
 
 

PARLAMENT DEL PRESIDENT BARTOMEU EN LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
‘MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, BARÇA, CULTURA I ESPORT’ 

 
Dimecres, 18 d’abril del 2018 

 
 

 
Bona tarda a tothom, 
 
Moltes gràcies per la vostra presència en aquest acte de presentació d’un llibre que recull 
tota la passió d’un gran periodista i escriptor, i també d’un gran barcelonista, pel club de la 
seva vida.  
 
Vull agrair especialment la presència de l’Anna i el Daniel, l’esposa i el fill del Manolo, i el 
seu net Dani. Sense la vostra generositat i sense la vostra estima per la memòria del 
Manolo, aquest llibre no hauria estat possible.  
 
Tampoc hauria estat possible sense el compromís, la il·lusió i la dedicació de tots els 
membres del jurat del Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán de periodisme 
esportiu. A tots vosaltres, moltes gràcies. 
 
En el capítol d’agraïments també vull destacar la tasca del doctor Jordi Osúa; la confiança 
de l’editor Santi Sobrequés; i la complicitat del Col·legi de Periodistes de Catalunya. A tots 
plegats, moltíssimes gràcies. 
 
Com a president del Barça, per a mi avui és un dia molt especial. És un d’aquells dies en 
què donem sentit al nostre tret diferencial del més que un club, fent un exercici de 
reivindicació, en termes de cultura i de memòria històrica. 
 
Recollir en un llibre totes les aportacions de Manuel Vázquez Montalbán sobre el Barça era 
una necessitat i alhora una exigència per contribuir a la formació de les noves generacions 
de barcelonistes, i també, perquè no, de les noves fornades de comunicadors i periodistes. 
 
No m’estendré a subratllar de nou l’extraordinària dimensió del llegat de Vázquez 
Montalbán a l’hora de submergir-se en l’essència del Barça. Però aquests dies, rellegint els 
seus articles, he refermat la meva convicció sobre la plena vigència dels seus postulats, i 
de les seves reflexions. 
 
L’any 1974, per exemple, Manolo formulava aquests pensaments... 
 
“Els pobles necessiten senyals d’identitat, sobretot aquells pobles que han viscut en 
permanent risc de perdre’ls, i el Barça és, sobretot, un senyal d’identitat.” 
o 
“El Barça i el seu públic són un cas excepcional, en un país excepcional, que ha viscut una 
història excepcional.” 
 



Avui les reflexions del Manolo resulten tan vàlides com aleshores. I han passat més de 
quaranta anys. Durant aquest temps, el Club s’ha fet molt més gran i molt més universal. 
 
Hem assolit fites que ens semblaven impensables; vivim immersos en un cicle guanyador 
sense precedents a la història del Club; i som a punt d’encetar una transformació que ens 
pot refermar en el lideratge de l’esport mundial, des del coneixement, la modernitat, i la 
innovació. 
 
Però avui, com aleshores, vivim moments de gran dificultat; moments en què ens sentim 
amenaçats en allò que ens hem compromès a defensar perquè, com diria el Manolo, forma 
part de la nostra història i la nostra ànima fundacional. 
 
La nostra llengua, la nostra cultura, la nostra història i les nostres institucions són els pilars 
de la societat que representem. La llibertat d’expressió o el dret a decidir són, o haurien de 
ser, drets fonamentals innegociables per a qualsevol persona, sigui d’on sigui i vingui d’on 
vingui.  
 
El Barça al llarg de la seva història sempre ha defensat aquests drets, i ha considerat el 
Camp Nou un temple on la pluralitat s’exerceix des de la convivència cívica i pacífica, i des 
del respecte.  
 
Durant els darrers anys i, molt especialment els darrers mesos, el Barça ha insistit a 
recordar que el Club sempre estaria al costat del que pensés la majoria del poble de 
Catalunya, tenint també molt present que representem una massa social plural, integrada 
pels nostres socis, únics propietaris del Club. 
 
Però Catalunya, com tots sabem, avui viu una situació política conflictiva i estancada. Les 
posicions semblen inamovibles.  
 
Continuem sense tenir un Govern, amb polítics escollits democràticament a la presó o 
obligats a viure a l’estranger, amb un clima de tensió palpable al carrer, volent resoldre els 
tribunals un conflicte polític que hauria de ser resolt pels polítics. 
 
I davant de tot això, què pot fer el Barça? Com podem col·laborar a resoldre aquesta 
situació? Està clar que no és només a les nostres mans aconseguir-ho. Però continuarem 
insistint en la necessitat que el conflicte es resolgui políticament.  
 
Aquest proper dissabte tenim l’oportunitat d’aprofitar el marc i l’altaveu que suposa 
disputar una final de la Copa del Rei, per defensar allò en què creiem. I volem aprofitar la 
celebració d’aquest acte d’avui, per començar a demanar respecte per tothom.  
 
Respecte és una paraula que forma part dels valors fonamentals que prediquem des del 
Club. Una paraula que els darrers dies està en boca de molts. Però més enllà de la paraula, 
el respecte ha de ser quelcom que es practiqui. 
 
Demanem a tots aquells que tinguin la responsabilitat o l’oportunitat de resoldre aquest 
conflicte, que es tinguin respecte. 
 
Demanem respecte per les nostres institucions, per la llibertat d’expressió i pel dret a 
decidir de tots els pobles.  
 
Demanem respecte per les majories, però també respecte per les minories.  



 
Respecte per la discrepància.  
 
Respecte a la voluntat de les persones, per les seves llibertats i pels seus drets civils. 
 
Demanem respecte pel significat de la paraula JUSTÍCIA, una justícia que permeti acabar 
amb la insòlita situació de presó provisional que pateixen, no tan sols els polítics, sinó 
també persones com l’expresident Sandro Rosell, que ja fa quasi un any que està en presó 
provisional que considero desproporcionada. 
 
Demanem als partits polítics que, per respecte a Catalunya, facin tot el possible per formar 
un Govern que permeti sortir d’aquesta situació en què ens trobem.  
 
Finalment, també demanem respecte pel Barça. Que ningú s’aprofiti del nostres colors ni 
del nostre escut, perquè ens pertany a tots. 
 
Al Barça sempre tenim present allò que ens deia i diu un il·lustre barcelonista: “Abans de 
prendre qualsevol decisió, penseu sempre en el que és millor per al Barça i no us 
equivocareu”.  
 
Nosaltres també demanem a tothom qui tingui responsabilitat, que abans de prendre 
qualsevol decisió pensi abans en el que és millor per a Catalunya. 
 
Dissabte anirem a Madrid a competir i, tant de bo, a guanyar un títol que il·lusiona tots els 
barcelonistes. Als aficionats que assisteixin al partit, els demano que gaudeixin del partit i 
que donin suport a l’equip, amb fair play, i d’una manera cívica i pacífica.  
 
Aquesta Junta Directiva sempre ha demanat que es respectin tots els símbols identitaris, 
de la mateixa manera que ens agrada que es respectin els nostres. 
 
Vull pensar que quan, de manera majoritària, la nostra afició s’ha expressat xiulant, no ho 
ha fet per menystenir cap símbol, sinó en protesta per determinades actituds contra el 
poble de Catalunya en els darrers anys. 
 
En tot cas, sempre defensarem, per damunt de tot, el dret a la llibertat d’expressió. Un dret 
fonamental innegociable que forma part de l’essència del nostre Club.   
 
Dissabte, a la final, representarem el Club de la millor manera possible, aprofitant per 
traslladar, a tothom que ens vulgui escoltar, que no hi ha una altra actitud que la del 
respecte per tirar endavant.   
 
Sense respecte no hi ha diàleg, i sense diàleg no hi ha solució. 
 
També al Wanda Metropolitano, lluirem un TIFO amb la senyera i els colors blaugrana, 
acompanyada del lema ‘BARÇA, BARÇA, BARÇA’. Una expressió que forma part del nostre 
himne, i que és el títol d’un dels articles més recordats de Manuel Vázquez Montalbán a la 
revista Triunfo a finals dels 60, aquell en què parlava de la força representativa del Barça 
més enllà del futbol. 
 
Aprofito per demanar-vos a tots vosaltres i a tots aquells que el vau conèixer, que ens 
ajudeu a difondre el sentit del ‘BARÇA, BARÇA, BARÇA’ que escrivia l’inoblidable Manolo. 
 



Deia el mateix Vázquez Montalbán que pertànyer al Barça com a club vol dir pertànyer a la 
seva història particular, i a la relació d’aquesta història particular amb la història en 
general.  
 
Aquest dissabte, a Madrid, tenim una nova cita amb aquesta història; la que ens ha fet ser 
com som; la que, en definitiva, ens defineix com més que un club.  
 
Moltes gràcies. 
 


