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Anvers: aficionats del Barça i el Sevilla en un partit al camp de la Fabra i Coats a Sant Andreu, 1975. © Pepe Encinas
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22EL FUTBOL A BARCELONA: 

ESPECTACLE DE MASSES O 
FONT DE VALORS CIUTADANS?

Amb Francesc Torralba (Universitat Ramon 
Llull), Ramon Besa (El País) i els comissaris 
de l’exposició, Xavier Pujadas i Carles 
Santacana

Diàleg en què, a partir del visionat del 
documental L’equip petit (El Cangrejo, 2011),
es vol relacionar els discursos sobre els 
valors formatius i educatius del futbol amb la 
praxi real i la imatge que es projecta des dels 
mitjans de comunicació: el futbol com una 
oportunitat per a la cohesió social, però també 
el reflex d’actituds socials poc edificants.

Ramon Besa parteix de la seva visió privilegia-
da del futbol espectacle, que té una projecció 
immensa a la ciutat de Barcelona. Alhora, 
la seva expertesa sobre el paper dels mitjans 
de comunicació el porten a parlar del rol 
d’aquests en el fet de traslladar un model de 
futbol amb uns valors potser massa propers 
a l’espectacle, la competitivitat a qualsevol 
preu, la idolatria, el professionalisme, el 
show-business, els diners com a objectiu, etc. 

Per la seva banda, Francesc Torralba se centra 
a explicar els valors i l’ètica del futbol i el seu 
impacte educatiu a la ciutat. La construcció de 
ciutadans per mitjà d’una activitat tan atractiva 
com és el futbol pot ser una oportunitat única 
en un món cada cop més atomitzat i mancat de 
recursos per mantenir uns valors humans 
fonamentals i dignes: l’amistat, el saber perdre 
i guanyar, la solidaritat d’equip, la creativitat, 
el respecte, etc.

Aquest diàleg, en el context de l’exposició 
Barcelona i el Futbol: el gran joc social del 
segle xx, aborda una qüestió molt rellevant per 
a educadors, infants, esportistes, comunica-
dors i en general per a tota la societat.

DIJOUS 31 DE MARÇ DE 2022, 19 H
Entrada gratuïta

L’exposició Barcelona & Futbol. El gran joc 
social del segle xx romandrà oberta fins 
el 31 de desembre
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