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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació i justificació del tema 

 

El periodisme esportiu a Catalunya té les seves arrels a finals del s. XIX amb el 

naixement de les publicacions esporàdiques sobre les activitats dels clubs i 

associacions esportives. Al llarg d’aquests més de cent anys, els canvis s’han sofert 

tant en el si de la societat, per afers polítics i econòmics, com en el mateix ofici, 

sobretot amb els canvis tecnològics de les dues últimes dècades que han afectat al 

periodisme tradicional obrint una nova via cap al periodisme digital. 

Els avenços en tecnologia han donat lloc a la creació d’un nou tipus de mitjà de 

comunicació digital amb unes eines i un llenguatge propis. La premsa digital ha aportat 

avantatges en immediatesa i actualització respecte a la premsa escrita en paper, un 

sector que ara està experimentant una fase de supervivència enfront al nou mitjà 

(Cabrera, 2000). Hipertext, multimèdia i interacció es presenten com a claus del 

ciberperiodisme, un nou model de professió, que no entén els límits temporals o 

espacials, que permet actualitzacions constants de la informació, combinació de 

textos, imatges, vídeos i àudios, i una participació directa i activa dels usuaris i lectors 

(Hall, 2001). 

Aquest panorama condueix als periodistes cap a l’aprenentatge i l’assimilació 

de noves eines relacionades amb la plataforma digital per a la producció de continguts 

en xarxa. Aquestes eines ofereixen la possibilitat d’incloure hipertextos, elements 

multimèdia i potenciar la interacció, però a dia d’avui encara no han estat explotades al 

màxim. El canvi de les rutines de producció de la informació enmig d’un panorama 

tradicional en paper fa que el panorama digital no se’n potenciïn totes les possibilitats 

(Varela, 2005). 

Les redaccions sovint aposten per mantenir el mateix missatge en ambdós 

suports, però cal tenir en compte, com deia Marshall McLuhan, que “el mitjà és el 

missatge”. És necessària una bona estratègia de les versions digitals per tal d’aprofitar 

totes les possibilitats de la web, allunyant-se de la redundància o la còpia de les 

publicacions destinades a la premsa en paper. Hi ha casos en els que sorgeixen 

algunes incògnites al voltant de la redacció periodística online, de com ha estat el 

canvi dels gèneres d’un suport a un altre i de quina és la influència que reben dels 

originals en paper. 
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1.2. Objectius 

 

 Els objectius d’aquest treball rauen en l’anàlisi dels gèneres que predominen a 

l’hora de generar i transmetre informació esportiva, i un cop estudiats, extreure’n 

conclusions per tal de dibuixar el panorama actual, tenint en compte també la tradició 

del periodisme esportiu. D’aquest anàlisi també se’n volen extreure les característiques 

que regeixen cadascun d’aquests gèneres i observar els resultats en la seva posada 

en pràctica. 

 També es pretén conèixer quins han estat els canvis i les tendències en els 

gèneres típics de la informació esportiva des del canvi digital, amb la creació i la 

migració cap a les capçaleres digitals. 

Els objectius que es marquen en aquest treball són els següents: 

- Constatar l’aprofitament de les possibilitats que ofereix l’entorn digital als 

mitjans de comunicació de l’àmbit esportiu (la hipertextualitat, la multimedialitat 

i la interactivitat). 

- Demostrar que el ciberperiodisme ha transformat la manera d’escriure els 

gèneres periodístics entesos des de l’òptica tradicional; saber si la plataforma 

digital ha condicionat el format dels gèneres, no el que s’hi escriu. 

 

Per tal d’arribar de poder donar resposta a les hipòtesis d’aquest treball es 

presentarà un estudi de cas dels diaris esportius més llegits a Catalunya, digitals i en 

paper. Per dur a terme aquest anàlisi es dissenyarà un model metodològic basat en 

l’anàlisi d’una doble vessant, de tall quantitatiu i de tall qualitatiu. 

La mostra que es farà servir respon a un estudi previ de les audiències, a partir 

del qual escollirem els diaris Marca.com, Sport.es, Marca i Sport. D’aquests diaris se’n 

farà un primer anàlisi de tall quantitatiu, del nombre de publicacions i de quin és el 

gènere predominant, i posteriorment un anàlisi de tall qualitatiu que ens permeti veure 

quin és el nivell d’aprofitament de les eines del suport digital i com és la migració d’un 

suport a un altre i fins a quin punt podem parlar de duplicitat de continguts en dues 

versions d’un mateix diari. 

Els resultats i les conclusions que s’extreguin de l’estudi de cas proposat a la 

metodologia d’aquest treball permetran confirmar o desmentir les hipòtesis que s’han 

plantejat. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Recorregut històric del periodisme esportiu a Catalunya 

 

El consum de periodisme esportiu a Catalunya es remunta a les darreres 

dècades del segle XIX quan, progressivament, l’esport prenia una definició més enllà 

de l’estricta pràctica d’exercici físic: la d’una activitat amb funcions socials i relacionals 

importants per al conjunt de la població. Una de les principals causes d’aquest 

fenomen va ser l’increment de gimnasos arreu a les principals poblacions de cada 

província, sobretot a Barcelona. Els primers vestigis els trobem en esports com el rem, 

el ciclisme, el futbol, el tennis, la pilota i l’excursionisme (Torrebadella, 2011). Aquestes 

capçaleres van compartir escenaris a partir de 1890 i es van convertir en el presagi de 

les publicacions que coneixem avui dia. Més endavant, ja en el segle XX, van prendre 

rellevància la natació, l’hoquei, l’atletisme, la boxa i l’automobilisme, “tots ells creant 

afició i atraient l’entusiasme de les associacions esportives, la proliferació de nous 

esportistes i l’aparició de diaris i revistes especialitzades” (Torrebadella, 2011: 425). 

Aquest canvi social requeria un tractament específic en termes informatius i és 

així com comencen a sorgir les primeres capçaleres independents que se centren 

exclusivament en la cobertura de les modalitats esportives més practicades del 

moment. Des de llavors, la informació esportiva ha evolucionat, i els diaris i revistes 

s’han anat fusionant, desapareixent i emergint, alguns per consolidar-se fins a 

l’actualitat (Torrebadella, 2011: 426). 

 

2.1.1. La premsa escrita 

 

Per tal d’elaborar un índex cronològic de totes les publicacions que neixen a 

Catalunya des de finals del segle XIX i principis del segle XX i, tanmateix, per veure a 

què es deu l’aparició d’uns i altres títols, ens basem en l’estudi i el recull bibliogràfic dut 

a terme per Maria Lluïsa Berasategui (www.premsa-esportiva.cat). A l’hora de fer-ne 

l’anàlisi hem valorat quina era la seva línia editorial o el seu manifest, a quines 

pràctiques esportives hi dedicaven més atenció i com va afectar el context en els anys 

en que es va mantenir cadascuna de les publicacions. 

 La primera publicació que, segons el treball de Berasategui, consta a l’Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona és El Ciclista (1891-1895). Fundada per Claudio de 

Rialp, es va dedicar a cobrir les activitats de la Sociedad de Velocipedistas de 
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Barcelona, entre d’altres esports practicats a les classes benestants, com el rem, la 

gimnàstica o la vela, tal i com els seus creadors expliciten a la portada del primer 

número:  

“Periódico dedicado al sport el nuestro, cuanto se refiera a las diversiones 

favoritas de la sociedad elegante de España y del extranjero, tendrá un lugar señalado 

en nuestras columnas. Hablaremos, pues, con preferencia de velocípedos, 

ocupándonos de cuanto a estas máquinas ataña... Los patines, las carreras de 

caballos y todo cuanto a tan precioso y útil animal se refiera, las Regatas, el Tiro de 

pichón, la Caza en general y la Pesca, la Esgrima, la Gimnasia, en fin, cuanto en el 

mundo elegante constituye una diversión y un ejercicio, será tratado por El Ciclista” (El 

Ciclista, 1891: 1). 

A l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, segons Berasategui, hi consten un 

total de 92 números, els primers dels quals són de periodicitat mensual, mentre que al 

1892 es tracta ja d’una difusió quinzenal d’entre 16 i 24 pàgines. En aquell mateix any 

es crea també a Barcelona La Velocipédia (1892), fundada per Francesc Moragas 

regida per una filosofia clara: “periódico quincenal dedicado al fomento del ciclismo”.1 

Per aquesta declaració, a través de la qual el seu president va voler mantenir-se aïllat 

de qualsevol entitat, El Ciclista va exercir pressió sobre seu fins que va absorbir-la un 

any més tard, al 1893 (Solà, 1996: 17). Així doncs, veiem que ambdues publicacions 

basen la seva cobertura en l’activitat ciclista, “una pràctica que prenia especial ressò a 

Barcelona a partir de l’any 1871 amb les primeres curses ciclistes que es celebraven 

enmig de les festes de la Mercè” (Izquierdo i Gómez, 2003: 6-13). 

Serà fins al 1895 que El Ciclista manté les seves publicacions quinzenals, any 

en que irromp La Cancha, diari vinculat al seguiment del Frontón Barcelonés i, 

tanmateix, de tots els partits que es juguessin arreu de l’Estat. En la declaració de la 

directiva, a càrrec de Lucas de Oñate, delimiten la seva línia informativa i editorial: 

 “Somos ya conocidos del público. Este, que siempre nos ha distinguido con 

exceso, merece nuestras atenciones y desvelos; por esto dirigimos nuestros esfuerzos 

a corresponder a sus favores, procurando que La Cancha contenga preferentemente 

artículos de critica imparcial, escritos literarios y festivos, relacionados con el sport 

vasco, noticias de todo lo referente al mismo, reseñas de los principales partidos que 

se jueguen en los frontones de España y buenos grabados, de manera que resulte un 

conjunto variado, ameno e interesante” (La Cancha, 1895). 

                                            
1 Frase que acompanyava la capçalera de La Velocipédia.  
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La popularitat del joc de pilota arribaven des del País Basc i Madrid, i la ciutat 

catalana va ser escenari de creació de nous frontons anys abans, amb el Barcelonés 

(1893) i el Condal (1896). Se’n van publicar un total de 93 números, l’últim datat del 18 

de juliol de 1897, fruit d’una aturada que s’inicia com a temporal i que esdevindrà 

definitiva per la suspensió dels partits del Frontón Barcelonés.  

Després de la seva desaparició, una nova capçalera irromp al panorama 

esportiu català de la mà del seu director Baldomero Álvarez, el Barcelona Sport (1895-

1899), que es definirà de la següent manera: 

 “Además de toda clase de sportismo, a que dedicará preferentemente 

atención, el semanario ilustrado Barcelona Sport, honrará sus columnas ocupándose 

del arte en general y de las Bellas Artes en particular, seguro de complacer con ello a 

sus lectores, que si sportmens en su casi totalidad, son artistas o amantes del arte sin 

excepción” (Barcelona Sport, 1898: 19).  

La seva publicació serà setmanal amb un total de 24 pàgines i es mantindrà 

independent fins a la seva fusió temporal al 1898 amb El Veloz, editat a Madrid. A 

finals de juliol del mateix any Barcelona Sport es torna a editar com a capçalera 

independent, però seguiran guardant similituds entre ambdues publicacions: 

informació esportiva general però prestant especial atenció al ciclisme, que passava 

per un moment àlgid al territori català. El mes de febrer de 1899 es fusionarà amb la 

capçalera Los Deportes, fins que al 1901 encetarà una nova temporada. També 

destaca El Pelotari Cómico (1986) amb el subtítol “periòdic satíric jocós-seriós, 

il·lustrat, setmanal i res més”. 

Durant aquests anys, arreu de l’Estat espanyol va haver-hi dues entitats claus 

que van propulsar l’augment de la pràctica esportiva i, conseqüentment, l’aparició de 

nous mitjans dedicats a cobrir-ne les informacions relacionades: la Unión Velocipédica 

Española (1895) i la Federación Gimnástica Española (1898). Tanmateix, prenen 

especial part del procés els gimnasos de Barcelona, com el de Francisco Solé 

(Torrebadella, 2011: 426). En aquest moment, la premsa esportiva catalana es 

consolidarà i serà gràcies també a d’altres factors, com ara la “diversificació de l’oferta 

i l’aparició de promotors i redactors” (Pujadas i Santacana, 1997: 20).  

Amb el naixement de Los Deportes (1897-1910), revista fundada per Narcís 

Masferrer, s’impulsa la cultura física que va ser acceptada i recolzada pel gimnàs Solé. 

Va començar publicant-se de manera quinzenal i després setmanal, i incorporava 

col·laboracions d’arreu de l’Estat. Amb l’absorció de Barcelona Sport es va culminar 

amb la fundació de la societat Los Deportes que fomentava la pràctica esportiva a 
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l’hora que pretenia rendibilitzar la revista. Segons els estudis de Berasategui, Los 

Deportes ha estat la publicació esportiva decisiva des dels inicis del segle XX, gràcies 

a la qual es van llançar diferents entitats esportives i es van estendre i inculcar els 

valors de l’esport (Berasategui, 2000: 158). La seva evolució va ser gradual fins a 

esdevenir un magazín on va consolidar-se, però amb l’aparició d’El Mundo Deportivo 

pateix una davallada que l’extingirà al 1910. 

Abans però de parlar d’El Mundo Deportivo passem per Vida Deportiva (1903) 

que també va ser influenciat per Narcís Masferrer i es publicava de manera setmanal. 

En el primer número que se’n publica, no es defineixen com a un “periódico crítico [...] 

sino que se propone realizar una labor informativa sobre los deportes de su tiempo, 

automovilismo, ciclismo y esgrima” (Vida Deportiva, 1903: 1). Després de la publicació 

del desè número es va fusionar amb El Cardo de Madrid, que passà a anomenar-se 

Arte y Sport, i Vida Deportiva tindrà com a nom de secció “Los deportes en Cataluña”, 

on es cobriran tots els esdeveniments esportius de la setmana. Serà a partir d’aquest 

any, que les entitats populars i obreres a Catalunya s’afegeixen al món de l’esport, 

“fent propaganda de la cultura física, actitud que va ajudar al creixement de l’entramat 

associatiu de l’esport a tot el territori” (Torrebadella, 2011: 426). 

Enmig d’aquesta demanda social per practicar esport, neix El Mundo Deportivo 

(1906) impulsat per Narcís Masferrer –anteriorment a les files de Los Deportes- i 

Jaume Grau, que n’era el gerent. Les tendències del moment eren l’interès per la 

cultura esportiva, el turisme, el ciclisme, la formació física, la indústria automobilística. 

Amb una tirada de 10.000 exemplars al seu primer any, va consolidar-se gràcies a la 

publicitat, i va arribar tant a esportistes com a seguidors i promotors. Les millores en la 

producció i la innovació es van veure truncades per l’esclat de la guerra a Europa, 

motiu pel qual va haver de reduir les seves pàgines per la desaparició de competicions 

i informacions, així com per la caiguda de ventes. Malgrat tot, va arribar a públics més 

amplis i va modernitzar-se durant la postguerra (Pujadas i Santacana, 2012: 149). En 

la seva primera portada, es sintetitzaven els objectius i els propòsits de la publicació 

del diari: “Uno de los propósitos de llevar a cabo una activa propaganda, 

emprendiendo una campaña seguida, continuada, tenaç y sin desmayos, animando a 

todo el mundo [...] a defender y enaltecer la afición a los ejercicios físicos” (El Mundo 

Deportivo, 1906: 1). Cal remarcar que va ser diari en tant que promotor d’associacions 

i competicions esportives ja des de la seva creació (Pujadas i Santacana, 1997: 26-

28). A partir d’aquesta època neixen els diaris que, segons Torrebadella (2011), van 

contribuir a la popularitat de la premsa esportiva especialitzada: El Mundo Deportivo, 
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Los Deportes, Stadium, El Sport, La Jornada Deportiva, L’Esport Català, La Nau dels 

Esports i La Rambla. 

 

Així doncs, el canvi de segle va significar un enriquiment de la cultura esportiva 

a Catalunya, no només per la consolidació de la premsa especialitzada en aquest 

àmbit, sinó per l’aparició de nombrosos campionats que van esdevenir oficials en la 

primera dècada (Torrebadella, 2011: 427).  

La publicació precedent va ser la revista Stadium (1911-1930) que es definia 

com una revista il·lustrada, tècnica i esportiva, amb el subtítol “Revista selecta 

Ilustrada de Motor, Turismo y Deportes”, dirigida al lector benestant de la Barcelona de 

les primeres dècades del segle XX. A la salutació del primer número feien palesos els 

seus propòsits: “Nos hemos propuesto, en primer término, hacer un periódico bien 

presentado, hasta lujoso si se quiere... por encima de todo nuestro campo de acción 

será el sport, en todas sus manifestaciones, pero al mismo tiempo se extenderá a 

todos aquellos órdenes de la vida social, que tengan con el sport una relación más o 

menos directa” (Stadium, 1911). Sota la direcció de Ricard Cabot es van establir 

diferents seccions: “Sección doctrinal”, “El apostolado del sport”, “Crónica gráfica”, 

“Nuestras sociedades”, “La moda en el sport”, “De sociedad” i “Las industrias del 

sport”. A més, incorporava un suplement independent titulat “Guía del sportman”. 

Stadium es convertirà en l’altaveu dels canvis socials més novedosos i de gran 

capacitat de mobilització popular del segle XX. L'activitat recreativa per al gaudi propi 

donarà pas a l'espectacle que captivarà a les masses de totes les edats, sexe i 

condició (Sáiz i Seoane, 1998: 311). A les competicions ja no només hi assistiran els 

esportistes i els seus acompanyants, sinó que la gent se sentirà identificada amb un 

equip concret o amb un esportista i així és com apareix el públic, i darrera seu el 

negoci (Pernau, 2008). 

Stadium, de la mà d’un dels seus col·laboradors, Josep Elias Juncosa, va 

iniciar les primeres intervencions a favor de la participació d’esportistes catalans als 

Jocs Olímpics d’Estocolm (1912), en la que van prendre part el Sindicat de Periodistes 

Deportius, la Federació de Societats Esportives de Catalunya i la Federació Atlètica de 

Catalunya. D’aquesta manera s’obria el camí cap a la reivindicació de la participació 

olímpica (Elías, 1916: 9). Més endavant, l’any 1914, el mateix Elías Juncosa va iniciar 

la col·lecció Los Sports ajudat per Francisco Sintes, amb el que “apostaven pels 

moviments regeneracionistes de l’esport” (Elías, 1914: 19).  
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 Durant aquesta primera dècada del segle XX, es van crear també altres 

publicacions com El Billar, Ciclisme, Sport Ciclista Català, tots ells de 1912, Diario de 

Sports de 1913, El Sport de 1915, Fútbol i Diari de Sports y de Espectáculos  de 1919 

o Peloteo de 1920. 

Un cop entrats a la dècada dels anys vint, es va dur a terme a Catalunya la 

institucionalització de l’esport en l’esfera pública a través de la Mancomunitat amb la 

creació de la Ponència d’Educació Física (1921), que desenvoluparia una biblioteca 

esportiva i un fons documental sobre esport, entre altres. D’aquesta manera s’iniciava 

l’ensenyament de la cultura física i l’esport a les escoles catalanes, un objectiu que va 

quedar truncar amb l’arribada de la Dictadura (García Herrera, 1991: 114). En aquest 

context destaca La Jornada Deportiva (1921-1925) que naixia com a setmanari i va 

suposar una important renovació periodística i gràfica (Huertas, 1995: 373). Posant-ho 

de manifest, el seu programa quedava palès en dues reivindicacions: “[...] nuestro 

programa abarca, como es lógico, cuanto tienda a educar el espíritu de masas 

deportivas, recordándoles siempre aquellos principios morales sin los cuales el 

deporte fuera algo despreciable propio solamente de brutos o ociosos” (La Jornada 

Deportiva, 1921). En destaquem el seu paper clau en la difusió de totes les iniciatives 

de la Mancomunitat de Catalunya, com ara durant la creació de la Confederació 

Esportiva de Catalunya o la ja esmentada Ponència d’Educació Física. En quant a 

periodicitat, en una primera època les publicacions eren dos cops per setmana amb 

edicions suplementàries segons els esdeveniments. A partir de novembre de 1923 

serà només un cop per setmana, i consta que es van allargar fins l’any 1925.  

Durant aquella època, en l’àmbit del periodisme en general sovintejaven les 

revistes i diaris de caire satíric, en que l’humor i la burla eren les tècniques 

d’informació. En aquest sentit, es publicava Xut! (1922), un setmanari d’humorisme 

esportiu dedicat sobretot al futbol amb un llenguatge col·loquial i que estava ple de 

barbarismes (Pujades i Santacana, 2012: 153). La seva vida es va allargar fins l’any 

1936 en motiu de la Guerra Civil però un cop superada va tornar a editar-se. 

Paral·lelament a la seva publicació, van néixer imitadors com ara Pa-nal (1924), Orsai 

(1924), El safareig deportiu (1925), Sidral deportiu (1925) o La bimba (1926), la 

majoria formats per antics redactors del Xut! (Pujadas i Santacana, 2012: 153). 

Defugint del caire satíric d’aquells anys, apareix Sports (1923-1924) dirigit per 

Josep A. Trabal, Miquel Cabeza i Pere Dalmau, essent el primer setmanari escrit 

íntegrament en català. En la seva primera publicació es fa palesa la voluntat de crear 

una alternança entre els comentaris tècnics i els detalls anecdòtics. La informació era 
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de caràcter multiesportiva però amb un predomini del futbol i en la seva estructura 

tenia corresponsalies a Madrid i a d’altres indrets de l’estranger (Torrent, 1937: 65). 

Seguint la tònica de la Mancomunitat i de l’auge del catalanisme, el 

desenvolupament de la premsa esportiva va esdevenir l’altaveu de la defensa d’un 

model de societat democràtica, republicana i catalanista que va arribar a sectors de la 

població històricament allunyats de la pràctica i l’espectacle de l’esport (Pujadas i 

Santacana, 2001: 144-146). En aquest ambient naixia L’Esport Català (1925-1927), un 

setmanari esportiu que es caracteritzava per un alt predomini crític i literari. Entre els 

noms més destacats a la fila dels redactors hi ha Just Cabot, Joaquim Ventalló, Josep 

Maria Planas i Xavier Regàs, que van manifestar el caire de la publicació: “el nostre 

programa va quedar ja sintetitzat quan escolliríem els mots que formen la nostra 

capçalera” (L’Esport Català, 1925: 1). El seu manteniment es basava en les 

aportacions dels subscriptors, però malauradament no van poder allargar la vida del 

diari més enllà dels dos anys, quan va haver de tancar. La major part de la seva 

redacció es va annexionar a La Nau i es van crear La Nau dels Esports (1929-1930) 

(Berasategui, 2000: 161). 

Durant aquesta segona meitat de dècada segueixen apareixen noves 

publicacions com Catalunya Esportiva (1928-1929),  es definia com una “Revista 

d’informació i propaganda deportiva” (Torrent i Tasis: 1966, 248). De publicació 

setmanal, era bilingüe amb un predomini notori del català. El darrer número que 

existeix a l’arxiu de la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell data del 23 d’agost de 1928 

però Torrent i Tasis en el seu estudi apunten que podria haver-se allargat fins l’any 

següent. Un altre setmanari destacat va ser La Rambla (1930-1935), de definició 

catalanista, fundat per Josep Sunyol i Garriga. Des de la seva creació va estar sotmès 

a censura, multes i retirada d’algunes publicacions. Entre els mesos d’abril de 1930 i 

1931, va canviar el nom de la seva capçalera per La Rambla de Catalunya per evitar 

noves suspensions, amb el subtítol “Esport i ciutadania” (Torrent i Tasis, 1966: 637). 

La seva estructura va variar en nombroses ocasions durant els anys que va estar 

vigent, en que els esports en alguns números prenien tota la rellevància i en d’altres no 

se’ls dedicava cap pàgina. La seva vida es va allargar fins al juliol de 1935, quan el 

general Sánchez Ocaña el va suspendre per les crítiques que s’hi feien a les autoritats 

(Torrent i Tasis, 1966: 638). Aquestes publicacions reflectien, doncs, el protagonisme 

que adquiria l’esport arreu del territori català, també a nivell de la premsa local 

(Torrebadella, 2011: 430). 
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Durant la dècada dels anys 30, amb la Segona República, el teixit associatiu de 

l’esport seguir creixent, però s’acollia en nombroses ocasions a moviments ideològics, 

polítics i culturals. També amb la creació de la Unió Catalana de Federacions 

Esportives (1933) es va contribuir a que les classes populars fossin partícips de 

l’esport i de tots els esdeveniments i competicions que s’organitzaven (Unió Catalana 

de Federacions Esportives, 1934: 10).  

A partir de llavors s’enceta una època convulsa com és la Guerra Civil 

Espanyola (1936-1939) i la dictadura de Francisco Franco que s’allargarà fins al 1975. 

Amb la victòria de les forces fidels al bàndol franquista, només es podia escriure amb 

llibertat fora de les fronteres de l'estat, com ara França amb el Govern de la Generalitat 

a l'exili i, posteriorment, Mèxic quan va acollir milers de catalans, la majoria 

intel·lectuals, que van afavorir l'aparició de noves editorials i revistes de diferents 

àmbits (Gencat.cat, 2012). 

Dels pocs diaris que destaquen durant la primera època i que encara ara es 

mantenen –tot i referir-nos a nivell estatal- és el Marca (1938), que llavors era 

setmanari i s’encarregava de diferents modalitats esportives, com el futbol, el tennis, el 

rugbi americà i els esports de neu. Entrant ja en la dècada dels anys 40, només 

destaquen a Barcelona dues publicacions com la reedició de Vida Deportiva (1943) 

encapçalada per Albert Maluquer i Barcelona Deportiva (1944), dirigida per José 

Zubeldia. En aquesta mateixa dècada també destaca El Once (1945-1968), un 

setmanari de publicació castellana però que mantenia arrels catalanes enmig d’uns 

anys en que estava prohibit escriure en llengua catalana. Dirigit per Valentí Castanys, 

es va mostrar crític amb el Reial Madrid i irònics amb el RCD Espanyol. En aquesta 

línia van allargar-ne la seva publicació fins al 1968 (Cadena, 1992: 47-48). 

El següent llançament va ser Barça (1955-1976), que tenia una missió clara, 

informar única i exclusivament del Futbol Club Barcelona i de totes les seves seccions, 

car que es centraven principalment en el futbol. La seva edició es va allargar quasi vint 

anys i “va arribar a la fi donades les dificultats econòmiques per les quals travessava el 

consell d’administració” (Pujadas i Santacana, 1997: 76-77). 

2.1.2. La televisió i la ràdio 

 

En aquest punt ha d’introduir-se un mitjà que començarà a prendre rellevància 

a totes les llars d’arreu de l’Estat: la televisió, que també contribuirà a l’exercici del 

periodisme esportiu. Les emissions en català comencen a partir de la dècada dels 

anys 60, amb unes primeres programacions regulars a TVE Catalunya al 1964, 
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referents a obres de teatre, programes sobre festes i tradicions per més endavant 

incloure, ja en la dècada posterior, magazins que s’emetran diàriament en llengua 

catalana. Un dels punts claus i també dels més recordats i lloats va ser el primer partit 

de futbol retransmès en català, l’any 1982 a Leipzig, Alemanya (Arxiu de TVE 

Catalunya). La notícia va ser acceptada molt positivament per tots els seguidors del 

FC Barcelona, el contrincant del Lokomotiv. La pressió popular i la feina dels tècnics 

de TVE va aconseguir que el 1982 es pogués gaudir del primer partit de futbol 

comentat en català. Amb 10 minuts al principi de l'emissió sense so, Josep Fèlix Pons i 

J.A. Casanovas van fer arribar un so desconegut però que de seguida es va fer 

familiar als seguidors de l'esport (Puig, 2014). Aquest va ser un gran pas per a la 

llengua catalana a la televisió i paulatinament van retransmetre’s més partits d’altres 

esports com el bàsquet.  

Després d’uns anys sense publicacions destacades a nivell català –sense tenir 

en compte l’aparició d’As (1967), no serà fins entrada la transició democràtica, que es 

crearà Sport (1979). Fundat per Josep Maria Casanovas s’editava a la ciutat de 

Barcelona i va ser el primer en color arreu de l’Estat (Alcoba, 1999: 72). Ja des dels 

seus inicis, Sport es va regir per una línia editorial fidel al Futbol Club Barcelona, amb 

articles d’opinió però també informació d’actualitat. Destacava també pel seu format 

compacte, per les nombroses fotografies a color i per ser publicat en color tots els dies 

de la setmana. Durant els seus primers anys viu alguns canvis en la línia directiva, i 

serà al 1992 quan entrarà a formar part del Grupo Zeta, “el que va suposar un gran 

impuls per al seu creixement i la seva difusió” (Prats, 2004: 14-16). 

Uns anys més tard, i tornant a la televisió, el 10 de setembre de 1983 arriba 

Televisió de Catalunya, tot i que les emissions regulars es van iniciar el mes de gener 

de l’any següent. En un procés paral·lel, es gesta Catalunya Ràdio, que emet el primer 

programa esportiu en motiu del Trofeu Joan Gamper el mes de juliol del 1983, any en 

que es va signar l’acord amb el FC Barcelona per a la retransmissió exclusiva de les 

seccions esportives del club.2 En el cas específic de la ràdio, la primera que va marcar 

competència a la ràdio pública es va fer esperar fins al canvi de segle amb l’aparició 

de Ràdio Associació de Catalunya 1, més coneguda com a RAC1 (2000), que 

retransmet tots els partits de la Selecció Catalana de Futbol, del FC Barcelona, del 

RCD Espanyol i els partits d’Eurolliga i Copa del Rei del equips catalans que hi 

prenguin part (Història de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA.cat). 

                                            
2 CCMA.cat (http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/historia/#1991-1995) 
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Des de llavors, el panorama del periodisme esportiu ha vist néixer altres mitjans 

de comunicació en les diferents vessants, com ara El 9 Esportiu (2002), en l’actualitat 

L’Esportiu. Va ser, en la data del seu llançament, el primer diari esportiu en català des 

de l’inici de la dictadura franquista. Aleshores la informació esportiva en català estava 

normalitzada tant a la televisió com a la ràdio i l’assignatura pendent era la premsa 

escrita. En els seus tretze anys de vida, ha rebut nombrosos reconeixements pel seu 

paper integrador de l’esport amateur dins el panorama dels mitjans en català, sempre 

amb la filosofia del “periodisme rigorós, argumentat, amè, seriós però també irònic” 

(Riera, 2009). 

 

2.2. Teorització dels gèneres periodístics i el pas als cibergèneres 

 

“El periodismo no se enseña, pero se aprende” 

Gabriel García Márquez 

“Solo se enseña donde se aprende y solo se aprende en los diarios”  

Miguel Ángel Bastenier 

 

Si bé l’apartat anterior ens serveix per dibuixar la cronologia de més d’un segle 

de periodisme esportiu a Catalunya, el nostre treball requereix també de l’estudi d’allò 

que omple els diaris, és a dir, les peces que s’hi publiquen i el gènere al que 

pertanyen.  

Les màximes de García Márquez i Bastenier enceten una reflexió prèvia sobre 

les moltes definicions dels gèneres periodístics que es poden prendre com a vàlides, ja 

que són conceptes carregats de matisos i en els que no s’han establert uns criteris 

universals a l’hora de classificar-los.  

Amb l’esclat i l’expansió dels mitjans a internet les diferents concepcions i 

distincions de gèneres s’han accentuat per la irrupció d’un nou concepte, el del gènere 

ciberperiodístic. La plataforma web ha aportat noves maneres d’entendre els gèneres 

clàssics i, tot i que en moltes ocasions n’adoptem la diferenciació amb els 

ciberperiodístics, cal veure quins han estat els canvis que han sofert i fins a quin punt 

podem parlar de cibergènere com a concepte diferent al del gènere clàssic. 

Així doncs, per entendre l’actual panorama en el que conviuen gèneres i 

cibergèneres, cal esbossar quines han estat les teories clàssiques en la definició 

d’aquests conceptes i com s’ha donat l’evolució cap a l’escenari web.  
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2.2.1. Definició de gènere periodístic i la seva classificació 

 
Abans de definir els gèneres periodístics, es van dur a terme estudis al voltant 

dels missatges que es transmetien a través dels mitjans en quant al contingut de les 

peces i també a la seva estructura interna, així com l’estructura global de cada diari. 

Un dels pioners va ser Jacques Kayser (1952), que va crear la teoria classificadora 

amb un mètode hemerogràfic per tal d’analitzar els missatges dels diaris, que més 

endavant es va assumir com a doctrina filològica, que va ser molt útil en les 

valoracions crítiques literàries i lingüístiques. La seva tècnica pretenia revelar què 

comunicaven els diaris per mitjà de les informacions que publicaven als seus articles. 

El mètode es basava en l’observació de la presentació, la ubicació, el titular i la 

compaginació de les peces, tot tenint en compte la línia editorial del diari i la seva 

identitat i en termes generals, també valorava l’estructura sencera del diari, les 

il·lustracions, els anuncis publicitaris i les columnes, és a dir, que prenia com a 

indicadors tant el continent com el contingut (Gomis, 2008: 142-144). 

En aquesta línia, tal i com recull Jaime Andréu a “Las técnicas de anàlisis de 

contenido”, va ser Bernard Berelson (1952) el qui va anar un pas més enllà i va 

desenvolupar una tècnica analítica del contingut dels mitjans, un mètode d’investigació 

per a la descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut de la comunicació. 

Les normes que va establir com a patró analític són: la objectivitat, de manera que els 

resultats puguin ser utilitzats sense haver de sotmetre’ls a verificació; la 

sistematització, per establir unes pautes ordenades que incloguin tots els aspectes 

subjectes d’anàlisi; i la quantificació, que requereix xifrar numèricament la informació 

per poder disposar d’un recompte de totes les unitats i els indicadors que s’hi han 

inclòs (Berelson, 1952: 18).  

Des d’un punt de vista diferent al que aporten Kayser i Berelson, Teun A. van 

Dijk (1980) aborda l’estudi dels gèneres segons la macroestructura i la 

superestructura. La macroestructura exposa els temes que es tracten en una peça, 

mentre que la superestructura determina la forma que pren el discurs i, per tant, en 

quina tipologia s’emmarca. Centrant l’atenció en la superestructura, van Dijk la defineix 

com a un esquema general o estructura global d’organització del discurs, el que li 

permet distingir-ne dos subgrups, el narratiu i l’argumentatiu (van Dijk, 1980: 52). Amb 

aquesta proposta s’obra una nova línia en quant a la classificació dels gèneres i, tot i 

que amb diferències significatives, els autors de la dècada dels anys 80 i posteriors 

seguiran un patró molt semblant. 
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 Com diem, a partir d’aquí les aportacions que segueixen defugen del criteri 

únic de les estructures textuals. En aquest cas recollim l’exemple de José Luis 

Martínez Albertos (1974), que es serveix de més factors determinants per a la distinció 

dels gèneres amb la que anomena la teoria normativa dels gèneres periodístics. 

Aquesta proposta es defineix al voltant de l’extrapolació de la teoria clàssica dels 

gèneres literaris. En el seu primer manual que porta per títol Curso general de 

redacción periodística, publicat al 1974, Albertos afirma que la finalitat dels textos 

periodístics és la d’interpretar, seguint un relat impersonal dels fets i aportant-hi una 

interpretació subjectiva (Martínez Albertos, 1974: 73). Amb aquestes premisses, 

delimita una classificació que pren part de la tradició europea i també de l’anglosaxona 

per acabar determinant l’existència de tres grans gèneres: el gènere informatiu –

informació i reportatge objectiu-, el gènere interpretatiu –reportatge interpretatiu i 

crònica- i gènere d’opinió –article o comentari-. En el mateix camí, Héctor Borrat 

(1989) proposa una classificació semblant emmarcada dins la teoria del sistema de 

textos, estipulant els gèneres en narratiu, descriptiu i argumentatiu, a l’hora que els 

subdivideix per tenir en compte els textos mixtos. Dins dels gèneres narratiu i 

descriptiu se’n desprenen els narratius simples, que responen a les preguntes “què, 

qui, com i on”, i els narratius explicatius, que responen a “com i perquè” (Casasús i 

Ladevéze, 1991: 90). 

Obrint una altra vessant d’anàlisi, comptem amb la teoria dels gèneres 

periodístics de Llorenç Gomis (2008), que n’atribueix l’evolució als canvis en les 

demandes socials. Amb aquesta proposta, tal com ell mateix ho defineix al llibre 

homònim, Gomis estudia la funció del periodisme en la societat i els tipus de 

periodisme i els gèneres que es fan servir als mitjans (Gomis, 2008: 103-108). Amb 

aquestes variables, estableix dues grans tipologies: la informació i el comentari. La 

primera, amb una intenció únicament informativa i expositiva, comprèn la notícia, el 

reportatge, l’entrevista i la crònica, mentre que la segona inclou la crítica, les cartes al 

director, l’article, la columna, l’editorial i la vinyeta (Gomis, 2008: 129-140). 

Amb la voluntat de trencar la línia de teorització tradicional, Josep Maria 

Casasús i Luis Núñez Ladevéze aposten per una teoria moderna (1991) en la que els 

gèneres queden establerts segons la seva estructura i estil, ambdós aspectes 

combinables amb les diferents temàtiques que poden abordar-se en termes de 

contingut. Enmig d’aquesta intenció de canvi, deixaran de banda els criteris que ells 

mateixos defineixen com a tradicionals com ara la lluita entre ‘objectivitat-subjectivitat’ 

per mirar de centrar-se en una nova proposta en la que pren importància la fiabilitat 



 16 

dels textos, la seva validesa i el punt de vista des del qual s’escriu, és a dir, la voluntat 

de l’autor o autora (Casasús i Ladevéze, 1991: 87). 

En sintonia amb Gomis, Fernando López Pan i José Francisco Sánchez (1998) 

estableixen la seva classificació a partir de la funció social que desenvolupen 

cadascun dels gèneres. El primer grup que es determina és el dels gèneres de 

reporterisme, on el criteri per excel·lència és l’actualitat immediata i també el d’autoria 

o intencionalitat. Un segon grup és el de gèneres d’autor, que es caracteritza per la 

visió personal del periodista, traduïda en columnes, col·laboracions i editorials, on 

conflueixen la informació i la interpretació. Una tercera tipologia és la que es planteja 

segons l’àmbit d’especialització de la peça, a partir de la qual es distingeixen la crítica, 

la crònica especialitzada i les peces comparatives. Aquesta proposta respon a una 

visió dels gèneres adaptats als canvis que es van produir a finals de la dècada dels 

noranta, on s’introduïren nous conceptes i terminologies per diferenciar-les de les 

concepcions més tradicionals (López Pan i Sánchez, 1998: 12-36). 

Aquestes aportacions construeixen una base a partir de la qual podem parlar 

dels gèneres de premsa escrita a l’escenari web. Si bé internet naixia fa 25 anys, no 

ha estat fins la darrera dècada quan s’ha estès a una velocitat vertiginosa. Amb 

aquesta nova eina es planteja un nou paradigma que comporta una redefinició de les 

estructures organitzatives i de treball a les redaccions i l’aplicació de noves tècniques 

de redacció, d’edició i de producció en la rutina periodística. A partir d’aquí és clau 

distingir quins han estat els canvis més significatius amb l’esclat i la consolidació de 

l’era digital.  

2.2.2. Canvi de paradigma amb el ‘boom digital’: el ciberperiodisme 

 

El naixement d’internet a principis de la dècada dels anys 90 enceta un nou 

panorama per als mitjans tradicionals, que els condueix a un aprenentatge a marxes 

forçades en termes web. Amb la globalització digital, a partir del canvi de segle, 

sorgeixen noves línies de teorització que centren la seva atenció en els gèneres ja 

migrats a la plataforma online. 

Arrel d’aquesta globalització via web, teòrics com Javier Díaz Noci (2000), 

Ramón Salaverría (2003) o Ainara Larrondo (2007), han optat per donar-li al 

periodisme digital un nom que el diferenciï del periodisme tradicional: ciberperiodisme. 

En aquest sentit, doncs, volen distingir els gèneres que degut a la transmutació a la 

web s’han adaptat a les característiques i les possibilitats que ofereix aquesta 

plataforma.  
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Amb les primeres aportacions que fa Díaz Noci reforcem la idea del canvi del 

paper a la pantalla. Partint de la premissa de que el paper ja no compleix de manera 

eficaç la funció de suport de la informació, l’autor planteja el terme de la ‘disfunció per 

excés’, el que significa que el paper no permet modificar la informació que conté un 

cop impresa i per tant comporta la organització lineal de la informació. En aquest sentit 

reconeix que tant el paper com la pantalla són superfícies planes, malgrat que la 

segona és considerada una interfície on es pot desenvolupar la interacció i la 

multiseqüència. La gran diferència però és que no només compta amb una dimensió 

espacial sinó també temporal que ofereixen unes característiques novedoses (Díaz 

Noci, 2000: 6). En aquesta mateixa línia, hi ha certes peculiaritats que assenyalen 

quatre trets principals a tenir en compte (Salaverría i Sancho, 2007: 2-3): 

a. Navegació en comptes de lectura: els cibermitjans no estan 

dissenyats per tenir oferir una lectura lineal, sinó lliure. 

b. Multimèdia en front a bimèdia: al paper s’identifiquen dos codis a 

l’hora de comunicar, que són el textual i l’icònic, mentre que al cibermitjà 

s’inclouen imatges –fixes o en moviment- i sons.  

c. Profunditat en comptes d’extensió: la premsa escrita sempre ha 

comptat amb la limitació del paper, mentre que el disseny ciberperiodístic 

és una opció molt més elàstica donades les seves característiques 

hipertextuals.  

d. Arquitectura en front al disseny: amb la maduració dels 

projectes, els mitjans digitals han tingut més present la navegabilitat i la 

rapidesa de les seves webs.  

Tot plegat però té les seves contraindicacions, certs aspectes que han de tenir-

se en compte, sobretot a l’hora de procurar per l’extensió dels textos, que ara han 

d’adequar-se al mateix disseny de la web, als scrolls i han de ser més curts, 

aproximadament 25 línies (Díaz Noci, 2000: 7). Seguint el plantejament que fa Díaz 

Noci, el text digital és més profund que llarg i compta amb una complexitat que pot 

variar segons els elements que inclogui: material complementari, gràfics, documents 

relacions, informacions prèvies o declaracions (Darnton, 1999), que acaben formant 

capes que trenquen amb la lectura tradicional, lineal i tancada.  

Així doncs, havent fet una breu aproximació al que és el canvi del paper a la 

pantalla, cal desgranar els factors que conformen la nova era de l’escriptura digital i 

que es prenen com a base per entendre l’estructura dels nous mitjans a internet: la 

hipertextualitat, la multimedialitat i la interactivitat. 
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En primer lloc, la hipertextualitat és la característica que trenca amb la 

unilinealitat que sol aclaparar els mitjans tradicionals. Els enllaços tenen una funció 

clarament organitzadora i jerarquitzadora i posseeixen funcions retòriques que 

possibiliten la navegació i són els que suporten tota l’estructura del text (Díaz Noci, 

2004: 12-13). Els criteris hipertextuals inclouen els nodes i els enllaços, que entre ells 

formen coherència intranodal –del node en si mateix-, internodal –de la unitat sencera- 

i hiperestructural –de la macroestructura textual- (Díaz Noci, 2000: 3, segons Martin 

Engebretsen). 

Per una altra banda, la multimedialitat és la combinació dels ja anomenats 

nodes textuals a partir de la qual s’aconsegueix l’itinerari que crea el relat. La dimensió 

típicament textual que s’ha obtingut tradicionalment amb el paper pren un gir de 360 

graus i ofereix noves possibilitats en quant a la integració de més nodes, ja siguin 

textuals, visuals, sonors o audiovisuals (Díaz Noci, 2000: 4). 

I en quant a la interactivitat, és la possibilitat de crear un intercanvi de 

missatges entre l’usuari i el públic a través de la interfície. Se’n distingeixen diferents 

tipus, segons recull Salaverría al llibre Redacción periodística en internet (2005): de 

transmissió, de consulta, conversacional i de registre. La interactivitat de transmissió 

és la més bàsica, que consisteix en activar o cancel·lar una emissió; la de consulta es 

produeix de manera bidireccional, en els que l’usuari pot escollir entre diverses 

possibilitats a més a més de poder activar o cancel·lar l’emissió; la conversacional pot 

ser bidireccional o multidireccional, i el lector pot ser receptor i emissor de missatges; 

la de registre es dóna quan un mitjà permet registrar informació dels usuaris i adaptar-

la als seus continguts i al seu format. Del concepte general de la interactivitat se n’han 

derivat nombrosos debats en el si de l’àmbit de la seva investigació. El que remarca 

Díaz Noci en el seu treball La interactividad y el periodisme online (2006) és que la 

interactivitat juga un paper important en la personalització del continguts i en la 

multilateralitat de la comunicació que se’ns planteja al panorama digital. 

Al voltant dels elements explicats, i d’acord amb Salaverría (2005), el periodista 

haurà d’aprendre a combinar els tres aspectes a l’hora de comunicar a través 

d’internet. Els factors hauran de confluir i culminar en una sola plataforma les tres 

vessants tradicionals de fer periodisme: l’escrit, el sonor i l’audiovisual. Amb aquest 

panorama doncs, el periodista –assumint el rol de ciberperiodista-, haurà de crear un 

missatge completament nou adaptant-se a les possibilitats informatives que se li 

ofereixen a la plataforma digital, deixant enrere les antigues possibilitats que s’oferien 

en la resta de mitjans: 
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Taula 1. Característiques dels mitjans, possibilitats comunicatives 

|| Font: Ramón Salaverría. Elaboració pròpia 

 

 Així és com els cibermitjans es plantegen un repte comunicatiu al voltant 

dels tres aspectes definits per tal d’aconseguir crear un llenguatge multimèdia que 

permeti dissenyar aquesta vessant del periodisme a la xarxa, a través de la 

combinació del text, el so, les imatges –ja siguin fixes o en moviment- i les infografies.  

Car que a priori podem creure que els gèneres periodístics han sofert una gran 

transformació en la seva migració a la plataforma web, un cop estudiades les teories 

clàssiques i les noves aportacions d’autors de la darrera dècada, tot apunta a que els 

canvis rauen més en el continent de les informacions que no pas en el contingut de 

cada peça. 

Un cop fet l’estudi de l’evolució de les diverses teories i del pas al 

ciberperiodisme, cal saber reconèixer com es tradueixen els gèneres en els diferents 

tipus de peces periodístiques. Per tant, prenem com a mostra els gèneres següents: la 

notícia, la crònica, l’article d’opinió i la columna. Aportarem les definicions dels gèneres 

periodístics entesos en la premsa escrita i, tanmateix, des de l’òptica del 

ciberperiodisme. 

2.2.2.1. Notícia, gènere informatiu 

 

Una de les definicions clàssiques d’aquest gènere, la que apunta Emil Dovifat, 

que entén la notícia segons una sèrie de factors com són la utilitat i el valor que té per 

al receptor, el tractar-se d’un fet noticiós, acabat de transmetre i ser comunicat. Afirma, 

doncs, que la notícia és la comunicació sobre fets nous sorgits en la lluita per 

l’existència de l’individu i de la societat  (Dovifat, 1964: 51-52). Una altra aportació és 

la que fa José Luis Martínez Albertos, que defineix la notícia com un fet vertader, inèdit 

o actual, d’interès general, que es comunica a un públic massiu un cop la informació 

ha estat recollida, interpretada i valorada (Martínez Albertos, 1974: 37). 

Per altra banda, i des d’una vessant més sociològica, Llorenç Gomis (2008) 

assegura que la notícia no es defineix segons les seves característiques ni la seva 
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estructura, sinó per l’efecte que produeix en el lector, ja que el més important és que 

tant el periodista com el lector s’exaltin (Gomis, 2008: 126). 

 

En aquest cas, la definició i les característiques que detallen Sabés i Verón 

(2008), són molt més concises. La notícia és el gènere informatiu bàsic en el que 

s’aborden els fets de manera narrativa i descriptiva, amb un text clar, concís i directe 

en el que es treballa l’actualitat més estricta (Sabés i Verón, 2008: 33). Les 

característiques que ens permeten classificar un fet com a noticiable són, doncs 

(Sabés i Verón, 2008: 50): 

a. Si es tracta d’un fet actual: les dinàmiques de producció són molt 

exigents i les noticies queden obsoletes en un breu període de temps; 

b. Si és un fet impactant o rellevant: els fets que afecten a grans 

grups de persones solen ser d’un alt interès; 

c. Si afecta el factor proximitat territorial: quan un fet és proper als 

ciutadans que consumeixen la informació del mitjà de comunicació; 

d. Si es tracta d’un fet conflictiu: de lluites entre ciutadans, 

col·lectius o institucions; 

e. Si és un tema estrany o novedós: quan un esdeveniment té 

aquestes característiques fa que els consumidors el tinguin en compte; 

f. Si és d’interès per al mitjà de comunicació: es publicaran 

aquelles informacions que els atorguin prestigi i mantenir un cert grau 

d’influència sobre la societat. 

 

Una noticia, per tant, haurà d’incloure tots aquests elements si vol definir-se 

com a tal. En termes d’estructura (Sabés i Verón, 2008: 53) es fa servir el concepte 

piràmide invertida, començant amb les dades més importants i acabant amb les dades 

menys rellevants, per ordre: conjunt d’elements de titulació –avanttítol, títol i subtítol- i 

cos de la notícia –lead i la resta de paràgrafs-: 

a. Titulació: són tots aquells elements que presenten els aspectes 

més rellevants de la notícia. Els titulars es redacten de manera directa, dient 

el que ha passat, amb una connotació afirmativa i positiva (Gomis, 1991: 

29). 

b. Lead: és la part de la notícia que té les dades més rellevants –

les imprescindibles-, responent a les sis W (who, qui; what, què; where, on; 

when, quan; why, perquè; how, com). El que haurà de complir el lead és 
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(Benavides i Quintero, 2004) la brevetat, l’ordre estricte per rellevància, 

l’explicació i no l’enumeració, eliminar obvietats, oferir el context de les 

xifres i impactar l’atenció del consumidor. 

c. Cos: són els paràgrafs que desenvolupen la informació que es 

planteja al lead. El cos de la notícia (De Fontcuberta, 1980: 30) ha de tenir 

les dades que expliquen i amplien el lead, l’explicació de les dades enmig 

d’un context determinat i un material secundari de menor importància que 

serveixi de complement.  

 

En ciberperiodisme, la notícia segueix essent un gènere clau enmig d’un 

ambient en el que les seves característiques textuals es veuen modificades pel context 

digital (Salaverría, 2005: 146). Els nous trets d’aquest gènere a la web són: 

a. Títol – enllaç: a banda de mantenir la funció de destacar allò més 

rellevant, permet incloure-hi l’enllaç que permet desplegar tota la 

informació en un node secundari. 

b. Datació exhaustiva: donat el context multitemporal els mitjans estan 

obligats a datar de manera precisa totes les notícies. 

c. Fragmentació hipertextual: la norma implantada respon a un node 

superficial a la pàgina d’inici o la portada de la secció i el text complet 

en un node secundari. 

d. Paràgraf de connexió o sumari: en el primer nivell, on es troba el títol-

enllaç, hi apareix un paràgraf que avança algunes dades de la notícia. 

e. Enllaços documentals: el cos de la notícia inclourà aclariments a través 

d’enllaços. 

Aquests exemples (Salaverría, 2005: 147-149) fan palesos els canvis de les 

notícies en la llar digital, que no n’alteren la seva essència però sí generen una nova 

concepció en les rutines de producció i redacció de les mateixes.  

2.2.2.2. Crònica, gènere informatiu 

 

La crònica és el relat d’una història d’actualitat en què la narració dels fets 

s’enriqueix amb l’anàlisi, la interpretació i la visió professional del periodista (Martínez 

de Sousa, 2003: 38). 

Amb aquesta definició se’ns planteja la controvèrsia sobre la seva 

ambivalència: la informació dels fets es barreja amb les interpretacions del periodista, 

els que ens portaria a emmarcar la crònica dins els gèneres híbrids. Amb tot, les 
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diferents definicions establertes al voltant de la crònica ens aportaran les 

característiques que aquest gènere recull d’una i altra vessant.  

 

Per José Luis Martínez Albertos, la crònica presenta una doble finalitat: la d’un 

text narratiu que presenta uns fets alhora que n’aporta una valoració interpretativa, 

amb un estil ambigu entre el periodisme informatiu i el periodisme d’opinió. La defineix 

com a la narració d’una notícia amb certs elements valoratius que han de ser 

secundaris respecte al relat del fet que l’origina (Martínez Albertos, 1983: 361). En 

aquest sentit, reconeix que pot ser considerada un gènere literari desenvolupat dins el 

periodisme, d’acord amb Héctor Borrat, que afirma que és un text redactat en estil 

lliure i que es caracteritza per l’ús de recursos literaris (Borrat, 1989: 112).  

Segons Llorenç Gomis, la crònica és un gènere que el periodisme ha usat com 

a relat en el que el cronista participa en l’esdeveniment que narra com a testimoni, no 

sempre imparcial, fet que el lector accepta (Gomis, 2008: 163). 

Per altra banda, Susana González (1991) defineix la crònica com un gènere 

que se serveix de la narrativa per elaborar un relat sobre un fet, caracteritzat per 

quatre condicions: evocar el succés que es vol destacar, ordenar les dades importants, 

donar el to adequat per atreure al lector i agregar comentaris personals del periodista 

(González, 1991: 37).  

Una altra de les definicions que destaquem, i una de les més detallades, és la 

que ofereixen Leñero i Marín (1986). La crònica és l’exposició i la narració d’un 

esdeveniment en l’ordre en que es desenvolupa i la seva característica principal és la 

de transmetre la informació essencial i les impressions de l’autor –cronista-. Es tracta 

doncs, d’una recreació de l’espai en el que ha esdevingut el fet en qüestió (Leñero i 

Marín, 1986: 43). És considerat un gènere híbrid en tant que se’n distingeixen diferents 

tipologies: 

a. Crònica informativa: l’aportació es limita a la informació sense 

emetre cap tipus d’impressió o opinió. 

b. Crònica opinativa: la informació al voltant del fet es barreja amb 

les impressions de l’autor testimoni. 

c. Crònica interpretativa: el cronista aporta principalment les seves 

pròpies interpretacions i algunes dades essencials.  

 

Més concretament en l’àmbit del periodisme esportiu, seguint les explicacions 

de Joaquín M. Marín (2000), la crònica esportiva és considerada com la narració d’un 
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fet de forma continuada que permet certa llibertat a l’hora de descriure els 

esdeveniments esportius, com ara l’aportació d’informació sobre la ciutat on es 

desenvolupen. En aquesta línia, apunta Marín, la crònica permet prendre’s certes 

llibertats literàries i aportar diferents visions sobre una activitat esportiva, sempre i 

quan compleixi amb el codi ètic i deontològic del periodista. Aquest gènere permet, 

tanmateix, afegir valoracions respecte a l’actuació individual dels jugadors (Marín, 

2000: 243-244).  

Com a gènere ciberperiodístic, se’n distingeixen subgèneres que entre ells 

presenten característiques molt dispars (Salaverría, 2005: 150-157): 

a. Crònica en directe: utilitzades generalment per la narració 

d’esdeveniments en directe, adaptant el format dels mitjans 

audiovisuals del ‘minut i resultat’. En molts casos es tendeix a la 

utilització d’un llenguatge col·loquial amb trets d’oralitat. 

b. Crònica d’última hora o flash: ha estat una de les modalitats que més 

rellevància ha pres en els darrers anys, de la qual se’n deriven dos 

tipus, les hard news –d’importància baixa o mitjana- i les breaking news 

–informacions d’última hora, de gran importància-. 

 

Veient ambdues definicions, i d’acord amb l’afirmació de Guillermo López 

García (2003), la crònica contraresta la impersonalitat dels gèneres informatius amb la 

presència del cronista, i en termes de ciberperiodisme la veu personal segueix sent 

recognoscible (López García, 2003: 485-490), que n’és l’essència, malgrat els canvis 

que es produeixen en la migració.  

 

2.2.2.3. Columna, gènere d’opinió 

 

En els seus orígens, la columna era l’espai restant entre dos blocs o columnes 

del diari, en el que s’incorporaven opinions sobre algun fet d’actualitat (Parratt, 2007: 

140). La mateixa autora recull al seu treball que el seu naixement podria atribuir-se a 

Hermann Wagener, periodista del segle XIX, quan a Alemanya es denominaven 

articles curts, condensats i reduïts a l’exposició dels fets (Dovifat, 1964: 135). El seu 
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equivalent als diaris d’Amèrica del nord era la columna del dia, la que s’anomena 

precursora de la columna actual3. 

 

Una de les definicions més completes que encara ara podem considerar 

vigents és la de Leñero i Marín (1986), que defineixen la columna com un text que té 

una periodicitat i un lloc fixes, amb un títol general i permanent que informa i comenta 

alhora un o diferents successos (Leñero i Marín, 1986: 256). En aquest sentit doncs, 

en destaquen les següents característiques (Leñero i Marín, 1986: 257-258): 

a. Nom fixe: un títol identificatius amb una capçalera enunciativa del 

tema que es desenvoluparà. 

b. Lloc fixe: situada en un pàgina concreta, sempre a la mateixa secció 

del diari. 

c. Periodicitat: sol establir-se una determinada periodicitat de 

publicació, havent-n’hi de diàries, setmanals i mensuals. 

d. Autoria: algunes són institucionals, sense firma; les de major interès 

són les que estan reconegudes per un autor, quan llavors és 

d’autoria invariable. 

e. Presentació uniforme: és diferent a la resta de peces del diari però 

igual a si mateixa en totes les seves publicacions, és a dir, la 

mateixa extensió, mateixa pàgina o secció i tipus de lletra, trets que 

la faran identificable als lectors. 

f. Temes habituals: implica una especialització periodística, que pot 

anar des de problemes polítics a assumptes internacionals, o bé 

esdeveniments esportius, culturals, etc.  

En la mateixa línia d’aquests dos autors, recollim l’aportació de Juan 

Gargurevich (1982): “Columna es un artículo de lugar y periodicidad fijos de 

publicación, firmado, con título general igualmente habitual a modo de identificación, 

que expresa opiniones personales sobre personas o eventos determinados y que sirve 

también de complemento de información (Gargurevich, 1982: 219)”. Al voltant del seu 

contingut, Evelio Tellería apunta que el material de les columnes compta amb l’estil 

personal que li dóna cada columnista, un simple comentari personal basat en 

informacions que també s’hi recullen (Evelio Tellería, 1986: 58). 

                                            
3 S. F. Parratt apunta en el seu treball Géneros periodísticos en prensa (2007) que a principis 
dels anys 20 del segle passat, als Estats Units, Walter Winchell, va popularitzar-ne el seu ús 
amb un estil personal, sovint lligat a l’exposició de la vida privada de personatges públics. 
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Per altra banda, i des d’una concepció ben diferent, Martín Vivaldi entenia la 

columna com un tipus de crònica interpretativa i valorativa de fets noticiables de 

qualsevol temàtica (Martín Vivaldi, 1998: 140). 

Ja en termes de tipologia prenem el treball de Parratt, que elabora una 

classificació que respon a la seva concepció de l’exercici periodístic a l’Estat espanyol 

(Parratt, 2007: 142): 

a. Columna d’actualitat: aquella en la que el columnista opina sobre 

qüestions d’actualitat immediata. 

b. Columna personal: en la que l’autor fa servir un estil personal per 

opinar de temes menys recurrents. 

Dins dels diferents tipus de columnes que poden trobar-se en premsa escrita, 

com a objecte del nostre treball prendrem l’aportació que fa Pedro Paniagua (2002) al 

voltant del columnisme esportiu digital. Destacant la igualtat amb la seva publicació en 

paper, assegura que només se’n poden apreciar algunes diferències en termes de 

disseny i emplaçament de les pàgines i remarca que, com hem vist en anteriors 

gèneres, l’essència dels seus orígens segueix vigent. Citant a Jaume Campmany, 

Paniagua destaca el següent: “Llama la atención del lector hacia acontecimientos 

especiales y ofrece elementos de juicio para que el público medite, reflexione o abra 

los ojos ante una realidad que en principio no se ve muy claramente (López Hidalgo, 

1996: 65)”. Paniagua és contundent i assegura que la columna esportiva no és més 

que una translació perfecta del paper a la pantalla (Paniagua, 2002: 84).  

En l’àmbit digital, segons Salaverría i Cores (2005), la columna que es publica 

en paper no veurà cap canvi en la seva publicació a internet. Malgrat tot, hi ha 

columnes que només es publiquen a la web i són els exemples on es troben les 

característiques dels gèneres ciberperiodístics, el que ambdós autors anomenen 

weblog: una columna personal que es publica de manera independent sense relació 

amb cap mitjà, sempre complint amb les característiques tradicionals de la columna 

(Salaverría i Cores, 2005: 179). 

2.2.2.4. Article, gènere d’opinió 

 

Una de les primeres definicions que recollim al voltant del gènere de l’article 

d’opinió ens arriba d’Emil Dovifat (1964), al que anomenava article de fons, donat que 

és un gènere més extens que l’editorial, amb una estructura pensada en mantenir 
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l’interès del lector fins al final i una llibertat estilística total, sense concretar si està o no 

signat (Dovifat, 1964: 130). Jacques Kayser, per la seva banda, concretava la definició 

d’aquest gènere com a article signat, nom que venia donat per l’aparició de la firma 

d’un col·laborador extern que presta el servei i es fa responsable d’allò que escriu 

(Kayser, 1964: 52). 

Més endavant, seria Gonzalo Martín Vivaldi (1998) qui hi afegiria que es tracta 

d’un escrit de contingut ampli i de formes diverses, que interpreta i valora un fet o idea 

de transcendència (Martín Vivaldi, 1998: 176). El mateix autor obria al voltant d’aquest 

gènere una discussió sobre on devien emmarcar-se aquest tipus de peces, bé dins els 

gèneres literaris o bé dins els gèneres periodístics: “Género ambivalente que unos 

estiman como ‘periodismo mayor’ y otros como ‘literatura menor’. Y que no es ni lo uno 

ni lo otro. Es periodismo literario o literatura periodística. O, como dijo González 

Ruano, es el ‘auténtico género literario característico de nuestra generación’. Como 

contrapunto a esta tesis, también se ha dicho que el periodista-escritor es más 

genuinamente periodista que el periodista informador (Martín Vivaldi, 1998: 176)”. 

Definit com a gènere subjectiu per antonomàsia, denota les posicions polítiques 

del periodista i de les empreses periodístiques, ocupant-se d’enjudiciar els fets 

d’interès (Leñero i Marín, 1986: 287). D’aquesta definició se’n deriven dos tipus segons 

els mateixos autors: 

a. Article editorial: es fa càrrec de les notícies més importants del 

moment, amb un llenguatge personal –allunyat de la 

institucionalitzat-, amb un estil molt marcat. 

b. Article de fons: s’encarrega d’emetre les interpretacions, opinions i 

judicis de l’articulista sense que sigui necessari lligar-ho a l’actualitat 

més recent; la temàtica va des de la història a la política, passant 

per la religió, la societat, l’educació, etc. 

 

Anys més tard, prenent la denominació d’article d’opinió, també es defineix com 

a la resposta que un mitjà dóna després de les notícies, la veu de l’opinió i de les 

idees, tal com recull Gomis (2009), ja que la notícia és estímul i la opinió és resposta, 

la interpretació d’allò que ha passat amb la finalitat de dir què ha passat, oscil·lant 

entre el present i el futur, passant d’una interpretació a una altra (Gomis, 2008: 70-71). 

De fet, tal i com recull María De La Fuente (2009), la finalitat de l’article d’opinió és la 

d’argumentar al voltant d’una qüestió (Santamaría i Casals, 2000: 134-135), treballant 
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sobre idees i obtenint conseqüències socials, culturals o polítiques (De La Fuente, 

2009: 211). 

 

Ja enmig del panorama digital, segons Salaverría i Cores (2005), plantegen 

que els gèneres d’opinió com és l’article són els que més han desaprofitat les 

possibilitats de la web en el seu trasllat al nou escenari. Tot i que cal tenir en compte 

que la primera dècada de vida dels cibermitjans les peces eren una còpia de la seva 

versió en paper, en els darrers anys s’han explotat molt més les opcions de la 

plataforma web, com ara les interaccions amb els lectors a través de comentaris. 

Tanmateix, s’ha pres com a model una estructura que no necessàriament ha de ser 

lineal, donades les possibilitats que ofereixen els enllaços i la construcció de nodes 

(Salaverría i Cores, 2005: 177-178).  Els qui compleixen més amb els factors definitoris 

de l’escriptura i el llenguatge web són els mitjans ciberperiodístics, que segueixen les 

‘normes’ de la xarxa i les inclouen en les seves bases (Salaverría i Cores, 2005, 178). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Estudi de cas 

  

Tal com es plantejava a la part introductòria d’aquest treball, amb la proposta i 

la realització d’un estudi de cas dels diaris esportius més llegits a Catalunya, pretenem 

arribar a extreure conclusions de les hipòtesis que s’han exposat, per donar resposta a 

totes les preguntes i fer un dibuix de quina és la situació actual del periodisme esportiu. 

A continuació es detalla el disseny de la metodologia per tal d’aplicar-la a la mostra 

seleccionada.  

3.1.1. Definició i nivell de la recerca 

 
Per complir amb la voluntat d’analitzar el periodisme esportiu en paper i el 

ciberperiodisme esportiu, farem servir dos models de recerca diferents per dur a terme 

un anàlisi tenint en compte dues vessants: la quantitativa i la qualitativa. 

En un primer pas, definim la recerca seguint un model exploratori, “el que 

s’efectua sobre un tema o un objecte poc conegut o estudiat” (Arias, 1999: 19), perquè 

considerem que els estudis que s’han desenvolupat fins al moment al voltant del 

ciberperiodisme no es centren únicament en l’àmbit esportiu, sinó que ho enfoquen 

des d’un punt de vista molt més genèric. Aquest model respon a la vessant quantitativa, 

que ens permetrà veure quina diferència hi ha entre un mateix diari segons la seva 

versió i també establir una comparació amb altres diaris. 

Tanmateix, farem servir un model descriptiu en tant que s’analitzaran els dos 

diaris en les seves dues versions –en paper i digital- i es tindran en compte diferents 

indicadors i variables a l’hora d’analitzar-los.  

Aquesta recerca s’estableix per arribar als objectius exposats a la part 

introductòria d’aquest treball, i parteix de les preguntes següents: 

- Es pot constatar un aprofitament de les possibilitats de la Web 2.0 per parts 

dels mitjans esportius online? 

- Quines opcions d’interactivitat tenen els usuaris (comentaris, difusió, etc.)? 

- Es fa un bon ús dels hipertextos (són enllaços propis o externs, amplien 

informació, etc.)? 

- Els continguts s’adeqüen al suport multimèdia? 

- S’està apostant per una duplicitat de costos? 

- Com és el procés d’actualització de les peces? 
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3.1.2. Disseny de la recerca 

 

Per dur a terme aquesta recerca emprarem dos talls metodològics, el 

quantitatiu i el qualitatiu, que “difereixen en l’estratègia que es fa servir per a la 

recollida i anàlisi de la informació” (Cea, 2012: 23). 

En primer lloc, farem servir la metodologia de tall quantitatiu per poder dur a 

terme un anàlisi del nombre de peces de gènere informatiu i de gènere d’opinió dels 

dos diaris escollits, en les dues versions. El recull de la informació es fa de forma 

numèrica i objectiva, i l’anàlisi d’aquesta informació es tradueix en dades estadístiques 

que permeten quantificar una realitat (Cea, 2012: 25). 

En segon lloc, farem servir la metodologia de tall qualitatiu, per veure quins 

elements predominen en l’àmbit del ciberperiodisme i quines es traslladen al suport en 

paper, i viceversa. Aquest mètode recull la informació d’una manera més flexible i 

seguint un procés interactiu que es va desenvolupant a mida que s’avança en la 

investigació, i culmina amb un anàlisi interpretatiu de les dades, per exemple en forma 

de paraules, imatges o d’altres elements que siguin rellevants (Cea, 2012: 25).  

Tot plegat s’aplicarà a la mostra que es detalla a continuació, on s’estudia 

l’univers i la població per tal de dissenyar i seleccionar la mostra que farem servir per 

dur a terme la part pràctica d’aquest treball. 

3.1.3. Selecció i disseny de la mostra 

 

L’univers4 d’aquest estudi engloba tots els diaris esportius en paper i en versió 

digital de l’Estat espanyol, que conformen l’entramat del periodisme i el 

ciberperiodisme esportius.  

A l’hora de detallar la població5, busquem els diaris en paper més llegits a les 

dades del darrer Baròmetre de Catalunya, el resum acumulat dels mesos de febrer a 

desembre de 2014: 

                                            
4 Univers: és el conjunt de persones, objectes, sistemes o successos, finits o infinits, als que 
pertany la població i la mostra d’un estudi en estreta relació amb les variables i el fragment 
problemàtic de la realitat, que és matèria d’investigació (Carrasco, 2009: 236). 
5 Població: és el conjunt de tots els elements als quals es refereix la investigació, totes les 
unitats de mostra (Fracica, 1988: 36). 
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Gràfic 1. Rànquing de mitjans impresos, acumulat 2014 

|| Font: Baròmetre de Catalunya. Elaboració pròpia 

 

Les dades que s’extreuen d’aquest gràfic determinen que El Mundo Deportivo, 

Sport i Marca són els diaris esportius més llegits a Catalunya. Malgrat que el 

Baròmetre ofereix les dades més representatives per a tenir en compte en aquest 

treball, no recull quins són els diaris digitals esportius més llegits. 

És així com ens dirigim a les dades del darrer Estudi General de Mitjans a 

Espanya, que ens presenta els resultats del suport digital i del suport en paper: 

 
Gràfic 2. Rànquing de mitjans a Internet, novembre 2014 

|| Font: EGM. Elaboració pròpia 
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Gràfic 3. Rànquing de mitjans impresos, novembre 2014 

|| Font: EGM. Elaboració pròpia 
 

És així com, prenent de referència els resultats que recullen els gràfics de 

l’EGM, establim com a mostra6 de l’anàlisi els diaris digitals esportius més llegits: 

Marca.com –de repercussió a tot l’Estat- i Sport.es –amb repercussió a Catalunya-. 

Aquesta mostra serà intencional, ja que segueix un procediment no probabilístic i 

s’estableix segons els criteris de cada investigador (Arias, 1999: 24). La periodització 

de la mostra es centra en la setmana del 27 d’abril al 3 de maig de 2015, prenent com 

a dia de la mostra el 28 d’abril de 2015. 

Ambdós procediments s’expliquen en el següent apartat, en el qual es 

dissenyen les taules que reflecteixen totes les variables que es tenen en compte a 

l’hora de fer el recompte i l’anàlisi de les peces. 

 

3.1.4. Recollida i anàlisi de dades 

  

El disseny i l’estratègia de la recerca per recollir i analitzar les dades de la 

mostra es durà a terme prenent de base diferents taules tipus creades segons 

anteriors estudis i tesis que han abordat l’àmbit dels mitjans de comunicació 

tradicionals i també els cibermitjans. 

En primer lloc dissenyem les taules que reflectiran el recompte del tall 

quantitatiu a internet. Segons les dades de l’estudi d’Outbrain7, les millors hores per 

                                            
6 Mostra: és un subconjunt representatiu d’un univers o població (Morles, 1994: 54). 
7 http://www.media-tics.com/noticia/4234/Medios-de-Comunicacion/Cual-es-el-mejor-momento-
en-cada-pais-para-publicar-contenido-online.html 
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publicar a internet són les 9h, les 14h i les 23h, i és a partir d’aquí que es fa el 

recompte per franges horàries, per veure’n també el flux d’actualització. En aquesta 

graella es compten els gèneres més publicats8: notícies, cròniques, columnes, articles, 

fotonotícies9, vídeonoticies10i breus11. El total reflectirà l’acumulació de totes les peces 

publicades al llarg del dia. 

 
 Taula 3. Graella tipus tall quantitatiu, suport digital 

|| Elaboració pròpia 
 

La següent taula que dissenyem és la que correspon al recompte quantitatiu en 

paper que recull: notícies, cròniques, columnes, articles, fotonotícies i breus. Això ens 

permetrà comparar els resultats d’un mateix diari en les seves dues versions. 

 
Taula 4. Graella tipus tall quantitatiu, suport en paper 

|| Elaboració pròpia 

                                            
8  S’escullen els gèneres que s’han estudiat al marc teòric i s’hi afegeixen, fotonotícia, 
vídeonoticia i breu perquè són els gèneres que segueixen amb una major presència. En el cas 
del suport en paper no es contempla la opció de la vídeonoticia. 
9 Fotonotícia: és un gènere basat en una fotografia a la que se li afegeix un text complementari 
(Castellanos, 2003: 39). 
10 Vídeonoticia: ho definim com un gènere basat en un vídeo al que se li afegeix un text breu. 
11 Breu: article curt que en poques línies ofereix una informació d'escàs interès o d'última hora 
(TERMCAT). 
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A l’hora de dissenyar la taula tipus per al tall qualitatiu en suport digital, 

elaborem una taula que permeti abordar tots els trets hipertextuals, multimèdia, 

interactius i textuals. 

Per elaborar una graella completa, prenem d’exemple el model que presenta 

Claudia Favaretto a la tesi doctoral “La evolución de los ciberdiarios deportivos en el 

escenario web” (2014), que recull els trets referents a la titulació i als atributs 

informatius. Pel que fa als elements hipertextuals, recollim la proposta metodològica de 

Carlos Toural (2006), definim les variables d’adequació 12 , jerarquització 13 , 

aprofundiment14 i comprensió15, així com en fem una categorització segons si són 

enllaços interns o externs. 

 En el que refereix als elements multimèdia hi incloem el so, la imatge en 

moviment i la imatge fixa i la infografia16 (Vigdis i Ricard, 2010: 10). També prenem 

com a model l’aportació de María Sánchez-González i Jaime Alonso a “Propuesta 

metodológica para el análisis de las tecnologías de participación en cibermedios” 

(2012), en el que fan especial èmfasi a les eines d’interacció que ofereixen els mitjans 

online. En quant als atributs, s’hi inclouen elements com l’entradeta17 el desglossat18, i 

també el paraigua19, el titolet20, el destacat21, la fitxa tècnica22, el flash 23i els espais 

dedicats a la publicitat. 

 

 

                                            
12 Adequació: la distribució hipertextual de continguts respon a un criteri d’associació d’idees 
(García de Torres i Pou Amérigo, 2003: 74). 
13 Jerarquització: la organització de l’hipertext assegura el periple lògic i intuïtiu de l’usuari per 
l’edició en xarxa per mitjà de l’agrupació d’enllaços similars (Toural, 2006: 1634). 
14 Aprofundiment: acosta a l’internauta a les fonts originals o bé ofereix dades contextuals 
(Toural, 2006: 1635). 
15 Comprensió: l’estructura hipertextual ha de ser entesa per l’usuari, que coneix el destí dels 
hipervincles abans del ‘clic’ i és conscient de l’itinerari web. 
16 Infografia: és una eina del llenguatge que per mitjà d’imatges i textos transmet el missatge 
que volem comunicar (Ramírez, 2005). 
17 Entradeta o lead: és el primer paràgraf de la informació que reuneix les dades principals: qui, 
què, on, quan, per què i com (Sabés i Verón, 2008: 54-55).  
18 Desglossat: article breu que acompanya al principal que tracta el mateix tema amb més 
profunditat (Sabés i Verón, 2008: 55). 
19 Paraigua: element que funciona com a avanttítol a la part superior d’una pàgina, a vegades 
acompanyat d’algun element gràfic (Sabés i Verón, 2008: 67). 
20 Titolet: petit element de titulació que apareixen en el propi cos de la informació que busquen 
que la noticia es talli per donar un descans al lector (Sabés i Verón, 2008: 68-69). 
21 Destacat: són caixes de text que apareixen destacades en una pàgina i que permeten fer una 
composició a mode de resum les principals idees del text (Sabés i Verón, 2008: 68). 
22 Fitxa tècnica: és un requadre en el que es resumeixen alguns elements de les informacions; 
molt utilitzat en les cròniques esportives (Sabés i Verón, 2008: 68). 
23 Flash: és un element de titulació col·locat a la capçalera, com un avanttítol de dues línies que 
permet realitzar un resum complet dels elements de titulació (Sabés i Verón, 2008: 68). 



 34 

HIPERTEXT 
Adequació Sí/No 
Jerarquització Sí/No 
Aprofundiment Sí/No 
Comprensió Sí/No 
Enllaços interns Sí/No 
Enllaços externs Sí/No 

MULTIMÈDIA 
Àudio Sí/No 
Imatge Sí/No 
Vídeo Sí/No 
Infografia Sí/No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics Sí/No 
Fòrums de discussió Sí/No 
Comentaris a les peces Sí/No 
Enquestes Sí/No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí/No 
Newsletter Sí/No 
Compartir/publicar peces Sí/No 
Agregar/marcar peces Sí/No 

TITULACIÓ 
Títol Sí/No 
Avanttítol Sí/No 
Subtítol Sí/No 

ATRIBUTS 
Data Sí/No 
Entradeta Sí/No 
Desglossat Sí/No 
Peu de foto Sí/No 
Paraigua Sí/No 
Titolet Sí/No 
Destacat Sí/No 
Fitxa tècnica Sí/No 
Flash Sí/No 
Publicitat Sí/No 
Altres Sí/No 

 
Taula 5. Graella tipus tall qualitatiu, suport digital 

|| Elaboració pròpia 
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Pel que fa a l’anàlisi de les peces en paper prenem el mateix model, prescindint 

dels atributs que són exclusivament digitals, com els elements multimèdia, i fent 

especial èmfasi als elements més comuns de la premsa escrita. 

 

TITULACIÓ 
Títol Sí/No 
Avanttítol Sí/No 
Subtítol Sí/No 

ATRIBUTS 
Data Sí/No 
Entradeta Sí/No 
Imatge Sí/No 
Peu de foto Sí/No 
Infografia Sí/No 
Publicitat Sí/No 
Paraigua Sí/No 
Titolet Sí/No 
Destacat Sí/No 
Desglossat Sí/No 
Fitxa tècnica Sí/No 
Flash Sí/No 
Publicitat Sí/No 
Altres Sí/No 

 

Taula 6. Graella tipus tall qualitatiu, suport en paper 

|| Elaboració pròpia 

 

Un cop definides i dissenyades les taules, s’aplicaran a la mostra escollida per 

tal de donar resposta a les preguntes plantejades en aquest estudi de cas. L’anàlisi, 

doncs, està dividit en dues fases: una primera que ens permetrà veure la tendència 

quantitativa en la publicació a internet i en paper, que donarà pas a una segona part 

en què es farà un anàlisi qualitatiu exhaustiu per veure com és la migració de peces 

d’un suport a un altre. 
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3.2. Anàlisi dels diaris Marca i Sport 

 

Seguint les pautes estipulades a la metodologia, presentem les graelles que fan 

referència al recompte de les versions digitals i les versions en paper, en primer lloc 

les de Marca.com i Marca amb les corresponents valoracions de cadascuna, i el 

mateix patró amb Sport.es i Sport.  

3.2.1. Anàlisi quantitatiu 

 

A l’anàlisi quantitatiu, com hem indicat anteriorment, es marquen unes hores 

determinades, en les que s’ha fet seguiment de la publicació i actualització de la xarxa 

a cada secció del diari en la seva versió digital. Per altra banda, en el cas de la versió 

en paper, es mostra el recompte de les peces de totes les seccions. Ambdós resultats 

es compararan per veure el flux d’actualització de la pàgina web i com es tradueix el 

número de peces d’un suport a un altre. 

3.2.1.1. Marca.com i Marca 

 

 
Taula 7. Recompte de peces publicades a Marca.com, 28/04/2015 

|| Elaboració pròpia 

 

En el cas del diari Marca.com, la peça més publicada és la notícia (102), quasi 

el doble que l’article (57), que guarda una petita distància amb la crònica (47), mentre 

que peces com la vídeonoticia i la fotonotícia (12) són més publicats que la columna 
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(2), que és la més escassa. En un segon terme observem que els gèneres informatius 

(161) s’emporten el major nombre de publicacions, duplicant el número de peces 

corresponents als gèneres d’opinió (59). 

Tal i com s’observa a la taula, la franja amb el nombre de publicacions més 

elevat és a les 9h (110) en el còmput total –i concretament en tots els gèneres per 

separat-, seguida de la franja de les 14h (65) i les 23h (45). 

Aquesta tendència demostra que a Marca.com, el procés d’actualització de les 

peces té una tendència decreixent: al matí és quan s’afegeixen més peces i a mida 

que passen les hores es va disminuint el gruix d’actualització, i malgrat que la franja de 

les 23h és la que més trànsit acumula és en la que s’afegeixen menys continguts. 

  

 
Taula 8. Recompte de peces publicades a Marca, 28/04/2015 

|| Elaboració pròpia 

 

En l’anàlisi de l’exemplar de Marca destaca que el gènere més publicat és el 

breu (20), seguit de la notícia (16) i l’article (13). Amb menys diferència segueixen la 

fotonotícia (6), la columna (5) i la crònica (2) com a gèneres menys publicats. Amb 

aquestes dades observem que els gèneres informatius (44) és publiquen en més 

quantitat que els gèneres d’opinió (18), igual que en el cas digital. 

 

Respecte a la versió web destaca l’alt nombre de breus que es publiquen: 

mentre que a la versió digital s’aposta per la publicació de notícies, al paper es donen 

les informacions actuals en gènere breu. Els breus donen la informació de manera 

molt més resumida només destacant-ne una dada, mentre que a la web es construeix 

tota la peça amb tota la informació i contextualització. Això respon a qüestions d’espai, 

ja que en paper la paginació va lligada a cada secció i també als blocs publicitaris. 
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Cal apuntar també que les columnes són el gènere menys cultivat en ambdós 

suports, una deficiència que es veu contrarestada amb la publicació àmpliament més 

nombrosa dels articles d’opinió. El mateix passa amb les cròniques, que tenen molta 

més presència a la web que no pas a la versió impresa, una diferència que accentua 

també la desproporció d’un suport amb un altre. 

 

3.2.1.2. Sport.es i Sport 

 
Taula 9. Recompte de peces publicades a Sport.es, 28/04/2015 

|| Elaboració pròpia 

 

En el cas d’Sport.es, la notícia (119) torna a ser el gènere més publicat amb 

una àmplia diferència respecte al segon, l’article (25). Amb menys diferència, 

segueixen la crònica (16), la vídeonoticia i la fotonotícia (8) i la columna (1). Si ho 

analitzem segons la categoria d’informació o d’opinió, observem que els gèneres 

informatius (143) ocupen la major part de les publicacions, respecte als gèneres 

d’opinió (25). 

Com havíem observat al cas anterior, es reafirma la franja de les 9h (78) amb la 

major quantitat de peces publicades, i una tendència decreixent que es demostra amb 

el total de continguts que es publiquen a les 14h (38). En aquest cas però la franja de 

les 23h (52) torna a despuntar amb un augment de les publicacions. 
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Això demostra un millor aprofitament de les hores de màxim trànsit a les 

plataformes digitals, una aposta que, com vèiem anteriorment, no es fa des de 

Marca.com.  

 
Taula 10. Recompte de peces publicades a Sport, 28/04/2015 

|| Elaboració pròpia 

 

En el cas d’Sport, el gènere més publicat torna a ser la notícia (25) seguida del 

breu (14) i l’article (14). Amb una diferència poc acusada segueixen la columna (11), la 

crònica (9) i la fotonotícia (8). Veient aquest recompte, es reiteren els gèneres 

informatius (56) com als més publicats comparat amb els gèneres d’opinió (25), tal i 

com hem vist en la seva versió digital. 

 

Destaca respecte a la versió digital l’aparició de publicacions del gènere breu, 

que com hem vist a Sport.es, les informacions, dades i resultats es donen en format 

notícia. Per qüestions de paginació i d’espai, a la versió impresa s’aposta clarament 

pel gènere breu, en el que es destaca la dada més rellevant de cada notícia i es 

presenta en forma de breu. 

Cal remarcar la falta de publicació de columnes al web, que es veu 

contrarestada amb una aposta més ferma per aquest gènere en la versió impresa. En 

canvi, en el cas de la crònica i l’article la diferència no és tan accentuada. 

 

Amb aquestes darreres aproximacions, hem pogut observar les tendències dels 

diaris digitals i impresos segons les seves apostes, que clarament es decanten en 

favor de la publicació de gèneres informatius com la notícia, els breus, les fotonotícies i 

les vídeonotícies i les cròniques, deixant en un segon terme les columnes i els articles 

d’opinió, amb molta menys presència. 
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Un cop dut a terme l’estudi de tall quantitatiu, establim com a mostra per a la 

vessant qualitativa un total de quatre peces de cadascun dels mitjans, corresponents a 

una notícia, una crònica, una columna i un article –un total de 16 peces- per tal de fer-

ne un anàlisi de tots els trets característics i establir una comparativa entre ambdues 

versions. 

3.2.2. Anàlisi qualitatiu 

 

Les peces de la mostra s’han analitzat seguint tots els indicadors que apareixen 

a la taula tipus segons el suport i en cadascuna d’elles s’han destriat i assenyalat 

seguint una llegenda que fa més visual la distinció dels diferents elements. Tot seguit 

es mostren els dos exemples, el primer en el cas digital i el segon en el cas imprès. 

 

 
 

Imatge 1. Exemple d’anàlisi qualitatiu digital 

|| Font: Marca.com. Elaboració pròpia 
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Imatge 2. Exemple d’anàlisi qualitatiu en paper 

|| Font: Marca. Elaboració pròpia 
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3.2.2.1. Marca.com i Marca: 

PEÇA 1. Notícia Marca.com: 
“José Sepulcre dimitió como presidente del Elche” 

HIPERTEXT 
Adequació No 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió No 
Enllaços interns No 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge No 
Vídeo Sí 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter No 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol Sí 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto No 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat Sí 
Altres No 

Taula 11. Anàlisi notícia Marca.com: “José Sepulcre dimitió como presidente del Elche” 

|| Elaboració pròpia 
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El primer que destaca negativament de la notícia analitzada a Marca.com 

(vegeu annex, peça 1) és la falta de profunditat en termes d’hipertextualitat. En cap 

dels vuit paràgrafs de la peça no hi trobem cap tipus d’enllaç que ampliï la informació 

en una segona capa, ni a nivell intern ni a nivell extern. Per tant, la inexistència 

d’hipertext es tradueix en un nul aprofundiment pel que fa als fets, no fa cap nova 

aportació ni tampoc amplia la navegació. 

En termes de multimedialitat tampoc se’n pot extreure una valoració positiva, ja 

que de quatre possibilitats d’explotar els avantatges multimèdia, n’aprofita el vídeo, un 

element que no es pot trobar a les edicions en paper i que, per tant, demostra un punt 

fort en quant a l’adaptació i l’aprofitament de la plataforma web. 

Pel que fa a la interactivitat, hi trobem tres eines diferents que faciliten la 

interacció i la participació de l’usuari. Una d’elles és la possibilitat d’afegir comentaris a 

les peces, el que permet al lector donar la seva opinió sobre els continguts o obrir un 

debat amb la resta de lectors. Una altra són els botons per compartir-ho o mencionar-

ho a xarxes, una eina que amplia les possibilitats d’interacció dels continguts del diari i 

que implica la tercera eina, la de compartir-ho a través del correu electrònic. 

Ja centrant-nos en els atributs, només es fan servir els elements de titulació a 

la part superior de la peça, i dins el cos de la notícia no s’hi inclou cap tipus d’element 

que permeti respirar al text. L’únic atribut que destaca entre el vídeo i el cos de la 

notícia és un bàner de publicitat sobre apostes del mateix diari.  
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PEÇA 2. Notícia Marca: 
“Sepulcre se va, el Elche respira” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta Sí 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat Sí 
Desglossat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 12. Anàlisi notícia Marca: “Sepulcre se va, el Elche respira” 

|| Elaboració pròpia 

La notícia que tracta el mateix tema a Marca (vegeu annex, peça 2) és a mitja 

pàgina, amb l’altra meitat ocupada per la imatge que l’acompanya i el seu 

corresponent peu de foto. En quant als elements de titulació, cal destacar que no hi 

apareix avanttítol, però sí un doble subtítol que remarca dues idees importants de la 

informació. El cos de la notícia inclou un titolet i un destacat que fan més atractiva la 

disposició del text, tot i que no s’hi afegeix cap altre element que permeti aportar més 

dades. 

 

En aquest cas, el redactat de la notícia és de diferent autoria d’un suport amb 

un altre, però malgrat tot es pot establir una comparativa entre ambdues peces. En el 

cas digital hem vist que no s’aprofiten les eines d’hipertextualitat que ofereix el web i 

en canvi a la versió impresa es potencien més les diferents eines de que es disposa. 

Aquests primers exemples ens permeten començar a traçar les línies i les tendències 

d’aquest mitjà en les seves dues versions i veure si es mantenen en els diferents 

gèneres que hem escollit. 
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PEÇA 3. Crònica Marca.com: 
“El Valencia golea como y cuando quiere” 

HIPERTEXT 
Adequació Sí 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió Sí 
Enllaços interns Sí 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge No 
Vídeo Sí 
Infografia Sí 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter No 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia Sí 
Desglossat No 
Peu de foto No 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica Sí 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 13. Anàlisi crònica Marca.com: “El Valencia golea como y cuando quiere” 

|| Elaboració pròpia 
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La crònica de Marca.com (vegeu annex, peça 3) es presenta com una total 

antítesi a l’anterior peça digital analitzada. Malgrat que només hi trobem un enllaç -de 

tipus intern-, s’adequa al contingut de la peça i es fa comprensible en relació a la 

informació del cos del text. El tret més positiu a destacar d’aquesta peça són els 

elements multimèdia, que aporten un format molt ric amb cinc vídeos que resumeixen 

els gols de l’equip guanyador, una infografia amb les alineacions i fins a dues fitxes 

tècniques que suposen una ampliació de les dades de la peça. 

En termes d’interacció i participació es mantenen els trets que hem apuntat 

anteriorment en el cas de la notícia, ja que trobem habilitades les opcions de compartir 

a través de xarxes socials o correu electrònic, a més de la possibilitat d’interactuar 

amb la opció dels comentaris. Destaquem en aquesta línia que al final del cos de la 

crònica s’especifica el perfil de Twitter de l’autor, a través del qual s’obra una nova via 

de comunicació i d’interacció lector-autor. 

Pel que fa als atributs, presenta la data i l’hora com en totes les peces de la 

web de Marca.com i una entradeta que aporta la informació més important de la peça, 

així com la infografia i les fitxes tècniques esmentades. 

 

PEÇA 4. Crònica Marca: 
“Parejo vuelve por donde solía” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta Sí 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua Sí 
Titolet Sí 
Destacat Sí 
Desglossat Sí 
Fitxa tècnica Sí 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 14. Anàlisi crònica Marca: “Parejo vuelve por donde solía” 
|| Elaboració pròpia 
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La crònica de Marca (vegeu annex, peça 4) es presenta en una pàgina sencera 

a sis columnes. Si ens fixem en els elements de titulació, observem que no hi ha 

avanttítol, però en canvi sí que apareix a la capçalera un paraigua que recull el resultat 

del partit entre València i Granada. El títol s’emmarca sota la imatge i el seu peu de 

foto i damunt d’un subtítol que recull fins a tres idees destacades de la informació. 

Aquesta peça, així com en el cas anterior, compta amb molts altres atributs que 

ofereixen un format i una disposició completa a nivell visual i també de continguts. La 

crònica compta amb un desglossat que amplia les dades del València, mentre que el 

destacat, més breument, dóna dades del Granada. Inclou també tres fitxes tècniques: 

una que presenta les qualificacions que li dóna l’autor a cada jugador, qui va ser 

l’àrbitre del partit, quines targetes van xiular-se i els gols que es van encaixar; la 

segona fa recompte de rematades, córners, fores de joc i faltes comeses; i finalment 

una tercera amb l’ampliació de més dades sobre les actuacions dels jugadors. Malgrat 

tot, el text només inclou un titolet, que apareix a la darrera columna i destaca un altre 

tema a tractar. 

En aquest cas, com en l’anterior, la crònica web i la crònica impresa són 

d’autors diferents, però la disposició de la peça en un i altre suport s’ha dut a terme 

tenint en compte els diferents elements de que disposa cada plataforma. La versió 

digital aporta al lector una visió extra de com va ser el partit i els gols que es van 

celebrar amb els vídeos, i la versió impresa dóna totes les dades necessàries i a més, 

inclou valoracions del joc individual de cada futbolista en forma de fitxa que també ho 

fan molt més amè i intel·ligible. 
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PEÇA 5. Columna Marca.com: 
“El Villarreal, ante una sequía preocupante” 

HIPERTEXT 
Adequació Sí 
Jerarquització Sí 
Aprofundiment Sí 
Comprensió No 
Enllaços interns Sí 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter No 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol Sí 
Subtítol No 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto Sí 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat Sí 
Altres No 

Taula 15. Anàlisi columna Marca.com: “El Villareal, ante una sequía preocupante” 

|| Elaboració pròpia 
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Ja en el gènere d’opinió, recollim la columna de Marca.com (vegeu annex, peça 

5) i el primer que en destaquem a diferència de les altres peces d’aquest diari digital és 

que inclou fins a tres elements hipertextuals dins el text, uns enllaços interns que 

amplien la informació que al cos de la peça només s’anomena, com són els 

enfrontaments amb diferents equips. Aquests enllaços compleixen la funció 

d’aprofundiment perquè recuperen, com dèiem, dades i resultats que en el text no es 

mencionen. 

En termes de multimedialitat, només en destaquem la imatge –amb el seu 

corresponent peu de foto-, que s’emmarca al principi de la peça. No s’inclou doncs, 

cap altre tipus d’element multimèdia. 

En quant a interacció i participació, recordem que Marca.com ofereix a totes les 

seves peces les opcions de compartir a través de diferents xarxes socials i també via 

correu electrònic, així com habilita un espai per als comentaris i opinions dels seus 

lectors i seguidors. En aquest cas no es detalla cap xarxa social lligada a l’autor de la 

peça, com si s’oferia a la crònica anterior. 

Pel que fa als atributs, destacar que els elements de titulació es redueixen a 

l’avanttítol i al títol, sense un subtítol que ampliï o presenti cap tipus d’informació. A 

banda de la imatge anteriorment esmentada, només s’hi incorpora un bàner de 

publicitat sobre la secció d’apostes del mateix diari digital. 
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PEÇA 6. Columna Marca: 
“Lo que queda del Villareal” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol No 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta No 
Imatge No 
Peu de foto No 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua Sí 
Titolet No 
Destacat No 
Desglossat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 16. Anàlisi columna Marca: “Lo que queda del Villareal” 

|| Elaboració pròpia 

Malgrat tractar-se del mateix autor, la columna de Marca (vegeu annex, peça 6) 

no és igual a la publicada a la web. A priori en destaquem la falta d’avanttítol i subtítol, 

però sí que ofereix un paraigua amb el nom fixe de la columna. 

A l’hora d’analitzar els altres atributs, trobem que no hi ha cap tipus d’aportació 

extra com imatges, infografies ni desglossats, només inclou la fotografia de l’autor al 

costat del títol de la peça i de la columna. L’únic que destaquem és l’estil de la lletra, 

que hi afegeix un estil negreta als noms més importants. 

El fet que no tingui atributs a analitzar demostra que és una peça senzilla i 

breu, que no disposa d’un espai significatiu a la pàgina del diari, ja que només se li 

reserva una columna estreta. 
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PEÇA 7. Article Marca.com: 
“Honda tiene otro problema” 

HIPERTEXT 
Adequació Sí 
Jerarquització No 
Aprofundiment Sí 
Comprensió Sí 
Enllaços interns Sí 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter No 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol Sí 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto No 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 17. Anàlisi article Marca.com: “Honda tiene otro problema” 

|| Elaboració pròpia 
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L’article de Marca.com (vegeu annex, peça 7) destaca perquè inclou dues 

imatges que obren la peça i acompanyen, una al cos de titulació i l’altra amb 

l’entradeta. 

En aquest cas trobem dos enllaços en el cos de la peça que donen peu a 

l’ampliació d’informacions sobre els esportistes que s’hi anomenen. Al tractar-se d’un 

article, podem dir que són enllaços que s’adeqüen al tema que es tracte i que a més el 

fa més comprensible oferint informació de context. 

En quant als elements multimèdia només se’n poden destacar les imatges que 

s’han esmentat anteriorment. Cal dir que no s’hi inclou cap altre tipus d’element que 

suposi un valor afegit per a l’article. 

Ja en quant a elements d’interactivitat, es mantenen els que presenta 

Marca.com en les diferents seccions de la seva web, que permeten connectar amb les 

xarxes socials com Twitter, Facebook, Google+ o bé el correu electrònic, així com 

l’espai habilitat per tal que els usuaris puguin escriure-hi les seves impressions. 

Pel que fa als elements de titulació, presenta un conjunt complet amb avanttítol, 

títol i dos subtítols, aquests darrers oferint dues informacions destacades del tema que 

s’abordarà al llarg de l’article. Respecte als atributs, només se’n pot destacar un titolet 

que permet separar l’últim paràgraf del cos del text, és a dir, el tema principal d’un 

tema secundari. 

En conseqüència, podem dir que no s’han aprofitat les capacitats multimèdia de 

la plataforma, ja que només s’hi han inclòs dues imatges i no s’ha donat cabuda a cap 

imatge en moviment o altres atributs com podrien ser infografies o desglossats. 
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PEÇA 8. Article Marca: 
“Honda tiene otro problema” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta Sí 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat Sí 
Desglossat Sí 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 18. Anàlisi article Marca: “Honda tiene otro problema” 

|| Elaboració pròpia 

L’article de Marca (vegeu annex, peça 8) és el mateix que apareix publicat a la 

versió web, per tant, partim d’una mateixa base per fer-ne l’anàlisi en suport imprès. 

El primer que analitzem són els elements de titulació, en que es mantenen el 

titular i els dos subtítols però no s’hi inclou l’avanttítol. Tot i això, hi ha punts forts en 

aquesta versió, amb els que la peça digital no compta. 

El primer que cal destacar és el suport de dues imatges dels dos protagonistes 

de l’article, dos pilots d’un mateix equip de motos. El text base és el mateix que a la 

web i manté el titolet que en separa el darrer paràgraf. A més, inclou un destacat amb 

la declaració d’una font a la que se li dóna veu a l’article i un desglossat amb tres parts 

diferenciades que aporten informació de més pilots, i la foto de mida reduïda d’un 

d’ells. 

Així doncs, el format i els atributs que presenta aquesta peça demostren que 

s’han aprofitat les possibilitats que ofereix la versió impresa, al contrari de la seva 

versió digital, que no ha explotat totes les eines de que es disposa per ampliar-ne la 

profunditat. 

 



 54 

En línies generals, el diari Marca.com destaca per una bona gestió i 

aprofitament de les eines de la seva pàgina web en els diversos aspectes que s’han 

abordat des d’aquest anàlisi. La vessant que menys s’ha treballat és la de la 

hipertextualitat, que podria haver creat un discurs més ampli i més complet aportant 

enllaços i creant nous nodes. A nivell de multimedialitat, hem vist la inclusió tant 

d’imatges com de vídeos que donen un valor afegit a cada peça, sempre tractant-se 

d’elements coherents i lligats amb el que s’explica a la peça. I en darrer terme, pel que 

fa a la interactivitat, en totes les seccions es manté un mateix patró que ofereix les 

mateixes eines a cada peça a la que s’accedeix, variant només aquelles en les que 

l’autor hi afegeix el seu perfil de Twitter personal. 

 

Per altra banda, també a mode de conclusió, Marca destaca també per un bon 

ús dels elements de que disposa aquest suport. A excepció de la columna, les peces 

com la crònica, la notícia i l’article són exemples d’un ús òptim de les possibilitats que 

ofereix el paper, incloent-hi imatges, infografies, fitxes tècniques i desglossats. 
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3.2.2.2. Sport.es i Sport: 

 
PEÇA 9. Notícia Sport.es: 

“25 años de F1 en Montmeló” 
HIPERTEXT 

Adequació No 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió No 
Enllaços interns No 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter Sí 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol Sí 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto Sí 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 19. Anàlisi notícia Sport.es: “25 años de F1 en Montmeló” 
|| Elaboració pròpia 
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En el primer anàlisi de la notícia d’Sport.es (vegeu annex, peça 9) observem 

que no s’exploten les oportunitats de la hipertextualitat, i el text no ofereix cap tipus de 

connexió a través d’enllaços, per tant no en podem valorar cap aspecte. 

Pel que fa a als elements multimèdia, en destaquem únicament la imatge 

institucional que es presenta obrint la notícia -amb el pertinent peu de foto-. 

Per altra banda, en termes d’interacció i participació, Sport.es ofereix eines 

diverses i sempre les trobem ubicades en una barra a la part lateral dreta, que inclou: 

els botons de xarxes socials com Twitter, Facebook, LinkedIn i Google+, a més d’un 

botó que permet compartir-ho en altres xarxes; a diferència de Marca.com, ofereix la 

possibilitat de subscriure’s al newsletter també a través d’un botó RSS24; un altre 

element que en destaca és la opció de votar –amb una valoració d’una a tres estrelles- 

el contingut de la peça; i finalment ofereix també les opcions de comentar la notícia, 

enviar-la per e-mail o donar l’ordre d’imprimir-la. 

Ja centrant-nos en els elements de text, veiem que presenta un titular complet, 

amb avanttítol, títol i subtítol. El cos de la notícia però, no té cap tipus d’atribut que 

permet ser analitzat més enllà d’atorgar un estil negreta a les paraules clau. No 

incorpora doncs cap titolet, destacat o desglossat, així com tampoc cap bàner de 

publicitat. 

  

                                            
24 RSS: de l’anglès Really Simple Syndication, és una eina que serveix per a compartir 
contingut web i dinfondre’n la seva actualització als usuaris que hi estiguin subscrits 
(http://www.rssboard.org/rss-specification). 
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PEÇA 10. Notícia Sport: 
“Barcelona se suma a la fiesta del 25º aniversario” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta No 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat Sí 
Desglossat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 20. Anàlisi notícia Sport: “Barcelona se suma a la fiesta del 25º aniversario” 

|| Elaboració pròpia 

La notícia en la versió impresa d’Sport (vegeu annex, peça 10) s’obra la 

paginació amb una imatge de l’esdeveniment i es tracta d’una versió reduïda de 

l’edició digital. Els titulars compten amb un títol a dues línies i un subtítol de tres línies, 

sense incloure avanttítol. 

Pel que fa als atributs del cos de la notícia, no se’n distingeixen elements que 

separin el text, com podrien ser titolets o desglossats, però sí que s’hi inclouen en una 

segona columna dos destacats que donen importància a dues dades de la peça. En 

aquest cas, respecte a la versió digital, es fa un millor aprofitament de les eines que 

ofereix el suport imprès. 
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PEÇA 11. Crònica Sport.es: 
“Titan Desert: Oscar Pereiro, favorito en apuros” 

HIPERTEXT 
Adequació No 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió No 
Enllaços interns No 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter Sí 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol Sí 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto Sí 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 21. Anàlisi crònica Sport.es: “Titan Desert: Oscar Pereiro, favorito en apuros” 

|| Elaboració pròpia 
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Com en l’anterior cas digital, la crònica d’Sport.es (vegeu annex, peça 11) no fa 

cap tipus d’aprofitament de les possibilitats hipertextuals que ofereix el suport web, el 

que es tradueix en un text sense nodes i que no es serveix de les eines com els 

enllaços per construir una segona capa d’informació. 

Per altra banda, ja parlant d’elements multimèdia, només hi trobem una imatge 

amb peu de foto. Tractant-se d’una crònica hi haurà opcions d’oferir un vídeo a mode 

de resum de l’etapa o bé una infografia amb els resultats de la mateixa. 

Pel que fa a les opcions d’interactivitat, tornem a trobar la barra a la part lateral 

dreta de la peça, on hi ha tots els botons anteriorment detallats que permeten que 

aquesta crònica pugui ser compartida a xarxes o a través de correu electrònic, així 

com també dóna la opció als lectors de fer-ne una valoració amb l’eina de votació o bé 

la oportunitat d’escriure’n comentaris al respecte. 

Ja en qüestions de titulació, observem que compta amb els tres elements de 

titulació, l’avanttítol, el subtítol i el títol, que en el seu conjunt ofereixen una presentació 

completa de la crònica. En quant al cos de la peça, només trenca la monotonia del text 

l’aplicació de l’estil negreta en algunes paraules que l’autor vol destacar, però no se 

serveix de cap altre element que permeti respirar al text. 
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PEÇA 12. Crònica Sport: 

“Pereiro dibujó la etapa de Pla de Beret de 2005” 
TITULACIÓ 

Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta Sí 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua Sí 
Titolet No 
Destacat Sí 
Desglossat Sí 
Fitxa tècnica Sí 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 22. Anàlisi crònica Sport: “Pereiro dibujó la etapa de Pla de Beret de 2005” 
|| Elaboració pròpia 

La crònica d’Sport (vegeu annex, peça 12) no és la mateixa que la seva versió 

en digital malgrat ser del mateix autor. En aquest cas els elements de titulació que se’n 

distingeixen són el títol a dues línies i un subtítol que n’amplia la informació, a més 

d’un paraigua situat a la capçalera. 

En quant al cos de la peça, en destaquem la fitxa tècnica que permet saber 

quins han estat els resultats dels cinc primers classificats de l’etapa. Tanmateix, entre 

la primera i la segona columna s’hi inclou un destacat que aporta informació sobre un 

dels participants de la prova, mentre que a la part inferior, entre la tercera i la quarta 

columna, s’hi afegeix un desglossat amb informació concreta sobre un dels equips 

mixtes. A més, a la part central es presenta una imatge de la primera etapa amb el peu 

de foto pertinent. 

Si es compara la versió impresa amb la versió digital, en el suport en paper es 

fa un millor aprofitament de les opcions que ofereix en quant a format i estructuració de 

la peça. A la web no s’hi inclouen elements que permetin ampliar la informació, eines 

que sí s’inclouen al paper i que fan molt més amena la lectura i, a més, aporten molta 

més informació al lector. 
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PEÇA 13. Columna Sport.es: 
“¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?” 

HIPERTEXT 
Adequació No 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió No 
Enllaços interns No 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter Sí 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol No 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta No 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto Sí 
Paraigua No 
Titolet No 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 23. Anàlisi columna Sport.es: “¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?” 

|| Elaboració pròpia 
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La columna d’Sport.es (vegeu annex, peça 13) es presenta com un text 

uniforme, estructurat en un únic paràgraf. En la línia de les anteriors publicacions 

digitals analitzades, no presenta cap tipus de treball hipertextual, el que empobreix el 

text i la informació que ofereix. 

En termes de multimedialitat, observem que s’hi inclou a la part inferior una 

fotografia del protagonista de la columna –amb el peu de foto- i a la part posterior una 

imatge de l’autor de la peça. No s’hi inclou, per tant, cap altre element que potenciï les 

opcions multimèdia de la plataforma digital. 

Per altra banda, destaquem els elements d’interacció, que compleixen el patró 

que s’ha esmentat en la notícia i la crònica d’aquest mateix diari: botons de xarxes, 

comentaris i votació, a més de la possibilitat d’enviar-ho mitjançant el correu electrònic 

i l’activació de la xarxa RSS. El que cal destacar és que s’ofereix l’enllaç al compte de 

Twitter de l’autor, el que fomenta el debat i les aportacions per part dels lectors i 

estableix una interacció directa lector-autor. 

En quant als elements de titulació, només hi incorpora el títol a dues línies, 

sense avanttítol que presenti el tema i tampoc subtítol que n’ampliï la informació. Ja en 

quant als atributs, veiem que no se n’incorpora cap, una tendència que s’ha mantingut 

en les altres publicacions digitals que hem analitzat. 
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PEÇA 14. Columna Sport: 
“¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol No 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta No 
Imatge Sí 
Peu de foto No 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat No 
Desglossat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 24. Anàlisi columna Sport: “¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?” 
|| Elaboració pròpia 

En aquest cas, la columna d’Sport (vegeu annex, peça 14) és la mateixa que es 

publica a la web sense cap tipus de modificació pel que fa al contingut, i dista poc en 

termes de titulació, format i atributs. 

En primer lloc, els elements de titulació es mantenen: el títol és el mateix, no 

s’especifica el nom fixe de la columna i no s’ofereix avanttítol ni subtítol. El text es 

manté en un bloc uniforme, només amb un titolet en negreta que obra la columna, però 

que no compleix la funció de dividir el text en blocs per deixar que respiri. 

Malgrat tot, incorpora un element que no hem trobat en cap altra de les peces 

analitzades, que és el nom d’usuari de Twitter de l’autor –i director del mitjà- 

especificat a la part superior. Destaquem també positivament que s’hagi afegit una 

imatge entre el títol i el cos de la peça. 
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PEÇA 15. Article Sport.es: 
“El Guardiola más defensivo” 

HIPERTEXT 
Adequació No 
Jerarquització No 
Aprofundiment No 
Comprensió No 
Enllaços interns No 
Enllaços externs No 

MULTIMÈDIA 
Àudio No 
Imatge Sí 
Vídeo No 
Infografia No 

INTERACCIÓ 
Correus electrònics No 
Fòrums de discussió No 
Comentaris a les peces Sí 
Enquestes No 
Altres mecanismes d'interacció en xarxes socials Sí 
Newsletter Sí 
Compartir/publicar peces Sí 
Agregar/marcar peces No 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol Sí 

ATRIBUTS 
Data Sí 
Entradeta Sí 
Infografia No 
Desglossat No 
Peu de foto Sí 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 25. Anàlisi article Sport.es: “El Guardiola más defensivo” 

|| Elaboració pròpia 
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L’article d’Sport.es (vegeu annex, peça 15) es presenta en un text de deu 

paràgrafs. En un primer terme, fent anàlisi dels atributs i els elements web, veiem un 

cop més que no s’aprofiten les opcions que ofereix la hipertextualitat, ja que no hi ha 

cap tipus d’enllaç al llarg del cos de la peça. Com hem apuntat en altres casos, això 

anul·la les opcions de crear profunditat en el mateix article i no permet ampliar les 

capes del text ni la creació de nodes. 

En quant als atributs multimèdia, observem que només s’hi inclou una imatge 

que queda emmarcada entre el conjunt de titulació i el cos de l’article. En aquest cas 

no s’aprofita cap altre element de multimedialitat com podrien ser el vídeo, l’àudio o la 

infografia. 

Pel que fa a les opcions d’interacció i participació, torna a oferir el model de la 

plantilla de la web, que són els botons per compartir a diferents xarxes socials, 

l’activació del newsletter per mitjà d’RSS, la opció d’enviar per correu electrònic i 

l’espai per comentar o valorar el contingut de la peça. 

Ja analitzant els atributs de format, observem que els deu paràgrafs que 

conformen l’article només compten amb un titolet com a separador dels espais, 

presentant un text compacte i sense cap estil que marqui paraules destacades. 

Tampoc no s’hi inclouen destacats, desglossats ni infografies que ampliïn la 

informació. 
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PEÇA 16. Article Sport: 
“El Guardiola más defensivo” 

TITULACIÓ 
Títol Sí 
Avanttítol No 
Subtítol No 

ATRIBUTS 
Data No 
Entradeta Sí 
Imatge Sí 
Peu de foto Sí 
Infografia No 
Publicitat No 
Paraigua No 
Titolet Sí 
Destacat Sí 
Desglossat No 
Fitxa tècnica No 
Flash No 
Publicitat No 
Altres No 

Taula 26. Anàlisi article Sport: “El Guardiola más defensivo” 

|| Elaboració pròpia 

L’article d’Sport (vegeu annex, peça 16) ofereix la mateixa versió que en suport 

digital. En aquest cas, el format del text està molt més treballat que en el cas de la 

web, ja que inclou negretes que fan destacar alguns noms importants. 

Pel que fa als elements de titulació, el títol apareix en sobreimpressió a la 

fotografia a doble pàgina, mentre que el subtítol es situa en una de les cantonades en 

una mida reduïda. 

En el cos de l’article s’hi inclouen dos destacats que obren espai entre la 

segona i la tercera columna, mentre que a la pàgina adjacent el destacat es centra 

entre tres columnes, una situació que dóna aire a la pàgina. Tanmateix, i a mode de 

separació, la tercera columna està encapçalada per un titolet que marca un nou 

aspecte a tractar dins l’article. 

Establint una comparació amb la seva versió digital, es demostra que en la 

versió impresa les eines s’aprofiten molt més i s’ofereix un format més treballat, amb 

una presentació més acurada, fent servir diferents elements de titulació i destacats que 

condueixen a una lectura molt més amena.  
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3.3. Resultats i comparatives 

 

 
Gràfic 4. Tendències d’actualització Marca.com i Sport.es en número de peces. 

|| Elaboració pròpia 
 

Aquest gràfic ens permet analitzar les diferències entre Marca.com i Sport.es 

en quant a les franges d’actualització de continguts. Observem que Marca.com es 

decanta per una estratègia decreixent, en que les publicacions cauen del 50% de la 

primera franja al 30% del total a la franja del migdia, per seguir enregistrant una 

caiguda que es situa al 20% a la franja del vespre. 

Per la seva banda, Sport.es segueix la mateixa tendència decreixent, publicant 

un 46% del total de les peces a la franja matinal, caient fins al 23% de les peces a la 

franja del migdia, però per contra recupera el ritme amb la publicació del 31% de les 

peces restants al vespre. 

 

 
Quadre 1. Comparativa en número de peces i percentatges de Marca.com i Marca. 

|| Elaboració pròpia 
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Aquest gràfic reflecteix en percentatge de publicacions que les versions digital i 

impresa de Marca ofereixen segons el gènere. Malgrat que les diferències en quant a 

gruix de peces són molt grans, les equivalències en tant per cent demostren que tant a 

la web com al diari en paper s’aposta per donar més cabuda als gèneres informatius 

per davant dels gèneres d’opinió, amb una mitjana del 72% de les peces 

corresponents a notícies, cròniques, breus i fotonotícies (vídeonoticies en el cas 

digital) i una mitjana del 28% que es dedica als articles i a les columnes. 

 

 
Quadre 2. Comparativa en número de peces i percentatges d’Sport.es i Sport. 

|| Elaboració pròpia 
 

Amb les dades d’aquest gràfic observem que la diferència entre un suport i un 

altre s’accentua notablement. Mentre que a Sport.es un 85% de les peces són de 

gènere informatiu, en el cas del diari en paper és d’un 69%, una diferència de 16 punts 

que també es tradueix en el 15% de peces d’opinió a la web respecte al 31% en el 

diari imprès. Aquestes dades demostren que Sport aposta per la publicació de gèneres 

d’opinió en la versió impresa mentre que en la plataforma web els articles i les 

columnes són molt més escasses si es compara amb el còmput total. Així doncs, el 

gènere informatiu a les versions digital i impresa té una presència mitjana del 77%, i el 

gènere d’opinió el 23% restant. 

En la segona part de l’anàlisi, ens hem encarregat de qüestions com 

l’aprofitament de les possibilitats que ofereix la web a aquests mitjans esportius i 

també a les publicacions en paper, a l’hora que es volia reconèixer quines peces estan 

més ben adaptades a cada entorn, per acabar veient quina és l’herència que 

arrosseguen els diaris digitals amb origen en paper. 
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Gràfic 5. Aprofitament de les eines hipertextuals. 

|| Elaboració pròpia 
 

En primer lloc, en quant a la hipertextualitat, observem una carència important 

en l’ús dels enllaços, ja siguin interns o externs. Concretament, el 37% de les peces 

que fan un ús dels enllaços són del diari Marca.com, i en la totalitat dels casos estem 

parlant d’enllaços de tipus intern, és a dir, que ens conduirà a una altra pàgina o peça 

del mateix diari. Per contra, el 63% restant són majoritàriament exemples d’Sport.es, 

en que destaca la falta total de qualsevol tipus d’element hipertextual. Aquests 

resultats es tradueixen en l’absència d’una estructura de nodes al seu voltant, el que 

permetria donar molta més profunditat a la peça, construint noves capes d’informació.  

 

 
Gràfic 6. Aprofitament de les eines multimèdia. 

|| Elaboració pròpia 
 

En segon lloc, pel que fa a la multimedialitat, observem com la imatge és 

l’element gràfic més utilitzat a les peces de la mostra, amb un 75% de presència. Per 

contra, en un nombre molt inferior es troben les peces que inclouen elements 
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combinats com el vídeo i la infografia, amb un 13%, mentre que el 12% restant 

inclouen únicament vídeo. 

Aquests resultats són més favorables que en el cas de la hipertextualitat, 

malgrat que la imatge és l’element heretat del suport en paper, fet que demostra com 

encara es manté la influència del mitjà original. Aquest gràfic també reflecteix 

l’absència total d’elements d’àudio, que en no s’inclouen en cap els dos diaris. 

 

 
Gràfic 7. Aprofitament de les eines d’interacció. 

|| Elaboració pròpia 
 

En tercer lloc, tenim el gràfic de la interactivitat, en que recollim uns resultats 

que confirmen amb rotunditat l’adaptació i l’aprofitament de les eines d’interacció per 

part dels dos diaris. Marca.com i Sport.es compten amb les eines que permeten 

compartir la peça a diferents xarxes socials –com Facebook, Twitter, Google+, entre 

d’altres- i que també ofereixen un espai perquè els lectors puguin comentar-ne el 

contingut. A més, Sport.es es desmarca oferint la opció de donar d’alta una subscripció 

per rebre les peces que es publiquen per mitjà d’un botó RSS, una possibilitat de la 

que Marca.com no disposa. 
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Gràfic 8. Aprofitament dels elements gràfics, premsa en paper. 

|| Elaboració pròpia 
 

Ja en el cas del suport en paper, primerament fem referència als elements 

gràfics. Un nombre elevat de les peces analitzades, concretament un 62%, inclouen 

una imatge a la seva estructura, el recurs més comú i més utilitzat per acompanyar 

una informació. Amb menor presència –un 25%- reflectim aquelles peces que, a banda 

d’una imatge, incorporen una o més fitxes tècniques, el que significa un valor afegit a 

la peça, ja que aporta més informació en un format visual i contribueix a fer una lectura 

més amena i digerida. Cal destacar negativament però, el fet que fins a un 13% de les 

peces no incloguin cap tipus d’element gràfic al cos del text, una carència que podria 

estar justificada per les limitacions d’espai i l’estructura que s’ha de mantenir a l’hora 

de maquetar i paginar el diari. 

 

 
Gràfic 9. Aprofitament dels atributs, premsa en paper. 

|| Elaboració pròpia 
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En darrer terme, recollim les dades percentuals dels atributs utilitzats en la 

versió impresa dels diaris. Un 25% de les peces analitzades són les més completes 

incloent destacats, desglossats i titolets, el que ofereix una informació ben disposada 

dins la pàgina amb espais que permeten que el cos del text respiri. 

En un 25% dels casos hi trobem un destacat sumat a un titolet, mentre que 

amb un 12% es tracta d’un únic titolet. Amb un 13% de presència es situa la 

combinació del destacat i el desglossat, mentre que en el 25% restant no es distingeix 

cap atribut. En aquest últim cas, es demostra una falta de treball formal, ja que 

únicament en alguns casos s’opta per incloure negretes que destaquin unes 

informacions d’unes altres. 
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4. CONCLUSIONS 

 
Al començament d’aquest Treball de fi de Grau es van plantejar diverses 

preguntes al voltant del tema d’estudi per tal de fer una aproximació als gèneres 

periodístics dins la informació esportiva i conèixer quins han estat els canvis que han 

sofert des del trasllat al periodisme digital. 

En primer lloc calia fer una recopilació dels diaris esportius a Catalunya per 

saber quina havia estat la seva evolució al llarg dels anys i quins havien estat els seus 

condicionants. Des de finals del s. XIX i fins a l’actualitat hem pogut observar que els 

canvis socials han originat noves formes de crear informació esportiva, sempre lligada 

al teixit associatiu ric del país. En les darreres dècades, però, ha entrat en joc el factor 

tecnològic, el que no només ha significat la creació d’un nou concepte de mitjà de 

comunicació –el digital- sinó que ha modificat les rutines dels diaris impresos i també 

la concepció dels gèneres periodístics tradicionals. Així és com hem pogut arribar a la 

situació actual de ciberperiodisme i cibergèneres i en el que hem basat l’estudi de cas. 

 

 
Gràfic 10. Nombre de peces publicades segons tipus de suport. 

|| Elaboració pròpia 
 

Es pretenia establir una comparació amb el número de peces publicades a la 

versió impresa i de quin gènere es tractava, informatiu o bé d’opinió. Els resultats 

confirmen que els gèneres més publicats són els informatius, amb un predomini clar de 

la notícia en la versió digital d’ambdós diaris, mentre que a les versions impreses 

prima la publicació de peces breus també amb un nombre elevat de notícies. 
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Tanmateix volíem saber quina és la tendència d’actualització a les versions 

digitals, i amb l’estudi quantitatiu de la mostra hem pogut constatar que el flux 

d’actualització de les versions web té com a franja amb més nivell de noves peces 

publicades la franja matinal, de les 8h a les 10h en ambdós casos. 

 

 
Quadre 3. Aprofitament de la hipertextualitat, multimedialitat i interactivitat. 

|| Elaboració pròpia 
 

Pel que fa a l’anàlisi digital, els resultats en aprofitament de la hipertextualitat 

confirmen una falta de treball en els enllaços tant interns com externs, el que priva a 

aquests mitjans de la construcció de nodes hipertextuals i l’aprofundiment de les seves 

peces. Els hipertextos ben treballats podrien atorgar a les peces un valor afegit sense 

límits, donat que es podrien ampliar les capes d’informació en diferents direccions i 

amb diferents finalitats. 

Per altra banda, en destaquem positivament un bon aprofitament dels elements 

de multimedialitat ja que la totalitat de peces analitzades inclouen algun element 

multimèdia. Malgrat que les dades donen bons resultats, si es té en compte que la 

imatge és el que predomina, podem fer-ne una doble lectura, i és que la imatge tant és 

publicable a la web com a la versió en paper, el que demostra la influència del paper 

en el suport digital. 

Ja en termes d’interactivitat, concloem que és un aspecte al que se li atorga 

especial importància, perquè és el mètode amb el que arriben a tot el seu públic, i 

gràcies al qual els fan partícips de tots els continguts. En ambdós casos hem vist com 

MITJANS
ESPORTIUS

DIGITALS

63% no 
treballen els 
hipertextos

75% treballen 
només amb 

imatge

100% permeten 
interacció amb 
xarxes socials i  
publicació de 
comentaris
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les eines com els botons a xarxes i l’espai per a comentaris primen per davant d’altres 

opcions com la valoració dels continguts a través de votacions o bé les subscripcions a 

través d’RSS. 

 
Quadre 4. Aprofitament dels elements i atributs en premsa impresa. 

|| Elaboració pròpia 
 

En quant als mitjans impresos, destaquem negativament que hi ha casos en 

que la peça no inclou cap tipus d’element de suport gràfic, però tot i això, segueixen 

sent majoritaris els casos en que s’inclouen imatges o fitxes tècniques. Un altre punt 

feble que hem distingit en els mitjans en paper és la falta de treball en termes de 

format. Moltes de les peces que hem analitzat dins la mostra no comptaven amb cap 

atribut de format, com serien titolets, destacats o desglossats, i en menys mesura es 

trobaven paraules en negreta. 

Aquestes resultats ens demostren que, malgrat les eines de que es disposa a 

la plataforma web, encara queda camí per recórrer per arribar a potenciar-ne totes les 

possibilitats. Els mitjans digitals analitzats tenen en el seu origen uns mitjans nascuts 

en el suport en paper, quelcom que ho condiciona negativament. Per extreure unes 

conclusions més representatives, hauríem de tenir en compte en la mostra diaris 

nadius digitals, que potser pel fet de no provenir d’una matriu en paper, està més ben 

adaptada a la web perquè no té influència de les rutines de la premsa impresa. 

MITJANS
ESPORTIUS
IMPRESOS

13% no 
inclouen cap 

element gràfic

25% no 
inclouen cap 

atribut de 
format

25% inclouen 
imatge i fitxa 

tècnica
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Peça 1. Notícia Marca.com: “José Sepulcre dimitió como presidente del Elche” 

 
http://www.marca.com/2015/04/27/futbol/equipos/elche/1430164259.html 
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Peça 2. Notícia Marca: “Sepulcre se va, el Elche respira” 
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Peça 3. Crònica Marca.com: “El Valencia golea como y cuando quiere” 
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Peça 4. Crònica Marca: “Parejo vuelve por donde solía” 
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Peça 5. Columna Marca.com: “El Villarreal, ante una sequía preocupante”  
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Peça 6. Columna Marca: “Lo que queda del Villareal” 
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Peça 7. Article Marca.com: “Honda tiene otro problema” 
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Peça 8. Article Marca: “Honda tiene otro problema” 

 
Pàgina 36, 28/04/2015 
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Peça 9. Notícia Sport.es: “25 años de F1 en Montmeló” 

 
 

 

http://www.sport.es/es/noticias/formula1/anos-montmelo-4139756 
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Peça 10. Notícia Sport: “Barcelona se suma a la fiesta del 25º aniversario” 
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Peça 11. Crònica Sport.es: “Titan Desert: Oscar Pereiro, favorito en apuros” 

 
http://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/oscar-pereiro-favorito-apuros-4136289 
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Peça 12. Crònica Sport: “Pereiro dibujó la etapa de Pla de Beret de 2005” 
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Peça 13. Columna Sport.es: “¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?” 

 
http://www.sport.es/es/noticias/joan-vehils/por-que-nadie-habla-del-futuro-luis-enrique-4137985 
  



 97 

Peça 14. Columna Sport: “¿Por qué nadie habla del futuro de Luis Enrique?”  
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Peça 15. Article Sport.es: “El Guardiola más defensivo” 
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http://www.sport.es/es/noticias/barca/guardiola-mas-defensivo-4138082 
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Peça 16. Article Sport: “El Guardiola más defensivo” 
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