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GOLS DE TINTA: EXPOSICIÓ SOBRE FUTBOL I CÒMIC 

Futbol i vinyetes a Catalunya des de 1895 fins avui. Museu de l’Hospitalet  

21 de desembre del 2016 - 19 de març del 2017 

A través d’ella i en forma de vinyetes es presenta quina és l’actualitat en 
el món del futbol. Però aquest tema va més enllà de la premsa, com no 

podia ser d’altra manera.    
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L'exposició està estructurada en cinc àmbits que responen a les diferents 
èpoques en què es pot dividir la història del futbol català.  

Ha estat produïda pel Museu de Granollers i el de L’Hospitalet amb el 
suport de la Diputació de BCN.  
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A les prestatgeries de Còmic de la Biblioteca Tecla Sala 
sempre hi haurà una jugada o algunes jugades en forma 

de vinyeta sobre aquest esport. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculem les activitats dels nostre fons específic de còmic amb 
una activitat de la ciutat 

 

Visita comentada a 
l’exposició. 

Club de lectura d’un còmic 
sobre futbol, el club de 
lectura s’ha realitzat al 
museu. 

 

 

S’ha adreçat als membres del club de lectura, però obert a altres participants 

 

Dossier documental 

Centre d’interès a la biblioteca 

Guia de lectura de còmic i biblioteca 
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Abarrots. Euskalorros: ¡Liando pollos!: en el Mundial de 
Fútbol.  Vitoria-Gasteiz: Ezten Kultur Taldea, 2005. 

Aventures en el mundial de futbol amb el comandament “chacho-
terrorista”. La direcció d’ETA els encarrega d’aconseguir que la 
selecció d’Euskadi guanyi el mundial d’Alemanya. 

 

 
Avi; Fidalgo, Sergio; Julià, Nacho. RCD. Español: La historia 
en còmic. Barcelona: 23 Perico 2010. 

109 anys de vida resumides en aquest còmic que vol apropar la 
història de l’Espanyol als membres d’aquest club de futbol. 

Bilal, Enki; Cauvin, Patrick. Fuera de juego. Barcelona: 
Norma, 1988 

El futbol ha mort. És, per descomptat, ciència-ficció, però al 
mateix temps vol ser un relat periodístic per reflectir aquest 
món futur. Un llibre il·lustrat, com un reportatge. 

 

 

García, Santiago; Ríos, Pablo. Fútbol: La novela gráfica. 
Bilbao: Astiberri 2014.La nena que va voler ser futbolista i va 
acabar triomfant en les màximes categories professionals 
masculines; els dos amants que compartien vestuari, i van acabar 
convertits en màxims rivals sobre la pista; el misteriós equip d’un 
poble de la serra que va arribar de les estrelles; el xocant episodi de 
l’artista contemporani que es va fer càrrec d’un club de Primera 
Divisió, la veritable història de l’equip d’una localitat de la Costa del 

Sol dominat per un magnat corrupte... Aquestes i d’altres són les històries que 
s’entrellacen a Fútbol: La novel·la gràfica que es planteja com unes Mil i una nits del futbol. 
En aquesta novel·la gràfica, les històries reals s’entremesclen amb les inventades, i unes i 
altres exploren les regions més diverses i distants de l’ànima humana. 
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Ibáñez, Francisco. Mortadelo y Filemón en los mundiales. 
Barcelona: Ediciones B, 2006. 

Aquest volum conté tots els àlbums que Francisco Ibáñez ha dut a 
terme amb motiu dels diferents Mundials de futbol. 

 

López, Àlex. Porquinho [col·lecció] 2 vol. Barcelona : Planeta DeAgostini, 
2009. 

Porquinho és un fenomen de la pilota i el gran somni de la seva vida 
és guanyar la lliga de Champinyons. L’únic problema és que el seu 
equip, el Ciutat Remolatxa, és el pitjor de la competició. Ha arribat 
l’hora d’entrenar al costat de Pepo Panda, Dipato i Ratulín, i 
demostrar el que és jugar a futbol de manera bestial! 

 

Nybrandt, Michael Magnus. Un sueño hecho 
realidad. Barcelona: Base 2016 

Michael Nybrandt emprendió un viaje en bicicleta por el Tíbet. 
Gràcies al qual, i en contacte amb el poble tibetà, va conèixer 
la història de la seva invasió per part de la Xina. Nybrandt tindrà un somni: crear una 
selecció de futbol, per donar a conèixer la realitat d’aquest poble. 

 

 

Óscar. Así, así así pillamos al ‘Madrí’. Barcelona: 
Primera, 1992.  

De com el Barça va atrapar el Madrid en la lliga 91-92. 

 

Óscar. Manual del culé. Barcelona: El jueves, 1986. 

Còmic en clau d’humor sobre l’afició culé. 

Reding, Raymond [dibuixos:]; Hugues, Françoise 
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[guió:]. Eric Castel [col·lecció] 15 vol.. Barcelona: Norma, 2010. 

Eric Castel va ser la creació de dos dibuixants de còmic belgues, Raymond Reding i 
Françoise Hugues, que van portar el personatge a Barcelona quan el Barça era lluny de ser 
una marca global. De 1979 a 1992, les seves històries van ser llegides per nens de 
Catalunya, Espanya, França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Noruega, Suècia, Finlàndia, 
Iugoslàvia, Grècia, Turquia o Canadà, essent un dels primers ambaixadors del club. 

 

 

 

 

 

Takahashi, Yoichi. Capitán Tsubasa: Las aventures de Oliver y Benji 
[col·lecció Shonen manga]. 37 vol.  Barcelona; Glénat, 2003. 

Tsubasa Ôzora és un noi que s’ha fet amic de la 
pilota, el somni del qual és el de portar la seva 
selecció, la Japonesa, a la victòria en la copa mundial. 
A la ciutat a la qual s’ha mudat coneix un porter 
genial anomenat Genzô Wakabayashi i el repta. A 
partir d’aleshores, Tsubasa entra a formar part del 
club de futbol de l’escola Nankatsu i entrena al costat 
dels seus nous companys sota les ordres de 

l’entrenador Roberto Hongô, jugador de la selecció Brasilenya. El seu objectiu: doblegar 
l’escola Shûtetsu!  

Takahashi, Yoichi. Hungry heart [col·lecció]. 6 vol. Barcelona: Ivrea, 2006. 

En veure com el seu germà és transferit al Milan d’Itàlia, Kyosuke Kano se sent decebut i 
acaba desenvolupant un estil violent en l’esport, la qual cosa l’allunya de les pistes. Tot i 
això acabarà treballant com a entrenador de l’equip de futbol femení de la seva escola, a 
on la capitana Miki l’encoratjarà perquè torni a les pistes. La sèrie fou, a més, adaptada a 
una sèrie animada de 52 episodis el 2002. 
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Torrecillas, Mario; Laperla, Artur. Dream Team. Barcelona: Reservoir Books, 
2014. 

Enzo és un noi de dotze anys que juga al futbol com els àngels. Un bon 
dia, rep una grata noticia: un observador de l’equip anglès de l’Arsenal 
vindrà a veure el partit de cadets que disputarà l’equip de barri on juga 
contra el València. El seu pare diposita totes les seves esperances en 
què l’observador es fixi en el seu fill per sortir de la ruïna, però el 
fitxatge es veurà truncat. El noi és incapaç de decebre el seu pare i 
decideix enganyar-lo, amb la finalitat de salvar-lo de l’alcoholisme i la 
depressió. Tracta de convèncer-lo que, si reacciona i mostra que pot 
canviar, la seva excèntrica assistenta social li oferirà la possibilitat d’acompanyar-lo en 
l’aventura anglesa. 

 

 

 https://futbolclubdelectura.com/category/comics/ 
 http://guiadelcomic.es/comics/futbol.htm 
 http://www.capital.cl/cultura/2014/06/13/070618-20-novelas-y-comics-para-leer-futbol 

Recursos electrònics 


