
La construcció cultural d e  la identitat en  el discurs del futbol,* per Margarida 
Bassols 

Introduccid 

El futbol és una activitat humana 
governada per un conjunt de regles, que té 
un paper molt important en la configura- 
ció de la identitat política i nacional dels 
individus. Gracies a I'acció amplificadora 
dels mitjans de comunicació esdevé un mo- 
dalitzador de la ideologia del grup social. 

En aauest treball analitzarem els colour 
commentaries i el play-by-play mode del 
partit Barcelona FC - Reial Madrid,' que 
va tenir lloc al Camp Nou la primavera de 
I'any 1997 i que va ser emes per Catalunya 
Radio (CR) i la COPE (CO) . 

Podem dir  que dues perspectives 
culturals palesen dues visions diferents de 
la mateixa realitat? Com descriu cada 
comunitat lingüística les altres? 

Per aconseguir donar una resposta a 
aquests interrogants partirem del con- 
venciment que el partit de futbol és un cfet 
indicador)) (Silverstein, 1992), és a dir una 
conducta social observada o experimentada, 
un saber cultural susceptible de formar part 
de la ideologia del grup. 

Orientacionsper a la interpretacid de ler dudes 

Definirem el genere comunicatiu a que 
pertany el nostre Corpus segons la teoria de 
Günthner i Knoblauch (1995). Aquesta 
considera els generes com expressions 
típiques de l'experiencia humana que 

'Aquest trebail va ser presentat en el 66 Congrés 
Internacional de Pragmhtica, Reims 1998. 1 ha estat 
elaborar grhcies a un ajut a la investigació de la DGES, 
PB-95-0678, i dins del grup Llengua i mPdia de la 
UAB, que dirigeix la Dra. A. M. Torrent. 

1. Aquest partit va ser seguir per onze milions 
d'espectadors a Espanya, i tenia 200 milions de 
seguidors televisius potencials al món. Segons Kuiper 
(1996), el ncolour commentary, 4s el text produit er 
un comentarista complementari; en canvi el «pLy- 
by-play modm apareix només durant el partit, i es 
limita a explicar d b  que passa al camp. 

permeten la classificació de les practiques 
verbals de la comunitat, transmeten i 
tradicionalitzen les experiencies inter- 
subjectives i esdevenen el resultat de la 
ritualització de les accions socials. En el 
nostre cas ens enfrontem amb un ritual 
molt solidificat, que engloba una expe- 
riencia col~lectiva previsible: un partit de 
futbol. Perb, a més, ens trobem que 
qualsevol Barca- Madrid no és un partit 
com un altre, 6s un derbi. La rivalitat entre 
els contrincants i els seguidors respectius 
és més forta que en els altres partits. Es 
tracta, en definitiva, d'un partit marcat, que 
va més enlla dels límits esportius. 

Normalment, en el discurs futbolístic, 
la funció predominant no coincideix amb 
l'objectiu individual i col.lectiu dels qui 
participen en el joc. Mentre que la funció 
manifesta2 és la narració de les accions dels 
protagonistes actius i passius implicats, 
l'objectiu col~lectiu i individual, la funció 
latent és la diferenciació dels altres i la 
jerarquització dels grups (els millors, 
l'últim, el líder. ..) .3 

Dels tres nivells estructurals que 
Günthner i Knoblauch postulen per a cada 
genere i que defineixen com a models 
complexos d'elements -I'intern, el situa- 
cional i I'extern-, n'estudiarem sobretot 
els dos últims. 

El nivel1 intern.- Del primer apartat 
tindrem en compte només el següent: a) el 

2. Seguim la diferenciació que fa Merton entre 
funció manifesta i funció latent de les rhctiques 
socials, i ue ens explica Silverstein (1992%, 315). 

3. 1 s  molt important que el nostre equip 
guanti, p e ~ u 6  la nostra pertinenqa a un grup té 
justi icació si aquest afavoreix els aspectes positius de 
la nostra identitat social. 1 la pau social sera un fet si 
els éssers humans estan contents amb el seu desti. fis 
per aixb que els governs agafen I'es ort organiaat con1 
un element cabdai a I'hora de reforcar el sentiment 
nacional. Pensem, per exemple, en la lluita actual 
per les seleccions catalanes. 
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frnming del genere comunicatiu (ficció, 
ironia, broma, irrealitat, realitat ...), el 
discurs futbolístic és un genere en que 
I'emissor parla de les accions dels jugadors; 
b) el faotirif (la relació entre cls inter- 
locutor~, les estructures pressuposades sobre 
la participació en els esdeveniments 
litigüístics), en el nostre cas, és com- 
pletament unidireccional, jaque el receptor 
riiediitic no pot modificar el discurs del 
professional rii participar activriment en 
I'intercanvi; c) I'especificitat del medi, el 
dels tnitjans de comunicació, concrerament 
de la radio; per tant, amb un discurs oral 
que tio té el siiport de la imatge, espontani 
perb estandarditzat.' 

El nivell sitz4aciowal.- Aquest segon 
apartat ens mena a estudiar el jinornen ritual 
i les seves característiques. De pritner, hem 
de retrarcar que durant el partit tenen lloc 
vuit interaccions superposades: 

-La interaeció 1 (entre els rnetnbres de16 
equips). No pertnet ni les paraiiles ni les 
agressions. S'ha de limitar a ser gestual." 
Amb tot, és la menys mediatitzada, la més 
pcrsonalitzada. Necessita, aixb sí, un lloc 
social predeterminat, un espai ritual -el 
terreny de joc-, una legitiniació dels 
jiigadors i iin seguit de regles d'actiiació que 
afavoreixiri la ritualització de les accions. 
CR, per exemple, s'hi refereix així, 

((Cap jugador no ha parlat amb els seus 
rivals». 

-La interacció 2 (entre els jugadors 
i l'irbitre). Esta regulada, permet paraules 
i alguns gestos molt espectaculars, pero tan 

4. Segotis la terminologia de Goffman (1979). 
5.  El nivell intern pot analitzar rambt! els 

elements verhals i prosbdics, els gestos, el vocabulari, 
I'organinr~ció dels mots, les construccions sinticriques, 
els connectors, les figures rerbriques, la dispositio, els 
jocs amb el tcmps, el sce>znrio ... 

6 .  Sestual, amb moviments del futbol, perb 
també amb altres movitnents que no pertanyen 
explicitament al joc, gestos que són sobrerot 
expressius. 

sols aquells que pertanyin al món del futbol. 
Tots els altres signes estan prohibits i són 
penalitzats. Malgrat la forta constricció a 
que esta sotmesa, aquesta interacció esdevé 
agressiva molt sovint. A més, necesita un 
marc institucional esportiu, de la FIFA o 
la UEFA, més ampli que el de 1'Estat i la 
nació. Les regles que hi dominen recorden 
les del teatre clissic, molt senzilles, perb que 
treballen amb la incertesa del resultat final. 
Aixb en diu CO: 

((Roberto Carlos dice que no quiere h n m r  
el cdrner.)) 

-La interacció 3 (entre I'entrenador i 
els seus jugadors). Mentre el partit funciona 
pot estar formada per un conjunt de signes 
gestuals que tots ells reconeixen. És evident, 
perb, que de vegades no en tenen prou i 
I'entrenador ha de recórrer a estrafer la veu 
al rnixim enmig de la cridbria general. La 
comunicació que rnanté l'entrenador amb 
els jugadors de la banqueta queda com- 
pletament al marge de I'abast dels mitjans 
i els espectadors. En canvi, si el realitzador 
ho creu oportú, qui controla millor les 
expressions dels entrenadors són els 
espectadors televisius. 

&entrenador Capelo s'empipa.)) 

-La interacció 4 (entre les grades i tots 
els qui són al carnp -arbitre i jugadors). 
És un diileg molt complicat. Entre el 
públic i el terreny de joc esti constituit 
sobretot per mots aillats -insults i 
exclamacions en general- i per elements 
paralingüístics, corn sorolls o xiulets. Des 
del camp a les grades, en canvi, nornés esti 
format per alguns gestos molt visibles. Les 
dimensions grans de la instal.lació esporti- 
va fan possible la concentració &un gran 
nombre de persones, que comparteixen un 
sentiment de grup quasi animal, irracional. 
A més, les grades són un lloc simbblic, les 
zones Est o Oest, Nord o Sud mostren la 
integració dels individus en els seus grups 
esportius, perb també en la societat de fora 



de l'estadi. Una referencia a aquesta 
interacció és: 

«El públic xiu1a.n 

-La interacció 5 (de les tribunes cap 
als dirigents de la Ilotja presidencial i 
I'entrenador del propi equip). Aquesta 
interacció es tradueix en xiulets, quan les 
personalitats entren a la llotja presidencial 
o en pancartes amb mots que al.ludeixen a 
la seva activitat. Normalment inclou una 
crítica a les decisions preses pels qui 
regeixen el club, és un manera de fer arribar 
l'opinió dels qui no gestionen. El cartel1 
d'uns seguidors batcelonistes sentenciava: 

-La interacció G (entre els cronistes 
dels fets i el públic de la radio o la televisió, 
que no és a l'estadi). És una interacció 
com-pletament unidireccional pero molt 
sim-bblica, en que el professional dels 
mitjans té tot el control sobre el missatge. 
Inclou les referkncies a les interaccions 1, 
2, 3, 4 i 5. Normalment el locutor esta a 
favor d'un equip i en contra de l'altre i les 
seves paraules són escoltades pels propis 
seguidors a casa o a la feina, pero rarament 
pels adversaris. Aixb fa possible un cert 
grau d'agressivitat en el llenguatge. Per al 
nivel1 simbblic de l'encontre, és fona- 
mental el fet que CR -partidaria del 
Barcelona- faci la retransmissió en catala. 
Les dues cadenes s'adrecen a dues co- 
munitats diferents lingüísticament i so- 
ciolingüísticament: una, la dels seguidors 
del Madrid, és monolingüe; I'altra, la dels 
seguidors del Barca, bilingüe. Aquesta 
darrera, perb, per presentar-se com a grup, 
escull la llengua que la identifica millor 
per raons histbriques i polítiques, aquella 
que no és compartida per I'adversari. 

-La interacció 7 (dels especialistes i les 
autoritats amb els mitjans).La componen un 
reguitzell de declaracions sobre els fets 
futbolístics més diversos (fitxatges, preparació, 

actuació, arbitratge, forma física dels 
jugadors...), com 

((Maragall ha dit que és un bon partitn. 

Després del joc, quan ja s'han tancat les 
portes de l'estadi i tothom és fora, hi ha 
encara una darrera possibilitat comunicativa: 

-La interacció 8 (entre els seguidors de 
tots dos equips). Comenca tan bon punt el 
partit acaba i pot durar dies. Té lloc a la feina, 
a casa, entre els amics. Ni esta regulada, ni 
té un espai ritual, ni gaudeix de normes 
prbpies més enlli de les conversacionals. 
L'activitat verbal hi seri  sobtetot me- 
tadiscursiva, s'hi debatran les descripcions de 
les accions dels jugadots, el paper dels arbitres 
i els directius, i els comentaris dels esportistes, 
periodistes i directius. 

De I'analisi de les vuit interaccions 
podem deduir facilment que el discurs 
generat pel partit no esta controlat del tot 
ni pels participants ni pels qui el segueixen. 
Són els professionals dels mitjans els qui 
seleccionen i dominen les enunciacions. I'et 
al nostre objectiu la interacció sisena és la 
més important, ja que és aquella on la radio 
té un paper més destacat. 

Entre les caracteristiques prbpies dels 
fenbmens rituals que podem aplicar al 
discurs del futbol hi ha la presencia dels 
segments d'obertura i tancament de la 
retransmissió i I'organització interactiva 
dels comentaristes. 

Segons Silverstein (1992), si volem 
descriure els actes rituals hem &explicar la 
manera com les ideologies articulen els 
valors semibtics dels indicndors. El ritual és 

7. Tajfe1(1381,278) considera inter rupais les 
relacions que tenen lloc en una situació incfependcnt 
de les diferencies individuals ( rup politic, sexe, edat, 
classe sociai, religió ...) i dels Jjecrius temporals deis 
individus abans, durant i desprEs de I'eneontre. Els 
membres del grup juguen d'una manera uniforme 
en relació amb els altres i se'ls veu com éssers 
indiferenciats dins d'una cate oria social in- 
diferenciada. Aquest tipus de refacions 6s el que 
es dóna entre els seguidors dels equips futbolísrics 
o entre els btindols d'una guerra. 



un lloc d'un valor altament ideolbgic. Hi 
podem articular una ideologia que tingui 
efectes en la practica social dels qui hi par- 
ticipen. Concretament, en el futbol, ens 
trobem amb un ritual de sentit magi- 
coreligiÓs,'en que l'agressivitat i la seva 
canalització tenen un paper cabda1.l 
Brown i Levinson ' O  ens recorden que: 

«El problema de qualsevol grup és 
dirigir l'agressivitat prbpia canalitzant el 
potencial d'agressió que hi ha en el control 
social intern i, sobretot, en les relacions 
competitives amb els altres grups.)) 

En les societats més controlades la 
macroagres.sivitat social amara el micronivell 
discursiu. Hi  veurem sovint agressions 
ubpiques, és a dir, utilitzacions linguístiques 
que fan que les enunciacions posseeixin 
qualitats agressives implícita i no pas directes. 
Només la competencia metapragmatica dels 
parlants permetri qualificar aquestes enun- 
ciacions d'agressives. " 

8. Defrance (1995, 62) creu que el partit és 
un ritual religiós, perqui: representa unri ruptura amb 
allb quotidii, t i  un marc espacial i teniporal, una 
re etició i una codificaci6 de les practiques, una 
efervesctncia eniocional, una densitat simbblica, un 
drama de sacrifici, una posada en escena i e isodis i 
e p i l y  r i tual i tnts  I,'aspecte reii i6s es& de 
vega es, explícit. Així, el PC ~ a r c e k n a  ofeteix tots 
els trofeus a la patrona de la ciutat i el seu stuffpassa 
en pes per la seva basílica, encara que la societat 
catalana estigui forc;a Iiicitzada. 

9. No podem oblidar que, segons alguns 
autors, el futbel va ser pensat per les elits aris- 
tocritiques com un mitja per a canalitzar I'agressivitat 
de les classes populars. Lesport era una manera de 
racionalitzar la vida social en el m6n industrial. Avui 
en dia les elits socioeconbmi ues mantenen la mateixa 
idea. I cem que, cada vegaja mes, els ciutadans del 
primer m6n tenim més temps Iliure, podem predir 
un futur molt bo pera les activitats esportives. Al seu 
paper identificador hem d'afegir I'inte rador, molt 
útil per als griips no socialitzats. Anar a l  ktbol  esdevé 
una practica social que dóna forma a una crbnica de 
la identitat del se& del jo. Pensem, per exempie, en 
els skin heuús, que troben un motiu aglutinador en el 
seguiment abratidat de diversos equips de futbol. 

10. Penelope BROWN i Stephen C. LEVINSON, 
Politeness. Some U?~iumuL in Lunpage Usage (Cam- 
bridge, Cambridge University Press, 1978), p. 1. 

11. Sobretot a partir de les categories ho- 
norífiques (Agha 1997,464). 

Per a comprendre ben bé la naturalesa 
del ritual futbolístic ens pot ser molt titi1 
analitzar els dos segments que I'em- 
marquen: I'obertura i el tancament del 
partit. A primer cop d'ull ja trobem que 
aquests estan dominats per les referencies a 
la violencia i a uns altres equivalents seus 
més temperats: els nervis. En I'obertiira, 
entre els entrevistadors i els entrevistats, 
trobem: 

«¿Cómo están los nervios?)) 

«Suerte para su corazón y que no sufra 
mucho.)) 

En el tancament: 

«De momento hay deportividad entre los 
jugadores.)) 

«El que no m'ha agradat ha estat la 
violencia.)) 

((Hemos sido superiores al Real Madrid, 
al Madrid se le ha permitido la violencia.)) 

En aquest sentit és interessant de 
constatar que, mentre evoluciona el partit, 
CR segueix els jugadors lesionats, fins i 
tot  fora del camp. Cada lesió és una 
demostració de l'agressivitat de I'adversari, 
cal seguir-li les accions i controlar-les per 
a poder-lo desqualificar. 

En els segments inicial i final de la 
retransmissió també comprovem el recurs 
a l'espectacularització de les accions 
mitjancant la universalització -sobretot 
per part de CO. 

«La liga epan'ola es la mejor del mundo.)) 

«Ha llegado elgran día, el dta en que los 
eternos rivales se cruzan.)) 

«Es uno de los partidos que los verá todo 
el mundo.)) 

«Desde Alemania a los Emiratos árabes, 



desde Venezuela a Australia, desde Chile a vegada que el Barcelona juga contra el Reial 
Israel, desde Holanda a Colombia, TODOS Madrid el futbol passa a ser una qüestió 
ponen los ojos en elfitbol español.)) d'Estat.»12 

La cadena catalana, a la vegada, diu: 

((Falten NOMÉS tres minuts perque 
s'aturi el rnón.)) 

(Aquest partit el retransmeten un grapat 
de cadenes de TV.» 

Podem observar que el nombre de refe- 
rkncies a les nacions-estat esta comple- 
tament desequilibrat, a favor de la cadena 
de Madrid. 

Per aconseguir aquesta espectacu- 
larització &un fet tan repetit i, sovint, mo- 
nbton, les radios recorren a un seguit de 
recursos: 

a) La referencia al nombre de seguidors 
que hi ha a l'estadi: 

«Creo que estamos en el llenazo más 
grande de TODA la historia del Camp Nou. 
MÁS DE 150.000 a6cionados.)) 

(Xambient és extraordinari. Hi ha una 
gran presencia de públic.)) 

«El nombre d'aficionats 6s dtíssirn. El 
ple avui esta assegurat.)) 

«No es distingeix cap iloc buit a 1'estadi.n 
b) La referencia als milions de pessetes 

que costa el partit i d s  diners que s'hi poden 
guanyar: 

((Avui hauríem ornplert el calaix si tot 
fossin entrades de pagament.)) 

((CINCUENTA Y UNMIL millones [de 
fitxatges] sobre el cksped)) . 

c) La simbolització col.lectiva, que en 
aquest partit apareix sobretot en el costat 
catala, amb paraules com: 

«Avui ve el Madrid. 1 ja se sap, cada 

A causa del caracter excepcional del 
partit, el grup social que representa el Barca 
escull una actuació d'autodefinició inclosa 
del tot en el nivel1 simbblic: el desplegament 
d'un gran mosaic amb els colors del Barca 
i de la senyera, que rebra comentaris ben 
diferents segons quina sigui la cadena que 
retransmeti. CR en diu: 

«Tot el gol Nord de I'Estadi és un 
immens mosaic blaugrana que en aquest 
moment que -atenció els que vegin el 
partit per televisió, segons ens han dit els 
organitzadors del mosaic, d'aquí a un 
moment canviara aquest color blaugrana 
per les QUATRE BARRES. Aproxima- 
dament ARA hauria de canviar aquest color 
per les quatre barres, aquí a la graderia Nord 
de I'estadi. La cosa s'esta produint en aquest 
moment i en efecte diríem que gairebé 
d'una manera mkgica el blaugrana ha estat 
canviat pel color de les quatre barres 
catalanes a la graderia Nord de I'estadi del 
Barca ... Capelo s'ho mira amb placidesa, 
tarnbé Robson)). 

No en tenim prou amb la magia per a 
explicar la identificació entre els colors 
d'un equip, com el Barca, i els colors d'un 
país, com Catalunya. Ens cal un grau 
d'ideologització de la propia identitat i dels 
signes identificadors. Per veure com 
s'implanta aquesta identificació és molt 
il.lustrativa la reproducció del que deia el 
president de la Generalitat en la presentació 
del cartel1 del centenari del Barca:I3 

«En el cap i en el cor de la gent, el Barca 
és aixb, és Visca el Barca, Visca Catalunya. 
Ha agafat un simbolisme, una identificació 
que no es pot deixar de banda, no es pot 

12. D'Estat espanyol, evidentment. L'Estat 
cata& és només una idealització, una utopia. 

13. En el programa Tot l'erport del 17 de frbrer 
de 1998. 



aniil.lar, que afecta molts, moltíssims, joc i a les grades. Tots els comentaris dels 
moltíssims catalans. 1, a més, tota meria col~laboradors li completen el discurs. És 
dels sis milions de ciutadans que som a interessant remarcar-hi, com ja hem dit, la 
Catalunya, molts, nioltíssims, sigui quin preskncia d'explicacions dels metges després 
sigui el seii origen, la seva condició, la seva de cada lesió. 
llerigua habitual, etcetera, etcetera, VISCA 6 0 ,  en canvi, té una estructura niés 
EL BARCA, VISCA CíYrALUNYA.)) dialbgica durant iota la retransmissió. El 

comentarista principal, José María García, 
La referencia a la racionalitat i als no fa el play-by-phy. Tota l'estona manté 

sentiments justifica una identificació total converses amb especialistes, entre els quds 
i el pard.lelisme universalitza i ideologitza cal destacar el seleccionador de I'equip 
el nombre de persones. TV3, mitja de d'Espanya en aquel1 moment. 
comuriicació que té un paper rnolt actiu Un altre aspecte que podem estudiar 
en el rnariteniment d'aquesta identificació, en el nivel1 situacional, a més del ritual, 6s 
resuniia el fet d'aquesta manera: el status dels participants, la manera com 

aquests són considerats, «com un membre 
«El binomi Catalunya-Barca 6s IN- de», per exem~le,  I'equip del Barcelona 

SEPARABLE. O el que és el mateix, no es FC, l'equip del Reial Madrid, el gremi 
pot pensar en un Barca sense Catalunya o arbitral, els seguidors del Barca, els 
en una Catalunya sense Barca.)) seguidors del Reid Madrid, els oients de 

CO, els oients de CR, el gremi dels 
En canvi, davant del mosaic, la radio periodistes, el grup d'experts (entrenadors, 

de Madrid afirmava tan sols: metges, exjugadors..) i els catalans o els 
e~panyols. '~ 

«SALTA EL REAL MADRID, con El partit de futbol presenta una mi- 
HIERRO n la cabe=. Sorzido awzbierzte. El croecologia -situació espacial, tempofal i 
pziblico recibe al lhhr del campeonato y el social dels participants- molt clara. Es el 
grrtrz rival del B~zrcelo~a con zin ~nosnico en que anomenem una ((ocasió una 
k p d a .  Atetzción, por primera vez se VA A acció estructurada i institucionalitzada en el 
VENIR ABAJO el estndio del Camp Nou. temps i en l'espai. Pero la seva retransmissió 
SALTA EL HARCA. també gaudeix d'una microecologia propia, 

que presenta els trets següents: 
Sense fer cap referencia a la repre- a) La presencia d'un professional 

setitació simbblica que el grup adversari conductor celebre, una estrella de la 
volia transmetre. B'alguna manera, no comunicació (Joaquim M. Puya1 a CR, 
verbalitzar-la implicava no reconeixer-la. José M. García a CO).  Fet que legitima 

Per continuar amb I'analisi del ritual enormement  els discursos que  s'hi 
fiitbolístic, tanibé és interessant observar construeixen. 
I'organitzaciú internctiva dels cornentaristes b) La superació del període temporal que 
durarit el partit. Hi  ha una diferencia limita el joc futbolístic. La retransmissió 
considerable entre la distribució dels plny- comenca mitja hora abans de l'inici del 
by-plny mode i dels colour cornmentaries partit, o una hora si aquest s'ho val, i sovint 
de les dues cadenes. CR fa els colour 
commentnria sobretot abans de l'encontre. 

14. Generalmetit, els seguidors del Barga s6n Hi fa Bar'a identificats amb el grup cultural dels ~catalans,>, grup 
Madrid, polítics en actiu, i un exjugador que té unes dificultats rnolc grans a I'hora de situar- 
de l'equip rival. Quan el partit comenp., el se o de ser considerat dins del deis espanyols, 

periodista ~~~~~i~ ~~~i~ puya] explica culturalment parlant. Aixb en fa més important i 
més problrmitica la definició de la identitat. 

sobretot d lb  que passa sobre el terreny de 15. Segons Gunthner i Knoblauch (1395). 
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es prolonga més enlla del moment en que 
l'irbitre en xiula el final. 

c) El suport d'un equip més o rnenys 
nombrós d'especialistes, la selecció dels 
quals és forca significativa en cada cas." 

El nivell extern.- Aquest nivell afecta, 
segons Günthner i Knoblauch, els elements 
següents: els medis com~nicatius,'~la selec- 
ció dels autors i la distribució institucional 
dels generes. En un partit de futbol ens 
trobem en un medi etnic, amb un grup 
d'actors comunicatius immersos en oca- 
sions socials que tenen lloc cada setmana, 
any rere any. Hem de destacar-hi el fet que 
els locutors siguin sempre homes, no hi ha 
cap dona en acció. Al nostre parer, es tracta 
de la construcció delpoder social: només els 
homes poden parlar, només ells tenen veu 
grupal. Kuiper (1996) afirma que mentre 
que les dones tenen papers significatius en 
algunes tradicions orals, en canvi, són 
bandejades de qualsevol realització formal 
de la tradició oral pública. És possible que 
no arribin a entrar en el futbol perquk no 
troben un home que les hi introdueixi o 
perque els oients estan habituats a veus 
masculines. 

Amb el discurs de I'esport construim la 
masculinitat. A més de la selecció dels 
parlants en funció del sexe a que pertanyen, 
verbalitzem una competició entre hornes, 
que materialitza els ideals rnasculins: la 
forca, el valor, I'agressivitat, la com- 
petencia.'* Defrance (1995, 24) remarca 
que els equips esportius solen estar 
constituits per homes a causa del man- 
teniment de la distribució de les tasques 
socials propia del segle passat: I'home a 
l'exterior, la dona a casa. El1 creu que 

16. El seleccionador nacional no esti comentant 
pas el partit des de la cadena catalana, per exemple. 

17. El emedi comunicatiun vol dir: en família, 
amb els amics, entre els com anys d'estudi ... 

18. Aquests són els va/& propis, juntament 
amb I'acció, dels homes. Pero som ja al final del segle 
XX ... Com podem explicar ue I'entrada de la dona 
dins de I'activitat social púbqica no ha i canviat la 
distribució dels papers dins de I'esport ktbolístic? 

I'experiencia del futbol ós una etapa de la 
socialització masculina, sovint inacabada i 
que necessita rituals constantment. 

A més, els mitjans en general no  
perrneten que qualsevol parlant - e n c a r a  
que sigui un home- esdevingui locutor, 
nornés els professionals -periodistes, 
escriptors, professors, juristes ...- gau- 
deixen d'aquesta prerrogativa. Així es limita 
encara més el nombre ci'enunciadors 
potencials. Podem afirmar que hi ha, ultra 
la distribució sexual, una organització social 
derivada del status cultural i professional. 

El darrer punt d'aquest apartat és la 
distribzdció institucionnl dels generes. 
Silverstein (1985, 256) ens recorda que 
l'estructura, com a abstracció tebrica, 
determina els valors d'ús pressuposats pels 
membres del grup. La distribució dels 
textos dialbgics i monolbgics, narratius i 
explicatius, la distribució de les seqüencies 
textuals en les dues cadenes, ens mostren 
algunes diferencies. És evident que en 
ambdós casos la funció fonamental és la 
descripció de les accions que tenen lloc 
durant el partit -les que corresponen al 
play-by-play mode-, perb aquesta és una 
descripció fortament modalitzada, sobretot 
mitjancant adjectius axiolbgics. CO descriu 
algunes accions del partit de la manera 
següent: 

((Banquillos tensos i expectantes.)) 

«Gz~erra deguerrillas en el medio carnpo. )) 

CR ho fa així: 

((Falta descarada d'Alcorta.» 

((Físicament és un tio rnolt notable, 
aquest Roberto Carlos.)) 

I també: 

«Nadal no sap ben bé quil fern 

({Giovanni no vol ser substituit)) 



molt més en113 de les accions, amb re- en el cas de CO: 
ferkncies a les intencions i els sentiments 
dels protagoriistes. El to emfatic i la c(Hayqueponerseen elpellejo delárbitro)) 
repetició hi sovintegen. 

Les seqükncies explicatives de les dues (LSE~~~ORES, aguanten expectantes, puede 
cadenes de radio tampoc no s'assemblen. p m r  de todo)) 
Mentre que a CQ I'objectiu explicatiu són 
els dos equips i les seves característiques i als jugadors, amb una primera persona de 
tecniques, con1 en aquesta comparació: solidaritat, a CR: 

«El Brtrp tiene m b  alternativas pero el 
eqz~ilibrio y la cor~sisterzcia del Madrid son 
mayorefi) 

o en aquest segment que enfoca la conducta 
de I'irbitre: 

«El árbitro no se ha hecho respetar desde 
elprimer momento)), 

a CR el discurs és més metadiscursiu. Per 
exemple, els seus comentaristes es demanen 
qut  és un ofiide, que s'entén per futbol, 
quan ~ o d e r n  parlar &un borz partit, o quina 
és la teoria dels desplacaments Ilargs. 

«També hauríem de parlar del concepte, 
del que cadascú entén per futbo1.h) 

I'el que fia a les seqüincies textuals, el 
comentarista de C R  fa fins i tot una 
argumentació explícita 

«JO NO CREC que sigui un bon partit, 
jo crec que Cs un part i t  BAS'TANT 
DOLENT des del punt de vista futbolístic, 
el que passa és que com espectacle, com a 
tensió, con1 a clima, com a emoció aixb és 
una altra historia.)) 

C O  ens havia dit, argumentant també, el 
següent: 

«Es tanta la presidrz que no hay partido. 
No hay pnses, no hay jz~gddas, no hay Jiitbol.)) 

Pel que fa a les seqütncies directives, 
aquestes apareixen sovint en els discursos 
de totes dues cadenes. Adrecades als oients 

((Hauríem de fer circular més de pressa 
la pilota» 

«Hauríem de fer el contraatac rapid)) 

~Haur íem de marcar un segon gol, 
NOIS!)) 

La ideologia metapragmhtica 

La ideologia, en general, és un esquema 
d'interpretació de la realitat. Caracteritza 
els grups i les societats. Esdevé una 
racionalització que desnaturalitza les 
practiques socials. Com que el llenguatge 
mateix és un fet indicador, una semibtica 
social, podem parlar d'ideologia lingüística. 
Per a Silverstein (1992), aquesta ideologia 
treballa en diversos camps lingüístics, en 
diverses activitats socials importants per a 
I'ús lingüístic; per exemple, ens ajuda a 
interpretar fets indicadors com els textos. 

A més, emmagamma el conjunt d'idees 
compartida pel grup respecte de l'ús lingüístic: 
les actituds metalinguístiques, les lleialtats, els 
valors, els prestigis, les estigmatitzacions, les 
creences, els estandards, les estktiques, les 
hegemoni es...;" i també respecte de l'estructura 
lingüística: quin so és d'un codi lingüístic i quin 
no, quin ordre dels elements dins d'una frase 
no és marcat i quin és emfhtic, quina 
derivació és adequada i quina no... Gracies 
a la ideologia lingüística els qui parlen 
poden contextualitzar els textos. 

Qualsevol fenomen metapragniitic 

19. Segons Woolard (1992, 236). 
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estableix una relació entre la llenaua i la " 
~ r a x i  sociocultural. 1 un text qualsevol, 
posat en funcionarnent, és un discurs 
rnetapragrnhtic dels esdevenirnents que 
representa (Silvestein 1993, 35). 

Les ideologies rnetapragrnhtiques 
ofereixen tarnbé perspectives i posicions 
pressuposades i compartides, sobre els 
rnernbres del grup i sobre els interessos 
cornuns (Silverstein 1992, 3 15). Per 
exernple, Holt (1990) pensa que eis rnitjans 
de cornunicació han provocat rutines 
discursives i tradicions en relació arnb les 
dirnensions nacionals i polítiques de 
I ' e s p ~ r t . ~ ~  

Tot i que, segons Woolard (1992), la 
ideologia és el discurs social conscient, és a 
dir totes les coses conscients que es poden 
dir en una societat, tarnbé és veritat que les 
irnplicacions que se'n poden derivar són 
tarnbé ideolbgiques. 

Els hrnbits on tenen lloc els rituals, corn 
els partits de futbol, els lliurarnents de 
prernis o les sessions parlarnenthries, 
construeixen la seva propia rnetaprag- 
rnhtica, la seva ritualització de I'ús lingüístic 
(Silverstein 1992, 32 1). 

Les atribucions discursives.- Una 
manera de  veure corn es rnaterialitza 
aquesta rnetapragrnhtica del partit de futbol 
6s analitzant les atribucions discursives que 
inclou la seva retransrnissió. 

Les atribucions discursives corresponen 
a la manera de cornprendre les raons de les 
accions prbpies i d'altri, i el rnotiu pel qual 
deterrninats fets tenen lloc. Per resoldre tots 
els problernes que la realitat ens planteja 

20. En el nostre cas, I'exemple ue ens dóna Gal 
(1992) 6s molt pertinent: des d j  unt de vista 
ideolbgic podem tenir dos conceptes nació, el del 
grup 1, que creu que la nació 6s una relació cultural 
entre els subjectes i I'Estat, fonamentada en un acord 
polític; i el del rup 2, que creu que la nació 6s una 
unitat cultura7 compartida. Per als primen la 
utilització d'una llengua única en els discursos 
institucionals 6s fonamental per a possibilitar la 
comunicació de I'Estat amb tots els seus ciutadans. 
Per als segons, la llengua comuna és fonamental corn 
a mitja d expressió de I'esperit del grup, com a signe 
de pertinenca a aquest. 

en construirn una versi6 atribuida. E',s un 
fet que les atribucions discursives apareixen 
sobretot quan les coses no van del tot be. 

Arnb la reiteració de les atribucions 
construirn estereotips, irnatges rnentals 
simplificades dels altres, de les institucions 
i dels e~devenirnents.~ 'Els prejudicis 
apareixen ben aviat per afavorir la nostra 
adaptació al rnedi, per perrnetre'ns I'as- 
sirnilació de les categories i dels grups 
socials, per facilitar-nos la identificació dels 
objectes, en un rnón en canvi constant. 1 
en; ajuden sobretot quan hi ha un risc 
d'indiferenciació entre nosaltres i els 
a l t r e ~ . ~ ~  Cada atribució comporta as- 
surnpcions,irnplicacions, pressuposicions, 
associacions. Corn que cada diferenciació 
lingüística té la seva correlació en una 
diferenciació social, pot ser interessant 
repasar-les una a una.23 

En el Corpus podern veure que les 
atribucions treballen a tres nivells: 

(a) Les n o r n i n a ~ i o n s ~ ~  dels prota- 
gonistes individuals de les accions es- 
portives. 

(b) Les norninacions dels equips, dels 
adversaris. 

(c) Les referencies a les accions prbpies 
i dels altres. 

(a) El primer nivel1 correspon a les 
fórrnules adoptades per individualitzar els 
jugadors. Norrnalrnent, utilitzen el lloc de 
naixernent. Pero rnentre que CR fa servir 
solarnent la referencia al país, CO és rnés 
rica en recursos i juga arnb la pertinenca a 
tres camps sernhtics: els estats,%s c i u t a t ~ ~ ~  

21. Tajfel (1981, 171) ens dúna una definició 
dels estereotips. 

22. En el nostre cas, entre els espanyols no 
catalans i els catalans. 

23. Shi-xu (1994) ens dóna diversos efectes que 
r d e m  obtenir mitjanpnt les atribucions discursives: 
a neutralització de la infravaloraciú de I'altre, la 
prohibició de la seva valoració ne ativa, I'expressió 
de I'admiració envers ell, la crítica fe la pressió social 
exercida sobre nosaltres mateixos, I'increment i la 
se aració de les idenritats culturals dels grups i dels 
suPbgrups i la reorientació de les accions culturals 
gracies a la proposició de símptomes de contrat. 

24. Anornenar és una manera &atribuir una 
propietat fonamental als elements referits. 

25. Italia, Portugal, Brasil, Bulgkria, Argentina. 
26. Savona, Manacor, Bilbao, Colbnia, Malaga, 
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i els paisos. 27 Mai no hi sentim, peró, els
mots basc o catalá, és a dir les referéncies a
les nacions o a les comunitats sense Estat
integrades en l'Estat espanyol, encara que
hi hagi jugadors amb aquestes identitats
culturals. Podem pensar que en aquests
casos la nominació podria tenir conno-
tacions perilloses en una confrontació que
vol ser pacífica. Amb tot, no hem d'oblidar
que un d'aquests grups es presenta a si
mateix com el representant d'una nació
sense Estat. Al cap i a la l'eslbgan del
Barra és:

«El Barca és més que un club.»

Frase que té un seguit d'inferéncies,
d'implicacions conversacionais, segons la
terminología de Grice:

+> nosaltres no som com els altres
+> els altres només son clubs esportius
+> el Barra és un club particular
+> el Barra és quelcom més fort, més

important que un club esportiu, identifica
els seus membres d'una manera essencial

+> el Barra és el representant d'un país,
d'una cultura, d'una nació."

En el discurs de les retransmissions
esportives s'evita gairebé sempre la in-
fravaloració i l'avaluació negativa de
l'adversari, peró a CO es recorre a alguns
estereotips:

El cancerbero 29 teutón (Illner)

La réplica de la catedral de Colonia
(Illner)

El corsario "portugués (Figo)

Roberto Carlos, sens dubte l'estrella

Sao Paolo, Ipanema.
27. Cantábria, Astúries, Sérbia, Montenegro.
28. Reforgat pel crit de guerra que hem comentat

abans: «Visca el Barra, Visca Catalunya», que es pot
llegir fácilment com: «Si viu el Barra, viu Catalunya.»

29. Guardiá amb molt de zel teutó.
30. Pirata autoritzat pel seu govern.

del partit, rep moltes nominacions. Per
exemple:

El morenito 31 de color caoba

El pelao d'Ipanema

amb referéncies eulmiques al color de la
seva pell i als seus cabells.

(b) En l'apartat de les nominacions deis
equips,32 les cadenes usen recursos una mica
diferents per anomenar els rivals. Per a CR,
el Madrid és

el equipo de Lorenzo Sanz (el president)
el equipo de Capelo (l'entrenador)
el equipo de la capital española (la

capital de l'Estat)
el adversario (el paper interactiu)
el equipo que busca el partido nulo o la

victoria (la funció social)

Per a CO, el Barra és:

un equip diferent del Reial Madrid (la
diferéncia al poder)

el segon (la posició en el carnpionat)
el rival més directe en un país com

Espanya

La qual cosa ens fa inferir que:

+> Espanya és un país especial
+> el Madrid té altres rivals directes

31. Les paraules clivellades de qué parla Kuzar
(1997) mostren la relació entre la part estable del
significat i la part inestable. Són clivellades perqué
estan dividides entre el sens i el théme. El significat és
reproduible, estable en totes les situacions, és el
significat habitual del mot. El tema, en canvi, és el
significat ocasional, singular, que no pot ser reproduit,
que juga amb elements lingüístics i elements no
lingüístics. Aporta una avaluaci6, una valorització.
Si apliquem aquest concepte al mot 'morenito'
podem separar

el significat de morenito	 de color moré,
de bronze

el tema de morenito j ove, amb moviment,
alegre, ágil...

32. En els esports d'equip, el jo (primera
persona) s'esborra davant el nosaltres, nosaltres els
seguidors del Barra, nosaltres els seguidors del Madrid.
El jo esdevé un jo relacional, un participant d'un
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+> el Barra és el rival més directe perqué
Espanya és com és."

Per anomenar el Barra, els comentaristes
de CR —que en són partidaris— utilitzen
les paraules &n'Id el Barcelona I el Futbol
Club Barcelona I la formació barcelonista,
sense cap menció a la seva activitat o la seva
posició.

En canvi, CO marca notablement la
posició de l'equip en relació amb els altres:
El primero I el equipo que normalmente está
a la cabeza del campeonato I el líder del
campeonato 1 el gran rival del Barcelona (el
seu paper fonamental).

Aquesta tendéncia de CO a definir-se
en relació amb els adversaris es projecta en
un seguit de comparacions, com:

«Las defensas son bastante parecidas.»

«No diré que el Barca es más anárquico
pero es más atacante.»

(c) Pel que fa a les atribucions de les
accions, aquestes operen al llarg de tot el
partit. Nosaltres agafarem com a mostra dos
segments discursius que es refereixen als
mateixos fets, els que temen lloc després del
minut 24. Un jugador del Reial Madrid,
Roberto Carlos, ha lesionat Nadal i
Giovanni, jugadors del Barra. CO diu:

«J.M. El partido se ha embarullado. Está
mucho más espeso. No está claro, ni tan franco,
ni tan abierto.»

«V.El partido se ha puesto un poco más

esdeveniment social. Gergen (1991, 49) parla de les
tecnologies de la saturació social, aquelles que
participen en la segmentació del propi jo, que fan
que el jo sigui la suma de diverses entitats parcials
(soci del club x, seguidor de l'equip y, consumidor
del producte z... ). A més, en les relacions intergru.pals
cada membre del grup qualifica la conducta deis altres
no pas en relació amb els personatges individuals,
sinó en relació amb el grup al qual pertanyen.

33. En definitiva, que Espanya fa possible un
tipus com aquest de rivalitat, a causa de la seva
estructura política i cultural, o més aviat de la manera
d'interpretar-la per part de Madrid.

feo. Esperemos que la tranquilidad, sobre todo
en el Barcelona, que no le interesa entrar en
esa guerra, nos lleve a ver el partido que de
comienzo empezaba a verse bonito y bueno,
no?»

«C. El público encolerizado. En la banda
donde va a llegar Roberto Carlos efectivamente
puede caer de todo. Pero el brasileño no se
amedrenta. Llega a la banda la protección de
los agentes de seguridad. Le ha caído un objeto
y él dice que así no tira, que así no tira el
córner.»

«J.M. OJO, que los jugadores del
Barcelona se van A POR EL ARBITRO.»

«C. Porqué creen que es pérdida de
tiempo. A ver qué va a hacer Rodríguez
Martell»

«X.C. Lo primero que ha de hacer es
decirles a los jugadores que se vayan a hacer
puñetas, que se aparten y que...»

(Se sent «Fuera, Fuera» al Camp Nou)
«J.M. CLAMOR EN EL NOU CAME

Se está estropeando el partido. Y Roberto
Carlos ha hecho dos entradas absolutament
temerarias. »

«C. Roberto Carlos, que aplaude a los
suyos .¡QUEREMOS VER UN PARTIDAZO
ENTRE LOS DOS ASPIRANTES AL
TITULO! [...1»

«J.M. Es una pena nos estamos quedando
sin partido.»

«C. No nos pueden privar del mayor
espectáculo que puedan ver los ojos en el duelo
más grande jamás soñado. Adjetívenlo como
quieran. Los mejores equipos, la mejor liga,
las mejores estrellas. [...]»

«X.C. El partido está mucho más alocan.,
Al Real Madrid le interesa encrespar un poco
el ambiente para ver si saca un poco de tono
al Futbol Club Barcelona, y perder el
dominio que estaba teniendo el Barcelona.»

CR ens explica també els fets a la seva
manera:

«J.M.P Nadal no pot continuar! Nadal
no pot continuar! Nadal s'ha fet mal! Nadal
s'ha fet mal! Nadal no pot continuar! Nadal
no pot continuar! No hi entenc un borrall
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i de iluny no puc dir res, peró jo crec que la
lesió és més greu que la de Giovanni. El
lateral del Madrid, Roberto Carlos, amb
vint minuts, s'ha carregat Giovanni i Nadal
[...]. ROBERTO CARLOS és sens dubte
en aquest moment, Roberto Carlos da
Silva, aquest brasiler, fitxat pel Madrid i que
té vint-i-quatre anys, tot i que no arriba a
metre setanta, ha estat l'home que fins ara
s'ha convertit, amb dues entrades, una a
Giovanni i una altra a Nadal, en el
protagonista negatiu de la jornada [...]
Roberto Carlos riu PROVOCATIVA-
MENT. Ai ROBERTO CARLOS QUE A
MI M'AGRADAVA COM CANTAVES!
Ai Roberto Carlos! Ai Roberto Carlos! Som
al minut 25 de la primera.»

«ME Hi havia aquella que deia: "Yo
quisiera ser civilizado como los animales."»

«C. Sí, peró era l'altre Roberto Carlos,
eh? [...].»

«J.M.P. 27 de la primera. Estem
empatant a zero. Nadal i Giovanni lesionats
per Roberto Carlos. El clima del partit
d'alió més eléctric. I el públic que xiula
Roberto Carlos quan pica el córner.
Roberto Carlos aparenta una gran fredor.
Ara no vol picar el córner. ÉS UN PRO-
VOCADOR. QUINA BARRA! QUINA
BARRA! QUINA BARRA! QUE BAR-
RUT QUE ETS NANO! QUE BARRUT
QUE ETS NANO! QUE BARRUT QUE
ETS! Diu que no vol picar el córner perqué
li ha caigut alguna coleta des de darrere.
Sembla menda! Sembla menda! Guar-
diola planta la pilota a l'á.rea de córner.
arbitre li diu a Roberto Carlos que vagi a
picar el córner. Guadiola li ha dit alguna
cosa... És un BARRUT! És un provocador!
No deixin d'observar aquest noi. Ara, es
tomba cap al públic. Colpeja, amb la punta
de les botes el límit. Separa un agent de
polícia que hi ha al seu costat. Separa un
cardó de la televisió que hi ha per terra,
finalment pica el córner. I refusa el porter
Baia.»

La diferéncia principal entre les dues
cadenes és, sens dubte, l'objecte de les

atribucions. Per a CR, el jugador Roberto
Carlos; per a CO, el partit —les accions
del partit. Si fem cas de CO el partit «se ha
embarullado», perqué és «más espeso, no está
claro, ni es tan franco, ni tan abierto», perqué
«se ha puesto un poco más feo», hi ha poca
tranquil•litat, és menys bonic i menys bo
del que es podia pensar en comentar-lo.
Per a CR, el problema és Roberto Carlos,
que és qui ha provocat dues lesions. És «el
protagonista negatiu de la jornada», un
«provocador», un «mentider», un «barrut»,
veritables agressions trópiques. Amb la
referéncia al partit, i més tard a l'árbitre,
CO descentra el problema. Per als seus
comentaristes, la confrontació se situa entre
els jugadors i Fárbitre incompetent; per a
CR, la confrontació té iloc entre tots dos
equips.

Un deis col . laboradors de CO aconsella
fins i tot als jugadors del Barca, dient-los
que «no les interesa entrar en esa guerra»." I
el comentarista de CR, al seu torra, comenta
una veritable persecució del protagonista
de la falta. De primer, vol deixar ben ciar el
diagnóstic de la lesió de Nadal. Peró després
mira de caracteritzar amb excés l'ad-
versari, 35amb: «Roberto Carlos /Roberto
Carlos da Silva, el lateral del Madrid 1 el
brasiler fitxat pel Madrid, 24 anys, no
arriba a metre setanta, protagonista negatiu
de la jornada». Aquests mots ens fan pensar
en aquelis carteils de recerca i captura.

L'expressió «riu PROVOCATIVA-
MENT» de CR correspon a «pero el bra-
sileño no se amedrenta» de CO. Aquestes
dues expressions ens mostren dues pers-
pectivas d'una confrontació. Per a CR és
Roberto Carlos qui provoca el públic, per
a CO és ell qui ha estat provocat per les
grades.

En resum, el seguit d'esdeveniments és
presentat per les dues cadenes radiofóniques

34. No oblidem que la guerra ha estat provocada
per una falta del jugador del Madrid.

35. La setmana abans del partit, Roberto Carlos
havia acusat de racista el Barra i els seus seguidors.
L'afició blaugrana estava molt sensible a causa
d'aquestes declaracions.
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amb dues organitzacions discursives
orientades d'una manera completament
diferent. Segons CO:

a) Roberto Carlos és perillós (per les
faltes que comet), hauria de deixar seguir
el joc, no posar-hi impediments.

b) El públic este enfadat, alguns
objectes poden cauce sobre el jugador.

c) Perb ell no té por.
d) La protecció de la policia arriba fins

a la banda.
e) Un objecte li cau a sobre.
f) Ell no pot tirar el córner.
Per a CR:
a) Roberto Carlos ha lesionat dos

jugadors.
b) És el protagonista negatiu de la

jornada.
c) Riu provocativament.
d) Diu que no vol tirar un córner,
e) perqué li ha caigut al damunt alguna

coseta.
Ara, l'objecte és una coseta i ell no vol

tirar el córner perqué és un provocador. A
partir d'aquest moment el discurs del
comentarista segueix sense descans aquest
jugador, vol que els oients hi fixin
l'atenció: «colpeja, amb la punta de les
botes, separa un agent, separa un cordó,
finalment pica el córner». Amb aquest
seguit d'accions se'n focalitza el paper
d'actor, de protagonista del partit. La
presencia d'aquest finalment ens aporta
també dues inferéncies

+> s'ha fet pregar
+> és un embolicador

Conclusió

En el nostre treball hem presentat el
partit de futbol com un ritual amb una
forra indicadora, com una activitat social
que construeix la caracterització deis grups
implicats, sobretot grácies a les com-
paracions entre els adversaris. Les atri-
bucions discursives ens han estat útils per a
analitzar la metalingüística del corpus i la
manera com ideologitzen l'estructura social.

Hem vist com es construeix la socialització
de la masculinitat i com es reprodueix
l'estructura de poder mitjangant l'estra-
tificació económica, representada, per
exemple, per la posició en les grades i, per
tant, per les interaccions verbals i gestuals;
i l'estratificació professional, representada
per la capacitat o no de ser comentarista
qualificat deis fets esportius.

Hem demostrat la canalització de la
violencia, feta mitjangant la utilització
d'agressions trópiques, sobretot per part
d'una de les cadenes de rádio."Eagressió
verbal substitueix l'agressió física directa,
aquella que protagonitza les guerres reals.

Hem comprovat també que el nivel'
metadiscursiu, l'acord sobre l'ús d'un mot,
tan sois el trobem en l'estació catalana.

El resultat fonamental del nostre treball
és, peró, la constatació de la presencia de
nivells diferents de simbolirzació del joc
del grup, en cada equip. Els seguidors del
Barca aporten més demostracions del valor
simbblic de la confrontació i d'auto-
identificació, mitjangant la selecció de la
'lengua de retransmissió, el mosaic,
l'eslbgan i les declaracions del president de
la comunitat política. Per contra, els
comentaristes de CO ni en fan cap menció,
ni anomenen el grup cultural, ni expliquen
el sentit del mosaic que es construeix a les
grades del Camp Nou. A Madrid reafirmen
el carácter espanyol deis equips adversaris i
del campionat, i mostren les nacions-estat
com les unitats identificadores primordials
en la supraorganització del futbol mundial.

Finalment, més enllá del valor simbólic
del partit, hem constatat les versions
diferents sorgides de perspectivas no
coincidents peró referides a un mateix fet,
elaborades amb l'ajuda d'adjectius axio-
lbgics, de seleccions diferents deis prota-
gonistes i antagonistes, i de disposicions
distintes deis fets.

MARGARIDA BASSOLS

36. No podem oblidar que CR defensa l'equip
que guanya el partit, pero que, en realitat, en aquest
moment ja perd el campionat.

Els Marges, 63. 1999
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