociedad 
catalana. Pero el dilema está 
entre que su papel emocional 

de "més que un club" pueda ser 
compatible con las necesidades 

de una entidad globalizada 

obligada a facturar 900 
millones para ser sostenible 

como gran club". 

X 

23/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"¿Hasta donde 
llegaremos?" 

X 
Josep M. 
Minguella 

Article 
d'opinió 

Posicionament 
del Barça amb 

els 
empresonaments 

i el 155 

"El Barça, el club, no es ni 
puede ser ajeno a esta situación. 

Es demasiado grande como 
institución catalana, tan 

arraigado, no sólo como club 

deportivo, sino por todas las 
vicisitudes y ataques que sufrió 
en otros tiempos, y de ninguna 

manera podemos dejar de 
evocar la figura del presidente 
Suñol, fusilado.","Bartomeu 

lanzó unas cuantas frases 
contundentes en defensa del 

derecho a decidir, de la libertad 
de los medios públicos actuales 

y concluyendo que es 
inadmisible que en un Estado 

de Derecho haya personas 
encarceladas por sus ideas 

políticas","Me parece que el 
club haría bien en efectuar una 

profunda encuesta privada para 
conocer con más detalle cuáles 
son las ideas más relevantes". 

X 
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23/10/2017 L'Esportiu "Dignitat" X Frederic Porta 
Article 
d'opinió 

Posicionament 
Barça en el 

moment històric 

“En clau esportiva, el Camp 
Nou ha de tornar, per força, a 

convertir-se en aixopluc 

d’identitat, en la catedral de 
comunió catalana que tants 

cops va ser la seu del 
barcelonisme en el darrer segle. 
Ara ja no val criticar la tebiesa 
d’aquella pancarta (DRE), fugir 
d’estudi i proclamar brindis al 
sol amb el desig d’acontentar 

tothom i de quedar bé amb els 
repressors”, “En la nova 

república, ens deixarem estar 
de peixos bullits, sense cap gust 

ni substància, agafats per 
costum a contrapeu, 

incoherents en l’exposició de 
criteri, disposats per 

salvaguarda dels interessos 
particulars a demanar perdó 

sistemàticament. Tornem-hi: la 
història culer és la que és, per 

molt que els disgusti tanta 
franquesa combativa” 

X 

24/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Bartomeu apuesta por la 

independencia del Barça" 
X Xavier Bosch 

Article 

d'opinió 

Discurs de 
Bartomeu a 

l'assemblea de 
compromissaris 

"Bartomeu sacó su mejor 
discurso en sus cuatro años de 

presidente en el momento más 
complicado de Catalunya que 
ha puesto al Barça en el punto 
de mira","el Barça al lado de la 

democracia, la libertad, el 
derecho a decidir y la apuesta 

por el diálogo", "Una forma de 
defender su independencia 

respecto a entornos que 
pretenden aprovecharse del 

club para sacar tajada por sus 
intereses personales","Viendo 

cómo se han puesto García 
Albiol y el ciudadano Girauta, 

es la mejor señal de que 
Bartomeu defendió bien los 

intereses del Barça "més que un 
club". 

X 
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24/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Las Penyes piden 
diálogo" 

X Sense signar 
Notícia 

informativa 
Posicionament 

penyes 
X 

Comunicat de la Confederació 
Mundial de Penyes / "Se declara 

un ente diverso, transversal y 

abierto que apoya la pluralidad y 
la diversidad desde la defensa de 
la democracia y de la libertad de 
opinión y de pensamiento. Los 
más de 60 años de historia del 

movimiento de peñas así lo 
avalan.", "La deportividad y el 

respeto tanto para nuestros 

aficionados como para los de 
otros equipos es otra de las piezas 

que definen el espíritu de la 
Confederació Mundial de Penyes 
que [...] apuesta por el diálogo en 
todos los ámbitos", "Desde estas 

premisas expresamos nuestro 
rechazo más firme a cualquier tipo 

de violencia y la necesidad de 
encontrar una salida pactada a la 
situación política que estamos 

viviendo". 

24/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Sabía que..." X Miguel Rico Desglossat 

Reacció del 
Barça al 155 

X 

"El FCB fue la primera institución 
catalana que reaccionó, y con más 

contundencia que nunca, a la 
aplicación del artículo 155 de la 

Constitución para tomar el control 
de la Generalitat" 

25/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Usar y abusar del Barça" X 

Domènec 

García 

Columna 

d'opinió 

Posicionament 

del Barça 

"El Barça ha sido siempre "més 
que un club porque representa 

los sentimientos del pueblo 
catalán. Y seguirá siéndolo. 

Pero el Barça no puede 

plegarse ante los caprichos de 
esos que le piden que se pegue 
un tiro al pie.","La táctica de 
pedir barbaridades imposibles 

para a continuación dudar de la 
falta de dignidad y de 

catalanidad del Barça es una 
ruindad","Cabe tener en cuenta 

que una Catalunya 
independiente significaría el 
final del Barça tal como lo 

conocemos ahora. Pasaría a ser 
representante de una liga como 

la holandesa o la danesa". 

X 
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26/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Club y Confederació se 
movilizan" 

X Sense signar 
Notícia 

informativa 
Posicionament de 

les penyes 
X 

"La Confederació Mundial de 
Penyes y el FC Barcelona tienen 

previsto movilizarse para exponer 

la postura del club en cada 
territorio". "Acordaron un 

comunicado conjunto en la línea 
de la voluntad de diálogo del club 
y sin manifestarse políticamente. 
Sin embargo, no ha bastado para 

frenar el malestar de algunas 
peñas". 

26/10/2017 Sport 
"Pasión política, 

deportiva, emocional" 
X Xavier Sardà 

Article 
d'opinió 

Conversa entre 
dos aficionats 

"La clave: el Barça sufre las 
consecuencias políticas de una 

situación complicadísima" 
X 

26/10/2017 L'Esportiu "Se'ns gira feina" X Lluís Simon 
Article 
d'opinió 

Posicionament 
del Barça amb el 

155 

“Mani qui mani, i ara toca 
Bartomeu el dialogant, el club 
no pot normalitzar una futura 
ocupació reconeixent com a 

legítimes les noves autoritats. 
Albert Rivera, Enric Millo o 

García Albiol vindran al Camp 
Nou com a primeres autoritats 
del país? Si això passa no cal 
posar xinxetes als seus seients 

sinó deixar tota la tribuna buida 
al seu costat perquè el món vegi 

qui i com es governa 
Catalunya”,“Encara que els 
seus directius siguin –que ho 
són– representants d’allò que 

en diem l’statu quo, que 
sàpiguen que la majoria dels 

socis preferiran un club imputat 
judicialment que un club 

imputat moralment.” 

X 

27/10/2017 Sport 
"Sigue el fútbol, la vida 

sigue" 
X Ernest Folch 

Article 
d'opinió 

Invitació a 
centrar-se només 

en l'esport 

"Ante tantas amenazas de 
anormalidad, el importantísimo 

partido que disputará el 
ilusionante Barça de Valverde 
en San Mamés es hoy la mejor 
manera de proclamar que sigue 

el fútbol, es decir, la vida 

sigue". 

X 
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28/10/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Un partido especial" X 

Francesc 
Aguilar 

Columna 
d'opinió 

Prèvia ambient 
Barça-Bilbao 

"El de San Mamés será un 
partido especial, a su vez, por la 
situación política que atraviesa 

Catalunya tras la proclamación 
de la independencia y de la 

ejecución del Artículo 155 por 
parte del Gobierno de 

Madrid"."Mucha gente sigue 
creyendo al añorado Manolo 
Vázquez Montalbán, que dijo 

que el Barça es "el ejército 

desarmado de Catalunya" es del 
todo cierto, que excede mucho 
a un sentimiento. Por suerte el 
partido será en Bilbao, ciudad 

en la que se manifestaron miles 
de ciudadanos a favor del 

proceso de autodeterminación". 

X 

28/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Nosotros tenemos que 
centrarnos en el futbol" 

X Ángel Pérez 
Notícia 

informativa 
Declaracions 

Valverde 

"No voy a negar que lo sigo, 
igual que todo el mundo, y 

tengo mi opinión personal, pero 
me gustaría que nos 

centráramos en la cuestión 
deportiva." 

X 

28/10/2017 
Mundo 

Deportivo 

“El deporte catalán, a la 
espera de la evolución del 

artículo 155” 

“El Gobierno de Madrid aplicó el 
155, cesó al President de 

Catalunya y a todo su Govern y 
convocó elecciones el 21 de 

diciembre” 

Redacción 
Notícia 

informativa 
X 

"El FC Barcelona no reaccionó 
de forma oficial ni a la 

declaración de independencia 
del Govern de Catalunya ni a la 

decisión del Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, de 
aplicar el Artículo 155 de la 

Constitución y convocar 
elecciones 

autonómicas"."Fuentes 

cercanas a MD aseguraron que 
el Barça no emitiría ningún 

mensaje oficial" 

X 

28/10/2017 Sport 
"Seguirán jugando la Liga 

sin problemas" 
X 

Josep Maria 
Casanovas 

Article 
d'opinió 

El Barça seguirà 
jugant a LaLiga 

"Bartomeu, sin ser político, sin 
querer hacer de político, 

intentará alejar al Barça de la 
polémica",“Suspendida la 

declaración de independencia 

por el Gobierno central, una 
cosa queda clara, el Barça 
seguirá jugando la Liga sin 

ningún problema, sin tener que 
pensar en otras alternativas. Es 

una buena noticia para los 
jugadores que despeja los 

X 
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negros nubarrones anunciados 
por Tebas” 

29/10/2017 Sport "Qué siga la alegría!" X Toni Frieros Crònica 
Ambient a San 

Mamés 

"A la hora de la verdad, solo 
habló el balón. Y esa fue una de 

las grandes noticias de la 
noche. En el campo y en la 

grada unicamente se habló un 
idioma, el del futbol. Ni un 

incidente, ni una protesta, ni un 
reproche, ni una pancarta. Una 

demostración de madurez 
colectiva y de la fuerza que 

tiene este deporte cuando se 
expresa por sí mismo y no se 

utiliza para reivindicación 
alguna". 

X 

29/10/2017 L'Esportiu "Kaixo, Errepublika!" X Oriol Tortajada Crònica 
Ambient a San 

Mamés 

“San Mamés va abraçar, ahir, la 
República Catalana. 

Meravellosa fotografia 
cromàtica. A dins i a fora de 

l’estadi. Dos pobles agermanats 
per dues banderes. L’estelada i 
l’ikurrin. Normalitat.”, “En el 
partit d’Europa League contra 

el Zoria, vuit penyes de 
l’Athletic ja van repartir 
estelades i paperetes per 

reivindicar el dret a vot del 

poble català en el referèndum 
del passat 1 d’octubre. I també 

es van produir crits 
d’independència. L’afició de 

l’Athletic va prioritzar, 
aleshores, el suport a la 

democràcia a una possible 
multa per part de la UEFA. 

S’agraeix el suport d’aleshores 
i s’agraeix la naturalitat d’ahir. 

Hola. República!” 

X 
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29/10/2017 L'Esportiu 
"Futbol en temps de 

repressió" 
X Pep Riera 

Article 
d'opinió 

Ambient a San 
Mamés 

“En aquest temps d’odi de 
l’Estat espanyol cap a tot el que 

és català, per fortuna del 

calendari el Barça ahir va jugar 
en un estadi més neutral, per no 

dir parcialment amic. La 
rivalitat només va ser esportiva. 

S’agraeix. I als catalans 
seguidors del Barça també ens 
convenia una estona d’esbarjo 
enmig d’aquests dies de tanta 

tensió. El partit de San Mamés 
va fer bé aquesta funció 

d’entreteniment.”, 
“L’entreteniment es va acabar, 

la repressió es queda.” 

X 

1/11/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Goretzka es fantástico, 
sería un buen fichaje" 

"Ter Stegen elogió al medio 
alemán del Schalke 04" 

Francesc 
Aguilar 

Notícia 
informativa 

Declaracions Ter 
Stegen 

X 

Entrevista al diari alemany 'Waz' / 
"He leído mucho sobre el tema. 

Además en los dos últimos 
encuentros que hemos disputado, 

la parte superior de la ciudad 
estaba cerada por culpa de unas 

manifestaciones. Veo y siento que 
las personas están orgullosas de 

ser catalanas y quieren ser 
independientes","También he 

visto manifestaciones de personas 

que quieren permanecer en 
España. Es un tema muy 

complicado, ya que tiene mucho 
que ver con los sentimientos, por 

lo tanto no puedo ni tengo un 
juicio concluyente de lo que está 

pasando","Tenemos algunos 
jugadores que han nacido en 

Catalunya, y todos nos respetamos 
cuando hablamos de estos temas" 
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1/11/2017 Sport 
"En el vestuario se habla 

de Catalunya 

"Perfectamente adaptado a la 
vida en Barcelona, el meta 

alemán se ha informado sobre las 
tensiones políticas" 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 
Declarcions de 

Ter Stegen 

"Marc André Ter Stegen no es 
de los que se muerde la lengua 

ni se refugian en los tópicos" 

Entrevista al diari alemany 'Waz' / 
"He leído mucho sobre el tema. 

Además en los dos últimos 

encuentros que hemos disputado, 
la parte superior de la ciudad 

estaba cerada por culpa de unas 
manifestaciones. Veo y siento que 
las personas están orgullosas de 

ser catalanas y quieren ser 
independientes","También he 

visto manifestaciones de personas 

que quieren permanecer en 
España. Es un tema muy 

complicado, ya que tiene mucho 
que ver con los sentimientos, por 

lo tanto no puedo ni tengo un 
juicio concluyente de lo que está 

pasando","Tenemos algunos 
jugadores que han nacido en 

Catalunya, y todos nos respetamos 
cuando hablamos de estos temas" 

3/11/2017 
Mundo 

Deportivo 

"El Barça lamenta la 

prisión para el Govern" 

“El club emitió ayer un 
comunicado en el que seguía 

abogando por el diálogo” 
Sense signar 

Notícia 

informativa 

Comunicat FC 

Barcelona 
X 

"El FC Barcelona lamenta los 
encarcelamientos dictados por la 
Audiencia Nacional y expresa su 

solidaridad con los afectados y sus 
famílias. El FC Barcelona 

considera que actuaciones como 

estas no contribuyen a construir 
los caminos del diálogo y el 
respeto que siempre hemos 

defendido como entidad. Ante la 
excepcionalidad de la situación 
actual, el FC Barcelona hace un 

llamamiento a la serenidad y 
reitera, una vez más, su 

compromiso con las libertades y 
valores democráticos, para 

construir puentes que ayuden a 
resolver este conflicto de manera 
consensuada, pacífica y política" 

3/11/2017 Sport 

"El Barça lamenta el 

encarcelamiento del 
Govern de la Generalitat" 

“El escrito critica que las 
decisiones judiciales no sirven 
para poner fin a la crisis y que 
provocan todo lo contrario” 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 
Comunicat FC 

Barcelona 

"El Barça, muy crítico.","El 
comunicado de prensa del club 

no es ambiguo y critica 
abiertamente la decisión de la 

jueza" 

Comunicat del FC Barcelona 

3/11/2017 L'Esportiu 
“El Barça lamenta l’ingrés 

a presó dels consellers” 

“Comunicat oficial. El club va 

rebutjar l’empresonament dels 
nou alts càrrecs del govern i, com 
en ocasions anteriors, va fer una 

David Vega 
Notícia 

informativa 
Comunicat FC 

Barcelona 
X Comunicat del FC Barcelona 
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crida a favor de la llibertat i els 
valors democràtics” 

4/11/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Lo bueno sería un poco 
de distensión" 

"Declaraciones de Valverde antes 
del partido contra el Sevilla" 

Joan Poquí 
Notícia 

informativa 
Declaracions de 

Valverde 
X 

"Lo que me gustaría es que cada 
semana hubiese un punto más de 
distensión en lugar de un punto 

más de tensión","Sería bueno para 
todos un poco más de distensión, 

para mis ruedas de prensa al 

menos, seguro","El club ha 
emitido un comunicado y me 

gustaría ceñirme a él" 

4/11/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Otra jornada delicada" X 

Oriol 
Domènech 

Notícia 
interpretativa 

Posicionament 
del Barça davant 

dels 
empresonaments 

"Hay ocasiones en que las 
palavras son insuficientes. Hoy 
es una. Ser un club universal no 

debe ser una excusa para no 
actuar; al contrario, es una 

obligación. A nivel 
internacional, nadie puede 

ayudar más a Catalunya que el 
Barça" 

X 

4/11/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Cambio de cara" 

"El Barça recupera su mejor tono 
defensivo para doblegar con 

claridad al invicto Olympiacos” 

José Ignacio 
Huguet 

Crònica 

Ambient Palau 
Blaugrana al 

Barça-
Olympiacós 

“Solo los primeros minutos, 
con los locales atenazados por 

la presión por lo que se jugaban 

y por el silencio de un Palau 
que empezó en pie y sin animar 

como protesta por el 
encarcelamiento de los 

miembros del Govern, el 
Olympiacos fue capaz de 
mandar en el marcador” 

X 

4/11/2017 
Mundo 

Deportivo 

"Sito, alucinado con el 
público" 

“El técnico admitió que “lo del 
quinto al décimo minuto es algo 
que no había vivido en ningún 

campo de Europa" 

Jesús P. Ramos 
Notícia 

interpretativa 

Declaracions Sito 
Alonso sobre 
l'ambient al 

Palau Blaugrana 

"Tal y como las peñas del club 
azulgrana habían acordado, en 
los cinco primeros minutos del 

primer cuarto hubo un silencio 
total y en los siguientes hasta el 
final de ese primer período el 

santuario azulgrana estalló con 
gritos de 'Llibertat, Llibertat' en 

referencia a los políticos 
catalanes encarcelados. El 
estruendo fue atronador y 

alcanzó cotas de decibelios que 

hacía muchísimo tiempo que no 
se vivían en el Palau" 

"Lo único que puedo decir es que 

si el ambiente del Palau es como 
en esos cinco minutos es 

imposible jugar aquí. Yo lo que he 
vivido del quinto al décimo 
minuto es algo que no había 
vivido en ningún campo de 

Europa. En ninguno. Esa presión 
que se sentía, sobretodo el rival, 

que tampoco era consciente de lo 
que estaba pasando. Quizá ha sido 

por el cambio de venir del 
silencio, pero esos cinco minutos 

han sido increíbles. No se oía 
absolutamente nada, no podíamos 
ni hablar... No lo había vivido en 

ningún campo". 
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4/11/2017 Sport "En política, distensión" 
"El técnico reclama que los 

dirigentes intenten moderar la 
situación política" 

Javier Giraldo 
Notícia 

interpretativa 
Declaracions 

Valverde 
"Ayer dio un paso más en su 

respuesta" 

"Me gustaría que hubiese un 
punto de distensión, en lugar de 

tanta tensión" 

4/11/2017 L'Esportiu "Que sigui un clam" 

“El Barça rep el Sevilla en un 
partit d’alt nivell que estarà 

marcat per la resposta de l’afició 
a l’empresonament dels 

consellers” / “El Palau crida 
llibertat” 

X Portada X X X 

4/11/2017 L'Esportiu 
"Hora de tornar a 

respondre" 

"Un clam. L'afició tornarà a dir-
hi la seva i es repartiran milers de 

pancartes demanant la llibertat 
dels presos polítics" 

Xavi Solé Crònica prèvia 
Prèvia Barça-

Sevilla 

“Per tot plegat, s’espera, doncs, 

un duel d’altura a la gespa, però 
també a la graderia, que tornarà 
a tenir un paper molt destacat, 
ja que és segur que el Camp 
Nou tornarà a viure una nova 
jornada reivindicativa, com ja 
va passar fa dues setmanes, o 

fins i tot més. Aleshores, 

l’estadi va ser un clam per la 
llibertat, en solidaritat amb 

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
empresonats dies abans, i en 

protesta de l’aplicació de 
l’article 155, i avui no serà 

menys, després de 
l’empresonament dijous de vuit 

consellers de la Generalitat” 

“El club va emetre un comunicat 
lamentant els empresonaments 

dictats per l’Audiencia Nacional, i 
avui serà el torn que l’afició hi 

digui la seva. Ho farà també amb 
pancartes a favor de la democràcia 
i demanant la llibertat dels presos 

polítics. Òmnium Cultural, 
juntament amb l’ANC i la 

Plataforma Pro Seleccions 
Esportives Catalanes repartiran 
milers de cartolines amb el lema 

“Llibertat presos polítics”. A més, 
la plataforma Un Crit Valent va 
demanar ahir que el club no posi 
traves a l’exhibició de pancartes i 
quatre dels cinc grups de l’Espai 

d’Animació, Creu de Sant Jordi, 
Nostra Ensenya, Almogàvers i 

Supporters Puyol, han manifestat 
la seva repulsa contra la repressió 
de l’Estat espanyol i fan una crida 
a la resta de l’afició per defensar 

les llibertats de Catalunya i la 
democràcia.” 

4/11/2017 L'Esportiu 
"L'afició sempre es 

manifesta pacíficament" 
X Ignasi Noguer Desglossat 

Declaracions 
Valverde 

“Valverde és conscient que ha 
de filar prim en cada pregunta 
que li facin en relació amb la 

situació política de Catalunya. 
Tot i així, el Txingurri no es va 

estar ahir de mostrar la seva 
preocupació pels últims 

esdeveniments, a banda de 
recordar que el públic del 
Camp Nou té tot el dret de 
mostrar el seu malestar.” 

“La nostra afició sempre es 
manifesta pacíficament, i demà 
[per avui] segur que venen al 
Camp Nou per animar-nos. 

Sempre intento mantenir-me al 
marge quan em pregunteu per 

aquest tema, i el club ja va emetre 
un comunicat, però el que sí que 

diré és que cada setmana que 
passa desitjo que hi hagi més 
distensió, i el cert és que està 

succeint tot el contrari” 
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4/11/2017 L'Esportiu "Llibertat" 

“Eurolliga. Primer quart a flor de 
pell al Palau, amb tot el públic 

dempeus, primer en silenci 
sepulcral i després reclamant 

l’alliberament dels consellers” 

Xavi 
Ballesteros 

Crònica 

Ambient Palau 
Blaugrana al 

Barça-
Olympiacós 

“Ni els més assidus al Palau 
havien viscut mai un fet 
similar, amb tantíssima 

emotivitat.”,” Tan sepulcral era 
el silenci que hi havia a les 

grades després de fer-se el salt 
inicial que es podien sentir les 

indicacions des de les 
banquetes i, fins i tot, el xerric 

de les vambes en contactar amb 
el parquet. Va ser també molt 
inusual que les cistelles del 

Barça no rebessin inputs 
positius.” 

“Ahir al matí, els Dracs 1991 van 
decidir impulsar una iniciativa –
aviat secundada també per la PB 

Meritxell i Sang Culé, els altres 
grups d’animació– com a protesta 

per l’empresonament de vuit 
consellers del govern català, 

dijous. Consistia a estar en silenci 
durant els cinc primers minuts de 

joc del primer quart i, 
posteriorment, en la resta de 

parcial, reclamar la seva llibertat. 
L’impacte de l’acte va ser 

immens, ja que s’hi van afegir tots 
els espectadors que van assistir al 

duel, inclosos els quaranta 
aficionats de l’Olympiacòs”,”Un 
cop consumits els cinc primers 
minuts (4-8 a l’electrònic), el 

Palau va ressonar amb crits 
unànimes de “llibertat, llibertat!”. 

I el van seguir d’altres com ara 
“no esteu sols” i “no tinc por”. 
També a la graderia hi havia 

estelades i pancartes amb el lema 
“Llibertat presos polítics” i en el 
tram final de parcial es va cantar 

Els segadors. Un cop tancat aquest 
primer parcial, el públic es va 
dedicar a animar el seu equip. 
Ahir, a més, i com a mesura 

excepcional, les cheerleaders no 
van actuar” 

5/11//2017 
Mundo 

Deportivo 

"El Barça y el Camp Nou 
piden 'justícia'" 

"El club desplegó una 'senyera' 
gigante y ese lema y el público se 
sumó con cánticos de "libertad" 

Ángel Pérez Crònica 
Reivindicació 
Barça-Sevilla 

"Una vez más, el contexto 

político y social catalán hizo 
que los minutos iniciales del 
partido del FC Barcelona en 

casa estuvieran marcados por el 
aspecto más puramente 

extradeportivo" 

"En el Gol Nord solo se podían 
ver dos pancartas. "Free all 

political prisoners" ("Libertad a 
todos los presos políticos") y 

"Europe shame on you" (Europa, 
nos dais vergüenza"). "Reiterados 

cantos de "Llibertat" durante el 
encuentro y los tradicionales de 

"independencia" en el minuto 17". 

5/11//2017 
Mundo 

Deportivo 
"Mirada llarga" X Ernest Benach 

Columna 
d'opinió 

Incidència de la 
situació política 

en el Barça 

"Vivim uns moments en què no 
podem estar dubtant de tot i de 

tothom en tot moment. I 
aquesta màxima serviria per 
l'actitud del club en relació al 

procés que vivim a Catalunya i 
als equilibris complicadíssims 

que ha de fer" 

X 
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5/11//2017 
Mundo 

Deportivo 

"La Penya de Manresa 
aplaza su aniversario" 

X Sense signar 
Notícia 

informativa 

Posicionament 
Penya de 
Manresa 

X 

"Han decidido aplazar la 
celebración de su 60 aniversario y 

la XXVI Trobada de Penyes a 

causa de las movilizaciones 
previstas para ese fin de semana 

en Catalunya como protesta por el 
encarcelamiento del Govern de la 

Generalitat" 

5/11//2017 
Mundo 

Deportivo 

"El Palau, en silencio a 
favor del Govern" 

"Debut con triunfo" / “El Barça 

arrolló al PRVO Zagreb desde el 
inicio con una demostración 

coral de todas sus líneas” 

Marta Pérez Destacat 
Ambient Barça-
PRVO Zagreb 

X 

"La práctica mayoría de los 
aficionados al partido entre el 

Barça y el Zagreb no animó 
durante los primeros cinco 

minutos en señal de protesta por el 
encarcelamiento de los 

exconsellers de la Generalitat de 
Cataluña y de los presidentes de 

Òmnium Cultural y la Assemblea 
Nacional Catalana (ANC). Tras 

los cinco primeros minutos, los 
espectadores profirieron gritos de 

'libertad' y cantaron 
posteriormente el himno catalán 

'Els Segadors'" 

5/11//2017 Sport 
"No vamos a pedir perdón 

por ganar" 

“El míster del Barcelona recordó 

a los críticos que para vencer es 
casi obligatorio hacerlo desde el 

juego” 

Javier Miguel 
Notícia 

interpretativa 
Declaracions 

Valverde 

“Ernesto Valverde se mostró 
muy satisfecho del rendimiento 
de sus hombres”,“Valverde no 

creía que el ambiente en las 
gradas y la situación política y 
emocional de Catalunya estén 
afectando al equipo sobre el 

terreno de juego" 

“Lo que se está viendo es que no 
nos afecta. En este inicio de  de 
temporada fue una moción de 

censura y no pasó nada. La gente 
viene al Camp Nou a expresarse 
libremente de manera pacífica y 
sobretodo a animar al equipo” 

5/11//2017 Sport 
"El Camp Nou más 

reivindicativo" 

"Cuatro de los seis grupos de 
animación del Barça entraron en 

el estadio en el minuto 10 en 
señal de protesta por los recientes 

encarcelamientos de mimebros 
del Govern y el Barça desplegó 

una enorme 'senyera', junto a la 
palabra "justícia" 

Iván San 
Antonio 

Crònica 
Reivindicació 
Barça-Sevilla 

"Ni el Barcelona ni sus socios 
han querido mantenerse al 

margen de la situación política 
que vive Catalunya". 

"En el Gol Nord solo se podían 
ver dos pancartas. "Free all 

political prisoners" ("Libertad a 
todos los presos políticos") y 

"Europe shame on you" (Europa, 
nos dais vergüenza"). "Reiterados 

cantos de "Llibertat" durante el 
encuentro y los tradicionales de 

"independencia" en el minuto 17". 
/ "Cogió el testigo el Palau 

Blaugrana, donde el viernes los 

grupos de animación Dracs 1991, 
Sang Culé y la PB Meritxell 

estuvieron en silencio los 
primeros cinco minutos del duelo 
entre el Barça y el Olympiacos, 
para luego estallar en gritos de 

"Llibertat"."También ayer la grada 
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realizó una idéntica protesta en el 
duelo entre el FC Barcelona, de 
balonmano, y el Zagreb [...] por 

último cantando el himno de 
Catalunya, Els Segadors." 

5/11//2017 Sport 

“Suspendida la Trobada 
de Manresa en solidaridad 
con los presos políticos” 

X Toni Closa 
Notícia 

interpretativa 

Posicionament 
Penya de 
Manresa 

"La PB Manresa y la FPB de 
Bages-Berguedà-Cerdanya, en 

un gesto que, sin duda, honra al 
movimiento peñístico 

barcelonista, ha decidido 
suspender la Trobada Zonal que 

debía celebrarse el 12 de 
noviembre" 

Comunicat PB Manresa 

5/11//2017 Sport 
"Plácido debut de 

Palmarsson" 

“El Barça temía este partido y se 

encontró con un rival más 
asequible de lo esperado. Fue un 

día de reivindicaciones en la 
grada y de debut en la pista con 
un Aron Palmarsson que dejó 

buenas sensaciones pese al poco 
tiempo de acople” 

Àngels 
Fàbregues 

Crònica 
Ambient Barça-
PRVO Zagreb 

"Inicio especial" 

“El partido ante el Zagreb tuvo un 

inicio especial con la 
reivindicación en la grada 

pidiendo la libertad de todos los 
miembros del Govern de 

Catalunya que se encuentran en 
prisión así como de Jordi Sánchez 

y Jordi Cuixart” 

5/11//2017 L'Esportiu "Pluja d'emocions" 
"Gran protesta cívica contra la 

repressió de l’Estat" 
X Portada X X X 

5/11//2017 L'Esportiu 
"El Camp Nou crida 

'llibertat'" 
X L'Esportiu Editorial 

Reivindicació 
Barça-Sevilla 

“Es tracta d’acontentar els 
sectors sobiranistes que 

reclamen una posició clara del 
club, que històricament sempre 
ha tingut, i al mateix temps no 

situar-se explícitament al costat 
dels que demanen directament 

la llibertat dels presos polítics. 
El club creu que això pot crear 

tensions entre els socis i l’afició 
que no és independentista o que 

defuig qualsevol qüestió 
política” 

X 
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5/11//2017 L'Esportiu 

“Aquí la gent sempre s’ha 
manifestat pacíficament i 

continua sent així” 
X Oriol Tortajada 

Notícia 
interpretativa 

Declaracions 
Valverde 

"Nit d’emocions i 
reivindicacions ahir al Camp 

Nou" 

“Aquí al Camp Nou històricament 
la gent sempre ha vingut a 

manifestar-se pacíficament i 

continua sent així.” “És lògic que 
la gent s’expressi. Nosaltres el que 
hem de fer és centrar-nos a jugar a 
futbol i si podem brindar-los una 

victòria doncs millor perquè 
aquest sempre és el nostre 

objectiu.” 

5/11//2017 L'Esportiu "Justícia i llibertat" 

“Reivindicació. El Camp Nou va 
ser un clam demanant 

l’alliberament dels membres del 
govern empresonat, així com de 

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El 
Barça va reclamar justícia amb 

un tifo” 

Ferran Correas Crònica 
Reivindicació 
Barça-Sevilla 

"El Camp Nou va tornar a ser 
un clam per la llibertat" 

"El Barça es va sumar a les 
reivindicacions que hi ha hagut 
per tot el país. La junta directiva 

es va deixar estar, ahir, de diàleg i 
va decidir desplegar una lona al 
lateral del Camp Nou quan els 

jugadors del Barça i el Sevilla van 
saltar al terreny de joc. Una 

senyera gegant i al costat dues 
lones més petites amb la paraula 

justícia, una en anglès. Les 
mateixes paraules es podien veure 

als videomarcadors de l’estadi. 
Poc després, el públic del Camp 

Nou va esclatar en crits de 
llibertat per als vuit membres del 
govern i els Jordis. Com havien 

anunciat, els diferents grups que 
formen l’Espai d’Animació van 

deixar tota la primera graderia del 
gol nord buida en senyal de 

protesta. Havien explicat que no 
entrarien al camp fins al minut 

10." 

5/11//2017 L'Esportiu "El Palau és un clam" 

"Reivindicatiu. El Barça, amb 
una primera part per emmarcar, 
passa per sobre del Zagreb en un 

partit marcat per la proclama de 
llibertat per als presos polítcs” 

Xavier Agustí Crònica 
Ambient Barça-
PRVO Zagreb 

"El Barça va segellar la victòria 
europea més plàcida de la 

temporada en un duel marcat 
per les proclames de llibertat 

per als consellers i els activistes 
catalans empresonats i l’estrena 
de la nova estrella blaugrana, 

Áron Palmarsson" 

X 
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5/11//2017 L'Esportiu 
"Futbol en ambient del 

passat" 
X Pep Riera 

Article 
d'opinió 

Reivindicació 
Barça-Sevilla 

“En aquesta lluita està posada 
Catalunya fa temps. 

“Llibertat!” va ser ahir el crit 

que es va sentir més al camp 
del Barça, escenari on 

històricament han conviscut el 
viatge del club i els anhels del 

poble català”,” En aquella 
època també hi havia partits de 
futbol i la llibertat també era 

una reivindicació que va trobar 

un altaveu al Camp Nou en els 
últims anys de la 

dictadura”,”No hi va haver la 
coordinació que es va exhibir al 
Palau Blaugrana, però els crits 
de “llibertat!” van sonar alts i 
clars. El Barça va complir un 
cop més, i ahir sí que tocava 

sobretot això, d’altaveu de la 
societat catalana cap al món.” 

X 

6/11/2017 L'Esportiu "Recordar" X Frederic Porta 
Article 

d'opinió 

Reivindicacions 
al Camp Nou i al 
Palau Blaugrana 

"Contra el silenci eixordador 
d’uns, la maleïda equidistància 
d’altres i aquesta impossible 

neutralitat d’interessats i 
porucs, la resposta del Palau 

Blaugrana divendres representa 

pura dignitat ciutadana. Els 
gestors del club van quedar 

desbordats per tan inoblidable 
acció de la seva massa social, 
forçada per imperatiu ètic. El 
Camp Nou va seguir dissabte 
l’exemple, com no podia ser 

d’una altra manera. Des de les 

grades, és clar, que la llotja 
continua practicant el trist 
esport de buidar conceptes. 
Quan no es“lamenten” en 

abstracte o demanen diàleg 
sense mullar-se en un 

comunicat insubstancial, 
pengen una pancarta que 

demana genèricament justícia, 
així, a l’engròs i sense 

precisar.","Del més que un 
club, malauradament, només 

queda dempeus la gent 
blaugrana" 

X 
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7/11/2017 
Mundo 

Deportivo 

"La reivindicación del 
Palau que jamás 

olvidaremos" 

X Xavier Bosch 
Article 
d'opinió 

Ambient Palau 
Blaugrana al 

Barça-
Olympiacós 

"Como abonado al Palau 
Blaugrana desde 1981 aseguro 
que lo vivido el viernes ante el 

Olympiacos es quizá el rato de 
piel de gallina más duradero de 
mi vida". "Magnífica iniciativa 
de Dracs 1991 que fue seguida 
por casi todos", "Lavagnini y 
Robirosa dando palmas sin 

dejar de narrar el partido. Épico 
y escalofriante. Un 'clam' ante 

tanta injustícia" 

X 

7/11/2017 Sport 

“Bartomeu: Las penyes 
han resistido a épocas muy 
duras y entornos difíciles” 

X Toni Closa 
Notícia 

interpretativa 
Declaracions 

Bartomeu 

"Ahora que se viven tiempos en 
los que esta incomodidad se 

reproduce para los peñistas de 
fuera de Cataluña, Bartomeu 

pide tranquilidad" 

"Pueden ampararse en un club que 
siempre estará a su lado","En el 
seno del barelonismo, en la parte 
común de nuestro tejido social, 
impera la tolerancia, el sentido 
común y la universalidad como 

identidad desde que se fundó hace 
118 años"."Socios, peñistas y 

simpatizantes de todas partes me 
han agradecido que el Barça 

tomara la decisión de jugar contra 
la UD Las Palmas el 1 de octubre, 
como muestra de condena por los 
hechos vividos en Catalunya, y 

con la voluntad de hacerlo visible 

al mundo entero" 

8/11/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Valverde es admirable" 

"Catalunya vive un contexto 

político especial desde hace 
tiempo, ¿cómo lo viven ustedes? 

Sergi 

Solé/Ángel 
Pérez 

Entrevista 
Declaracions 
Luis Suárez 

X 

"Afectar no nos puede afectar o 
influir para nada negativo en lo 
deportivo pero no es un tema 
ajeno en el vestuario, se habla 
porque es el tema del que la 

sociedad habla. Es un tema muy 

delicado. Yo tengo una hija 
catalana que nació aquí, Delfina. 
Me posiciono por el tema de que 

cada uno es libre de pensar y 
opinar de lo que quiera, de la libre 
expresión. Es un tema en que hay 

que tener mucho cuidado" 
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9/11/2017 L'Esportiu 
"No s'adhereixen a la 

vaga" 
X Redacció 

Notícia 
informativa 

No adhesió del 
Barça a la vaga 

X 

“El FC Barcelona no es va adherir 
ahir a l’aturada de país convocada 

per la Intersindical-CSC i 

secundada per les principals 
entitats sobiranistes –ANC i 

Òmnium Cultural– i pel sindicat 
majoritari d’estudiants, USTEC-

STE. Si que ho va fer, en canvi, el 
dia 3 d’octubre, dos dies després 
del referèndum i com a protesta 
per la desproporcionada actuació 

de la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil. Aquell dia, el club va tancar 
les seves portes i els equips no es 
van exercitar.”,” Ara bé, el club 
blaugrana va donar llibertat als 

seus treballadors per sumar-se a la 
vaga si així ho desitjaven” 

10/11/2017 Sport 
"Del Barça se puede salir 

sin problemas" 

"Son muchos los aficionados 
blaugrans que han dejado de 

militar al creer que la entidad no 
respeta su forma de ser ni su 

ideología" 

Iván San 
Antonio 

Article 
d'opinió 

Identitat del FC 
Barcelona 

"Son varios los aficionados 
culés que han dejado de serlo 

porque consideran que el Barça 
no respeta su manera de pensar, 
sin entender que son ellos los 

que piden al Barça dejar de ser 
quien es. Del Barça se puede 

salir libremente, pero el Barça 
no tiene la opción de borrar su 

historia, eliminar su pasado y 
dejar de ser" 

X 

10/11/2017 Sport 

"El Palau volvió a rugir de 
nuevo clamando 

"Llibertat" 
X Sergio Vera Crònica 

Reivindicació 
Barça-Analodu 

Efes 

"Esta vez ante Analodu Efes se 
siguió con la tónica de las 

reivindicaciones que también se 
deron en los encuentros de 

balonmano y hockey del pasado 
fin de semana" 

"Los diez primeros minutos del 
primer cuarto sirvieron para 

mostrar hasta diez cuadrados de 
plástico amarillo donde se podía 
leer el nombre de los presidentes 

de la ANC y Òmnium Cultural, 
así como los de los 

consellers","Del minuto 9 al 10 el 
Palau volvió a tomar las rendas de 
la protesta con un sonoro cántico 

de 'Llibertat' sin pausa que se 
extendió hasta el final del primer 

cuarto. Sería entonces cuando 

gran parte del templo azulgrana 
entonaría de forma muy sentida el 
himno nacional de Catalunya de 

'Els Segadors". 
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12/11/2017 L'Esportiu "Nostàlgics" X Frederic Porta 
Article 

d'opinió 

Posicionament 
del Barça durant 

el "Procés" 

"Tenen sort, perquè aquells que 
reclamen coherència amb la 

combativa trajectòria de 

l’entitat, amb el seu simbolisme 
històric, s’han quedat en franca 
minoria. En canvi, no paren de 
créixer les veus que desitjarien 

un club mesell, dedicat 
estrictament al futbol segons els 

seus conservadors esquemes, 
resignat a existir sense cap 

signe distintiu de major volada. 
Cal ser conscients de la feblesa 

mostrada davant la pressió 
constant d’aquells eternament 

escandalitzats per la inequívoca 
natura del barcelonisme. Són 

tan pesats que aconsegueixen el 
seu objectiu, començant pels 

culers que s’arronsen en lloc 
d’exigir coherència amb la 

personalitat pròpia” 

X 

13/11/2017 Sport 

“Las PB Navarcles y 
Sallent también suspenden 

su celebración conjunta 

“La PB Quintanar ha decidido no 
pagar los 2€ del carnet de 

peñista" 
Toni Closa 

Notícia 
informativa 

Posicionament 
Penyes 

X 

"Hemos decidido suspender, por 
dignidad, la fiesta a causa de la 

situación política que vive 
Catalunya y en solidaridad con los 
presos políticos. El año próximo 

ya lo celebraremos. Todo, todo y 
todo!" / "Es una protesta que 

llevaremos a cabo este año -ha 
señalado el presidente Francisco 
Moratalla- para mostrar nuestro 

desacuerdo con las acciones 
realizadas por el presidente del FC 

Barcelona" 

18/11/2017 Sport 
"Tebas: El Camp Nou 

podría cerrarse" 

"El presidente de LaLiga manda 
un mensaje a la afición culé al 

asegurar que los cánticos contra 
España podrían suponer el cierre 

del campo" 

S.B. 
Notícia 

interpretativa 
Declaracions 
Javier Tebas 

"El presidente de LaLiga, 
Javier Tebas, se encargó un día 
más de dejar claro que necesita 
sentirse protagonista a través de 

declaraciones jugosas","Los 
gritos de 'Puta España', 'Puta 
Catalunya', 'Puta Andalucía' o 

similares se han denunciado por 
los directores de partido","Si 

hay varias sanciones, se podría 
llegar a cerrar el Camp 

Nou","El grito de 
independencia, hoy por hoy, no 
se ha considerado un insulto ni 

que incite a la violencia" 

X 
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29/11/2017 
Mundo 

Deportivo 
"Carta a Hans Gamper" X Xavier Bosch 

Article 
d'opinió 

Carta fictícia a 
Hans Gamper 

"¿Políticamente, qué tal? 
Bueno... ¿Te acuerdas cuando 

tras la silbada a la Marcha Real, 

Milans del Bosch clausuró 
nuestro estadio y te conminó a 

exiliarte? Aquí, hace pocas 
fechas, el presidente decidió 

jugar a puerta cerrada un 
partido de Liga para que el 

mundo supiese de las 
agresiones policiales a los 

catalanes que querían votar la 
independencia de España en un 
referéndum. Nos amenazaron 

en expulsarnos de la Liga si no 
jugábamos ese partido o 

Catalunya salía de España. ¿Te 
imaginas?" 

X 

29/11/2017 L'Esportiu 
"El CDR del Barça pren 

forma" 

“Primer acte. Manifest 
Blaugrana, Seguiment i Sang 

Culé, entre d’altres, van anunciar 
ahir que s’adhereixen al Comitè 

de Defensa de la República del 
Barça, que dissabte durà a terme 
una marxa contra la repressió” 

Redacció 
Notícia 

informativa 
Organització del 
CDR Blaugrana 

X 

“Un grup de socis i d’aficionats 
del Barça van donar a conèixer 
dilluns la creació del Comitè de 
Defensa de la República (CDR) 
del FC Barcelona, “per articular 

un espai d’acció per la 
democràcia, la llibertat i les 

institucions catalanes bastit des de 
la pluralitat interna innata al club i 

en els valors tan profundament 
arrelats del FC Barcelona”,“A 

més, el CDR del Barça també va 
anunciar el seu primer acte 
reivindicatiu, una marxa 

blaugrana contra la repressió que 
es durà a terme el dissabte vinent, 

dia 2” 

1/12/2017 Sport 
“Llamamiento del CDR a 

los peñistas” 
X Toni Closa 

Notícia 
informativa 

Organització del 
CDR Blaugrana 

X 

A més d'anunciar la seva primera 
acció, expliquen que "La 
organización a todos  los 

barcelonistas que lo deseen y 
especialmente, claro, a los 
peñistas. Se pide que los 

participantes que, junto a sus 

camisetas, banderas y bufandas 
del Barça, lleven alguna pieza de 

color amarillo, con el que se 
clama por la libertad de los presos 

políticos" 
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3/12/2017 L'Esportiu 
"El CDR engega amb 

força" 

“En marxa. Prop d’un miler de 
seguidors blaugrana van recórrer 
part del barri de Sants i les Corts 

en solidaritat amb els presos 
polítics i a favor de la llibertat” 

Xavi Solé 
Notícia 

interpretativa 
Primera acció del 
CDR Blaugrana 

“Creat aquest dimecres passat, 
el CDR Barça es va fer visible 
d’aquesta manera als carrers, i 

va mostrar la seva ferma 
defensa per la llibertat dels 
presos polítics, a més de 
reivindicar la República 

Catalana” 

"El Comité de Defensa de la 
República (CDR) del Bar- ça va 

celebrar ahir al matí la seva 

primera iniciativa, abans del partit 
contra el Celta, que consistia en 
una marxa amb sortida a la plaça 

d’Osca, al barri de Sants, i 
arribada al Camp Nou, que va 
reunir al voltant d’un miler de 

seguidors","L’acte va començar 
amb la lectura d’un parlament en 

què es va criticar la tebiesa del 
club amb algunes de les 

actuacions de l’Estat, com 
l’aplicació de l’article 155 i la 
repressió, i els participants van 

recórrer durant quasi una hora els 
gairebé dos quilòmetres fins a 

l’estadi, darrere d’una gran 

pancarta groga, en què es podia 
llegir “Llibertat!” 

7/12/2017 L'Esportiu 
"La nostra meravellosa 

diversitat" 
X Santiago Salvat 

Columna 
d'opinió 

Picabaralla entre 
socis 

"Parlaven de política i de la 
interpretació que cada un tenia 

sobre el posicionament que 
hauria de prendre el Barça en 

relació amb la situació política i 
les eleccions del dia 21. Amb 

independència del que 
defensaven uns o altres, el que 
més em preocupa es veure com 
amics i familiars s’han dividit 

tant, fins al punt de barallar-se i 
no ser capaços ni d’escoltar o 
atendre raons. Crec que entre 

tots hem d’entendre que el 

Barça no es pot posicionar mai 
políticament perquè és el club 

de tots els que l’estimem" 

X 
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7/12/2017 L'Esportiu "B d'Europa" X Lluís Simon 
Article 
d'opinió 

Identitat del FC 
Barcelona 

Sobre la final de la recopa 
d'Europa contra el Fortuna 
Düsseldorf de 1979 / “A 

Basilea no s’hi anava només a 
jugar un partit de futbol. S’hi 
anava a demostrar l’existència 
de Catalunya per un mètode 
inexplorat en la geopolítica 
moderna: la invasió d’un 

territori amb un exèrcit pacífic. 
Així, soldats de totes les edats 

amb un seny que els 
desbordava pels quatre costats 
van arreplegar les senyeres i 
van posar en evidència un fet 

incontestable: Catalunya podia 
ser moltes coses el 1979, però 

no era Espanya ni d’Espanya en 
el sentit literal. De fet, no hi va 

haver gairebé ni una bandera 
espanyola en tot l’estadi davant 

la sorpresa, és clar, dels 
despistats de torn, començant 

pels periodistes” 

X 

12/12/2017 Sport 
"Bartomeu brindó un año 

más con la Agrupació" 
X Toni Closa Crònica 

Declaracions de 
Bartomeu amb 

l'Agrupació de 
Penyes 

X 

"La Agrupació le mostró su 
unánime apoyo por los pasos 

dados hasta ahora. "Pienso que 

estamos actuando correctamente 
y, por más presiones que existan, 
seguiremos por el mismo camino" 

12/12/2017 L'Esportiu 

"La junta respecta la 
creació del CDR del FC 

Barcelona" 

“Reunió. El portaveu assegura 
que tenen un respecte “total” per 
una iniciativa feta per un grup de 

socis del club i manté que la 
posició durant el procés ha estat 
“clara, diàfana i compromesa” 

Redacció 
Notícia 

informativa 

Posicionament 
del Barça 

respecte el CDR 
X 

“El portaveu de la junta directiva, 
Josep Vives, va assegurar que la 
posició del consell és d’absolut 

“respecte” per la iniciativa duta a 

terme per aquest grup de socis. 
“Respectem la llibertat 

d’expressió i d’associació. 
Respecte total”, va dir. En vista 

d’algunes sospites de tebior durant 
el procés català, Vives va aprofitar 
per recordar que l’actitud del club 
durant tot el procés ha estat “clara, 

diàfana, compromesa i inclusiva”, 
ressaltant que es van adherir al 
Pacte Nacional pel Referèndum 
perquè així ho vol el 80% de la 

població” 
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15/12/2017 Sport 
"Ha sido un año difícil, 

intenso y complejo" 

"En la tradicional comida de 
Navidad con los medios de 

comunicación, el presidente del 

FC Barcelona hizo balance del 
año 2017" 

S.B. 
Notícia 

informativa 

Discurs de 
Bartomeu al 

dinar de Nadal 

X 

"Ha habido episodios complejos y 
difíciles que la junta ha intentado 

afrontar de la mejor manera 

posible pensando siempre en el 
club y en sus socios" 

15/12/2017 L'Esportiu 
"Ha estat un any intens i 

difícil" 

"Discurs del president. Josep 
Maria Bartomeu va aprofitar ahir 
el tradicional dinar de Nadal amb 

la premsa per fer balanç del 
2017" 

L'Esportiu 
Notícia 

informativa 

Discurs de 
Bartomeu al 

dinar de Nadal 
X 

“Aquest ha estat un any intens. 
Han passat moltes coses. L’adeu 

de Luis Enrique, l’arribada de 
Valverde, les renovacions de 

jugadors molt importants per al 

club com Iniesta i Messi, la 
sortida de Neymar i tot el procés 

que està vivint Catalunya en 
l’àmbit polític i que ens afecta 

tots. La majoria de molts 
d’aquests assumptes han estat 

episodis complexos i difícils, però 
com a junta directiva hem sabut 

actuar amb tranquil·litat davant de 
totes les dificultats. Hem intentat 
actuar sempre de la millor manera 

possible. Hem pres decisions, 
algunes no sempre del tot 

compreses” 

16/12/2017 L'Esportiu "Ferms anfitrions" 

“El Barça jugarà demà contra el 
Dépor l’últim partit del 2017 al 
Camp Nou amb l’objectiu de 

seguir invicte en la lliga actuant 
com a local i afrontar el clàssic 

amb 11 punts de marge respecte 
al Madrid. Els blaugrana han 
guanyat 24 dels 28 partits que 

han jugat aquest any. Contra els 
gallecs podrien arribar al 

centenar de gols” 

Oriol 

Tortajada/David 
Vega 

Reportatge 
Imbatilbilitat al 

Camp Nou 

“Menys encertada per a molts 
culers, o almenys sí més 

controvertida, va ser la decisió 
del club de jugar a porta 

tancada el dia 1 d’octubre 
contra Las Palmas (3-0), 
després dels lamentables 

incidents viscuts a Catalunya el 
dia del referèndum, amb la 

Policía Nacional i la Guàrdia 

Civil deixant imatges 
lamentables per a la història 

arreu del territori. Aquell 3-0, 
la victòria més trista” 

X 

18/12/2017 L'Esportiu 
"Xavi ja ha votat, i de 

groc" 

“21-D. L’excapità del Barça va 
exercir el seu dret a vot de cara a 

les properes eleccions des de 
Qatar i va tenir un gest amb els 

presos polítics” 

L'Esportiu 
Notícia 

interpretativa 
Xavi vota pel 21-

D 

“L’exblaugrana, en un gest 
carregat de simbolisme i de clar 

suport als presos polítics, va 
votar vestint un polo de color 

groc, el color que tant molesta 
la junta electoral” 

"Xavi Hernández ha defensat en 
reiterades ocasions el dret a 

decidir i a la llibertat d’expressió i 
també se l’ha pogut veure al carrer 

participant en els actes de diverses 
diades" 
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20/12/2017 Sport 
"Bartomeu, Barça e 

independencia" 
X Toni Frieros 

Article 

d'opinió 

Càmera oculta a 
Josep Maria 
Bartomeu 

"Atraco a mano armada y con 
alevosía el que acaba de sufrir 

Bartomeu","Bartomeu ha 
dejado claro que el Barça ni se 

compra ni se vende, ni se 
arrodilla ni se somete a 

presiones de ningún tipo. Y 
mucho menos políticas" 

Bartomeu, a la càmera oculta: 
"Que cada uno haga lo que quiera. 

Yo respeto la libertad de 

expresión, que cada uno diga lo 
que le dé la gana, pero el Barça no 

se puede politizar"."Me quieren 
fuera del Barça porque no estoy 
ayudando al proceso… Me han 

pedido dinero y les he dicho que 
no (en referencia a la ANC)"."Yo 

tengo todo en contra. Todo el 

mundo independentista está en 
contra mía, me odian" 

21/12/2017 L'Esportiu 

"Vaig votar de groc en 
suport als polítics 

empresonats" 
X Pere Gelada 

Notícia 
informativa 

Xavi va votar de 
groc 

X 

“Que en un país democràtic hi 
hagi polítics a la presó per les 

seves idees em resulta molt bèstia. 
És un xoc tan fort que vaig anar 
de groc precisament per això. De 

casualitats, poques. Si digués el 
contrari seria un 

hipòcrita”,”Sempre m’he mostrat 
partidari de fer coses per 

Catalunya. No me n’he amagat. 
Soc partidari que la gent pugui 

votar i que hi hagi un referèndum. 
No entenc per què no es fa en un 

país democràtic. Que cadascú voti 

el que vulgui, però que la gent 
pugui votar i dir-hi la seva” 

21/12/2017 L'Esportiu 
"El madridisme ens va 

treure la Cibeles" 

‘RARA AVIS’ · El dirigent 

admet que costa promoure el 
barcelonisme a Madrid, tot i que 
la situació no té res a veure amb 

els setanta, quan ser culer i 
madrileny era “de valents” 

Ignasi Noguer Entrevista 

Posicionament de 
la Penya 

Blaugrana de 
Madrid respecte 

l'1-O 

X 

"És un tema que s’ha debatut entre 
els membres de la penya, i la 

majoria pensem que el club va 
estar encertat, ja que va prendre la 

decisió que menys ens 

perjudicava. Si no haguéssim 
jugat, ens haurien tret punts i ens 
haurien multat, i si s’hagués jugat 
amb normalitat, possiblement hi 

hauria hagut una invasió de camp, 
la qual cosa hauria significat 

també perdre punts. El club va 
prendre la millor decisió per no 

perjudicar l’equip” 
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