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1. Introducció 

El periodisme esportiu ha canviat. Ja no és aquell tipus de periodisme pràctic de 

crònica esportiva, narració desenfrenada o notícia de darrera hora. L’esport s’ha 

convertit cada cop més un negoci, i el negoci ha arribat al periodisme esportiu. La 

necessitat de fidelitzar un espectador, oient o lector, ha captivat les grans corporacions 

comunicatives per realitzar un tipus de periodisme que s’allunya d’allò que abans 

s’entenia al parlar de periodisme esportiu.  

Tot i això s’hauria d’aclarir que, actualment, el futbol és l’element més important dins 

del periodisme esportiu tant a les capçaleres de diaris com als programes esportius 

televisius o radiofònics. Per això, podríem parlar més de periodisme futbolístic que no 

pas d’esportiu, ja que els altres esports es troben a l’ombra del futbol. En el marc 

d’aquesta situació de negoci i necessitat de ser millor que la competència, els mitjans 

de comunicació han convertit la informació esportiva en una barreja entre 

entreteniment, espectacle i premsa groga.  

Així ho afirma Paniagua Santamaría (2002:92) que destaca el sensacionalisme que 

trobem a les publicacions esportives de l’àmbit espanyol. En aquest cas, Santamaria 

destaca detalls com rellevància de dades de caràcter secundari que no tenen relació 

amb l’esport, menor cura del llenguatge o titulars que no informen entre d’altres.  

De totes maneres, aquest tipus d’informació es ven, i molt. Un clar exemple el trobem 

a la premsa en paper, on les quatres capçaleres de diaris esportius espanyols més 

importants – Marca, As, Mundo Deportivo i Sport – apareixen al TOP 10 dels més 

venuts, essent el diari Marca la capçalera amb més lectors del país amb 2,5 milions 

segons l’Estudi General de Mitjans a novembre de 2015 (AIMC, 2015). 

Tot i que la premsa escrita té un gran pes al nostre país, la ràdio i la televisió també 

aglutinen un gran nombre de programes esportius on s’informa, retransmet o debat del 

més important de la jornada. Però, com comentàvem abans, el periodisme esportiu – o 

futbolístic – ha anat desenvolupant-se en els darrers anys. L’esport és negoci. El 

futbol, en especial, és un gran negoci. I les grans empreses comunicatives busquen fer 

negoci. És per això que cada cop importa més l’audiència i no la informació.  

El fet de poder fidelitzar una audiència comporta que en algunes ocasions les grans  

corporacions deixin de banda la informació i busquin l’espectacle. Per això podríem 
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parlar de la creació de nous gèneres periodístics de caràcter esportiu com conclou 

Cervera (2015) en la seva investigació.  

En aquest treball, Cervera analitza un nou tipus de periodisme audiovisual que trenca 

amb els cànons teòrics del periodisme esportiu. En aquesta investigació Cervera arriba 

a la conclusió que a Espanya existeixen un nou tipus de programa d’esports, 

l’infotainment esportiu, a través d’una anàlisi dels programes Deportes Cuatro i 

Jugones.  

En aquests tipus de programes es pot veure com desapareix el periodisme tradicional i 

sorgeix l’espectacularització i banalització de la informació. Tot i que la imparcialitat i 

l’objectivitat són elements suposadament indispensables en el periodisme, aquests 

passen a un segon pla en detriment de la necessitat de fidelitzar una audiència. És 

llavors quan apareixen termes com la parcialitat o el favoritisme, que dia rere dia són 

més comuns i clars dins d’aquest tipus de programes. És per això que en el present 

treball s’intentarà analitzar quin paper juga la parcialitat dins dels programes 

d’infotainment esportiu per tal de fidelitzar una audiència, que és avui dia la base de 

qualsevol programa televisiu de qualsevol àmbit.  

Sens dubte, per aconseguir una audiència fidel els programes utilitzen una sèrie de 

mecanismes que atreuen l’espectador. Per tant, dins del present treball intentarem 

abordar la teoria del framing i conèixer com els programes emmarquen les peces que 

protagonitzen els clubs FC Barcelona i Real Madrid. Aquesta teoria ha aportat llum a 

moltes investigacions sobre com s’utilitzen diferents mecanismes per arribar a 

l’espectador d’una manera o altra. En relació al que s’anava comentant, els temps 

estan canviant i els mitjans han de tenir noves estratègies per poder captar l’audiència 

i per tant, l’ús de frames i de mecanismes.  

Així doncs, veurem com ha canviat el periodisme tradicional esportiu a un model de 

negoci basat en la cerca incessant d’una audiència fidel. Per aconseguir aquesta 

fidelització i tenir una bona quota de pantalla, les televisions aposten per un 

periodisme groc, banalitzat i espectacular que Cervera denomina com el nou 

infotainment esportiu. A partir d’aquesta base, cercarem quin paper juguen la 

parcialitat i el framing per aconseguir els objectius que es marquen les grans 

corporacions comunicatives espanyoles i com emmarquen aquestes notícies per tal 

d’arribar als seus objectius d’audiència.  
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2. Problema d’investigació 

El següent treball es basarà a intentar resoldre el problema d’investigació que a 

continuació formulem: Com es construeix la parcialitat en els programes d’infotainment 

esportiu generalistes Deportes Cuatro i Jugones per aconseguir la fidelització d’una 

audiència. Tot i que la parcialitat no és un element que identifiqui al bon periodisme, 

avui dia són moltes les empreses i mitjans de comunicació que prefereixen construir 

un periodisme parcial i poc creïble en detriment d’un periodisme de qualitat.  

En aquest sentit, la investigació es basarà a estudiar la parcialitat i conèixer quines són 

les seves característiques per esbrinar quin paper juga dins d’aquest tipus de 

programa. Quan coneguem les característiques que conté la parcialitat i les puguem 

identificar en les peces dels programes analitzats, intentarem donar les bases per 

descobrir l’existència de parcialitat dins del periodisme esportiu o d’altres àmbits. 

A més, a partir d’aquest problema d’investigació es podrà conèixer quina és la forma 

de construir un programa televisiu d’aquestes característiques per aconseguir tenir una 

audiència concreta i mirar de superar al contrari, per tant, es buscarà conèixer 

l’enquadrament que es fa de les peces analitzades.  

Un altre punt important en la nostra recerca és conèixer si els periodistes implicats en 

els programes Deportes Cuatro i Jugones respecten els codis deontològics dels 

periodistes i els valors intangibles que ha de tenir tot professional de la comunicació. 

En aquesta cerca també es podrà observar com s’ha transformat el periodisme 

esportiu en els darrers anys deixant pas a informacions de caràcter sensacionalista i 

espectacular. S’estudiarà quina importància té avui dia la fidelització de l’audiència per 

a les cadenes de televisió i els grups de comunicació que les controlen. 

Per tal de desenvolupar aquesta investigació sobre Deportes Cuatro i Jugones, 

analitzarem les peces que protagonitzen FC Barcelona i Real Madrid. Sens dubte el 

Real Madrid i el Barça són els equips amb més renom dins del país i també els que 

més seguidors tenen. Per tant, als programes de televisió els és necessari parlar molt 

d’aquests equips i són protagonistes gairebé totals dels programes. Així doncs, 

s’intentarà esbrinar quin és el tractament que reben els dos equips als programes de 

Deportes Cuatro i Jugones.  

A partir d’aquesta base i amb un problema d’investigació clar, es poden entreveure 

quins són els objectius de la investigació que es desenvoluparà. 
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2.1 – Objectius  

Els objectius de la present investigació parteixen de l’estudi de la parcialitat i esbrinar 

quin és el seu paper en els programes d’infotainment esportiu espanyols. Ens 

plantegem respondre diferents tipus d’objectius:  

 Exploratoris: 

1. Reconèixer el paper que juga la parcialitat com a element fonamental de 

fidelització de l’audiència.  

2. Reconèixer els elements que poden indicar indicis de tractament parcial de 

la informació.  

3. Reconèixer els elements que identifiquen la parcialitat. 

4. Utilitzar els conceptes analitzats per experts a altres investigacions. 

5. Reconèixer l’enquadrament que s’utilitza per a les notícies sobre FC 

Barcelona i Real Madrid als programes Deportes Cuatro i Jugones. 

6. Reconèixer si els periodistes del Deportes Cuatro i Jugones respecten els 

valors periodístics contemplats en els codis deontològics.  

 

 Descriptius: 

1. Descriure les característiques del gènere d’infotainment. 

2. Descriure les característiques del gènere d’infotainment esportiu a Deportes 

Cuatro i Jugones. 

3. Descriure els elements que indiquin indicis de tractament parcial de la 

informació. 

 

 Explicatius: 

1. Vincular el reconeixement d’elements amb indicis de parcialitat a 

continguts. 

2. Definir els elements centrals de la parcialitat.  

3. Realitzar una proposta de definició del concepte parcialitat que tingui en 

compte els components que la identifiquen. 

4. Estudiar l’adaptabilitat de la teoria del framing al fenomen estudiat. 

 

 Metodològics: 

1. Crear una eina metodològica que serveixi per mesurar el percentatge de 

parcialitat dels programes periodístics televisius.  
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2.2 – Objecte d’estudi 

A partir del problema d’estudi i els objectius formulats en els darrers apartats d’aquest 

treball, podem definir l’objecte d’estudi. L’objecte d’estudi d’aquesta investigació serien 

les peces realitzades pels programes Deportes Cuatro i Jugones que tinguin elements 

que indiquin presència de parcialitat. Per tant, el contingut d’aquestes peces serà vital 

per resoldre el problema d’investigació d’aquest treball, saber com es construeix la 

parcialitat en aquest tipus de programes esportius.  

Com s’explicarà de manera més detallada a l’apartat metodològic, per tal d’elaborar 

una anàlisi acurada i cuidada, s’han seleccionat dues setmanes crucials en el món del 

periodisme esportiu a Espanya. La primera, del 14 de novembre fins al 22 de 

novembre, que emmarca la setmana abans del partit d’anada de Lliga entre Real 

Madrid i FC Barcelona, i també permet veure el post-partit.  

De la mateixa manera, la segona setmana escollida ha estat del 26 de març fins al 3 

d’abril, que emmarca el partit de tornada de la Lliga entre FC Barcelona i Real Madrid, 

tal com passava a la primera onada. Dins d’aquestes setmanes s’analitzaran totes 

aquelles peces relacionades amb el FC Barcelona i Real Madrid que presentin els dos 

programes, Deportes Cuatro i Jugones1. Per tant, aquesta anàlisi ens permetrà 

conèixer com és la setmana abans d’un Clàssic a tots dos programes i també el post-

partit.  

Cal destacar que durant aquestes dues setmanes van tenir lloc dos esdeveniments 

molt mediàtics que van revolucionar el panorama informatiu clàssic. Per una banda 

durant la primera onada, tot just abans de començar l’anàlisi, el divendres 13 de 

novembre de 2015, van tenir lloc els atemptats de París2, el que comporta que 

l’agenda mediàtica canviés totalment fins i tot en el marc dels esports.  

El segon dels esdeveniments que van comportar un canvi important en l’agenda 

mediàtica va tenir lloc durant la segona onada. Aquest esdeveniment va ser la mort de 

Johan Cruyff el 24 de març de 20163, dos dies abans de l’inici de l’anàlisi. Això va 

comportar que el nom de peces dirigides a l’ex tècnic del Barça i en especial a l’equip 

                                                           
1
S’ha de tenir en compte que els caps de setmana no s’emet Jugones, sinó que es fa programa 

“La Sexta Deportes” i no s’inclou dins l’anàlisi del present treball. 
2
 Més informació a El País. http://elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a/  

3Besa, R. (2016). Muere Johan Cruyff, viva el ‘cruyffismo’. El País, 

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/24/actualidad/1458823151_189579.html  

http://elpais.com/tag/atentado_paris_13_n/a/
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/24/actualidad/1458823151_189579.html
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en si creixés de forma exponencial, provocant un canvi important en l’agenda 

mediàtica esportiva.  

3. Marc teòric 

En el següent apartat s’ha fet una cerca de tota aquella bibliografia i investigacions 

anteriors que han tractat el tema que ens ocupa ara mateix. Per tal de tenir una bona 

documentació prèvia es farà una cerca de la bibliografia pertanyent al tema de la 

parcialitat i també a l’evolució de la teoria del framing o enquadrament. Com s’ha 

exposat anteriorment, hem considerat interessant estudiar si aquesta teoria ens podria 

ajudar a dimensionar l’estudi de la parcialitat emmarcada en les estratègies 

d’enquadrament noticiós dels equips de producció i les cadenes. 

3.1 – Parcialitat  

El concepte de parcialitat, tot i que sembla clar i contundent, no ha estat definit 

clarament per cap autor. En el camp del periodisme, la paraula parcialitat sembla estar 

prohibida i això té una gran explicació. La imparcialitat i l’objectivitat, els antònims per 

definició del terme que analitzem, són valors que es destaquen en qualsevol codi 

deontològic de periodistes. És per això que la parcialitat sigui un concepte tan oblidat 

en el món periodístic. 

El Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (DRAE), defineix la 

parcialitat com “Designio anticipado o prevención en favor en o en contra de alguien o 

algo, que da como resultado la falta de neutralidad o insegura rectitud en el modo de 

juzgar o de proceder”. Per tant, els acadèmics destaquen la falta de neutralitat i en 

conclusió, el posicionament en favor o en contra d’alguna cosa.  

En la seva investigació, Steven E. Clayman (2002:1386) arriba a la conclusió que el 

favoritisme cap a una situació o una altra és un dels grans símptomes de parcialitat. Es 

destaca així una de les claus que determina la parcialitat, i és el favoritisme cap una de 

les “bandes” implicades en l’assumpte. 

Per una altra banda, Carlos Ernesto Espeche (2012) confirma l’existència de dos tipus 

de parcialitat. Per una banda, aquella que dins de l’activitat periodística “s’ha d’assumir 

no com l’acceptació d’una posició en detriment d’una altra, sinó com l’assumpció d’una 

posició pròpia del periodista en relació amb els fets que treballa”. Però també existeix 

aquella que es construeix fora dels fets i les seves fonts, que Espeche defineix com a 

“vulgar tergiversació i falsedat informativa”.  
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Llavors, el periodista conclou que la parcialitat és inherent en el treball com a 

periodista sempre i quan s’utilitzi per interpretar els conflictes que sorgeixen de les 

informacions que produeix. En el cas d’aquelles que estiguin realitzades fora d’una 

intenció periodística informativa es pot parlar d’un tipus de parcialitat que no s’hauria 

de practicar. 

En aquesta línia Néstor Hernández Alonso defensa la figura del periodista esportiu 

com a parcial i s’allunya de les idees deontològiques bàsiques del periodisme. “El 

periodista jamás será tachado de parcialidad, se parte de ella, como si fuera normal o 

connatural al espectáculo deportivo, por ello no duda en utilizar cualquier instrumento 

para dar brillantez a sus textos, porque él también es un forofo, tal vez el más 

importante, el que tiene que enseñar a sentir los colores a los demás” (Hernández, 

2003:16). Per tant, veiem que en alguns casos l’ús de la parcialitat no és només 

contrària als valors periodístics, sinó que alguns experts i especialistes l’acullen i la 

defensen.  

Camilo Taufic, investigador de la Universitat de Santiago de Xile, explica que els 

principals mitjans de comunicació del país efectuen actuacions contràries als valors 

ètics i qualifica la parcialitat com un “pecat” o error greu del periodisme (Taufic, 

2005:10). En aquest mateix treball Taufic parla de normes relatives a la labor 

periodística i presenta alguns aspectes claus del concepte de parcialitat:  

“No se parcializará la información, relatando un aspecto de los sucesos, y otros no, 

dando la opinión de un sector y la de otros no, incluyendo sólo a determinados 

protagonistas de la noticia y excluyendo a otros. (...) Es falta grave reproducir sólo las 

declaraciones o actuaciones de la parte que coincide con los puntos de vista del 

periódico. Se procurará dar una versión equilibrada de los hechos” (2005:16). Per tant, 

a l’hora de proposar unes normes es veu com tot allò que és contrari a la imparcialitat 

té molt a veure amb el que coneixem com parcialitat fins al moment.  

Per la seva part, Javier Gómez Bueno (2014), en la seva investigació sobre 

espectacularització de la informació en els diaris esportius espanyols, explica com 

aquestes publicacions utilitzen el sensacionalisme i la premsa groga per arribar a 

vendre una quantitat de diaris. A més, en aquesta aportació, Gómez afirma que els 

diaris són parcials a l’hora d’afavorir més a una part que a l’altra.  

Aquest autor destaca l’ús d’apel·latius negatius o favorables cap als protagonistes de 

la informació com una de les característiques claus de la parcialitat. En aquesta 

investigació Javier Gómez, també destaca l’ús de portades, titulars i expressions que 

s’utilitzen per cridar l’atenció. Per tant, s’arriba a la conclusió que l’espai utilitzat per les 
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publicacions cap a una informació, també pot donar informació sobre la parcialitat. A 

més, afirma que “a vegades es menysprea l’honor dels protagonistes”. 

També l’experta Karme Erjavec (2004) ha assenyalat característiques de la parcialitat 

com destacar només els elements positius d’una de les parts implicades en les 

informacions. Erjavec afirma finalment que de vegades aquestes informacions poden 

arribar a convertir-se en textos promocionals més que en discursos informatius 

periodístics. 

Stephen Ward (2005), per la seva part, ha investigat sobre l’ètica periodística i els 

valors de la professió. En la seva recerca, Ward ha arribat a la conclusió que abans del 

1900 el periodisme era totalment parcial, però que a partir 1920 es va començar a 

construir un nou periodisme on els valors de la objectivitat i imparcialitat n’eren la clau.  

Durant la seva investigació, Ward destaca elements de la parcialitat com el favoritisme 

cap a una de les parts i l’ús de fonts informatives properes als interessos dels grups 

mediàtics i no de l’audiència. Per tant Ward, defineix la parcialitat com l’ús de poques 

fonts i determinades, a més d’utilitzar un clar favoritisme cap a una de les parts 

implicades en la informació.  

L’investigador Manuel Ángel Martín López (2009:38) parla sobre la parcialitat i explica 

que “los medios ni son, ni pueden ser objetivos, si es que la objetividad existe, pero mi 

experiencia es que la posible deformación de la realidad va más en la dirección de 

atraer lectores o espectadores que en la de apoyar una u otra ideología, y la excesiva 

parcialidad no consigue grandes tiradas”.  

En aquest sentit, l’autor s’allunya de la perspectiva que l’ús de la parcialitat beneficiï 

als mitjans. Però sí accepta que si els mitjans deformen la realitat, només ho fan per 

atraure a una audiència o un públic. Aquesta és una afirmació interessant per observar 

l’ús de diferents estratègies per captivar una audiència en el cas de la nostra 

investigació. Finalment, José Luis Dader (2014), afirma que molts grups de 

comunicació orienten els mitjans cap a uns objectius molt concrets i propis. Això, pot 

fer pensar que a vegades la parcialitat que mostren els mitjans de comunicació, tant a 

l’àmbit esportiu com a d’altres, es basa en els interessos propis d’una minoria de 

mandataris i no pas de la majoria de l’audiència i espectadors.  

Després de fer l’anàlisi de les investigacions dels diferents experts en matèria de 

comunicació i periodisme, podem extreure algunes conclusions del que és la 

parcialitat. Tot i que no ha estat definida clarament, els autors citats donen algunes 

pinzellades al que pot ser la parcialitat i destaquen algunes característiques com:  
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 Afavorir a una de les parts implicades en contra de les altres,  

 Donar veu només a una de les parts interessades,  

 Ús d’apel·latius favorables o negatius dels implicats,  

 Sensacionalisme i espectacularització de les informacions per donar més 

protagonisme. 

Creiem, doncs, que la parcialitat es podria definir, tant en el camp del periodisme com 

en d’altres, com: 

El posicionament a favor o en contra d’alguna cosa o informació, en detriment d’una 

altra. Aquest posicionament es pot caracteritzar per un tracte preferencial cap a una de 

les parts implicades, l’ús d’expressions favorables o contràries que identifiquin un 

tracte preferencial, l’ús o absència de fonts informatives, l’espai dedicat cap a una 

informació, la rellevància de la informació i la importància que se li dóna.  

Així doncs, després d’analitzar tot el que han comentat els experts, podríem dir que 

tenim unes bases tot i que no molt concretes per extreure una definició del que és la 

parcialitat. Per tant podríem resumir els aspectes que evidencien aquesta parcialitat en 

la següent taula: 

Elements que evidencien l’ús de la parcialitat 

Posicionament respecte a les parts implicades en la informació: A favor o en contra 

Donar o no veu a les parts implicades 

Ús d’apel·latius favorables o desfavorables 

Ús de les fonts informatives  

Rellevància que té la informació: Espai i grandària dedicada, posicionament dins la 

graella informativa, aparició en el sumari o portada. 

Tractament de la informació: Positiva, negativa, neutral. 

Presentació de la informació: Enquadrament (Framing) 

Taula 1. Elements que evidencien l’ús de la parcialitat. Elaboració pròpia 
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Per tant, la parcialitat és contrària als valors ètics i que es recullen en els codis 

deontològics del periodisme en els quals es busca la imparcialitat, la neutralitat i 

l’objectivitat, que no tenen cap relació amb el concepte de parcialitat. Tot i això, alguns 

dels experts com Carlos Espeche o Néstor Hernández Alonso no veuen que l’ús de la 

parcialitat sigui contrari als valors ètics, sinó que és un valor innocu a tots els 

professionals de la informació.  En aquest punt cal destacar l’afirmació que aporta 

Carlos Espeche qui creu que el periodista sempre haurà de prendre una posició 

respecte a la informació que controla i produeix, sempre i quan no la tergiversi i doni 

veu a totes les parts implicades.  

Dins d’aquest àmbit, podríem relacionar el concepte parcialitat amb una de les teories 

de la comunicació més estudiades pels especialistes, la teoria del framing. 

3.2 – La teoria del framing 

La teoria del framing apareix mencionada per primer cop per Erving Goffman al 1974, 

d’on va sorgir el seu estudi Frame analysis: An essay on the organitzation of 

experience. 

Després d’una gran quantitat d’aportacions en el camp de la comunicació, Goffman va 

profunditzar en el que ara coneixem com la teoria del framing. L’autor sostenia que els 

frames o enquadraments – traduït al català – són producte d’una forma concreta de 

seleccionar un fets que posteriorment podran afavorir a una interpretació determinada.  

Per tant, Goffman conclou que els frames serien una pauta concreta d’actuació – en 

aquest cas dels mitjans de comunicació – quant al desenvolupament d’una informació, 

per tal d’aconseguir un tipus de reacció o interpretació per part del receptor. 

Dins del marc de la teoria del framing, altres autors han analitzat el seu ús dins de 

l’àmbit comunicatiu i han realitzat estudis per descobrir la posada en pràctica 

d’aquesta teoria per part dels mitjans de comunicació. Una de les anàlisis que poden 

servir de mostra per comprovar l’existència de frames dins la comunicació, és el de 

Francisco Nuñez-Romero, Pilar Paricio y Cristina Rodríguez Luque.  

Dins la seva recerca, els investigadors citen els autors que han treballat la teoria del 

framing per poder donar una definició més o menys clara. “Por otra parte, según 

Robert Entman (1993:52) “enmarcar es seleccionar algunos aspectos de una realidad 

percibida y hacerlos destacar en un texto comunicativo, de tal manera que promueva 

la definición particular de un problema, una interpretación causal, una evaluación 

moral y una recomendación sobre el mismo” (2012:17). 
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Dins d’aquest treball també s’analitzen quins elements poden evidenciar l’ús d’un 

frame o enquadrament: “En cada paso del proceso de comunicación, se toman 

decisiones, se excluye o incluye información, se ignoran asuntos o se presentan con 

fuerza, se escriben titulares para captar la atención y se incluyen recursos gráficos 

para ilustrar los temas. Cada uno de estos pasos es, en esencia, la imposición de un 

encuadre” (2012:17).  

D’altra banda, els autors també destaquen que la forma i el disseny de la presentació 

d’una determinada informació pot ser vital a l’hora de realitzar una interpretació de la 

realitat.  

Una altra investigació en el camp del periodisme i la comunicació que ha estudiat l’ús 

del framing ha estat la de Juan Carlos Águila-Coghlan (2013). Durant la seva cerca, 

Águila-Coghlan va profunditzar en la definició de la teoria del framing on afirmava que 

la base és fer més rellevants uns aspectes de la realitat per sobre d’uns altres. Per 

l’autor, els frames comporten l’estructuració de la realitat i conclou que això afecta en 

la percepció d’un tema per part de l’audiència.  

Durant la seva anàlisi, Águila-Coghlan arriba a identificar els elements que ell 

considera que són un clar exemple d’existència d’un frame: 

 Selecció d’unes paraules determinades en detriment d’unes altres. 

 Omissió o limitacions d’algunes informacions. 

 Selecció i utilització d’unes fonts en compte d’unes altres. 

 Utilització de rètols per captar l’atenció. 

Després de desenvolupar tota la investigació, l’autor destaca que el framing està 

present a totes les expressions informatives i noticioses dels mitjans de comunicació.  

Una altra investigació que treballa en la definició i l’anàlisi del framing és la 

desenvolupada per Maria Luisa Humanes (2001), on treballa amb continguts 

informatius de televisió. En aquest cas, Humanes defineix el framing amb la següent 

afirmació: “Els mitjans tenen un fort impacte en construir un esdeveniment, enquadrant 

imatges de la realitat d’una forma predicible i segons un patró” (2001:121).  

Durant el seu treball Humanes destaca algunes característiques claus del framing com 

la mida o temps que ocupa la informació, l’emplaçament i l’ordre establert. Així, 

l’autora conclou que per poder identificar un frame determinat és molt important 

l’emplaçament i l’espai que ocupa la informació. 
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Alicia Naranjo de Arcos (2011:223) durant la realització de la seva tesi doctoral va 

analitzar la teoria del framing. Naranjo centra part del seu marc teòric en intentar 

definir el concepte de framing i s’ajuda molt d’Entman (1993) que afirma que “el 

framing consiste en el proceso por el cual los medios de comunicación encuadran los 

acontecimientos sociales” (2011:225).  

En aquest treball, Naranjo cita a Sádaba (2008:30) – una de les autores més 

importants quant a l’estudi del framing en aquest país – que explica com la teoria del 

framing ha ocupat un lloc destacat en els estudis de comunicació i especialment s’ha 

utilitzat per analitzar el comportament de la premsa.  

Per tant, podem veure com la importància de l’enquadrament i la forma de presentar 

les notícies i les peces són un element fonamental per tal que l’espectador tingui una 

percepció o una altra.  

Així doncs, aquesta recerca serà fonamental per estudiar si es produeix un efecte 

framing o d’enquadrament en la selecció i tractament dels fets transformats en unitats 

audiovisuals, ens fixarem, doncs en els següents eixos/fets/qüestions o en els eixos 

d’Águila-Coghlan (2013), que disposaran d’un espai en la fitxa d’anàlisi per permetre la 

seva contrastació i estudi: 

 Selecció d’unes paraules determinades en detriment d’unes altres. 

 Omissió o limitacions d’algunes informacions. 

 Selecció i utilització d’unes fonts en compte d’unes altres. 

 Utilització de rètols per captar l’atenció. 

  



 
19 

3.3 – La importància dels valors periodístics bàsics 

La televisió és un mitjà que veu molta gent cada dia i per tant aquest mitjà hauria de 

ser un element de comunicació rigorós i difondre la cultura i la comunicació de la forma 

més veraç possible.  

El periodisme va acompanyat d’uns valors ètics intangibles en la professió de 

comunicador. Des que el 1910 l’associació d’editors de Kansas publiqués el primer 

codi deontològic per a periodistes fins l’actualitat han canviat molt les coses, però 

sense cap mena de dubte els valors intangibles de tot periodista no han variat 

substancialment. L’Ethical Journalism Network4 dóna en els seus codis ètics les bases 

que tot periodista hauria de seguir a l’hora d’exercir un periodisme ètic i valuós. L’EJN 

va aportar cinc valors indispensables cap a qualsevol periodista o activitat periodística: 

1. Veritat i precisió: Ja se sap que la veritat absoluta és pràcticament inexistent, 

com deia l’escriptor André Maurois, “l’única veritat absoluta és que la veritat és 

relativa”. Per tant, ja que el periodista no pot garantir la veritat absoluta, 

almenys ha de garantir la màxima precisió i exactitud de les informacions que 

aporti. A més el codi destaca la necessitat de verificar totes les informacions i 

tenir les màximes fonts possibles que corroborin la versió donada.  

 

2. Independència: L’EJN deixa clar que el periodista ha de ser independent i no 

ha d’actuar per buscar uns interessos tant polítics, com empresarials o 

culturals. Per tant, el professional ha d’actuar com una veu independent del seu 

grup empresarial o editorial. 

 

3. Imparcialitat: Gairebé totes les informacions i històries tenen més d’un punt de 

vista. El periodista ha de garantir en la mesura del possible la màxima equitat 

possible i presentar històries equilibrades i presentades en un context real. A 

més, la imparcialitat i l’objectivitat són valors que els periodistes haurien de 

presentar en la majoria de les ocasions per tal de generar credibilitat i 

confiança a l’audiència. 

 

4. Humanitat: Els periodistes no han de buscar el dany d’una altra persona i, per 

tant, s’ha de ser conscient de totes aquelles coses que es publiquin, perquè 

poden ferir a algú. 

 

                                                           
4
 Ethical Journalism Network. http://ethicaljournalismnetwork.org/en  

http://ethicaljournalismnetwork.org/en
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5. Responsabilitat: El professional de la comunicació ha de ser responsable de 

tots els seus actes i sobretot assumir els errors en la mesura del possible. 

Per la seva part, el Codi Internacional de l’Ètica Periodística de la UNESCO en el seu 

primer article assumeix el dret del públic a rebre una informació objectiva: “El poble i 

les persones tenen el dret a rebre una imatge objectiva de la realitat per mitjà d’una 

informació precisa i completa”.  

També destaca l’article 4 del Codi Europeu de Deontologia del Periodisme (1993) a 

necessitat que l’emissió de notícies compti amb elements com la veracitat, la 

imparcialitat i la precisió de la informació.  

“L’emissió de notícies s’ha de realitzar amb veracitat, a través de les activitats 

verificadores i comprovadores oportunes i amb imparcialitat en l’exposició, descripció i 

narració dels mateixos” (Art. 4 del Codi Europeu de Deontologia del Periodisme, 

Estrasburg, 1993).  

Per tant, ja des de l’any 1993 es considerava indispensable a tota Europa la necessitat 

d’informacions veraces i imparcials amb molt rigor. I per tant aquests valors intangibles 

s’assumeix que tots els periodistes haurien de tenir-los.  

A més en l’article 3 del mateix codi es destaca com un principi bàsic la clara 

diferenciació, evitant qualsevol confusió, entre les notícies i les opinions. L’article 

aclareix que: “Les notícies són informacions de fets i dades, i les opinions expressen 

pensaments, idees, creences o judicis de valor per part del mitjà de comunicació, 

editors o periodistes”.  (Art. 3 del Codi Europeu de Deontologia del Periodisme, 

Estrasburg, 1993). 

No només els codis internacionals recullen aquells valors indispensables en tot 

periodista, sinó que els codis deontològics nacionals també ho fan. A l’Art. 1 del Codi 

del col·legi de Periodistes de Catalunya es destaca que el periodista “Ha d’observar 

sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant tota 

confusió o distorsió deliberada d’ambdues coses, així com la difusió de conjectures i 

rumors com si es tractés de fets” (Art. 1 del Codi del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, 1992). El col·legi també defensa en els següents articles del seu codi la 

necessitat d’una informació fonamentada evitant dades imprecises, respectar el dret a 

la seva pròpia intimitat i imatge i actuar de forma responsable i amb rigor, entre 

d’altres.  
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Per tant, veiem que són diferents els codis ètics del periodisme, des del primer que 

van formular a Kansas fa més d’un segle fins als que avui dia es transformen pels 

canvis en la professió, que accepten una sèrie de valors intangibles que tot periodista 

ha de respectar. La veracitat, la imparcialitat, la humanitat, la responsabilitat i la 

independència són els més destacats dels codis ètics que hem mencionat, però el 

periodista com educador i transmissor de valors culturals i informacions ha d’estar 

sempre disposat a complir amb les seves responsabilitats. 

En el cas que ens ocupa cal fer especial èmfasi en l’article 4 del codi del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya (1992) on es destaca que s’han d’utilitzar mètodes dignes 

per obtenir imatges o informació, sense procedir a actes il·lícits. Això en televisió és 

fonamental, ja que la informació ha de ser veraç, corroborada i imparcial però també 

ha de garantir els principals drets de la Constitució Espanyola com el dret a la intimitat, 

la imatge i l’honor (Art. 18.1 de la Constitució Espanyola, 1978). 

Per tant, podem arribar a la conclusió que tot periodista ha de complir amb els valors 

ètics mencionats en aquest apartat, i sobretot en l’àmbit de la televisió respectar el dret 

a la intimitat, la imatge i l’honor.  

En aquest treball ens fixarem també en si els codis deontològics es respecten en la 

pràctica de l’exercici periodístic als programes escollits per a la recerca: Deportes 

Cuatro i Jugones. 
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4. Marc contextual 

En el present apartat del treball, s’aportarà el marc contextual necessari on es 

coneixerà què és Deportes Cuatro, què és Jugones i com desenvolupen infotainment 

esportiu en aquests dos programes.  

4.1 – Deportes Cuatro 

Deportes Cuatro és un programa que s’emet diàriament a la cadena privada Cuatro. 

Aquesta cadena és propietat del grup Mediaset España des de l’any 2011 quan es va 

fer efectiva la fusió entre Gestevisión Telecinco i Sogecuatro provocant la incorporació 

de la cadena privada Cuatro al grup Mediaset España. 

Tot i que ara la cadena Cuatro forma part de Mediaset España, va ser fundada pel 

grup Sogecable l’any 2005 gràcies a la reconversió d’un canal analògic nacional que 

funcionava des de 1990. En aquell moment, Sogecable va apostar fort per crear una 

nova cadena privada per competir amb Telecinco i Antena 3, llavors va decidir 

substituir Canal + per Cuatro que va començar a emetre oficialment el 7 de novembre 

de 2005.  

L’any 2009, Mediaset – l’accionista majoritari de Gestevisión – i el grup PRISA – 

propietari aleshores de Sogecable – van decidir fusionar les dues cadenes privades en 

obert que tenien ambdós grups: Telecinco i Cuatro. En aquell moment, la llicència 

d’emissió de la cadena Cuatro va ser adquirida per Gestevisión Telecinco i actualment 

ambdues cadenes són representades pel màxim accionista de Gestevisión, el grup 

Mediaset.  

Un cop completada la fusió entre les dues cadenes, Cuatro va continuar treballant per 

un públic jove competint amb la Sexta com la tercera cadena privada de caràcter 

generalista espanyola per darrere de Telecinco i Antena 3. Una de les grans apostes 

que va fer Mediaset España va ser en el marc dels esports. Actualment el grup compta 

amb els drets d’emissió de molts esdeveniments transcendentals que sovint s’emeten  

a la cadena Cuatro.  

A Cuatro es retransmeten amb molta freqüència esdeveniments esportius de molta 

transcendència i la Selecció Espanyola de Futbol compta amb una gran difusió per 

part de la cadena. A més d’això la cadena emet alguns partits de Lliga que s’ofereixen 

en obert, l’Europa League, competicions de bàsquet i d’altres. En el passat, Cuatro va 

comptar amb els drets d’emissió, per exemple, del Mundial de Sudàfrica 2010 o 
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l’Eurocopa 2012. Per tant, es pot entreveure que un dels components que identifiquen 

la cadena generalista és l’esport (fonamentalment el futbol) i que aquest té molt pes. 

És per això que els esports disposen de tanta importància en els informatius i se’ls hi 

dedica un programa a part per analitzar tota l’actualitat esportiva, com és Deportes 

Cuatro. Deportes Cuatro va començar les seves emissions com a tal el 24 d’abril de 

2006 i amb deu anys de trajectòria s’ha consolidat com el programa d’informació 

esportiva espanyol amb gairebé un milió d’espectadors diaris en l’edició del migdia i un 

9% del share5.  

Deportes Cuatro s’emet diàriament els set dies de la setmana i compta amb dues 

emissions diàries, la del migdia – que compta amb més audiència – i la de la nit 

coneguda com a Deportes Cuatro 2. En aquest treball s’analitzaran i estudiaran les 

peces emeses durant el programa del migdia. El programa també compta amb una 

versió els caps de setmana que s’anomena Deportes Cuatro Fin de Semana, que 

també serà estudiat en aquesta investigació. 

L’emissió del programa comença quan s’acaba el telenotícies diari Noticias Cuatro 

Mediodía i quan s’acaba el programa es dóna pas a El Tiempo. Al contrari com passa 

a altres cadenes generalistes com Antena 3 o Telecinco, Deportes Cuatro es defineix 

com una unitat independent de Noticias Cuatro Mediodía i El Tiempo, i per tant té la 

seva pròpia franja horària i autonomia.  

Deportes Cuatro sol tenir una durada total d’uns 45-48 minuts, iniciant-se el programa 

a les 14.55 i acabant a les 16.00 hores. Les pauses publicitàries fan que Deportes 

Cuatro no acabi de gaudir de tot el temps que té assignat a la graella de la cadena 

televisiva.  

El programa diari del migdia està 

presentat per Manu Carreño i Manolo 

Lama. El fet que tots dos presentadors 

tinguin el mateix nom, ha fet habitual que 

el programa s’anomeni popularment ‘Los 

Manolos’ i no pas Deportes Cuatro.  

                                                           
5
 Dades d’audiència del 25 de maig de 2016.  

Font: http://ecoteuve.eleconomista.es/cadena/CUATRO/audiencias-programas  

Fotografia 1. Manu Carreño a l’esquerra i Manolo 
Lama a la dreta. Font: Formula TV 

http://ecoteuve.eleconomista.es/cadena/CUATRO/audiencias-programas
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 Manolo Lama (1962) és un periodista espanyol habitual narrador dels partits del 

Real Madrid i de la Selecció Espanyola que combina l’emissió de Deportes Cuatro 

amb el càrrec de redactor en cap de la Cadena COPE. Lama té una àmplia 

experiència en el món radiofònic després d’haver ocupat el càrrec de redactor en cap 

de la Cadena SER on narrava els partits del Real Madrid i la Selecció Espanyola de 

Futbol fins a l’any 2011 que va rescindir el contracte.  

 

Des de l’any 1998 Manolo Lama és el comentarista principal junt amb Paco González, 

dels jocs esportius d’EA Sports, en especial del conegut joc FIFA.  

 

 Manu Carreño (1969) és un periodista espanyol que ha destacat sobretot en l’àmbit 

radiofònic i esportiu. Actualment combina l’emissió diària de Deportes Cuatro amb el 

seu paper com a narrador dels principals partits emesos per Mediaset. Tot i així, 

Carreño també ha desenvolupat una gran trajectòria al món radiofònic havent passat 

per Onda Cero – amb el programa Al primer toque -, Cadena SER – presentant el 

Carrusel Deportivo – i actualment col·laborant en les retransmissions esportives de la 

Cadena COPE.  

Fotografia 2. El periodista Manolo Lama.a Font: El Economista 

Fotografia 3. El periodista Manu Carreño. Font: Periodismo Digital 



 
25 

L’edició dels caps de setmana Deportes Cuatro Fin de Semana, normalment compta 

amb la presència dels periodistes Luis Garcia i Juanma Castaño habituals per 

comentar les notícies d’actualitat dels caps de setmana. Tot i així, quan Juanma 

Castaño no apareix, la parella de Luis Garcia és Ricardo Reyes.  

 Juanma Castaño (1977) és un periodista esportiu espanyol que combina la 

presentació del programa Deportes Cuatro Fin de Semana amb la seva tasca com a 

comentarista a la Cadena COPE. També és un habitual en les retransmissions 

esportives del grup Mediaset España en la tasca de comentarista a peu de camp, 

sobretot als partits de la Selecció Espanyola de Futbol. 

 

 

 Luis Garcia (1981) és un periodista esportiu espanyol que va començar a la 

redacció de Deportes Cuatro. L’any 2009 va aconseguir començar a presentar el 

programa dels caps de setmana de Deportes Cuatro i actualment és un habitual en 

aquesta franja horària a la cadena.  

 

  

 

 

 

 

Fotografia 4. El periodista Juanma Castaño. Font: Vertele 

Fotografia 5. El periodista Luis Garcia. Font: Telecinco 
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 Ricardo Reyes (1985) és un periodista esportiu espanyol que, com el seu company 

Luis Garcia, va començar a les redaccions de Deportes Cuatro. Habitualment presenta 

l’edició nocturna del programa Deportes Cuatro 2, però de vegades acompanya a Luis 

Garcia com presentador del programa que s’emet els caps de setmana.  

 

Fotografia 6. El periodista Ricardo Reyes. Font: Telecinco 
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4.2 – Jugones 

Jugones és un programa que s’emet de dilluns a divendres a la cadena privada La 

Sexta. Aquesta cadena és propietat del grup Atresmedia, des que l’any 2012 es va fer 

efectiva la fusió entre el Grupo Antena 3 i la Gestora de Inversiones Audiovisuales La 

Sexta, provocant la incorporació de la cadena La Sexta al grup Antena 3.  

Tot i que La Sexta forma part actualment del grup Atresmedia, va ser fundada l’any 

2006 per la Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta i va començar a emetre 

amb freqüència a partir de 23 de gener de 2006. El 2011, el grup Antena 3 i la Gestora 

de Inversiones Audiovisuales La Sexta van arribar a un acord per tal de fusionar les 

seves empreses i convertir-se en el que ara es coneix com Atresmedia. Seguint el 

mateix procés que Telecinco i Cuatro, la llicència de la Sexta va passar a ser propietat 

d’Antena 3.  

La Sexta, al contrari que Cuatro, destaca per l’oferta de debat polític, entreteniment i 

humor. A més, la cadena compta amb una gran presència de sèries i pel·lícules que 

tenen un alt percentatge d’aparició en la cadena. Quant als esports, Atresmedia 

disposava fins a la temporada anterior (2015) dels drets d’emissió de la Formula 1 que 

des d’aquest any6 pertanyen a la cadena de pagament Movistar +. El grup actualment 

també compta amb els drets d’emissió de la Champions dels partits en obert i en 

especial dels equips espanyols participants.  

Tot i l’aposta que fa Atresmedia pels esports, la majoria de les emissions acaben 

pertanyent a la cadena per excel·lència del grup Antena 3. Però a poc a poc, el grup 

va començar a orientar l’emissió dels esports als seus canals de caire més secundari i 

va donar vida al programa per excel·lència d’esports a la cadena la Sexta, Jugones. A 

més de l’aposta per Jugones, el grup Atresmedia va decidir crear un nou programa 

nocturn basat en la tertúlia, El Chiringuito de Jugones.  

Aquest segon magazine es basa a informar sobre les darreres notícies i posteriorment 

es dóna pas a una tertúlia entre diferents professionals de l’àmbit de l’esport o del 

periodisme. Habitualment, el programa es basa en informació esportiva, però en 

moltes ocasions els tertulians acaben parlant de temes extra esportius. Actualment El 

Chiringuito de Jugones s’emet de les 00 hores fins a les 02.40 de la matinada.  

Per la seva part, Jugones és el programa d’informació esportiva de La Sexta i s’emet 

després de La Sexta Noticias i en finalitzar dóna pas a La Sexta Meteo. Per tant, 

                                                           
6
 Primera meitat de l’any 2016. 
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Jugones és un programa independent de la resta del noticiari informatiu habitual de la 

cadena televisiva.  

Jugones s’emet de dilluns a divendres en la franja horària de les 14.55 fins les 15.30 

hores. El programa compta amb mitja hora menys que Deportes Cuatro i per tant ha 

de competir pel share de les dues cadenes.  El presentador únic d’aquest programa és 

Josep Pedrerol que també desenvolupa a El Chiringuito de Jugones el paper de 

presentador-conductor.   

Josep Pedrerol (1965) és un periodista espanyol que ha destacat en l’àmbit televisiu 

durant la seva trajectòria professional. Pedrerol va començar a fer-se un nom a partir 

de l’any 2008 amb l’estrena de Punto Pelota a Intereconomía TV, un programa molt 

semblant al format de El Chiringuito de Jugones on la tertúlia esportiva era el plat fort.  

Tot i el gran èxit que va tenir a Pedrerol a Intereconomía TV, l’any 2013 el president 

del grup Intereconomía va acomiadar Josep com a director i presentador del 

programa. Després de la seva complicada sortida d’Intereconomía Pedrerol va fitxar 

per la Sexta com a presentador de Jugones per tal de competir amb Deportes Cuatro.  

A més, Atresmedia decideix reconvertir el format de Punto Pelota i crea el 2014 El 

Chiringuito de Jugones, on Josep Pedrerol també adquireix molt protagonisme com a 

presentador i conductor del nou programa. Des del 2015 i amb l’adquisició 

d’Atresmedia dels drets d’emissió de la Champions, Pedrerol assumeix el rol de 

presentador del programa Champions Total, on s’analitza i resum tot el que ha passat 

en la jornada de la Champions.  

 

Fotografia 7. El periodista Josep Pedrerol. Font: Cadena SER  
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4.3 – L’infotainment esportiu:  Deportes Cuatro i Jugones 

En aquest apartat, intentarem donar les claus per conèixer de primera mà el que és 

l’infotainment esportiu. L’infotainment esportiu és un gènere basat en la hibridació 

entre el gènere d’informació i l’entreteniment en el món dels esports. Després d’una 

investigació exhaustiva Paula Cervera (2015), va desenvolupar una recerca per 

conèixer més a fons les característiques d’aquest nou gènere híbrid.  

En la seva investigació Cervera va fer una recerca a fons dels diferents gèneres 

audiovisuals existents i va descobrir un nou gènere en l’àmbit dels esports, 

infotainment esportiu. Cervera cita a Enrique Bustamante (1999:95) per afirmar que la 

hibridació de diferents gèneres es porta a terme per la necessitat de les cadenes 

d’atreure a una audiència més gran.  

Per la seva part, Cervera (2015:16) arriba a la conclusió que l’infotainment és la 

hibridació entre la informació i l’entreteniment, on bàsicament es continua donant 

informació però mitjançant tècniques d’entreteniment. L’infotainment es basa en la 

cerca d’aspectes humorístics i en l’ús d’elements molt allunyats del periodisme com la 

sàtira, el sarcasme, la parodia o els acudits. En aquest punt Carlos Marín (2010)  

afirma que l’infotainment només és entreteniment pur disfressat d’informació.  

En la recerca, Cervera ens dóna les claus per conèixer les característiques principals 

del gènere d’infotainment. Algunes de les característiques que destaca són les 

següents: 

 Els programes s’acaben adaptat en l’actualitat noticiable, però ho fan des 

d’una vessant molt frívola i superficial. Busquen contínuament l’impacte en el 

teleespectador.  

 

 Les declaracions en moltes ocasions apareixen descontextualitzades, per 

buscar la creació d’una situació de tensió. 

 

 El periodista i presentador acaba tenint un protagonisme molt alt, gairebé és 

tan important com la informació que presenta.  

 

 S’aporten efectes sonors per aportar tensió, dinamisme o sensacionalisme a 

les peces.  
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 L’estil narratiu destaca per l’ús del sentimentalisme i l’emotivitat de les 

notícies i sobretot es pot veure en les notícies sobre la vida privada dels 

protagonistes.  

 

 Abunden els adjectius, adverbis, superlatius, comparatius... 

 

 S’utilitzen expressions col·loquials com a recurs per aconseguir 

l’apropament de l’espectador. Els presentadors fins i tot poden desenvolupar la 

seva locució amb un to alarmista per donar més sensació de tensió a la 

situació.  

Després de la seva investigació, Cervera (2015:80) va arribar a la conclusió que 

Deportes Cuatro i Jugones formaven part del gènere híbrid de l’infotainment.  

La investigadora conclou: “Com s’ha pogut comprovar anàlisi darrere anàlisi, aquests 

dos programes compleixen pràcticament totes les característiques pròpies d’aquest 

recent gènere que neix de la hibridació entre els gèneres tradicionals d’informació i 

entreteniment. (...) Deportes Cuatro i Jugones són els pioners d’una nova vessant dins 

el ja acomodat gènere infotainment, que en aquest cas podríem anomenar 

infotainment esportiu. Malgrat que aquests programes obtinguin grans audiències i 

tinguin molt èxit, cal no oblidar que estem davant de programes en els quals regna 

l’entreteniment per sobre la informació i que en cap cas hauria de ser substitut d’un 

programa que informi la societat de manera rigorosa” (2015:84). 

Per tant, des de la base que deixa la investigadora Paula Cervera en la seva 

investigació sobre l’infotainment esportiu, nosaltres buscarem resoldre l’existència de 

parcialitat o no en aquests programes que en aquest treball definirem com programes 

d’infotainment esportiu i no pas com informatius del telenotícies habituals.  
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5. Metodologia 

Per desenvolupar aquest present treball s’ha creat una eina per cercar aquells 

elements que representin l’ús de la parcialitat en el camp del periodisme audiovisual. 

A l’hora de la recerca s’han seleccionat dos mètodes d’anàlisi per donar resposta a les 

nostres preguntes d’investigació. D’una banda, es farà una primera anàlisi utilitzant 

l’eina creada per cercar si existeix parcialitat o no. D’altra banda, es farà una anàlisi 

més exhaustiva de 60 peces7 que s’han seleccionat a les diferents onades per estudiar 

el comportament dels programes en moments de suposada normalitat informativa. 

Aquesta metodologia ha estat escollida després d’una lectura de diferents llibres sobre 

metodologia en el camp sociològic i en el pas del periodisme. Una de les referències 

que hem consultat és el llibre de Lorenzo Vilches et al. (2011) on s’analitzen diferents 

estratègies per fer investigacions en el camp de la comunicació.  

5.1 – Anàlisi de la parcialitat 

En aquest apartat podrem veure quines estratègies de recerca hem utilitzat per tal de 

fer l’estudi. Entre altres coses trobarem les diferents variables analitzades i les seves 

pertinents categories. Al final d’aquest apartat trobarem una fitxa de codificació on 

s’integren totes aquestes variables amb les mesures i codificacions necessàries per 

poder utilitzar l’eina a l’hora de descobrir l’existència o no de parcialitat.  

5.1.1 – Variables d’identificació 

Aquestes variables s’han utilitzat bàsicament per conèixer dades identificatives de la 

peça que permetin associar un enquadrament i unes característiques a cada 

programa. Dins de cada variable trobem una sèrie de categories, els números que se 

l’atorga a cada categoria dins de la seva variable servirà com identificació de la 

mateixa.  

  

                                                           
7
 D’aquestes 60 peces, 30 seran de Deportes Cuatro i les altres 30 de Jugones. Les 30 peces 

analitzades seran 10 sobre el FC Barcelona, 10 sobre el Real Madrid i 10 sobre ambdós equips 
a l’hora. 
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Variable 1: Programa 

Valors: 

1. Deportes Cuatro8 

2. Jugones 

Variable 2: Onada 

Valors: 

1. Novembre de 2015. 

2. Març/Abril de 2016.  

Variable 3: Dia de la setmana en què s’emet la peça 

Valors: 

1. Dilluns 

2. Dimarts 

3. Dimecres 

4. Dijous 

5. Divendres 

6. Dissabte 

7. Diumenge 

Variable 4: Equip que protagonitza la notícia 

Valors: 

1. FC Barcelona9 

2. Real Madrid 

3. Tots dos 

                                                           
8
 S’ha seleccionat aquest ordre per les audiències del 24 de febrer de 2016 d’ambdós 

programes. Deportes Cuatro: 1.111.000 i 8,7% de share. Jugones: 651.000 i 5,1% de share. 
Font: http://www.formulatv.com/noticias/53756/audiencias-24-febrero-osborne-el-principe-
hunden-buscando-el-norte/  
9
 S’ha seleccionat aquest ordre segons la posició d’ambdós equips a la taula de classificació de 

la Lliga BBVA a 23 de maig de 2016. FC Barcelona en primera posició i Real Madrid en 
segona. Font: http://www.ligabbva.com/liga-bbva/clasificacion  

http://www.formulatv.com/noticias/53756/audiencias-24-febrero-osborne-el-principe-hunden-buscando-el-norte/
http://www.formulatv.com/noticias/53756/audiencias-24-febrero-osborne-el-principe-hunden-buscando-el-norte/
http://www.ligabbva.com/liga-bbva/clasificacion
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5.1.2 – Variables d’estil de la peça 

L’ús d’aquestes variables és per conèixer aspectes relacionats amb quin gènere 

audiovisual que es fa la peça. 

Variable 5: Gènere de la peça 

Valors: 

1. Notícia estricta 

2. Notícia interpretativa 

3. Crònica 

4. Entrevista 

5. Reportatge 

6. Editorial 

La realitat és que existeixen molts tipus de classificacions de peces en termes 

audiovisuals. Per tant, la investigadora ha desenvolupat una classificació pròpia 

després d’haver observat ambdós programes amb anterioritat i conèixer el tipus de 

peces que emeten. L’editorial s’ha inclòs perquè Pedrerol té una secció pròpia 

d’editorial al programa Jugones.   

I a continuació explicarem les característiques que ha de tenir una peça per formar 

part del gènere mencionat. 

 Notícia estricta: Informació estricta on es donen dades bàsiques d’algun 

esdeveniment que ha ocorregut fa poc. La notícia normalment no té molta 

rellevància dins el programa i es basa en informació nua i crua. Exemple: Jordi 

Alba duda para el Clásico (Deportes Cuatro – 28 de març de 2016). 

 

 Notícia interpretativa: Peça on la informació estricta no és l’element 

principal. Apareixen també valoracions dels presentadors o del/la narrador/a. 

Tenen una durada més llarga que les anteriors i els efectes de cairons, 

músiques o imatges poden tenir efecte en la percepció de l’audiència. Exemple: 

Bale le manda un palo a Benítez (Jugones – 31 de març de 2016). 

 

 Crònica: En aquest tipus de peça es donen informacions sobre un 

esdeveniment en concret. La crònica pot ser informativa, explicant bàsicament 

tot el que ha passat al partit, o interpretativa, aportant impressions i valoracions 
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pròpies. Exemple: El Barça le da un baño al Madrid (Deportes Cuatro – 22 de 

novembre de 2015). 

 

 Entrevista: Les peces on el gènere és l’entrevista podríem considerar 

aquelles que realitza el mitjà o que provenen d’altres mitjans de comunicació. 

Exemple: El Casemiro más íntimo (Jugones – 31 de març de 2016).  

 

 Reportatge: Considerarem reportatge aquella peça que disposi de un temps 

llarg per donar a conèixer un tema i que a més disposi de diverses fonts 

informatives, o es s’aprofundeixi en una informació que es considera rellevant 

de cara al programa. Exemple: Mucha seguridad en el Camp Nou (Deportes 

Cuatro – 1 d’abril de 2016). 

 

 Editorial: Aquest tipus de peça és bàsicament l’opinió nua i crua del 

presentador o de l’equip del programa sobre algun tema. En aquest cas, 

Jugones disposa cada dia d’una editorial que fa Josep Pedrerol. Exemple: 

Zidane ha devuelto la felicidad al Madrid (Jugones – 1 d’abril de 2016). 

Variable 6: Tema de la peça 

Valors: 

1. Partits 

2. Fitxatges/Sortides 

3. Sancions 

4. Lesions  

5. Institucional 

6. Econòmics  

7. Extra esportiu (sentimentals, familiars...) 

8. Jugadors/Ex jugadors 

El tema de la peça és un element fonamental per conèixer aquells elements que tenen 

més importància sobre el programa, per saber si es parla més de jugadors o de temes 

extra esportius, per exemple. Aquesta elecció de temes s’ha desenvolupat després 

d’una cerca dels temes més destacats dels mitjans de comunicació quant al futbol es 

refereix. Per tant, aquestes categories són les que més representació tenen en el món 

dels mitjans de comunicació esportius.  
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Variable 7: Presentació de la peça 

Valors: 

1. Presentador informa en directe 

2. Presentador dóna pas a corresponsal 

3. Presentador dóna pas a peça 

4. Peça ja muntada 

Aquesta variable determinarà el pes i importància del presentador dins del programa, 

ja que si el programa sol utilitzar les categories 1, 2 i 3 significa que el presentador té 

un gran pes, ja que presenta la peça. Si apareix la categoria 4, això simbolitza que el 

pes destacat el té la peça i no pas el presentador. 

Variable 8: Fonts 

Valors: 

1. Persona/es directament implicada/es en els fets. 

2. Club/s directament implicat/s en els fets. 

3. Persona/es indirectament implicada/es en els fets. 

4. Club/s indirectament implicat/s en els fets. 

5. Persona/club/institució/mitjà aliè als fets. 

6. Expert en el tema. 

7. No hi ha fonts. 

Saber si el programa utilitza una font o una altra és importantíssim a nivell de saber a 

qui se li dóna veu i conèixer el nivell de documentació i de contrast de la informació 

que es dóna en el programa. A més, en cas de no tenir fonts és un element 

indispensable per saber quines són les rutines periodístiques del programa i com 

treballen.  

Variable 9: Posicionament de la peça 

Valors: 

1. Inici del programa. 

2. Meitat del programa (Entre el 25 i el 75% del temps de duració del programa). 

3. Final del programa.  

Conèixer el posicionament de la peça al programa demostrarà el moment àlgid de 

l’emissió i en quin lloc es posicionen les peces més importants. 
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Variable 10: Durada de la peça 

Valors: 

1. Menys d’un minut. 

2. Més d’un minut. 

3. Més de dos minuts. 

En el món audiovisual el temps és molt important i un instant pot marcar la tendència 

entre perdre un espectador o no. Llavors, gràcies a aquesta variable coneixerem la 

tendència que tenen tots dos programes a l’hora d’elaborar peces, si hi dediquen molt 

temps o pel contrari dediquen el temps mínim.  

S’ha estimat que aquestes categories permetran mesurar la rellevància d’una peça i 

també saber la importància d’un tema. Hem escollit aquestes mesures de temps, 

perquè una peça de més d’un minut és el més freqüent a televisió, però també 

existeixen peces de curta durada – menys d’un minut – o peces amb molt més espai – 

més de dos minuts.  

Variable 11: Redundància d’una mateixa informació 

Valors: 

1. Una vegada 

2. Dues vegades 

3. Més de dues vegades 

Conèixer quants cops es parla d’un tema en un mateix programa ens pot ajudar a 

estimar la importància que li donen a aquella informació.  

5.1.3 – Variables per identificar la parcialitat 

Les següents variables han estat desenvolupades com una eina per poder cercar 

parcialitat en qualsevol programa periodístic audiovisual. Les variables s’han obtingut 

després d’una àmplia lectura d’investigacions anteriors en el camp de la parcialitat en 

el periodisme i altres camps, que es poden trobar al Marc Teòric d’aquesta 

investigació.  
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Variable 12: Veu a les parts implicades 

Valors: 

1. El presentador o la peça dóna veu a una de les parts implicades. 

2. El presentador o la peça dóna veu a més d’una de les parts implicades. 

3. No es dóna veu a les parts implicades. 

4. Es dóna veu a totes les parts implicades. 

Aquesta variable és indispensable per conèixer si es fa un tractament parcial de la 

informació o no a l’hora de veure si es dóna la mateixa veu a totes les parts o no. Com 

hem vist a les pàgines anteriors del nostre Marc Teòric, segons els autors citats, donar 

veu o no a una de les parts implicades, pot implicar existència de parcialitat, i per tant 

això és fonamental de cara a la nostra investigació. 

Variable 13: Apel·latius favorables o desfavorables 

Valors: 

1. Favorables respecte al club/jugador/persona de què parla la peça. 

2. Desfavorables respecte al club/jugador/persona de què parla la peça. 

3. Favorables i desfavorables o no aparició d’apel·latius.  

Amb l’anàlisi d’aquesta variable podrem conèixer com es tracta al protagonista de la 

peça sabent si rep un tracte més favorable o desfavorable segons els apel·latius que 

s’utilitzin tant en la presentació de la peça com en el seu desenvolupament i narració.  

Variable 14: Tractament del temps atorgat a la informació per a l’anàlisi de la 

rellevància 

A – Aparició en el sumari o portada 

1. Apareix al sumari  

2. No apareix al sumari 

3. No hi ha sumari 

B – Temps dedicat 

1. Temps màxim 

2. Temps mitjà 

3. Poc temps 
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Fitxa d’identificació/localització de les unitats de la variable 14: 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Fitxa identificació/localització de les unitats de la variable 14. Font pròpia 

Gràcies a l’anàlisi de l’aparició en sumari o no de la peça, i del temps que se li dedica 

sabrem la rellevància que té la mateixa dins del programa. Per tant, si una peça 

s’identifica amb un 1, vol dir que la rellevància és alta, ja que apareix al sumari i el 

temps que se li dedica és màxim. Mentre que si s’identifica amb un 2 o 3 la seva 

rellevància disminueix i considerem que no és una informació tan important.   

Tot i així, el número 4 d’identificació simbolitza una gran importància de la peça, ja que 

tot i no aparèixer al sumari se li dedica molt temps. Amb els números 5 i 6 

identificarem que la peça no té tanta rellevància, tal com passava abans amb el 2 i el 

3.  

Finalment, el número 7 destacarà la importància d’una informació dins d’un programa 

que no té sumari – com és el cas de Jugones – ja que se li dedica un temps màxim. 

Mentre que la identificació de la rellevància d’una peça amb un 8 i un 9 significarà 

novament que aquesta informació no és rellevant pel programa.  

Variable 15: Tractament de la informació (des d’un punt de vista parcial) 

A – Presentació de la peça: Com desenvolupen els presentadors la presentació 

de la peça 

1. Positiva: Apel·latius favorables, veu a una de les fonts... 

- Es fa un tractament més favorable cap a l’equip que protagonitza la 

peça assumint aquestes característiques de tractament favorable. 

 

2. Negativa: Apel·latius desfavorables, veu a la part contrària... 

Aparició Temps Codi 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

2 1 4 

2 2 5 

2 3 6 

3 1 7 

3 2 8 

3 3 9 
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- Es fa un tractament més negatiu cap a l’equip que protagonitza la peça 

assumint aquestes característiques de tractament negatiu. 

 

3. Neutral: Cap veu, sense apel·latius o apel·latius a totes les parts involucrades... 

- Es fa un tractament neutral cap a l’equip que protagonitza la peça 

assumint aquestes característiques de tractament neutral.  

B – Contingut de la peça: Com desenvolupa el narrador i els gestors de 

continguts del programa la peça  

1. Positiva: Apel·latius favorables, veu a una de les fonts... 

- Es fa un tractament més favorable cap a l’equip que protagonitza la 

peça assumint aquestes característiques de tractament favorable. 

 

2. Negativa: Apel·latius desfavorables, veu a la part contrària... 

- Es fa un tractament més negatiu cap a l’equip que protagonitza la peça 

assumint aquestes característiques de tractament negatiu. 

 

3. Neutral: Cap veu, sense apel·latius o apel·latius a totes les parts involucrades... 

- Es fa un tractament neutral cap a l’equip que protagonitza la peça 

assumint aquestes característiques de tractament neutral.  

 

 

 

 

 

Taula 3. Tractament de la informació. Font pròpia 

Gràcies a aquesta variable coneixerem si la presentació i el contingut de la peça són 

positius, negatius o neutrals, des d’un punt de vista identificatiu, ja que la valoració es 

produirà a partir de la interpretació cadascuna de les peces per part de la 

investigadora.  

Presentació  Contingut Valoració 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

2 1 4 

2 2 5 

2 3 6 

3 1 7 

3 2 8 

3 3 9 



 
40 

En aquest punt, sabrem si la presentació té alguna cosa a veure amb el contingut de la 

peça o no, i per tant podrem identificar aquelles peces que des d’un punt de vista molt 

bàsic són positives, negatives o neutral cap al protagonista de la mateixa. 

Variable 16: Sensacionalisme 

Valors: 

1. Sí és sensacionalista 

2. No és sensacionalista 

Conèixer si una peça és sensacionalista, és vital per saber si es compleixen amb els 

codis deontològics periodístics. Tal com Javier Gómez10 (2014:3) cita a Paniagua 

Santamaría11 (2002:92) per descriure les característiques de la premsa sensacionalista 

com: poca cura del llenguatge, rellevància d’altres elements no relacionats amb 

l’esport, l’ús de titulars de caràcter d’opinió i no informatius... 

Amb algunes d’aquestes característiques s’analitzarà si les peces que presenten a 

Deportes Cuatro i Jugones són sensacionalistes o no.  

Aquestes variables s’analitzaran a cadascuna de les peces que Deportes Cuatro i 

Jugones presentin amb protagonisme del FC Barcelona, del Real Madrid o d’ambdós 

equips. Cal recordar que en aquesta investigació s’analitzaran les peces dels clubs FC 

Barcelona i Real Madrid perquè són els clubs més importants del país i els que més 

seguidors tenen. En consonància amb això és necessari destacar que el temps que 

s’ofereix als dos equips respecte a altres equips o esports, és molt alt i per tant 

simbolitzen una part important de l’agenda mediàtica esportiva.  

Per a fer-ho, totes les variables identificades es codificaran en una taula dissenyada 

per a aquesta recerca. Posteriorment, es farà un buidatge i el tractament de tota la 

informació en el programa IBM SPSS Stadistics12 on, aportant la informació necessària 

obtindrem els resultats d’aquesta anàlisi.   

                                                           
10

 Bueno, J. G. (2014). Análisis ético de la prensa deportiva escrita en Cataluña, en el empleo 

de técnicas sensacionalistas. Razón y palabra, (85), 20-25. 

 
11

 Paniagua Santamaría, P. (2002). Información deportiva: Especialización, géneros y entorno 

digital. Madrid: Fragua. 

 
12

 IBM SPSS Stadistics és un software estadístic que permet l’anàlisi del procés analític. 

Permet obtenir freqüències de variables concretes i també generar encreuaments entre 

diferents variables. 
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Per tal de fer l’anàlisi s’omplirà el següent requadre amb cada variable i les seves 

respectives categories per obtenir les dades necessàries. A cada casella es posarà, 

doncs: 

Taula 4. Requadre per omplir les bases de dades. Elaboració pròpia 

  

PROGRAMA ONADA DIA EQUIP GÈNERE TEMA TIPUS FONT POS. TEMPS RED. VEU AP RE TRAC SEN 
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5.2 – Anàlisi del framing 

Per tal de poder fer un estudi sobre el framing que utilitzen tant Deportes Cuatro com 

Jugones, es procedirà a analitzar un conjunt de peces de cada programa on 

s’identificaran aquelles variables/o elements que utilitza cada programa per tal 

d’enquadrar-les.  

S’analitzaran un total de 60 peces com s’ha esmentat a l’apartat d’objecte d’estudi del 

present treball, 30 de Deportes Cuatro i 30 de Jugones. El primer pas, serà respondre 

a les variables esmentades en l’anterior apartat per poder fer aquest aprofundiment.  

Per fer-ho possible, traduirem les dades a la fitxa de codificació que apareix més a 

baix. En primer lloc, completarem les dades, indicant els valors escollits en cadascuna 

de les caselles de la graella superior, on apareixerà informació sobre les variables 

esmentades en el punt anterior. Per tant, cada variable tindrà un valor identificat amb 

un número (1, 2, 3...) i això ens donarà les dades per acabar d’identificar-los.  

Després d’aquesta graella inicial, apareix a la part central de la fitxa un requadre 

central on es trobarà el text complet de la peça de totes les persones que hi 

intervinguin – presentadors, narrador/es, declaracions... – per tal de saber exactament 

què es diu durant la peça. Per tal de saber com és el tractament, al text de la peça 

s’analitzaran els apel·latius positius i negatius que apareguin, a més de remarcar el 

sensacionalisme i la ironia utilitzada en algunes ocasions per aquests tipus de 

programes.  

Per a fer-ho, s’utilitzarà un destacat de color que ens permeti identificar ràpidament on 

es troben. Per als apel·latius positius s’ha decidit usar el color groc. Quant als 

apel·latius negatius s’identificaran gràcies a l’ús del color vermell, que s’identifica 

clarament com una cosa negativa. Per reconèixer l’aparició de sensacionalisme, 

s’utilitzarà el color blau cel. Finalment, l’ús de la ironia també s’identificarà per tal de 

conèixer com tracten els presentadors la peça en realitat.  

Sota de la pàgina es trobarà un altre requadre on es podran fer observacions de la 

peça anotant per exemple quin tipus d’imatges s’utilitzen, la música, els efectes, etc. 

Gràcies a totes les dades que s’extrauran a través d’aquests requadres, en un tercer 

quadre lateral s’ha inclòs l’enquadrament utilitzat pel programa a l’hora d’elaborar 

aquesta peça.  
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Després d’haver fet l’anàlisi exhaustiva de cadascuna de les peces, s’ha fet un 

buidatge de les idees bàsiques d’enquadrament de cada peça d’anàlisi usant com a 

referència les característiques bàsiques finals proposades en aquest estudi adoptades 

de l’autor Águila-Coghlan (2013) i que recuperem com a recordatori: 

 Selecció d’unes paraules determinades en detriment d’unes altres. 

 Omissió o limitacions d’algunes informacions. 

 Selecció i utilització d’unes fonts en compte d’unes altres. 

 Utilització de rètols per captar l’atenció. 

Posteriorment, els senyals de framing s’han contrastat amb les característiques 

principals de parcialitat detectades a cada unitat d’anàlisi del programa obtenint una 

valoració i conclusió de la investigadora d’aquest treball sobre cadascuna d’elles i que 

s’ofereixen tractades en l’apartat de resultats. 

A continuació, es mostra el model de fitxa usat per a l’anàlisi de les peces que formen 

part del corpus final. 
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RECERCA PARCIALITAT 

Taula 5. FITXA CODIFICACIÓ I CONTINGUT D’UNITATS D’ANÀLISI  

 

 

.  

 

  

PROGRAMA ONADA DIA EQUIP GÈNERE TEMA TIPUS FONT POS. TEMPS RED. VEU AP RE TRAC SEN 

                

Text de la peça:  Groc = Ap. Pos Vermell = Ap. Neg Blau = Sensacionalisme Verd = Ironia, sarcarsme 

OBSERVACIONS: 

AVALUACIÓ (FRAMING ET AL.) 
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6. Resultats 

Després de fer les anàlisis exhaustives utilitzant la metodologia explicada en els 

apartats anteriors, procedim a analitzar els resultats que s’han extret.  

6.1 – Resultats anàlisi de la parcialitat 

Per poder fer aquesta anàlisi en profunditat es va crear una eina que a partir d’unes 

variables concretes ha servit per trobar parcialitat en els programes de Deportes 

Cuatro i Jugones. A l’hora de fer aquesta investigació s’han analitzat 340 peces en 

total: 266 de Deportes Cuatro i 74 de Jugones.  La diferència existent entre els dos 

programes és clara i existeixen una sèrie de motius que expliquen aquesta gran 

variació.  

Per una banda, hem de recordar que Deportes Cuatro s’emet de dilluns a diumenge, 

mentre que Jugones només s’emet de dilluns a divendres. Aquest factor determina 

molt el nombre de peces i de temps que es poden analitzar. En segon lloc, Deportes 

Cuatro dura uns 45-48 minuts de programa, mentre que Jugones disposa de 35 minuts 

com a màxim. Per tant el fet que Deportes Cuatro disposi de més temps fa que el 

nombre de peces analitzades creixi exponencialment.  

Finalment, cal destacar que de cara a l’anàlisi, el programa del 20 de novembre de 

2015 de Jugones no ha estat localitzat i per tant no s’ha pogut incloure dins l’anàlisi. La 

investigadora va intentar contactar amb els responsables, però no es va aconseguir 

trobar el programa.  

Per tant, la diferència de peces és considerable per aquests motius, tot i que les dades 

donaran resultats útils dins d’aquesta investigació.  

A continuació es procedirà a fer un buidatge dels resultats i extreure els resultats finals 

de la investigació dels dos programes.  
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6.1.1 – Resultats de Deportes Cuatro 

Pel programa de Deportes Cuatro es va procedir a analitzar les dues setmanes 

concretades a l’objecte d’estudi on les peces fossin protagonitzades per FC Barcelona, 

Real Madrid o tots dos equips, i es va donar un resultat de 266 peces. Gràcies a 

l’anàlisi exhaustiva feta per aquesta investigació es van incloure totes les dades 

obtingudes en la base de dades del programa IBM SPSS Stadistics. L’ús d’aquest 

programa va ser essencial per tal d’obtenir les freqüències de cadascuna de les 

variables analitzades i poder generar encreuament entre diferents variables. Per tal de 

resoldre el problema d’investigació plantejat al principi d’aquestes pàgines es va 

analitzar una per una el resultat de cada variable, i després es van les variables amb 

els dos equips com a referent comú per veure si realment existeix parcialitat i favor de 

quin dels dos. 

Onada  

A la primera onada del 14 fins al 22 de novembre, Deportes Cuatro va presentar 118 

peces, mentre que a la segona onada del 26 de març al 3 d’abril es van mostrar 148 

peces. A la segona onada Deportes Cuatro va dedicar més espai a FC Barcelona i 

Real Madrid que no pas a la primera. En conjunt, Deportes Cuatro dedica més temps a 

la graella al FC Barcelona que no pas al Real Madrid. Tot i així, és necessari recordar 

que la mort de Cruyff va afectar molt l’agenda mediàtica, i això podria explicar el 

creixement exponencial de les peces del Barça a la segona onada respecte a la 

primera. 

  

44% 56% 

Onada de Deportes Cuatro 

Novembre de 2015 

Març/Abril de 2016 
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Figura 1. Onada de Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

Figura 2. Onada segons l’equip Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

Dia d’emissió de la peça 

En el següent gràfic podem veure com dissabte i diumenge són els dies on més peces 

sobre FC Barcelona i Real Madrid es van emetre sumant les dues onades. Per tant 

veiem que la informació sobre els dos conjunts és més àmplia a mesura que s’apropen 

els partits (tots dos van ser un dissabte).  

A més, veiem com dilluns i dimarts l’espai dedicat als dos equips baixa clarament, i 

llavors es pot entendre que aquests dies són els que menys informació sobre FC 

Barcelona i Real Madrid s’aporta.  

Per tant, Deportes Cuatro dedica més temps als dos equips quan més s’apropa el 

partit del cap de setmana. 

.  

Figura 3. Dia d’emissió de la peça de Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

FC Barcelona Real Madrid C.F Ambdós equips 

Onada segons l'equip Deportes Cuatro 

Novembre de 2015 

Març/Abril de 2016 

8% 
8% 

9% 

12% 

15% 
24% 

24% 

Dia d'emissió de la peça Deportes Cuatro 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 
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Equip que protagonitza la peça 

Una de les variables més importants de l’anàlisi va ser conèixer quin equip 

protagonitzava les notícies del programa. En aquest cas hem descobert que del total 

de peces, 109 són protagonitzades pel FC Barcelona, 103 pel Real Madrid i 54 per 

ambdós equips.  

Per tant, es pot dir que tot i que la diferència no és molt gran, durant les dues onades 

analitzades Deportes Cuatro dedica més espai a les notícies protagonitzades per 

l’equip de la Ciutat Comtal.  

 

Figura 4. Equip que protagonitza la peça a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

Gènere de la peça 

Amb l’anàlisi de la variable de gènere, hem descobert que la notícia estricta i la notícia 

interpretativa són el gènere més utilitzat al programa de Deportes Cuatro. El reportatge 

també té un paper fonamental al programa mentre que l’editorial no apareix mai en les 

dues onades analitzades. 

39% 

41% 

20% 

Equip que protagonitza la peça Deportes Cuatro 

Real Madrid C.F 

FC Barcelona 

Ambdós equips 
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Figura 5. Gènere de la peça a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

Tema de la peça 

Quant al tema més freqüent en el programa Deportes Cuatro trobem que té els 

jugadors i ex jugadors són un dels elements fonamentals del programa amb 34% 

d’aparició en les peces analitzades. El tema de partit té també una importància 

considerable en el programa i per tant, aquest programa dedica molt espai del seu 

programa a parlar del “Clàssic” (Real Madrid – FC Barcelona) i dels protagonistes. 

D’aquesta variable també podem extreure que es parla en moltes ocasions de temes 

extra esportius i per tant això demostraria que estem parlant d’infotainment esportiu, ja 

que una de les característiques bàsiques és explicar temes de caràcter extra esportiu 

– temes familiars, sentimentals... – que no tenen res a veure amb la pràctica de 

l’esport. 

32% 

32% 

3% 

8% 

25% 

0% 

Gènere de la peça Deportes Cuatro 

Notícia estricta 

Notíc ia 
interpretativa  

Crònica  
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Figura 6. Tema de la peça a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

Tipus de peça 

Aquesta variable és fonamental per entendre quin protagonisme tenen els 

presentadors del programa respecte a les peces del FC Barcelona i el Real Madrid. En 

aquest cap veiem com més de la meitat de les peces comencen amb una presentació 

per part del presentador que dóna pas posteriorment a la peça. També existeixen una 

gran quantitat de peces on el presentador informa en directe.  

Per tant, podríem concloure que la figura del presentador a Deportes Cuatro és molt 

important ja que, un 91% de les peces analitzades tenen el presentador té un paper 

molt important, i només en un 6% de les mateixes no té cap tipus de protagonisme.  

 

Figura 7. Tipus de peça a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

32% 

1,6% 

0% 

8% 
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Fitxatges/Sortides 

Sancions 

Lesions 

Institucional 
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Jugadors/Ex jugadors 

32% 
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Presentador informa en directe 

Presentador dóna pas a 
corresponsal 

Presentador dóna pas a peça 

Peça ja muntada 
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Fonts utilitzades 

Quant a les fonts utilitzades veiem que en un 47% de les peces analitzades no se cita 

a cap font d’informació i per tant no sabem exactament d’on prové la informació que 

s’està emetent, una pràctica no adequada dins del periodisme, ja que totes les notícies 

s’han de contrastar i citar a les fonts que formen part de la informació. Aquest seria un 

element que identificaria una mala pràctica periodística i que no s’adequa als valors 

periodístics esmentats durant el present treball. 

Quan apareixen fonts veiem que normalment s’utilitzen les declaracions de persones 

directament implicades mentre que els experts en el tema no apareixen gairebé mai a 

Deportes Cuatro.  

 

Figura 8. Fonts utilitzades a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

Posicionament de les peces 

Dins del programa de Deportes Cuatro, la majoria de peces relacionades amb el FC 

Barcelona i amb el Real Madrid es troben a la meitat del programa. Això es podria 

considerar una estratègia per captar l’audiència i fer-la quedar-se al programa, ja que 

al mateix temps que s’emeten aquesta gran quantitat de peces, Jugones també 

desenvolupa el seu programa. Per tant, es pot considerar que Deportes Cuatro 

presenta la majoria de les seves peces a la meitat del programa per tal de competir 

amb Jugones pel share.  

36% 

1% 

9% 
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Persona directament 
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Persona indirectament 
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Expert en el tema  

No hi ha fonts 
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A més s’ha de destacar que al final del programa, Jugones ja ha acabat perquè la seva 

durada és menor, i això explicaria que apareguin menys notícies dels dos conjunts en 

aquest moment del programa.  

 

Temps dedicat a les peces 

El temps és un element molt important dins del món audiovisual i per això saber quin 

és el temps que es dedica a cada peça és elemental. En aquest cas veiem que 

Deportes Cuatro fa peces de tot tipus de durada, on destaca principalment les peces 

amb més d’un minut de durada, el més freqüent en els informatius de televisió. Tot i 

així sorprèn que un 30% de les peces analitzades – 81 peces en total – tinguin un 

temps de més de dos minuts, donant-li així molta importància a aquella informació.  

 

Figura 10. Temps dedicat a les peces Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

 

34% 

36% 

30% 

Temps dedicat a les peces Deportes Cuatro 

Menys d'un minut 

Més d'un minut 

Més de dos minuts 

21% 

70% 

9% 

Posicionament de les peces a Deportes Cuatro 

Inici del programa 

Meitat del programa 

Final del programa  

Figura 9. Posicionament de les peces de FC Barcelona i Real Madrid a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 
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Redundància de la informació 

Saber quants cops apareix un tema en un informatiu ens donarà informació sobre la 

importància i rellevància d’aquesta informació. Veiem que a Deportes Cuatro, 

normalment els temes apareixen només una vegada, tot i que en 19% de les ocasions 

apareixen dues vegades o més.  

Cal destacar que durant la primera onada van succeir els atemptats de París i se li va 

donar molta importància a la seguretat de l’estadi Santiago Bernabéu. Per part de la 

segona onada, la mort de Johan Cruyff va ser un tema molt redundant durant els dies 

posteriors a la seva mort. Llavors això explicaria la redundància de les informacions en 

un mateix informatiu de Deportes Cuatro.  

 

Figura 11. Redundància de la informació de Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 
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Sensacionalisme 

Gràcies a aquesta anàlisi exhaustiva hem determinat que a Deportes Cuatro el nombre 

de peces sensacionalistes és molt més petit que les que no ho són. Tot i així es podria 

considerar que un programa tan important en l’àmbit esportiu i amb tanta audiència no 

ha d’emetre tantes peces de caràcter sensacionalista, ja que com hem vist en apartats 

anteriors aquests tipus de pràctiques no formen part dels valors periodístics claus.  

 

Figura 12. Sensacionalisme a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 
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Elements identificadors de parcialitat 

Per tal d’identificar l’existència o no de parcialitat s’ha decidit creuar la Variable 4: 

“Equip” amb les variables d’identificació de parcialitat – veu, apel·latius, rellevància i 

tractament – d’aquesta anàlisi per saber si existeix parcialitat o no, i en cas positiu 

saber cap a quin equip existeix aquesta parcialitat. 

Cal recordar els detalls dels dos moments excepcionals que van tenir lloc durant la 

primera – atemptats de París – i la segona onada – mort de Johan Cruyff – que van 

provocar canvis importants en l’agenda mediàtica dels dos programes esportius. 

Recordem que Deportes Cuatro donava més protagonisme al FC Barcelona, que n’era 

protagonista en 109 peces. Mentre que el Real Madrid en protagonitzava 103, i en la 

resta els dos equips eren protagonistes per igual. 

Quant a la relació entre els equips i la veu que se’ls hi dóna trobem que a la majoria de 

les peces cap dels dos equips disposa de veu. També podem observar que quan es 

dóna la veu de totes les parts implicades en el cas del FC Barcelona el número és més 

alt que el del Real Madrid.  

Veiem també que tot i que predomina donar la veu a totes les parts, el fet de donar veu 

a només una de les parts és un element identificador de parcialitat i apareix en moltes 

ocasions a les peces analitzades. En aquest cas, Real Madrid i FC Barcelona disposen 

del mateix nombre de peces on només es dóna veu a una de les parts implicades.  

 

Figura 13. Veu donada segons l’equip a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

Quant a la variable dels apel·latius referits a cadascuna de les parts veiem que el 

número d’apel·latius favorables és major cap al FC Barcelona, mentre que els 

apel·latius negatius recauen en major mesura en el Real Madrid. Tot i això, la 
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tendència del programa és a ser favorable cap als dos equips o a utilitzar apel·latius 

tant negatius com positius en les seves peces.  

D’aquestes dades podríem extreure una conclusió, i és que segons el moment que 

travessi cada equip el programa utilitza uns apel·latius o uns altres. Cal recordar que a 

la primera onada, el Real Madrid venia de perdre contra el Sevilla i va rebre un 0-4 al 

Bernabéu per part del FC Barcelona, per la qual cosa va rebre moltes crítiques. De 

cara al Barça, a la segona onada va rebre al Real Madrid al Camp Nou on va perdre 

per 1-2 el dia de l’homenatge a Cruyff. Durant aquestes dates, el Barça va ser criticat i 

el Real Madrid va ser tractat de forma més favorable. Per tant, es podria dir que el 

moment esportiu que travessaven els dos equips durant les onades va ser un 

determinant clau per tractar d’una forma favorable o desfavorable a cada equip.  

Un nou indici de parcialitat que ens indica que els apel·latius favorables i bons van en 

direcció cap al FC Barcelona, mentre que els negatius van més encaminats cap al 

Real Madrid tot i que no en gran mesura.   

 

Figura 14. Apel·latius segons l’equip a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 

Pel que fa la variable de la rellevància observem que el FC Barcelona disposa de més 

temps en el programa de Deportes Cuatro tant quan les seves informacions apareixen 

en el sumari com quan no ho fan. Cal destacar que durant la segona onada amb la 

mort de Johan Cruyff moltes notícies es van dedicar a la seva figura i per tant el Barça 

n’era el protagonista. Tot i així, al Madrid també se li dedica un temps considerable del 

temps tenint una rellevància important sense comptar amb cap notícia d’importància 

mediàtica com el cas de Cruyff.  
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equips 

Apel·latius segons l'equip Deportes Cuatro 

Favorables 

Desfavorables 
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FC Barcelona Real Madrid C.F Ambdós equips 

Rellevància de la informació segons l'equip Deportes Cuatro 

Apareix al sumari i té temps màxim 

Apareix al sumari i té temps mitjà 

Apareix al sumari però té poc temps 

No apareix al sumari però té temps 
màxim 
No apareix al sumari i té temps mitjà 

No apareix al sumari i té poc temps 

El programa no té sumari i té molt temps 

El programa no té sumari i té temps mitjà 

El programa no té sumari i té poc temps 

Per tant es podria concloure que tot i les dades demostren que el FC Barcelona té més 

protagonisme, s’han de matisar els motius pels quals va tenir tant protagonisme a la 

segona onada, mentre que el Real Madrid no va tenir ser objecte mediàtic per 

informacions d’aquest tipus. Així doncs, podríem dir que el FC Barcelona té més 

rellevància al programa de Deportes Cuatro, però amb matisos.  

En l’anàlisi de la variable del tractament – una de les més importants per identificar 

parcialitat – trobem que el Real Madrid rep un tractament més positiu tant per la 

presentació com pel contingut de la peça al programa de Deportes Cuatro.  

A més, quant a les peces negatives que protagonitza el Real Madrid veiem que la 

majoria apareixen com a negatives per la presentació que desenvolupen els 

presentadors, per tant es podria destacar que els presentadors del programa no són 

del tot neutrals. 

Pel que fa al FC Barcelona veiem que existeixen moltes peces de tipus neutral mentre 

que en el Real Madrid aquestes tenen un pes molt menys important. Per tant, es 

podria dir que dins de Deportes Cuatro el tractament més positiu el rep el Real Madrid, 

amb qui s’és més parcial en aquests termes ja que, en moltes ocasions s’allunya de la 

neutralitat a la qual si s’arriba amb les peces analitzades del FC Barcelona.  

Figura 15. Rellevància de la informació segons l’equip a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 
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Gràcies a l’anàlisi exhaustiva i al encreuament entre les variables identificadores de 

parcialitat i els equips s’han extret algunes conclusions. Per una banda, es destaca 

que normalment cap dels dos equips té la veu suficient, ja que en la majoria de peces 

no apareixen els involucrats i per tant, aquest element no serveix per mesurar la 

parcialitat.  

Quant als apel·latius observem que tot i que la diferència és petita, el FC Barcelona 

rep més apel·latius favorables per part de Deportes Cuatro que no pas el Real Madrid, 

tot i que la diferència entre ambdós conjunts no és massa gran i els dos reben 

apel·latius favorables i desfavorables en gran quantitat. Per tant, es pot dir que un dels 

elements identificadors de parcialitat com són l’ús d’apel·latius demostra que en 

aquest cas a Deportes Cuatro s’és més favorable a FC Barcelona que no pas al Real 

Madrid.  

Pel que fa a la rellevància de la informació hem observat que el Barça té més 

rellevància, però la té en gran mesura per l’aparició de la mort de Cruyff com un tema 

de vital importància durant la segona onada.  

Finalment, quant al tractament de les peces de forma general el Madrid rep un tracte 

més favorable mentre que en dades el Barça destaca per la neutralitat de les seves 

peces. A més, tot i que el Real Madrid compta amb més peces de tipus negatiu, 

aquestes sempre contenen algun component positiu que donen la volta a tota la 

informació. 

FC Barcelona Real Madrid C.F Ambdós equips 

Tractament de la peça segons l'equip Deportes Cuatro 

Presentació positiva i peça positiva 

Presentació positiva i peça negativa 

Presentació positiva i peça neutral 

Presentació negativa i peça positiva 

Presentació negativa i peça neutral 

Presentació negativa peça negativa 

Presentació neutral i peça positiva 

Presentació neutral i peça negativa 

Presentació neutral i peça neutral 

Figura 16. Tractament de la peça segons l’equip a Deportes Cuatro. Elaboració pròpia 
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Per tant, podríem dir que tot i que les dades identificatives de parcialitat semblen 

afavorir al FC Barcelona, aquestes dades es veuen esborronades per les informacions 

que tenen a veure amb Johan Cruyff, ja que aquestes peces en la gran majoria van ser 

positives a favor de l’ex tècnic del Barça i sobre la seva trajectòria. 

Així doncs, gràcies a l’anàlisi del framing i tenint en compte que aquesta serà molt més 

exhaustiva podrem conèixer veritablement si la parcialitat – que clarament existeix a 

Deportes Cuatro – és favorable al FC Barcelona com ho expressen aquestes dades o 

és favorable al Real Madrid. El que és indubtable és que les dades demostren que el 

programa Deportes Cuatro és parcial, tot i que no deixa clar a favor de qui, cosa que 

demostrarem amb la segona part d’aquesta investigació. 
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6.1.2 – Resultats de Jugones 

Pel programa de Jugones es va procedir a analitzar les dues setmanes concretades a 

l’objecte d’estudi on les peces fossin protagonitzades per FC Barcelona, Real Madrid o 

tots dos equips, i es va donar un resultat de 74 peces. És indispensable recordar que 

la diferència de peces amb Deportes Cuatro és tan gran perquè Jugones disposa de 

menys temps d’emissió – el programa dura uns 35 minuts davant dels 45 que sol durar 

Deportes Cuatro – i els caps de setmana el programa no s’emet sinó que es 

desenvolupa un petit apartat al telenotícies anomenat Deportes La Sexta.  

Gràcies a l’anàlisi exhaustiva feta per aquesta investigació es van incloure totes les 

dades obtingudes en la base de dades del programa IBM SPSS Stadistics. L’ús 

d’aquest programa va ser essencial per tal d’obtenir les freqüències de cadascuna de 

les variables analitzades i poder generar encreuament entre diferents variables.  

Per tal de resoldre el problema d’investigació plantejat al principi d’aquestes pàgines 

es procedirà a analitzar una per una el resultat de cada variable, i després es creuaran 

les variables amb els dos equips per veure si realment existeix parcialitat i a favor de 

quin dels dos equips. 

Onada 

El programa Jugones va presentar durant la primera onada un total de 22 peces 

relacionades amb FC Barcelona i Real Madrid, mentre que a la segona va mostrar 52 

notícies en total, gairebé el doble. Cal destacar que com es mencionava anteriorment, 

la informació de la primera onada es va veure modificada pels atemptats de París, que 

van tenir un gran pes al programa i van treure protagonisme al Clàssic sobretot durant 

els primers dies de la setmana. Per tant, podem veure com en la segona onada es 

doblen el nombre de peces i es dedica molt més temps a parlar de FC Barcelona i 

Real Madrid que no pas a la primera onada.  

A més, veiem que es dedica en una suma total més temps a les peces del Real Madrid 

que no pas a les del FC Barcelona. A la primera onada existeixen el doble de notícies 

cap al Real Madrid, mentre que a la segona onada el FC Barcelona té més 

protagonisme, sobretot per la mort de Johan Cruyff.  
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Figura 17. Onada de Jugones. Elaboració propia 

 

Figura 18. Onada segons l’equip Jugones. Elaboració pròpia 

 

Dia d’emissió de la peça  

En aquest cas, veiem com Jugones utilitza el dimecres com el dia on més peces 

s’emeten de FC Barcelona i Real Madrid. Per tant, s’utilitza tot just el dia central de la 

setmana per donar més importància als dos equips. Veiem també que els dijous i 

divendres les informacions també són altes, ja que el partit del cap de setmana 

s’apropa. Els dilluns i dimarts, però dediquen el temps del programa a altres temes no 

relacionats amb el Barça i el Madrid.  
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FC Barcelona Real Madrid C.F Ambdós equips 

Onada segons l'equip Jugones 

Novembre de 2015 
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Figura 19. Dia d’emissió de la peça a Jugones. Elaboració propia. 

Equip que protagonitza la peça 

En aquest cas veiem com a Jugones es dedica més temps al Real Madrid que no pas 

al FC Barcelona. En aquest cas el Madrid és protagonista de 28 peces mentre que el 

Barça ho és de 26 notícies del total. A més, podem observar que el temps que es 

dedica a notícies de tots dos equips és molt alt i per tant podríem dir que el 

protagonisme del programa és compartit entre els dos equips durant les dues onades 

analitzades.  

 

Figura 20. Equip que protagonitza la peça a Jugones. Elaboració pròpia 
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Gènere de la peça 

Gràcies a l’anàlisi d’aquesta variable hem descobert que Jugones utilitza amb més 

freqüència el gènere de la notícia interpretativa i la notícia estricta. Tot i així el 

reportatge també és un element important dintre del programa, on la crònica no 

apareix gairebé mai. A més, al contrari que a Deportes Cuatro, Jugones disposa d’un 

espai diari on el presentador, Josep Pedrerol, fa una editorial sobre el tema més 

polèmic d’aquell dia.  

 

Figura 21. Gènere de la peça a Jugones. Elaboració pròpia 

 

Tema de la peça 

Veiem que gràcies a l’anàlisi de la variable ‘tema’ hem pogut conèixer quins són els 

temes que més es tracten a Jugones. En aquest cas veiem com els jugadors o ex 

jugadors tenen un gran protagonisme en el programa superant el nombre de notícies 

on es parla sobre el partit en sí. A més, veiem que el nombre de notícies que tracten 

temes extraesportius es situa en tercera posició i per tant, es tracten massa aquests 

temes que no tenen res a veure amb l’esport. 
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Figura 22. Tema de la peça a Jugones. Elaboració pròpia 

 

Tipus de peça 

Quant al tipus de peça ens adonem que la majoria de peces que es presenten en 

aquest programa són presentades per Josep Pedrerol. En un 93% del total de notícies 

analitzades, el català intervé donant pas a una peça o informant en directe sobre algun 

tema. Només en un 7% de les ocasions s’ha inclòs una peça muntada que no hagi 

tingut presentació per part del presentador. Per tant, es podria dir que el protagonisme 

de Josep Pedrerol en el programa Jugones és màxim, ja que en un 93% de les peces 

apareix ell com intermediari i això sense dubte li dóna un protagonisme molt alt. 

 

Figura 23. Tipus de peça a Jugones. Elaboració pròpia 
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Fonts utilitzades 

Pel que fa a les fonts utilitzades al programa, trobem que en un 47% dels casos se li 

dóna veu a les persones directament implicades. Contràriament al que vam veure en 

el cas de Deportes Cuatro, només hi ha un 14% dels casos on Jugones no utilitza 

fonts i per tant veiem com la informació és més contrastada i compta amb més fonts 

que no pas a l’altre programa. Tot i així, seria necessari que el programa disposes 

sempre de fonts per tal de contrastar la informació i identificar que és veraç al 100%. 

Gràcies a aquesta anàlisi hem pogut descobrir que a Jugones se li dóna molta 

importància als testimonis de persones, clubs, institucions o mitjans totalment aliens 

als fets que narra la peça. 

 

Figura 24. Fonts utilitzades a Jugones. Elaboració pròpia 
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Posicionament de les peces 

Quant al posicionament de les peces veiem que Jugones utilitza la mateixa estratègia 

que Deportes Cuatro i agrupa la major part dels continguts a la meitat del programa. 

Això podria considerar-se una estratègia per aconseguir fidelitzar una audiència 

mentre que els programes competeixen entre si per aconseguir el màxim share.  

 

Figura 25. Posicionament de les peces a Jugones. Elaboració pròpia 

 

Temps dedicat a les peces  

Dins del programa Jugones podem veure com existeix una predominança de les peces 

amb una durada de més d’un minut. Això es pot explicar perquè el temps més adequat 

per una notícia a televisió és d’un minut i mig més o menys. Tot i això veiem que 

existeixen més peces d’una durada molt ampla com són més de dos minuts, que no 

pas les de curta durada que són de menys d’un minut.  

Considerant que Jugones té poc més de mitja hora de duració veiem que una de les 

seves estratègies és fer peces més o menys llargues pel seu programa.  
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Figura 26. Temps dedicat a les peces a Jugones. Elaboració pròpia 

Redundància de la informació 

En la variable de redundància de la informació veiem com a Jugones no és molt 

freqüent que es repeteixin les mateixes informacions en el mateix programa. Tot i així 

en un 19% dels cops la informació s’arriba repetint fins a dues vegades i en un 9% de 

les ocasions més de dues vegades. 

 

Figura 27. Redundància de la informació a Jugones. Elaboració pròpia 

Sensacionalisme 

En el cas de Jugones veiem que les peces sensacionalistes són una minoria respecte 

a les que han estat considerades que no ho són. Tot i així, i com s’ha dit anteriorment 

a l’anàlisi de l’altre programa, hi ha un excés de peces sensacionalistes en un 

programa amb tanta audiència com aquest. Com s’ha mencionat en el marc teòric 

d’aquest treball, els valors periodístics són contraris a l’ús d’aquest tipus de pràctiques 

que poden danyar a terceres persones. Per tant, tot i que el percentatge de peces 

sensacionalistes emeses al programa Jugones – relacionades amb FC Barcelona i 
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Real Madrid – és baix, continua sent un percentatge molt alt en un programa televisiu 

important en l’àmbit espanyol. 

 

Figura 28. Sensacionalisme a Jugones. Elaboració pròpia 

Elements identificadors de parcialitat 

Per tal d’identificar l’existència o no de parcialitat s’ha decidit creuar la Variable 4: 

“Equip” amb les variables d’identificació de parcialitat – veu, apel·latius, rellevància i 

tractament – d’aquesta anàlisi per saber si existeix parcialitat o no, i en cas positiu 

saber cap a quin equip existeix aquesta parcialitat. 

Cal recordar els detalls dels dos moments excepcionals que van tenir lloc durant la 

primera – atemptats de París – i la segona onada – mort de Johan Cruyff – que van 

provocar canvis importants en l’agenda mediàtica dels dos programes esportius. 

Recordem que Jugones dedicava més protagonisme al Real Madrid amb un total de 

28 peces on apareixia com a protagonista el club blanc. Mentre que el FC Barcelona 

es trobava en una segona posició, no molt allunyat del Madrid amb 26 peces 

protagonitzades. 

Quant a la relació entre els equips i la veu que se’ls hi dóna trobem que a la majoria de 

les peces cap dels dos equips disposa de veu. També podem observar que el Real 

Madrid disposa en més ocasions a les seves peces de la veu de totes les parts 

implicades, i que per tant a les notícies del Real Madrid es busca donar veu a 

cadascuna de les parts. Per la seva part, el FC Barcelona té menys veu, ja que en el la 

major part de notícies en les quals és protagonista no se li dóna la veu adequada a la 

informació. Per tant podríem dir que al Real Madrid se li atorga més veu que no pas al 

FC Barcelona en les informacions que presenta el programa Jugones.  
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Figura 29. Veu donada segons l’equip a Jugones. Elaboració pròpia 

Quant a la variable dels apel·latius referits a cadascuna de les parts veiem que el 

nombre d’apel·latius favorables és molt major cap al Real Madrid tenint a l’hora el 

mateix nombre d’apel·latius favorables com de favorables i desfavorables. A més, 

observem com el Real Madrid no pateix els apel·latius desfavorables utilitzats en el 

programa Jugones mentre que el Barça sí que ho fa.  

Un nou indici de parcialitat que ens indica que els apel·latius favorables i bons van en 

direcció cap al Real Madrid, mentre que els negatius – en petita mesura – van dirigits 

cap al FC Barcelona o a les notícies on tots dos equips en són protagonistes.    
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Figura 30. Apel·latius segons l’equip a Jugones. Elaboració pròpia 

Pel que fa la variable de la rellevància observem que en el total el Real Madrid disposa 

de més temps en el programa, ja que al sumar el temps dedicat a l’equip madrileny al 

total s’observa que té més protagonisme. El FC Barcelona per la seva part té també 

molt protagonisme, però es pot observar com el nombre de peces amb curta durada 

són moltes i això disminueix la rellevància de l’equip català en la graella del programa 

de Jugones.  

Aquest indici de parcialitat revela que a Jugones amb la suma se li dóna molta 

importància al Real Madrid sobretot aportant moltes notícies amb un temps mitjà a la 

graella.  
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En l’anàlisi de la variable del tractament – una de les més importants per identificar 

parcialitat – trobem que el Real Madrid rep un tractament molt positiu tant en la 

presentació com en el contingut de la peça al programa Jugones.  

A més, les dades identifiquen que en la majoria de les peces del Real Madrid no reben 

tracte neutral sinó que sempre tenen un tractament de tipus positiu – en la majoria de 

casos – o tractament més negatiu. 

Pel que fa al FC Barcelona veiem que existeixen moltes peces de tipus neutral. Quant 

a les peces que protagonitzen ambdós equips veiem que la neutralitat n’és un 

component alt tot i que les peces positives també abunden en el programa de Josep 

Pedrerol. 

Per tant es podria dir que a Jugones el tractament positiu a favor del Real Madrid és 

un fet demostrat, ja que en la majoria de peces presentades tant la presentació per 

part de Josep Pedrerol com el contingut de la peça són positius cap al club blanc.   

FC Barcelona Real Madrid C.F Ambdós equips 
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Figura 31. Rellevància de la informació segons l’equip a Jugones. Elaboració pròpia 
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Gràcies a l’anàlisi exhaustiva i al encreuament entre les variables identificadores de 

parcialitat i els equips s’han extret algunes conclusions. Per una banda, es destaca 

que normalment el Real Madrid sol tenir més veu que no pas el FC Barcelona, ja que a 

les peces analitzades destaca el nombre de cops on els blancs disposen de totes les 

fonts necessàries mentre que en el club blaugrana no és així. 

Quant als apel·latius, observem que tot i que la diferència existent és molt gran i el 

Real Madrid disposa més freqüentment d’apel·latius favorables cap al club que no pas 

el Barça. A més, en aquest punt és interessant destacar que no existeixen apel·latius 

desfavorables en les peces protagonitzades solament pel club blanc.  

Pel que fa a la rellevància de la informació hem observat que el Madrid disposa de 

més temps en pantalla ja que sumant el nombre total de peces i el temps dedicat, el 

club blanc disposa de més peces amb temps màxim i mitjà que no pas el FC 

Barcelona. A més en aquest cas el Barça disposa de bones dades de quota, però 

aquestes dades es veuen esborronades pel fet que les seves peces són les de menor 

durada del programa.  

Finalment, quant al tractament de les peces de forma general el Madrid rep un tracte 

més favorable mentre que en dades el Barça destaca per la neutralitat de les seves 

peces. A més, el Real Madrid compta amb molt poques peces neutrals, per la qual 

Figura 32. Tractament de la peça segons l’equip a Jugones. Elaboració pròpia 
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cosa es pot extreure que sempre hi ha opinions cap al club, de forma positiva o 

negativa.  

Per tant, podríem dir que les dades identificatives de parcialitat presenten que a 

Jugones clarament s’afavoreix al Real Madrid que destaca en les quatre variables 

utilitzades per identificar la parcialitat. A més, elements com els apel·latius dirigits al 

club blanc i la presentació majoritàriament positiva de les seves peces deixa 

entreveure aquesta parcialitat positiva cap al club blanc.  

Així doncs, es pot concloure que el programa Jugones és un programa parcial a favor 

del Real Madrid i les dades ho demostren. Per tal de completar aquesta anàlisi, la 

segona part de la investigació i l’aprofundiment en 60 peces, ens donaran encara més 

dades per saber si aquesta eina funciona correctament a l’hora de conèixer l’existència 

de parcialitat a Jugones.  
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6.2 – Resultats d’anàlisi del framing 

En les següents pàgines s’analitzaran els resultats extrets de l’anàlisi en profunditat 

que es van fer de 60 peces dels dos programes, 30 de Deportes Cuatro i 30 de 

Jugones13. En aquesta anàlisi es va tenir en compte tot el text de la peça – incloent-hi 

la narració dels presentadors, la narració del locutor i les declaracions que es trobin a 

cada peça – les observacions pertinents de la investigadora i finalment les conclusions 

extretes de la peça en general.  

6.2.1 – Resultats de Deportes Cuatro 

L’anàlisi del framing de Deportes Cuatro es va portar a terme amb 10 peces 

protagonitzades pel FC Barcelona, 10 protagonitzades pel Real Madrid i 10 on 

apareguessin tots dos equips. En aquest cas, es va fer una selecció acurada de peces 

on apareguessin diferents tipus de tractament, d’apel·latius... Per tal de conèixer com 

s’enquadraven aquestes peces segons el tractament que rebien. Així, podrem conèixer 

quina ha estat l’estratègia del programa segons si el tractament era positiu, negatiu o 

neutral.  

Després d’analitzar la trentena de notícies hem pogut arribar a una sèrie de 

conclusions sobre l’emmarcament de les peces per part de Deportes Cuatro i també 

sobre la parcialitat existent al programa. 

Per una banda, el programa presenta diferents característiques en moltes de les peces 

presentades que s’han de mencionar. En primer lloc, trobem que la majoria de notícies 

analitzades on el tractament és favorable cap al FC Barcelona, sempre es recorden 

moments dolents per tal que la peça no sigui tan favorable al club culé.  

Un exemple és la notícia titulada: “Neymar quiere dar un golpe en la mesa en el 

Clásico”14 on es parla molt bé del jugador brasiler i de les seves grans tècniques però 

es recorden moments com la final de Copa de 2014 enfront del Real Madrid o es 

destaquen jugades provocadores del jugador que no acompanyen a la resta de la 

peça. Per tant, es podria dir que peces com aquestes abunden en el cas del FC 

Barcelona i tot i que el tractament general és positiu hi ha petits detalls que demostren 

que no ho és tant.  

En el cas de les notícies favorables del Real Madrid, veiem que la gran majoria 

d’aquestes peces estan presentades i narrades molt a favor del club blanc, al contrari 

                                                           
13

 Vegeu Annexes per trobar l’anàlisi completa dels dos programes. 
14

 Vegeu Annex 2. 
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del que passava amb el club blaugrana. Destaca per exemple la notícia titulada: 

“Zidane prepara al Real Madrid para el Clásico”15 on només amb unes poques 

declaracions de Zidane en una roda de premsa s’acaba fent una peça molt favorable al 

tècnic francès destacant el seu treball amb els jugadors del Madrid des que es va 

prescindir de l’anterior tècnic, Rafa Benítez. 

Quant a les notícies favorables on es parla dels dos equips, solen ser peces 

protagonitzades per un jugador del Real Madrid i un jugador del FC Barcelona o on es 

parla sobre la seguretat de cara al partit. En les peces on apareix un jugador de cada 

equip, veiem que es tracta de manera positiva a tots dos jugadors com és el cas de la 

notícia de “Messi y Cristiano buscan reivindicarse en el Clásico” o de “El duelo entre 

Sergio Ramos y Luis Suárez”16. Tot i així, en la notícia protagonitzada per Sergio 

Ramos i Luis Suárez, sempre es destaca l’esforç que farà Sergio Ramos per estar en 

el partit, el que decanta la balança una mica més cap a l’espanyol que no pas cap a 

l’uruguaià.  

Pel que fa les notícies sobre seguretat de l’estadi, es destaca positivament el treball de 

les forces de seguretat de l’estat i se’ls associa apel·latius favorables pel treball que 

desenvolupen aquests treballadors.  

En segon lloc, les peces desfavorables cap al FC Barcelona solen ser molt negatives, i 

gairebé no apareixen apel·latius positius. A més, trobem que en un parell de notícies 

protagonitzades pel Barça s’utilitza la ironia per fer la peça negativa com és el cas de 

la notícia titulada “Neymar de fiesta en Brasil”17. En aquesta peça en concret s’utilitza 

la ironia per parlar malament del futbolista que ha sortit de festa i veiem que aquest 

recurs només s’utilitza en notícies del Barça, no pas del Real Madrid. 

Deportes Cuatro emmarca les peces desfavorables del Real Madrid sobretot en la 

figura de Benítez. Un exemple és la notícia “¿Qué falló en el Madrid? Peligra Benítez” 

on amb les declaracions es crítica molt poc el joc dels futbolistes i la critica recau sobre 

l’ex tècnic del conjunt blanc. Llavors podríem dir que Deportes Cuatro, té la tendència 

de parlar negativament de Benítez – també ho fa en altres de les peces analitzades – i 

parlar molt positivament de la figura de Zidane. Per tant, a Benítez se l’emmarca com 

un dels problemes principals del Real Madrid mentre que Zidane és considerat el 

“salvador” del club blanc.  

                                                           
15

 Vegeu Annex 2.  
16

 Vegeu Annex 2.  
17

 Vegeu Annex 2. 



 
76 

Després de l’anàlisi es podria dir que existeixen algunes figures que tenen un 

tractament positiu per part del programa i que hem identificat com Cristiano Ronaldo, 

Leo Messi, Gareth Bale, Karim Benzema, Zinedine Zidane i Keylor Navas. Jugadors 

com Neymar Jr. i Luis Suárez, també tenen un tractament més positiu tot i que en 

algunes ocasions es destaquen moments negatius dels futbolistes que esborronen 

aquest suposat tractament positiu.  

Gràcies a l’anàlisi també hem arribat a la conclusió que hi ha diferents personatges 

que han estat tractats negativament de forma continuada per part del programa, per 

una banda trobem a Luis Enrique i per l’altra a Rafa Benítez. El primer al mantenir una 

relació molt tensa amb la premsa s’emmarca com una persona seriosa i que utilitza la 

ironia, amb unes peces molt centrades en el seu caràcter i no pas en el seu paper com 

a tècnic. Al segon se’l critica com el principal problema del Madrid a principi de 

temporada dedicant-li peces com la mencionada anteriorment i parlant molt poc de la 

seva faceta com entrenador. 

Aquesta anàlisi també ha servit per conèixer algunes característiques bàsiques del 

programa Deportes Cuatro. Per una banda, podem afirmar que l’ús de la conversa 

entre Manu Carreño i Manolo Lama és un element que apareix molt i que fa el 

programa molt més informal del que hauria de ser. En aquestes converses de caràcter 

informal que tenen tots dos presentadors, veiem que a vegades fins i tot es trepitgen a 

l’hora de parlar el que empitjora la claredat de la peça. 

Una altra característica que hem observat amb aquesta anàlisi és que els 

presentadors apel·len a l’espectador en moltes ocasions amb expressions com 

“Miren”, “Observen”...i per tant el volen fer partícip del programa i mantenir la seva 

atenció en  tot moment.  

Per una altra banda, hem descobert que a moltes de les notícies analitzades es busca 

la polèmica sobretot en el cas d’enfrontaments entre jugadors, en notícies sobre Luis 

Enrique, etc. Per tal de buscar aquesta polèmica la narració és essencial i també ho és 

la música que sempre apareix amb un to de tensió elevat per emmarcar la notícia de 

forma que l’espectador noti la tensió que es vol traduir. 

La música de tensió també s’utilitza en les peces que hem assenyalat com a 

sensacionalistes i sobretot en aquelles on el tema principal és la por pels atemptats de 

París o la seguretat de cara al Clàssic. A més, per emmarcar aquestes peces 

sensacionalistes Deportes Cuatro utilitza imatges que no tenen res a veure amb 
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l’esport com per exemple posar imatges de l’atemptat de París dient “Esto es lo que se 

quiere evitar en el Clásico”, sense cap mena de necessitat.  

Per tant podem concloure que Deportes Cuatro emmarca les peces favorables al FC 

Barcelona amb molts matisos, ja que en moltes ocasions aquestes peces amaguen 

apel·latius negatius o ironies per tal d’enfocar les peces de forma negativa cap al club 

blaugrana. Mentre que les peces positives cap al Real Madrid majoritàriament no 

presenten cap apel·latiu negatiu sinó que són positives gairebé al 100%. 

També es pot dir que Deportes Cuatro utilitza elements com la conversa entre els 

presentadors o l’apel·lació directa a l’espectador per fer l’informatiu molt més informal, 

cosa que no es troba als informatius nus i crus i sí als programes d’infotainment 

esportiu. A més, l’ús de la música, les imatges, els cairons, la narració... Són elements 

fonamentals per buscar la tensió i la polèmica en les peces que Deportes Cuatro. 

Així doncs, Deportes Cuatro emmarca moltes de les seves peces amb intenció 

polèmica –utilitzant la música i les imatges amb forma de tensió- i també emmarca les 

peces del FC Barcelona de forma més negativa del que sembla a priori. Aquest 

enquadrament afecta directament a la percepció que té l’espectador de la peça i el 

porta al terreny del programa.  

També cal destacar que els periodistes del programa Deportes Cuatro – sobretot 

Manolo Lama i Manu Carreño – s’allunyen molt dels valors ètics del periodisme. L’ús 

d’algunes peces de forma sensacionalista o el fet d’expressar opinions o 

interpretacions en un programa que suposadament és informatiu, destaca que aquests 

valors no es compleixen. Un clar exemple es dóna a les peces on es parla de la 

revenda d’entrades, on s’utilitza el mecanisme de la càmera oculta per obtenir 

informacions i això el Col·legi de Periodistes de Catalunya, per exemple, ho prohibeix 

totalment.  

A més, un dels valors principals que ha de tenir tot periodista i que s’ha esmentat 

durant tota la investigació és la necessitat de presentar una informació veraç i sobretot 

contrastada. En aquest cas, com hem vist en l’apartat anterior, en moltes de les 

informacions Deportes Cuatro no disposa de fonts i això pot deixar entreveure que la 

pràctica periodística de la corroboració i el fet de presentar les informacions amb la 

precisió més gran possible no es compleix. 

També es podria dir que la presentació de la informació d’una forma espectacular i 

sensacionalista no es correspon amb la bona pràctica periodística, ja que s’han de 
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respectar les informacions i presentar-les de la forma més rigorosa possible. A més 

com s’ha mencionat anteriorment els periodistes han d’evitar la provocació de dany a 

qualsevol persona i en aquest cas, per exemple, l’ús freqüent d’imatges sobre els 

atemptats de França poden causar emocions i danys en els espectadors que ho 

visualitzen.  

Per tant gràcies a aquesta anàlisi més profunda i exhaustiva es podria verificar que en 

realitat Deportes Cuatro és més parcial cap al Real Madrid que cap al FC Barcelona, 

sobretot quant als continguts que presenta i sobretot a com els presenta.  

Finalment, podríem dir que aquesta parcialitat es construeix sobretot gràcies a l’ús 

d’apel·latius favorables cap a un equip en concret i utilitzant apel·latius desfavorables 

cap a l’altre. A més, l’elecció d’imatges, declaracions i narracions acaba decantant la 

balança cap a un dels dos equips espanyols, el Real Madrid.  
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6.2.2 – Resultats de Jugones 

L’anàlisi del framing de Jugones es va portar a terme amb 10 peces protagonitzades 

pel FC Barcelona, 10 protagonitzades pel Real Madrid i 10 on apareguessin tots dos 

equips. En aquest cas, es va fer una selecció acurada de peces on apareguessin 

diferents tipus de tractament, d’apel·latius...per tal de conèixer com s’enquadraven 

aquestes peces segons el tractament que rebien. Així, podrem conèixer quina ha estat 

l’estratègia del programa segons si el tractament era positiu, negatiu o neutral.  

Després d’analitzar la trentena de notícies hem pogut arribar a una sèrie de 

conclusions sobre l’enquadrament de les peces per part de Jugones i també sobre la 

parcialitat existent al programa.  

En la primera anàlisi d’aquest treball, es demostrava que Jugones era parcial a favor 

del Real Madrid i es podria dir que aquesta segona part de la investigació ho 

corrobora. En les peces favorables a l’equip blanc, s’utilitzen molts apel·latius 

favorables i gairebé cap de desfavorable. Un gran exemple és la notícia “El Casemiro 

más íntimo”18 on Pedrerol parla d’ell com un dels grans protagonistes del Madrid i a 

més s’utilitza la peça per tractar positivament també a Zidane. Sense dubte, a Jugones 

es pot destacar el tractament positiu cap a gairebé tots els protagonistes del Real 

Madrid i en especial a Cristiano Ronaldo, Zidane, Casemiro, Arbeloa, Bale, Benzema... 

Per l’altra banda el tractament cap al FC Barcelona no és del tot negatiu, ja que en 

moltes de les peces analitzades es tracten positivament als futbolistes o ex futbolistes. 

El cas podria ser de Leo Messi, que sempre és considerat com un gran futbolista tant 

per Pedrerol com pels narradors del programa. Un exemple on es pot veure aquest 

tractament positiu cap al jugador argentí és en la peça “Messi habla de sus problemas 

de crecimiento” on s’escullen declaracions on es destaca el gran potencial de l’argentí i 

la gran “perla” que va tenir el Barça – deixant de banda que la peça se centri en els 

seus problemes hormonals.  

Quant a les peces desfavorables, trobem que el programa clarament té algunes 

persones assenyalades a qui no deixa gaire bé en les seves peces. Un bon exemple 

és el de Xavi, l’ex jugador del Barça que surt durament criticat a la notícia “Xavi da un 

palo a Cristiano Ronaldo”19 on s’extreu que Xavi titlla de poc intel·ligent a Cristiano 

Ronaldo quan en les declaracions el futbolista no diu això.  

                                                           
18

 Vegeu Annex 3.  
19

 Vegeu Annex 3.  
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A més, Pedrerol no dubta en acusar a Xavi de llançar dards enverinats al jugador 

portuguès amb la següent presentació: “Xavi Hernández sigue a lo suyo. Sigue 

lanzando dardos a Cristiano Ronaldo. Dardos envenenados. Ojo a la última perlita. 

Para defender a Messi, ataca a Cristiano.” Sens dubte en aquest tipus de peça 

Pedrerol es posiciona clarament a favor del jugador del Real Madrid i no pas és 

neutral. Altres personatges del Barça que també s’han vist criticats d’una forma o altra 

són Piqué i Luis Enrique.  

Per part del Real Madrid són poques les peces desfavorables que es fan però sobretot 

les persones més involucrades en les crítiques de Pedrerol i el seu equip són a James, 

Isco i sobretot Benítez. En el cas de l’ex tècnic madridista podem observar una en què 

fins i tot s’utilitzen informacions que no tenen res a veure amb ell per criticar-lo, com és 

el cas en la peça “Bale manda un palo a Benítez”20. En la notícia Jugones emmarca 

com Bale critica a Benítez per dir que en el passat no estaven tan units, però el 

jugador gal·lès mai menciona a l’ex tècnic espanyol.  

A més de demostrar les crítiques directes cap a Benítez, gràcies a aquest tipus de 

peça i a l’anterior de Xavi, coneixem una de les tècniques de doble joc de Jugones. El 

programa en excessives ocasions desenvolupa peces on es dóna a entendre una 

informació quan aquestes mai han sortit de la boca dels seus protagonistes.  

Per tant, es podria dir que Jugones arriba a donar-li la volta a les informacions i a 

narrar les peces de tal forma que es doni a entendre una cosa que no existeix, és a dir, 

es descontextualitzen les informacions. A més, la majoria de peces on el programa 

desenvolupa aquesta tècnica és per buscar la polèmica com és el cas de les 

suposades crítiques de Xavi i de Bale.  

Quant a les peces on els dos equips en són protagonistes, trobem que en la majoria es 

tracta el tema de la seguretat dels estadis tant en l’anada com en la tornada. Veiem 

per tant, que el tema dels atemptats de París és un determinant per l’agenda mediàtica 

esportiva i es dedica molt temps a parlar sobre la necessitat de seguretat als estadis.  

Aquestes notícies solen tenir un emmarcament favorable cap a les forces de seguretat 

i es busca convèncer a l’espectador que aquestes actuaran molt bé de cara al partit 

d’aquell cap de setmana.  

                                                           
20

 Vegeu Annex 3.  



 
81 

Tot i així, Jugones dedica una peça per parlar sobre la vaga de metro de Barcelona, 

que afectarà el partit del Camp Nou i fa una crítica oberta als vaguistes acusant 

indirectament de la provocació del “caos” a Barcelona de cara al Clàssic.  

També veiem com la majoria d’aquestes peces tenen molt caire sensacionalista, 

sobretot en aquelles on es menciona la por contínuament i s’utilitza la música de tensió 

per tal de capficar a l’espectador dins de la notícia.  

En moltes ocasions, en aquestes peces el narrador té un paper fonamental, ja que fa 

de fil conductor i organitza les informacions de forma que impacti més en l’espectador. 

A més, algunes expressions utilitzades donen encara més la sensació d’existència de 

sensacionalisme en aquest tipus de programes.  

Una de les característiques que podem trobar a Jugones és l’ús de l’editorial on 

Pedrerol dedica part del temps del programa per donar la seva opinió sobre un tema 

d’actualitat. En aquestes ocasions es pot veure quina és l’opinió del presentador i es 

nota que el seu protagonisme és alt, ja que no tots els presentadors d’informatius 

compten amb un espai per donar la seva opinió. 

Amb aquesta anàlisi en profunditat, hem descobert també que Jugones utilitza molt els 

cairons per donar a conèixer la informació que s’està presentant en aquella peça. 

Sobretot, per cridar l’atenció de l’espectador s’utilitzen uns cairons molt vistosos de 

color vermell que normalment anuncien l’editorial de Pedrerol, alguna “exclusiva” de 

Jugones o les seves investigacions. Un clar exemple el podem trobar a la peça “La 

reventa de entradas se dispara de cara al Clásico” on en utilitzar una càmera oculta a 

Jugones ho titulen com “Investigación Jugones”. 

 

Fotografia 8. La reventa se dispara de cara al Clásico. Chyron “Investigación Jugones”. 
Font: http://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/715886441851711488   

http://www.scoopnest.com/es/user/elchiringuitotv/715886441851711488
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En el cas de moments com el de la revenda d’entrades, Jugones discrimina totalment 

el principi de respectar el dret a la intimitat, la imatge i l’honor que es garanteix a la 

Constitució Espanyola. A més, l’ús de càmera oculta es considera des del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya una activitat il·lícita i que no és pròpia d’un bon periodista. 

Per tant, podríem dir que elements com aquest i d’altres, com el tractament 

sensacionalista de la informació, la manca de fonts, l’ús de la informació per expressar 

opinions demostra que a Jugones tampoc es segueixen els principis ètics del bon 

periodisme ni de la bona pràctica.  

Una altra característica destacable de Jugones és la intenció de fer partícip a 

l’espectador de tot el que passa al programa. Per preservar l’atenció de l’espectador i 

evitar possibles fugues, Pedrerol i el narrador normalment apel·len directament als 

televidents amb expressions com “Miren”, “¡Ojo!”, “Observen”... per tal de captar la 

seva atenció. A més a Jugones existeix un espai especial dedicat als espectadors on 

es visualitzen els tuits enviats pels televidents i es mostren a la pantalla, moment on 

Josep Pedrerol contesta a aquests siguin crítiques o apel·latius favorables cap al 

programa.  

Com passava en el cas de Deportes Cuatro, Jugones també utilitza l’estratègia de fer 

servir imatges i músiques de tensió per despertar la polèmica o les emocions en 

diferents peces i així atreure a l’espectador i evitar que canviï de canal. Així doncs, 

Jugones emmarca les notícies amb música de tensió per tal d’aconseguir l’atenció de 

l’espectador i la combinació entre música, imatges i narració converteix algunes peces 

en més entreteniment que no pas informació. Gràcies a aquesta anàlisi completa del 

programa Jugones i de forma més aprofundida de les seves peces, podríem dir que tal 

com demostraven les primeres dades Jugones és parcial a favor del Real Madrid.  

També hem pogut descobrir com utilitza algunes declaracions per donar informacions 

que no són del tot verídiques per tal de provocar la polèmica o la tensió. A més, el 

protagonisme de Pedrerol és molt alt dins del programa, ja que presenta gairebé totes 

les peces que sorgeixen al programa. I finalment, hem comprovat que moltes de les 

peces van acompanyades de cairons, músiques, imatges i narracions que provoquen 

la tensió i la polèmica, cosa que possiblement és una estratègia per acaparar l’atenció 

de l’espectador.  

Finalment, podríem dir que Jugones construeix la parcialitat amb l’ús molt elevat dels 

apel·latius, tant favorables per afavorir a una de les parts, com desfavorables per la 

part contrària. A més, en aquest cas el programa és molt més parcial que no pas l’altre 
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cas analitzat i es tenen clares les pautes que s’han d’utilitzar per fer aquest tractament 

més positiu. També l’ús d’algunes tècniques poc professionals i la combinació entre 

imatges, músiques i narració fa que l’espectador senti més ben tractat un dels equips, 

en aquest cas, el Real Madrid.   
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7. Conclusions 

Un cop finalitzades les dues anàlisi i havent extret els resultats d’ambdues podríem 

arribar a unes conclusions ben clares. Per una banda, hem aconseguit resoldre el 

problema d’investigació que es va plantejar al principi d’aquesta investigació i hem 

descobert que els programes Deportes Cuatro i Jugones construeixen la parcialitat.  

Per una banda Deportes Cuatro utilitza molt l’ús dels apel·latius favorables cap a tots 

dos equips, però finalment la balança es decanta cap a un sol equip per l’ús de la 

ironia i el sarcasme en contra de l’altre equip. Per part de Jugones la tècnica és 

utilitzar apel·latius favorables cap a un equip i menysprear l’altre amb apel·latius 

clarament desfavorables. A més, des de Jugones s’utilitzen tècniques poc 

professionals per donar a entendre una informació que no es del tot certa.  

També podríem destacar que els dos programes busquen contínuament la polèmica 

entre els dos equips principals del país i afavoreixen a un amb la producció de les 

peces i la combinació entre imatges, músiques i narracions que finalment acaben 

decantant-se cap a un dels equips. 

D’altra banda amb aquesta investigació també s’ha aconseguit descobrir que ambdós 

programes utilitzen un tracte molt més favorable cap al Real Madrid que no pas cap al 

FC Barcelona. També es pot dir que en índex de parcialitat Jugones destaca molt més 

per ser favorable cap al Real Madrid que no pas Deportes Cuatro, i per tant el 

programa de Josep Pedrerol desenvolupa tècniques molt poc ètiques quant a la 

vessant periodística. En el cas de Deportes Cuatro, l’ús de la ironia i el sarcasme en 

algunes peces sobre el FC Barcelona fa aparèixer aquest tractament més negatiu cap 

al club culé. 

Pel que fa al programa Deportes Cuatro, tot i que els resultats inicials van identificar 

certa parcialitat cap al FC Barcelona, la segona anàlisi i la lectura del framing del 

programa va aportar llum i es va descobrir la tendència a afavorir a l’equip de la 

capital.  

Tot i així, s’ha de destacar que normalment la tendència és afavorir a un equip i no pas 

desafavorir l’altre. Podríem dir que abunden més les notícies favorables cap a l’equip 

blanc que no pas notícies negatives cap al club blaugrana. Sobretot s’ha de destacar 

en el cas de Deportes Cuatro on les notícies cap al club de la ciutat condal som més 

de caràcter neutral que no pas desfavorables.  
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Gràcies a la realització d’aquest treball hem pogut descobrir algunes tècniques que 

utilitzen ambdós programes per tal d’aconseguir una audiència i mantenir-la. Per la 

part de Deportes Cuatro, l’existència de la conversa entre els presentadors atorga un 

toc més informal al programa i apropa a l’espectador cosa que acaba atraient al 

televident.  

En el cas dels presentadors més habituals – Manu Carreño i Manolo Lama – veiem 

que són els que més utilitzen l’estratègia d’apel·lar a l’espectador amb expressions 

com “Miren”, “Observen”... que fan que el televident vegi el programa molt més proper. 

A més, és freqüent dins de Deportes Cuatro l’ús de la narració, les imatges i les 

músiques que provoquen la tensió o l’emoció i que capten a l’espectador i l’atreuen per 

quedar-se veient el programa.  

Sense dubte Deportes Cuatro utilitza aquestes tècniques per tal d’atreure a la seva 

audiència i mantenir-la a l’hora de competir amb el programa presentat per Josep 

Pedrerol. 

Per la part de Jugones, hem descobert que també s’utilitza l’estratègia d’apel·lar a 

l’espectador com ho fan a Deportes Cuatro, però en aquest cas Josep Pedrerol té un 

paper essencial per fer a televident més protagonista. Pedrerol, arriba fins i tot a fer 

preguntes a l’espectador i al final de cada programa permet l’emissió de dos tuits a qui 

contesta en directe. Així, Jugones atreu més l’espectador i aconsegueix que se senti 

part del programa apel·lant a la participació sobretot a les xarxes socials.  

Tal com passa a Deportes Cuatro, Jugones juga amb la producció de les peces, amb 

la narració, les imatges i les músiques provoquen aquesta tensió i emocions 

mencionades anteriorment per captar l’espectador i atreure’l mentre es competeix pel 

share amb Deportes Cuatro.  

El present treball també ha pogut demostrar que en moltes ocasions ambdós 

programes utilitzen tècniques que no són pròpies d’un informatiu sinó que són més 

pròpies de programes d’entreteniment. Característiques com el tractament de temes 

extra esportius, l’ús d’exclamacions, cairons o músiques per buscar la tensió i l’emoció 

no són pròpies d’un programa d’informatius, sinó tal com ho destacava Cervera (2015) 

Deportes Cuatro i Jugones formen part de la hibridació de gènere entre entreteniment i 

informació, l’infotainment esportiu.  
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També un clar element que destaca aquest nou gènere híbrid és el protagonisme tan 

elevat que tenen els presentadors d’ambdós programes, sobretot en el cas de Manu 

Carreño i Manolo Lama en el cas de Deportes Cuatro. Com hem pogut veure en la 

primera anàlisi d’aquesta investigació la majoria de les peces que apareixen al 

programa són presentades pels dos personatges, i per tant es veu com ambdós tenen 

un protagonisme molt elevat.  

En el cas de Jugones aquest protagonisme és encara més alt, ja que fins i tot els caps 

de setmana que no apareix Josep Pedrerol el programa no s’anomena Jugones, sinó 

que passa a ser “La Sexta Deportes”. En aquest cas, Pedrerol disposa inclús d’un 

espai per donar la seva opinió sobre els temes i el seu protagonisme és gairebé 

màxim.  

Una altra característica que demostra l’existència d’aquest infotainment esportiu és 

que tot i que la temàtica d’ambdós programes és esportiva es dedica massa tema a 

parlar de temes extra esportius i sobretot a temes molt sensacionalistes. Tot i que la 

majoria de peces dels dos programes no són sensacionalistes, podríem dir que són 

excessivament sensacionalistes per tractar-se de programes amb tanta audiència i que 

es defineixen com “informatius”.  

Gràcies a aquesta investigació també s’ha pogut reconèixer que els periodistes que 

treballen pels dos programes – no només els presentadors, sinó tot l’equip en general 

– no respecta els codis deontològics del bon periodisme. En les diferents peces 

analitzades dels dos programes els periodistes presenten informacions 

descontextualitzades, utilitzen gravacions il·lícites, no utilitzen totes les fonts 

necessàries per contrastar les informacions, no són rigorosos amb la informació i la 

presenten de forma molt sensacionalista entre altres coses.  

Per tant, s’ha pogut descobrir que tant al programa Deportes Cuatro com a Jugones no 

es respon als criteris d’objectivitat, imparcialitat, veracitat... que defensen la majoria 

d’associacions de periodistes en l’àmbit internacional. Així doncs, tant els Manolos 

com Josep Pedrerol haurien de fer un programa més enfocat a la informació i no tant a 

l’entreteniment i respectar aquells valors bàsics i intangibles que tot periodista ha de 

respectar en la seva carrera professional.  
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Passem a valorar la resolució dels objectius plantejats a l’inici d’aquesta investigació. 

Podríem concloure que hem respòs a la majoria dels objectius descriptius, ja que hem 

detectat les característiques del gènere infotainment i infotaintment esportiu per 

adaptar-les a l’estudi dels programes estudiats. També s’han descrit alguns elements 

que aporten indicis sobre un tractament parcial de la informació i que s’han intentat 

traduir en ítems de la taula de codificació. 

Creiem que també hem arribat a assolir els objectius exploratoris, ja que, gràcies a un 

estudi dels conceptes relacionats amb el concepte nuclear d’aquest estudi, hem pogut 

fer un primer acostament i reconèixer els elements que servirien per identificar la 

parcialitat. Això ens ha ajudat a veure com efectivament la parcialitat és usada per 

aconseguir una fidelització de l’audiència identificada amb algun dels dos principals 

equips de la lliga i estudiar l’enquadrament que s’utilitza en el cas de les notícies sobre 

FC Barcelona i Real Madrid en els programes Deportes Cuatro i Jugones. Aquesta 

exploració també ens ha ajudat a observar que la pràctica posa en tela de judici el 

compliment de valors periodístics fonamentals defensat en diferents codis 

deontològics. 

Pel que fa als objectius explicatius, hem proposat la següent definició de parcialitat: 

“El posicionament a favor o en contra d’alguna cosa o informació, en detriment 

d’una altra. Aquest posicionament es pot caracteritzar per un tracte preferencial 

cap a una de les parts implicades, l’ús d’expressions favorables o contràries que 

identifiquin un tracte preferencial, l’ús o absència de fonts informatives, l’espai 

dedicat cap a una informació, la rellevància de la informació i la importància que 

se li dóna.” 

Aquesta definició és producte de la cerca d’elements que presentin indicis de 

parcialitat fins a trobar els que es poden considerar essencials, apostant pels que 

l’investigador Águila-Coghlan presenta en la seva recerca (2013).  

Creiem, però, que encara cal estudiar i avançar més en l’estudi per fer més potent i 

robusta l’adaptabilitat de la teoria del framing al fenomen estudiat del tractament de la 

parcialitat en els programes d’infotainment esportiu, un altre dels objectius explicatius 

d’aquest treball. 

Finalment, creiem que l’objectiu metodològic de crear una eina per mesurar el 

percentatge de parcialitat existent en un programa no s’ha assolit del tot, perquè 

finalment no tots els identificadors de parcialitat han servit per fer un percentatge real. 
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El que sí que s’ha aconseguit és crear una eina que permet descobrir si existeix 

parcialitat o no en un programa de caràcter esportiu gràcies a les dues anàlisis 

desenvolupades en aquest present treball. 

Com a recomanació per a futures investigacions, en cas de voler cercar parcialitat en 

uns temes en concret, com per exemple “Un programa és més favorable a Messi o a 

Cristiano?” s’haurien d’afegir etiquetes a la variable 6 de “tema” per tal de conèixer 

exactament de què parla aquesta peça.  

Creiem que la investigació ha estat molt profitosa tot i que ens hem quedat amb la 

sensació que encara es pot treure més fruit a aquest tema. Sens dubte, la manca de 

temps no ens ha permès realitzar entrevistes o enquestes que haguessin millorat els 

resultats obtinguts en el present treball. Tot i així, s’ha arribat a la majoria d’objectius 

proposats a l’inici de la investigació. 

Així doncs, podríem concloure finalment que els programes d’infotainment esportiu, 

Deportes Cuatro i Jugones demostren existència de parcialitat i gràcies a la creació 

d’una nova eina metodològica aquesta s’ha pogut descobrir.  Ambdós programes han 

demostrat l’existència de parcialitat cap a l’equip Real Madrid i s’han descobert les 

tècniques utilitzades per tal d’emmarcar aquestes peces de forma favorable i les que 

no ho eren també. Fins i tot, la investigació ha permès demostrar les tècniques i 

característiques que cadascun dels programes utilitza per a fidelitzar una audiència a 

l’hora de competir pel share del migdia i que aquestes no compleixen amb les 

característiques d’un informatiu sinó d’un programa d’infotainment esportiu. 

Per tant, Deportes Cuatro i Jugones – en major mesura el segon programa – 

demostren que la neutralitat, l’objectivitat i el rigor, valors intangibles del periodisme, 

no apareixen en els seus programes: els dos magazines no poden presumir d’un bon 

ús del periodisme esportiu.  
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