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“La boxa és com el jazz.  

El que és millor poca gent ho aprecia”.  

George Foreman 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Presentació del treball 

Els mitjans de comunicació tenen la funció d’informar, transmetre i entretenir a la 

ciutadania del seu àmbit territorial de difusió. Aquests construeixen fronteres en quant a 

les diferències que hi podem observar entre la cobertura que ofereixen a la seva societat 

els mitjans d’un país i d’un altre. En canvi, la dinàmica és semblant en la forma de 

consumir, és a dir, si hi ha una matèria global en el periodisme que compta amb un 

número de consumidors capaç de superar a la generalista, aquesta és l’esportiva.  

La premsa escrita esportiva té una clar predomini a l’Estat espanyol. Aquesta té una 

agenda ben definida que tracta d’acaparar el màxim d’informació relacionada amb el 

futbol ja sigui amb articles, columnes d’opinió, reportatges o cròniques. La resta de 

pàgines són dedicades a bàsquet, tenis, automobilisme i motociclisme —Fórmula 1 i 

Moto GP, respectivament—. En ocasions especials hi ha informació dedicada a altres 

esports com el futbol sala, la natació, el ciclisme, el golf i, fins i tot, en els darrers anys 

el bàdminton o el patinatge. Però, difícilment hi podem trobar notícies sobre esports de 

contacte, ni molt menys del baluard d’aquesta disciplina: La boxa. 

El present Treball de Fi de Grau (TFG) es centra en analitzar i, al mateix temps, 

comparar la cobertura de la boxa a la premsa impresa esportiva en un període —

novembre i desembre de 2016— rellevant per aquest esport ja que es celebraven dues 

vetllades —Masters Series i Gran Canaria Boxea— d’especial importància. Al primer 

esdeveniment es donaven cita els principals rostres de la boxa espanyola i amb títols en 

joc com el Campionat d’Espanya del superwèlter. El segon té, encara, més importància 

ja que gairebé 50 anys després es van disputar dos campionats d'Europa de boxa en una 

mateixa vetllada i a territori espanyol.  

La boxa tant a Catalunya com a Espanya és considerada més un actor il·legal que una 

disciplina olímpica. De fet, la Llei impedeix emetre boxa a la televisió entre les 06:00h i 

les 22:00h. Aquesta situació precària arriba a ser analitzada per diaris internacionals. Un 

exemple és l’article de Paul Gibson al diari britànic The Guardian on parla dels motius 

que porten al públic a no interessar-se per aquest esport. Un d’aquests és la cobertura 

dels mitjans de la qual afirma en to sarcàstic que “les notícies sobre boxa són gairebé 

tan poc comunes com un adolescent britànic sobri a Magaluf”.  
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En aquesta línia, Gibson prossegueix comentant que a tots els països es posa de 

manifest els perills, però també s’esmenten les virtuts. En canvi, a Espanya es descriu a 

la boxa com el mal
1
. 

Per donar una explicació a aquests punts s’identifiquen els moments claus de la història 

de la boxa i les seves característiques. Es comença amb una breu descripció a nivell 

global per després fer una investigació profunda de l’àmbit espanyol. A més, es fa una 

descripció de la situació actual i les tendències del moment.  

A la part final del TFG trobarem les entrevistes i altres punts clau que tenen una 

especial vinculació amb la boxa. La majoria d’aquests repercuteixen en el tractament 

que fan els mitjans de comunicació a l’esport de contacte. En definitiva, l’estudi vol 

fixar la cobertura que ofereix la premsa esportiva espanyola a la boxa, analitzant i 

comparant els continguts dels quatre diaris esportius espanyols de referència: Marca, 

As, Mundo Deportivo i Sport. 

 

1.2. Justificació 

L’esclat de la crisi econòmica al 2008 ha posat en perill l’estabilitat econòmica dels 

principals mitjans espanyols (Almirón, 2010). I és que tal com assenyala el periodista 

Albert Montagut (2012), la crisi econòmica mundial ha sigut un dels principals factors 

que “han convertit el periodisme en una espècie d’animal en perill d'extinció”. No 

obstant això, Montagut afirma també que hi ha altres factors que acompanyen a aquesta 

crisi: L’aparició d’Internet, la mateixa crisi d'independència dels mitjans i el declivi del 

reporterisme. 

La idea d’una crisi dins del periodisme ve molt abans que la crisi econòmica. Ja 

assenyalaven Díaz i Meso (1999) que no es pot posar en dubte que “el diari tradicional 

pateix una crisi que obliga a redefinir el seu concepte com a producte informatiu i a les 

empreses de la comunicació a buscar noves ofertes amb què aconseguir el favor del 

públic”.  

                                                             
1

 Gibson, Paul. Why is Spain not interested in boxing?, en The Guardian. Recuperat de: 

https://www.theguardian.com/sport/the-balls-of-wrath/2015/jul/30/spain-not-interested-boxing-football-

marco-mccullough-kiko-martinez 

https://www.theguardian.com/sport/the-balls-of-wrath/2015/jul/30/spain-not-interested-boxing-football-marco-mccullough-kiko-martinez
https://www.theguardian.com/sport/the-balls-of-wrath/2015/jul/30/spain-not-interested-boxing-football-marco-mccullough-kiko-martinez
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La premsa esportiva espanyola va considerar com a solució als problemes que s’havia 

de dedicar el màxim de cobertura possible al futbol oferint una cobertura pràcticament 

unidireccional. La resta d’esports han quedat en segon pla o han desaparegut de l’òrbita 

periodística. En concret, la informació referida a la boxa és gairebé inexistent en els 

mitjans de comunicació.  

Una situació diferent és produeix a la resta d’Europa i, sobretot, a Amèrica on la lluita, 

en general, atrau a grans masses i els mitjans de comunicació s’involucren en donar-li 

cobertura. Sense anar més lluny, el famós combat entre Floyd Mayweather i Manny 

Pacquiao va comptar amb 4,4 milions de compres a la modalitat de PPV i s’estima que 

va generar uns 1.000 milions de dòlars a Las Vegas, fent del primer l’esportista més ben 

pagat i al boxejador filipí el segon de l’any 2015. D’altra banda, a Gran Bretanya, en els 

últims anys, s’està produint una gran acceptació de les cadenes de televisió per l’esport 

de contacte. Els números parlen per si sols: La revenja entre Carl Froch i George Groves 

va omplir l’estadi de Wembley (Londres). 

És evident que la cobertura dels mitjans té una influència notable en el comportament 

del públic. La premsa esportiva no ha mostrat interès en atacar altres nínxols de mercats 

particulars. Amb això, la boxa espanyola del segle XXI s’està veient afectada per les 

poques mostres d’interès dels mitjans com també de la manca de modernitzar aquest 

esport —falta de màrqueting i pocs patrocinadors—. 

No obstant això, Internet està donant impuls a l’esport de contacte en els darrers anys. 

El carisma característic dels boxejadors ajuda a que el públic s’interessi per veure’ls i 

s’omplin pavellons com el de la Vall d’Hebron (Barcelona) o La Casilla (Bilbao). Però 

sense el suport dels mitjans és inviable no considerar-lo un esport minoritari. De fet, 

aquest carisma només funciona en uns pocs, els que disposen de més seguidors a les 

xarxes socials com Javier García Roche el ‘Rey Chatarrero’ o els que tenen un valor de 

marca que traspassa fronteres com Isaac ‘Chaca’ Real, Kerman Lejarraga el ‘Revòlver’ 

o Roberto Santos. 

Per tant, la justificació del tema es troba en com pot un esport ser considerat a nivell 

internacional com el “noble art” i disposar d’una cobertura informativa abundant i, en 

canvi, a l’Estat espanyol tot el contrari. Tot això amb el propòsit d’aportar nova 

informació  i servir d’ajuda en d’altres estudis.  
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1.3. Objectius 

Per aconseguir el propòsit esmentat a l’anterior apartat, el present treball s’ha marcat 

una sèrie de punts. L’objectiu principal de la investigació és donar resposta a les 

hipòtesis que es plantegen posteriorment i mostrar la situació en la qual es troba el 

periodisme esportiu en quant a la seva agenda, en concret la premsa d’aquest país. A 

partir d’això, el treball té la intenció de difondre una sèrie de postulats que es volen 

demostrar amb una prèvia documentació i una investigació de camp. 

En primer lloc, la recerca anirà encaminada a descriure la historia de la boxa, al mateix 

temps que s’expliquen els moments claus tant a nivell global com nacional, aprofundint 

en temes teòrics i explicant l’actualitat més recent del baluard de l’esport de contacte. A 

més, en aquest apartat es vol identificar la perspectiva de futur de la boxa a Espanya. 

Una altra finalitat que té l’estudi és oferir informació d’una temàtica poc analitzada al 

nostre territori en comparació amb la resta del món. Per tant, el treball s’ha de secundar 

amb una recopilació d’afirmacions i explicacions de personalitats tant del territori 

nacional com de documentació internacional. 

Més endavant, la recerca té la intenció de fixar la cobertura que es fa de la boxa en els 

principals diaris esportius de Madrid (Marca i As) i de Barcelona (Mundo Deportivo i 

Sport). Les taules i gràfiques que s’elaborin serviran, també, per mostrar les diferències 

entre els quatre diaris espanyols en quant al tracte que li donen a aquest esport. Per 

realitzar-ho, es farà un recull de les peces periodístiques que li dediquen (incorporades 

als annexos). 

Altres objectius que se’n deriven del present treball és l’anàlisi de com “l’esport 

violent” per alguns o el “noble art” per d’altres sobreviu sense la necessitat de sortir en 

els mitjans de comunicació. En aquest bloc es pretén definir aspectes molt concrets però 

amb especial vinculació amb el món de la boxa. Amb la resolució de tots els objectius 

esmentats es podrà determinar els motius del seguiment que hi dedica la premsa 

espanyola a informar sobre la boxa, les possibles causes i les conseqüències. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Els inicis de la boxa 

La boxa és un esport de contacte en el qual dos contrincants lluiten utilitzant els punys 

amb guants dins d’un quadrilàter. Els cops han de ser de la cintura cap amunt i els 

combats es divideixen en assalts pactats prèviament. Tot això apareix en el reglament 

que sobretot detalla els punts que no estan permesos. Els més destacats són la prohibició 

de colpejar el clatell, trepitjar o mossegar a l’oponent, donar cops de cap o de colze de 

manera intencional i colpejar amb altres objectes que no siguin els guants reglamentaris. 

Per arribar fins aquí s’ha produït una evolució gradual i constant de la boxa. Els seus 

orígens es remunten a l’any 4.000 a.C. a Egipte. Els jeroglífics egipcis mostren a soldats 

barallant amb les mans i els avantbraços coberts amb cordes, i gerros i murals grecs que 

representen a combatents amb els canells i els dits de les mans embenats (Blower, 2008: 

09). En aquest context apareix el terme púgil per designar al combatent. Més endavant, 

la boxa s’expandeix per l’antiga Grècia i pel món dels romans: Es inclosa en els Jocs 

Olímpics d’Atenes a l’any 678 a.C.
2
 i els romans introdueixen la primera forma de 

combat amb punys a Britània (Blower, 2008: 10).  

No obstant això, el terme ‘boxa’ no es comença a utilitzar fins al segle XVIII a 

Anglaterra per distingir entre la lluita sota les regles establertes amb la que no. En 

aquest escenari es fa la primera codificació de les normes que regulen els combats
3
. 

Històricament, abans d’establir el reglament, els assalts no acabaven en un temps 

determinat sinó quan un dels púgils queia i finalitzava el combat quan un dels 

participants era noquejat, per una lesió o per pur esgotament (Blower, 2008: 10). 

 

2.2. Regles de Queensberry 

L’any 1867, John Douglas, novè marquès de Queensberry, va donar suport a les Regles 

de Queensberry, un codi de normes acceptades en la boxa. Consta de 12 punts
4
: 

                                                             
2
 Club Boxin Naron. Historia del boxeo, en Boxinnaron. Recuperat de: 

http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/ 
3
 Solo Boxeo. Historia del boxeo, en Todo Sobre Boxeo. Recuperat de: 

http://www.soloboxeo.com/historia/ 
4
 Regles del Marquès de Queensberry. The Queensberry Rules, en Reglament de la Boxa. Recuperat de: 

http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring03/Bueneventura/rules.htm 

http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/
http://www.soloboxeo.com/historia/
http://iml.jou.ufl.edu/projects/Spring03/Bueneventura/rules.htm
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1. Serà un duel net de boxa de peu 

en un ring de 24 peus o tan 

proper a aquesta mida com sigui 

possible. 

 

2. No està permès la lluita cos a 

cos o abraçar. 

 

3. Els assalts seran de tres minuts 

de durada i un minut de temps 

entre ells. 

 

4. Si qualsevol cau per cansament 

o per alguna altra raó, aquest 

s’ha d’aixecar sense ajuda i té 

deu segons per fer-ho; 

l’oponent, mentrestant, estarà al 

seu cantó; i quan  el rival estigui 

dempeus el round serà reprès i 

continuarà fins que els tres 

minuts hagin expirat. Si un púgil 

falla en incorporar-se en els deu 

segons permesos, estarà en 

poder de l’àrbitre donar la seva 

decisió en favor de l’altre. 

 

5. Un boxejador penjant de les 

cordes en un estat d’indefensió i 

malgrat que només els seus peus 

estiguin tocant el terra, serà 

considerat com a caigut. 

 

6. Cap segon o una altra persona 

pot estar al ring durant els 

rounds. 

 

7. En cas que la contesa sigui 

detinguda per una interferència 

inevitable, l’àrbitre nomenarà 

l’hora i lloc el més aviat 

possible per finalitzar el combat, 

perquè el duel pugui ser guanyat 

i perdut, llevat que els 

promotors dels rivals acordin 

empatar. 

 

8. Els guants seran de boxa d'una 

mida justa, de la millor qualitat 

i nous. 

 

9. En cas que un guant es trenqui, 

o es surti, ha de ser reemplaçat 

a la satisfacció de l’àrbitre. 

 

10. Un púgil amb un genoll sobre la 

lona és considerat caigut, i si és 

colpejat serà pres en compte en 

la decisió. 

 

11. No es permeten sabates o botes 

amb claus o pinxos. 

 

12. El combat es regirà en tots els 

altres aspectes per les normes 

repassades del London Prize 

Ring. 

 
Regles de Queensberry. Font: British Boxers
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2.3. Púgils que han marcat un abans i un després 

Abans de l’aplicació del Reglament de Queensberry, James Figg (1695 – 1734), 

campió britànic dels pesos pesats a l’any 1719, va ser la figura principal de la 

popularització de la boxa a Gran Bretanya al segle XVIII. Figg va obrir una acadèmia 

on s’ensenyava a boxejar i es feien combats d’entrenament (Blower, 2008: 10). És la 

pura imatge de boxejador a ‘puny net’, el primer campió sense guants i en impulsar la 

boxa com a esport.  

Durant aquest segle i part del següent van començar a aparèixer les primeres tàctiques 

de la boxa. L’entrenament psicològic d’un púgil no significa que s’hagi de deixar de 

banda la preparació física. Per molt bon boxejador psicològic que se li consideri, si no 

és un atleta perfecte ni posseeix amplis coneixements de la ciència del ring, de res 

serveix l’estratègia pugilística
5
 (Rodríguez, 1987: 36). 

En els esports de contacte, les tàctiques, normalment, giren entorn a la defensa. El tòpic 

més repetit en les competicions esportives és el de “la millor defensa és un bon atac” 

però en la boxa té una connotació literal: Fintes, blocatges, joc de cames, en són 

exemples.  

Bob Fitzsimmons (1863 – 1917) va ser el primer en la història del pugilisme que va 

brillar amb la seva manera d’esquivar cops dels seus contrincants, executant unes 

perfectes flexions amb la cintura per la qual evitava ser enderrocat
6
 (Rodríguez, 1987: 

76). Amb aquesta tàctica anomenada ‘l’esquiva en línea’ va obtenir el record de ser el 

primer campió mundial en tres divisions de boxa. 

Altres púgils que van destacar al segle XIX van ser Billy Edwards (1844 – 1907) —el 

primer campió mundial reconegut de pes lleuger— i Arthur Chambers (1846 – 1923) 

—va arravatar el títol a Edwards ja que aquest últim el va mossegar l’esquena—. A 

principis del segle XX es van viure enfrontaments de gran calibre: Jeffries va lluitar 

contra Corbett al 1900, Jack Johnson —el primer boxejador negre en guanyar un títol 

de pes pesat— contra Tommy Buns al 1908 o el combat de Firpo contra Depsey a 

l’any 1923. 

                                                             
5
 Rodríguez, Francisco. El boxeo, en Editorial Hispano Europea, S.A. Barcelona: 1987, p. 36 

6
 Rodríguez, Francisco. El boxeo, en Editorial Hispano Europea, S.A. Barcelona: 1987, p. 76 
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B. Fitzsimmons i J. Jeffries es saluden al seu combat celebrat el 25 juliol de 1902. Font: Boxing News 

 

En les següents dècades hi ha un gran boxejador que domina i acapara tots els focus: 

Joe Louis ‘el bombarder de Detroit’ (anys 30) —campió mundial del pes pesat durant 

onze anys i vuit mesos—, Ray ‘Sugar’ Robinson (anys 40) —segons l’agència de 

notícies Associated Press, el grup de comunicació ESPN o la revista The Ring, és el 

millor boxejador de la història—, Rocky Marciano (anys 50) —l’únic campió mundial 

del pes pesat que s’ha retirat invicte amb 49 victòries—. Cassius Clay més conegut 

com Muhammad Ali (anys 60) —la figura més rellevant de la història per a molts 

experts de l’esport de contacte—, George Foreman (anys 70) —va sortir derrotat per 

Ali en un dels combats més recordats—, Ray Charles ‘Sugar’ (anys 80) —primer en 

guanyar dos títols del món en un mateix combat—, Mike Tyson (anys 90) —un gran 

potencial esportiu lligat amb una controvertida vida personal. La seva mossegada a 

l’orella d’Evander Holyfield és un dels moments més antiesportius que es recorden no 

només en la boxa sinó de l’esport en general— (Boxin Naron, 2008)
7
. 

                                                             
7
 Club Boxin Naron. Historia del boxeo, en Boxinnaron. Recuperat de: 

http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/ 

http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/
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Si durant el segle XX la categoria de pes pesat és la que atrau el focus de la premsa, al 

segle XXI hi han destacat més altres categories de menys pes gràcies a boxejadors com 

Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, Miguel Cotto, Juan 

Manuel Márquez, Oscar de la Hoya o ‘Tito’ Trinidad.  

De la categoria per excel·lència en el darrer segle, la dinastia dels germans ucrainians 

Klitschko —Vitali y Vladimir— a l’última dècada ha fet baixar l’interès degut al 

domini aclaparador d’ambdós enfront dels rivals. Un fet que es va trencar al 2015 quan 

Tyson Fury va guanya al monarca dels pesats, el petit dels Klitschko.  

Ara, l’entrada a escena del púgil britànic Anthony Joshua, qui es va coronar com a nou 

campió mundial del pes pesat al derrotar al propi Vladimir Klitschko per K.O al onzè 

round, obre una nova etapa gloriosa de la màxima categoria. Un combat que es va 

celebrar el 29 d’abril de 2017 al mític estadi de Wembley (Londres) davant de 90 mil 

persones. 

 

 
Joshua derrotant a Klitschko (esquerra) i Ali guanyant a Foreman (dreta). Font: The Sun 
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2.4. Categories de pes 

Les categories de pes es van establir a mitjans del segle XIX. En concret, es va 

començar amb tres: Lleuger, mitjà i pesat. A partir del 1909 el National Sporting Club 

va fixar vuit categories i una més a l’any següent (Dumas, 2013). Aquestes venen 

determinades per garantir que els combats estiguin igualats. En l’actualitat existeixen 

catorze categories per a homes i disset per a dones a la boxa professional. 

 

PROFESSIONAL 

Mínim o palla 

(només per dones) 

Fins a 47,627 kg (105 lb) 

Minimosca 

(només per dones) 

47,627 – 48,987 kg (105 - 108 lb) 

Mosca 48,987 - 50,802 kg (108 - 112 lb) 

Supermosca 

(només per dones) 

50,802 -52,163 kg (112 - 115 lb) 

Gall 52,163 - 53,525 kg (115 - 118 lb) 

Supergall 53,525 - 55,338 kg (118 - 122 lb) 

 

Ploma 55,338 - 57,152 kg (122 - 126 lb) 

 

Superploma 57,152 – 58,967 kg (126 - 130 lb) 

 

Lleuger 58,967 - 61,237 kg (130 - 135 lb) 

 

Superlleuger 61,237 - 63,503 kg (135 - 140 lb) 

 

Wèlter 

 

63,503 - 66,678 kg (140 - 147 lb) 

Superwèlter 66,678 - 69,853 kg (147 - 154 lb) 

Mitjà 69,853 - 72,574 kg (154 - 160 lb) 

 

Supermitjà 

 

72,574 - 76,205 kg (160 - 168 lb) 

Semipesat 76,205 - 79,378 kg (168 - 175 lb) 

 

Creuer 79,378 - 90,719 kg (175 - 200 lb) 

Pesat +90,719 kg (+200 lb) 

Font: Boxeo: Entrenamiento de la técnica y tàctica de combate (2013). Andy Dumas y Jamie Dumas 
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La boxa aficionat adopta més precaucions que la professional. L’equip de protecció és 

obligatori en qualsevol de les seves categories amb guants i cascos exactes entre els 

rivals. Molts dels grans professionals de la boxa van començar en el món aficionat. És 

la branca olímpica d‘aquest esport, serveix per aprendre, practicar i desenvolupar-se fins 

a convertir-se en boxejador professional (Dumas, 2013). En la boxa aficionat hi ha 

diferències en el pes entre les categories d’homes i dones, tot i que són xifres molt 

semblants.  

 

AFICIONAT 

Sexe Homes Dones 

Mosca lleuger 46 - 49 kg (101 - 108 lb) 45 - 48 kg (99 – 106 lb) 

Mosca 49 - 52 kg (108 - 115 lb) 48 - 51 kg (106 - 112 lb) 

Gall 52 - 56 kg (115 - 123 lb) 51 - 54 kg (112 - 119 lb) 

Ploma - 54 - 57 kg (119 - 126 lb) 

Lleuger 56 - 60 kg (123 - 132 lb) 57 - 60 kg (126 - 132 lb) 

Wèlter lleuger 60 - 64 kg (132 - 141 lb) 60 - 64 kg (132 - 141 lb) 

Wèlter 64 - 69 kg (141 - 152 lb) 64 - 69 kg (141 - 152 lb) 

Mitjà 69 - 75 kg (152 - 163 lb) 69 - 75 kg (152 - 163 lb) 

Semipesat 75 - 81 kg (163 - 178 lb) 75 - 81 kg (163 - 178 lb) 

Pesat 81 - 91 kg (178 - 201 lb) + de 81 kg (+ de 178 lb) 

Superpesat + 91 kg (+ de 201 lb) - 

Font: Boxeo: Entrenamiento de la técnica y tàctica de combate (2013). Andy Dumas y Jamie Dumas 

 

2.5. La boxa a Espanya  

 

2.5.1. La llegenda sobre la boxa (1876 - 1904) 

Diu la llegenda que la boxa sorgeix a Barcelona a les últimes dècades del segle XIX. 

Segons el llibre Boxeo de la Biblioteca Los Sports, publicat a l’any 1914 pel periodista 

Isidro Corbinos (1894 - 1966), a la ciutat comtal ja es boxejava al 1876, concretament 

gràcies a l’aportació inestimable d’un mariner maonès. Aquest tripulant d’un vaixell 

britànic va conèixer la boxa i va transmetre els seus coneixements per tal que la 

disciplina s’expandís per la pròpia capital catalana però també per València i Madrid.  
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El mariner com s’allotjava a Barcelona durant curts terminis, només va poder tenir un 

alumne, Bergé, qui va obrir una sala a la Barceloneta. A la publicació s’explica que en 

aquesta sala es va ensenyar una boxa “completament fantàstica, especial, pròpia pels 

senyors que la practicaven”.  

Al 1884, el millor alumne que va tenir Bergé i conegut com a mestre d’armes, Federico 

González, va instal·lar una altra sala al carrer Cera durant quatre anys. Quinze anys 

després s’obre una altra al carrer Jupí amb un bon nombre d’alumnes. Aquesta sala 

tanca i apareix una de nova al carrer Doctor Dou. Finalment a Barcelona es va fundar el 

gimnàs Bricall a l’any 1904. 

 

2.5.2. La boxa no certificada (1904 - 1920)  

Els inicis de la boxa espanyola són una incògnita fins al 1939 degut a que la informació 

va ser cremada durant la Guerra Civil (1936 - 1939) tal com afirma la Federació 

Espanyola de Boxa (FEB). No obstant això, si que n’hi ha estudis realitzats per experts 

en la matèria i articles de la premsa d’aquest període. El diari ABC és un dels mitjans de 

comunicació que conserva imatges de vetllades que es van celebrar a Madrid i 

Barcelona
8
.  

El 1904, una de les societats pioneres en la fomentació de l’esport a Barcelona 

l’Sportsmen’s Club, començà a afegir la boxa al seu itinerari d’activitats. El professor 

Vidal es va fer càrrec de les classes. Però, un any després la societat desapareix i el 

professor mor. No obstant, el seu nebot, Jean Vidal, que també era boxejador, va dirigir 

un nou club a la capital catalana on es van organitzar exhibicions de boxa, en concret el 

Gimnàs Vidal (1908). En aquest context, també es feien les primeres passes de difusió 

de la boxa a la capital espanyola i al País Basc, però en menor mesura
9
.  

Els orígens de l’esport de contacte a Espanya no van estar absents de polèmiques amb 

un auge tant de detractors com de defensors. A la primera dècada del segle XX, el nivell 

dels combats era baix i, per tant, el pugilat existent no acabava de convocar grans 

                                                             
8
 Arxiu ABC. Boxeo, el deporte que «sacudió» a los españoles a finales del siglo XIX, en ABC. 

Recuperat de: http://sevilla.abc.es/fotos-deportes/20140509/boxeo-deporte-sacudio-espanoles-

1612526539787.html  
9
 Tejeiro, Ricardo. Historia del Boxeo en España: Las primeras décadas del boxeo en España, en 

Blogspot. Recuperat de: http://historiadelboxeoenespana.blogspot.com.es/ 

http://sevilla.abc.es/fotos-deportes/20140509/boxeo-deporte-sacudio-espanoles-1612526539787.html
http://sevilla.abc.es/fotos-deportes/20140509/boxeo-deporte-sacudio-espanoles-1612526539787.html
http://historiadelboxeoenespana.blogspot.com.es/
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masses. Un fet que va canviar al 1911 amb l’arribada a Madrid del Team Internacional 

de Boxe Anglaise. Aquest va realitzar una vetllada al Frontó Central de la capital de 

l’Estat amb diversos combats, entre els quals hi havia un total de nou campions. 

L’esdeveniment va atraure l’atenció del públic i, fins i tot, de la premsa que li va dedicar 

força cobertura. En canvi, la branca política del país estava formada per abundants 

detractors de la boxa i per aquest motiu va ser prohibida.  

Tot i aquesta prohibició per part del Govern, es van seguir celebrant vetllades a Madrid i 

Barcelona amb la connivència de les autoritats. Al 1913, el Club Pugilista va anunciar 

que organitzaria vetllades tots els dissabtes a la seva seu social, a més de preparar el 

Campionat Espanyol de Pugilat per Aficionats. No obstant, aquest club es trobava sumit 

en una profunda crisi que va culminar amb la seva dissolució a finals d'any. Malgrat 

això, la boxa es va refermar com a esport popular. Durant els pròxims mesos es van 

organitzar vetllades que van tenir un notable èxit de públic i que van comptar amb la 

participació de boxejadors tant locals com estrangers. A principis de 1916, la Societat 

Gimnàstica Espanyola va proporcionar una classe de boxa diària sota la direcció del 

professor nord-americà Kid Johnson, un dels acompanyants de l’excampió del món dels 

pesos pesats Jack Johnson, qui també va viatjar a la capital espanyola i després a la 

catalana on es va enfrontar amb diversos púgils.  

 
Anunci d’un combat de boxa amb Jack Johnson com a protagonista. Font: La Vanguardia 
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Aquesta bona notícia contrasta amb la manca d’unes normes clares que regulessin la 

boxa a Espanya. Això es va traduir en espectacles de diferent grau de qualitat i 

professionalitat, és a dir, molts boxejadors que pujaven al quadrilàter no tenien la més 

mínima noció de l’esport. La tònica de la boxa a Barcelona no varia durant el 1917. Els 

combats eren ocasionals però el públic seguia acudint en massa quan se li presentava un 

bon cartell. A Madrid, per la seva banda, continuaven les vetllades amb la connivència 

del Govern, qui ho havia prohibit sis anys abans. Al 1918, un altre boxejador estranger 

de renom que va venir a lluitar a Espanya va ser Aaron Lister Brown més conegut com 

‘Dixie Kid’. Malgrat que era el final de la seva carrera, el nord-americà arrossegava a 

les multituds a cadascuna de les seves cites pugilístiques fins a finals de 1919. 

En aquell any es va atorgar el primer títol de campió d’Espanya amb un mínim de rigor, 

però encara sense oficialitat. En teoria s’havien d’enfrontar Joaquín Valls i Barcino en 

un combat de 15 assalts de 2 minuts pel títol del pes wèlter, però el segon va optar per 

no presentar-se i va ser substituït per Juan Molero. Valls va guanyar el campionat i es va 

consolidar com un dels millors púgils d’aquella època
10

. 

 

2.5.3. Boom cultural (1920 - 1939) 

El més significatiu del primer any de la dècada dels 20 són, sens dubte, els campionats 

d'Espanya que la secció esportiva de l’Ateneu Enciclopèdic Popular (AEP) va 

organitzar sota la direcció de Ramon Larruy, amb un rigor semblant al que va desplegar 

amb el títol del pes wèlter obtingut per Joaquín Valls. Precisament, com Valls va deixar 

vacant el títol, l'AEP el va posar en joc entre Frank Puig i Àngel Munic. Puig va 

guanyar i es va proclamar nou campió. Quan fa la primera defensa del títol cau derrotat 

per Pedro Sáez. 

A finals d’any, Joaquín Valls va tornar a Barcelona després de diversos mesos de 

residència a París. Valls va recuperar el títol nacional del wèlter guanyant a Sáez. 

En un context on Barcelona i Madrid eren les ciutat on es concentrava la major part de 

l’activitat boxística del país, la necessitat de la creació d’una federació estava en 

augment. Així que, el 1921, es va crear la Federació Espanyola d’Esports de Defensa 

                                                             
10

 Parra, Cristina; Pérez, Alicia; Pérez, Laura; Pérez, Inés. Patrimonio histórico español del juego y del 

deporte. Federación Española de Boxeo, en Museo del Juego. Madrid 
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amb Ignacio Amat com a president que juntament amb la gira del boxejador francès 

Georges Carpentier per les dues ciutats de referència va contribuir en l’augment de 

públic per la boxa. A més, s’inclou el primer combat per un títol d’Europa a territori 

espanyol, en el qual el francès Charles Ledoux es va coronar. 

L’any 1922 es caracteritza per l’auge de la boxa de la mà de l’arribada massiva de 

boxejadors estrangers. Un any en què la seva pràctica es va legalitzar i s’acordà el canvi 

de denominació de l’organització pel de Federació Espanyola de Boxa (FEB) amb 

Lorenzo Ramonet com a president. Tot un èxit amb el qual la boxa va en augment, 

sobretot a Madrid on el pugilat aconsegueix igualar el nivell de les convocatòries de 

Barcelona, degut, en gran part, al treball realitzar per la FEB.  

La gestió de Ramonet es basava en potenciar les seccions de boxa aficionat, ja que no 

va permetre a cap púgil ser professional sense abans passar per la categoria d’amateur. 

A més, va posar en marxa els primers Campionats d'Espanya de Boxa Amateur al 1924. 

Aquell mateix any es va produir la primera participació boxística espanyola en unes 

olimpíades, amb la integració oficial d’Espanya en el Comitè Olímpic Internacional 

(COI). La FEB va entrar a formar part de la Federació Internacional de Boxa Amateur, 

actualment coneguda com Associació Internacional de Boxa Aficionada (AIBA)
11

. 

Durant el pròxims anys i fins a la Guerra Civil, la boxa va viure un boom cultural amb 

la sortida a escena de grans campions. El 1925, Antonio Ruiz es va convertir, amb 

només 21 anys, en el primer espanyol en guanyar un títol europeu. Un any més tard, 

Paulino Uzcudun es va sumar a la llista, en la  categoria de pes pesat. I a partir 

d’aquests, van imposar-se a Europa tot un seguit de púgils espanyols. Destaquen les 

victòries de Luis Rayo del pes lleuger i Víctor Ferrant del pes mosca al 1927, Carlos 

Flix del pes gall i el mundial dels galls de Baltasar Berenguer —primer espanyol en 

guanyar un campionat del món— al 1935. 

Paulino Uzcudun té el record espanyol, encara vigent, d’assistència de públic en un 

combat. Va ser contra l’italià Primo Carnera a l’estadi de Montjuïc al 1930, en concret 

més de seixanta mil espectadors van omplir les grades. Per fites com aquesta, el 

sobrenomenat ‘Toro Vasco’ és considerat el millor pes pesat espanyol de la història. Cal 

destacar que només va perdre un cop per K.O. en tota la seva carrera esportiva. El nord-

                                                             
11

 FEB. Breve Historia, en Federació Espanyola de Boxa. Recuperat de: http://www.feboxeo.com/breve-

historia/ 

http://www.feboxeo.com/breve-historia/
http://www.feboxeo.com/breve-historia/
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americà Joe Louis va ser el protagonista, la nit del 12 de desembre de 1935. Els 19.000 

espectadors que van omplir el Madison de Nova York van acomiadar al púgil basc amb 

una gran ovació pel seu caràcter competitiu
12

.  

 
Combat entre Paulino Uzcudun i Primo Carnera a Montjuïc amb record d’assistència. Font: espabox 

 

Per comprendre les dimensions a les quals va arribar la carrera d’Uzcudun, Joe Louis és 

el campió mundial del pes pesat més longeu de la historia amb 11 anys i 8 mesos (1937-

1949), considerat per la International Boxing Research Organization (IBRO) el millor 

pes pesat de la història i per la revista The Ring el número 4 lliura per lliura, només 

superat per Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong i Muhammad Ali. El púgil de 

Guipúscoa va situar al pugilat espanyol a la cúspide internacional. 

Una situació que s’aturà durant la guerra en la qual es van eliminar els arxius de la FEB 

amb l’objectiu d’esborrar les proves del succeït fins aleshores al món del pugilat 

                                                             
12

 Amiguet, Teresa. Uzcudun, el boxeador que no sabía boxear, en La Vanguardia. Recuperat de: 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20151211/30733808055/paulino-uzcudun-boxeo-espana-

pesos-pesados.html 

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20151211/30733808055/paulino-uzcudun-boxeo-espana-pesos-pesados.html
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20151211/30733808055/paulino-uzcudun-boxeo-espana-pesos-pesados.html
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espanyol, ja que alguns boxejadors van apropiar-se de la federació per convertir-la en un 

sindicat de la CNT. No obstant això, molts dels púgils de l’època van ser partidaris del 

general Franco, sense anar més lluny el propi Paulino Uzcudun va col·laborar amb les 

tropes franquistes convertint-se en un símbol del règim. 

 

2.5.4. La dictadura i la boxa (1939 - 1975) 

El franquisme va utilitzar totes les parcel·les culturals en favor dels seus ideals. De la 

mateixa manera que la premsa va estar al servei de la dictadura, els esports, també, van 

ser controlats durament per les institucions del règim. Franco va marcar les directrius de 

l’esport per desenvolupar una societat que no mostrés interès per la política 

(desmobilització política). Tal com s’afirmava en el punts anteriors, la boxa triomfava al 

país i, per tant, va ser una de les cartes fonamentals amb la qual va jugar el franquisme. 

Molts boxejadors van allistar-se al bàndol revoltat, però d’altres van ser ferms defensors 

de la República. D’aquests últims destaca Carlos Flix que va conquistar el títol 

d’Espanya i es va alçar com a campió d’Europa al 1929. Deu anys més tard i amb 

l’arribada de la dictadura, Flix, acusat de pertànyer al Servei d’Intel·ligència Militar 

(SIM) dels republicans, va ser detingut i torturat. El boxejador va mantenir fins l’últim 

instant de vida (12 de febrer de 1939) el seu discurs d’innocència davant dels fets
13

. 

En quant als moments claus de la boxa durant la dictadura, s’ha de remarcar la 

conquesta del títol europeu del pes gall per part de Luis Romero a l’any 1949, el 

campionat d’Europa del pes mosca guanyat per Young Martin a l’octubre de 1955 i la 

consagració europea tan sols un mes després per part de Fred Galiana al pes ploma. 

Amb l’entrada dels anys 60, Mimoun Ben Ali aconseguia el campionat d’Europa del 

pes gall (1963) i Juan Albornot ‘Sombrita’ es coronava com a campió d’Europa del 

superlleuger. Aquestes victòries es veien contrastades per la manca d’èxits dels 

boxejadors espanyols als Jocs Olímpics. Durant el franquisme, la boxa espanyola va 

participar en els JJOO de 1948, 1960, 1964, 1968 i 1972 sense grans resultats tret de la 

medalla de bronze d’Enrique Rodríguez Cal en el pes minimosca a Munich (1972)
14

. 

                                                             
13

 Urbano, Patrick. Y Franco Fusiló Al Mejor Boxeador De Europa, en Código Nuevo. Recuperat de: 

http://www.codigonuevo.com/el-dia-que-franco-fusilo-al-mejor-boxeador-de-europa/ 
14

 BN. Cronología del boxeo español, en Boxin Naron. Recuperat de: 

http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/historia-del-boxeo-cronologia-del-boxeo-espanol/ 

http://www.codigonuevo.com/el-dia-que-franco-fusilo-al-mejor-boxeador-de-europa/
http://www.boxinnaron.com/historia-del-boxeo/historia-del-boxeo-cronologia-del-boxeo-espanol/
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2.5.4.1. L’edat d’or (1967-1977) 

L’última dècada de la dictadura franquista és el període més important de la història de 

la boxa espanyola. Així ho demostra la gran quantitat de guardonats: Espanya ha tingut 

dotze campions del món, cinc d’aquests van aconseguir-ho als anys 70 —dècada amb 

major èxit de la història—.  

Una època gloriosa que va començar amb l’aparició de Pedro Carrasco guanyant el 

Campionat d’Europa del pes lleuger al danès Boerge Krogh el 30 de juny de 1967. 

Abans de la consagració mundial de Carrasco, un altre gran púgil espanyol va intentar 

fer-se amb el mateix títol. Estem parlant del ja mencionat anteriorment Juan Albornoz 

‘Sombrita’ qui va obtenir un nul contra l’austríac Johann Orsolics. Aquest combat va 

aparèixer en la primer portada de la història del diari As, concretament el dia següent de 

la cita (6 de desembre de 1967). 

 
Primera portada de la història del diari As dedicada al combat de ‘Sombrita’. Font: Hemeroteca de l’As 
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Un any més tard, el ‘Puma de Baracoa’, José Legrá va defensar en cinc ocasions el 

Campionat d’Europa i va aixecar el mundial en dues ocasions. El púgil cubà, 

nacionalitzat espanyol, va servir de gran ajuda perquè la boxa espanyola continués 

creixent de la mà de la seva llegenda que encara perdura. Un guerrer que va disputar un 

total 148 combats, retirant-se en plena etapa daurada, en concret al 1973. 

D’altra banda, Miguel Velázquez i José Manuel Ibar ‘Urtain’ començaven a sumar 

grans èxits. El primer proclamant-se campió europeu dels lleugers i el segon dels pesats. 

L'any 1971 és possiblement el millor any de la història de la boxa espanyola amb cinc 

campions europeus i un campió mundial —Pedro Carrasco qui va derrotar al nord-

americà Mando Ramos—
15

.  

Carrasco va deixar el pugilat amb un xifres estratosfèriques: 106 victòries, tres derrotes 

y un nul. Tot i la retirada d’un dels seus principals actius, el ‘noble art’ a Espanya estava 

en el seu màxim esplendor. Un dels que van mantenir aquest nivell va ser Perico 

Fernández que es va proclamar campió d’Europa del pes lleuger i campió del món del 

superlleuger en un mateix any (1974). Durant la transició espanyola el nivell va en 

augment i van sorgint nous campions. Al 1976, José Durán es va proclamar campió del 

món del pes superwèlter i Miguel Velázquez del superlleuger.  

Si bé els títols són sinònim d’èxit, no sempre guanyar et serveix per ser recordat. El que 

costa és arribar i així ho demostra la carrera d’Alfredo Evangelista. Molts púgils van 

conquistar Europa, d’alguns el campionat món, però pocs com el púgil uruguaià 

nacionalitzat espanyol es van enfrontar a Muhammad Ali i no només això, sinó que, el 

va aguantar els quinze rounds del combat. ‘The Greatest’ va guanyar als punts, però 

Evangelista va posar la boxa espanyola a la cima mundial al 1977
16

.  

Aquell mateix any, el propi Alfredo Evangelista va guanyar l’EBU (European Boxing 

Union) dels pesats al francès Lucien Rodríguez i Cecilio ‘Uco’ Lastra el mundial del 

pes ploma guanyant als punts a Rafael Ortega. En la seva primera defensa va caure 

davant d’Eusebio Pedroza. Amb el final de 1977 s’inicia una nova línia descendent en la 

boxa nacional juntament amb la retirada d'Urtain, un dels púgils més rellevant de la 

dècada. 

                                                             
15

 González, Julio. Los mejores años de nuestra historia, 1971, en Eurosport. Recuperat de: 

http://www.eurosport.es/boxeo/los-mejores-anos-de-nuestra-historia-1971_sto5040117/story.shtml 
16

 Carrera, Álvaro. De Sangchili a Kiko Martínez: el boxeo español a través de sus campeones, en As. 

Recuperat de: http://as.com/50aniversario/2017/04/24/especiales/1493054451_661528.html 



 
 

20 

 

2.5.5. Ostracisme i foscor (1977-1999) 

La passió popular per la boxa va anar minvant amb l’arribada de la democràcia. El 

guionista de televisió, reporter de viatges, columnista i novel·lista espanyol, David 

Gistau, va afirmar recentment en una entrevista al diari As —arran de la seva última 

novel·la sobre boxa ambientada a Espanya: Golpes bajos (2017)— que “a la transició es 

va enviar la boxa a les catacumbes”. 

En aquesta publicació s’explica com  la boxa espanyola va caure al pou
17

.  

 “El metge personal de Franco era el president de la Federació de boxa, Vicente 

Gil. Ell es qui crea a Legrá, a Urtain... És un esport que agradava i el règim es 

va dedicar a fabricar a grans boxejadors que fossin el que Primo Carnera a la 

Itàlia de Mussolini” (Gistau, 2017). 

L’arribada del PSOE al Govern va culminar amb la televisió i la premsa donant 

l’esquena a l’esport de contacte. Els socialistes es van posicionar en contra de la boxa 

professional. Sense la cobertura dels mitjans de comunicació i sense publicitat va ser 

inviable dur a terme vetllades importants. 

 “Amb la transició va haver una espècie de pedagogia social col·lectiva amb la 

qual es va pretendre fabricar el nou espanyol que anava a viure en la 

democràcia. I es va decidir que la boxa no anava a agradar. Al nou espanyol se 

li van permetre els toros, però no la boxa. I van enviar aquest esport a les 

catacumbes socials. Tot d’una va començar a tenir mala imatge i es va convertir 

en una cosa de gàngsters. L'única excepció a això va ser Poli Díaz” (Gistau, 

2017). 
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 Ruiz, Marco. “En la transición mandaron el boxeo a las catacumbas”, en As. Recuperat de: 
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El combat de Poli Díaz y Pernell Whitaker al Mundo Deportivo. Font: Hemeroteca de Mundo Deportivo 

 

En aquest nefast període va destacar Policarpo Díaz Arévalo, convertint-se en el 

principal referent de la boxa espanyola. ‘El Potro de Vallecas’ fou set vegades campió 

d’Espanya i vuit d’Europa, fet que el va permetre disputar el mundial contra un dels 

millors púgils de la història, el campió unificat del pes lleuger a tres divisions (WBC, 

WBA i IBF) Pernell Whitaker.  

Malgrat la gairebé persecució a la boxa, el púgil madrileny va aconseguir lluitar a Las 

Vegas, va fer un combat magnífic esquivant totes les envestides del nord-americà que 

només va poder guanyar-lo als punts. Tenia un talent innat que el va permetre sortir en 

els mitjans de comunicació, tot i ser una època reticent a l’hora d’oferir combats. 

En aquesta etapa van aparèixer nous campions d’Europa però cap va aconseguir 

l’estima del públic com Poli Díaz i encara menys ser campió mundial. La boxa estava 

en clara decadència, vivia en l’ostracisme més absolut pel rebuig polític i cultural al 

qual va ser sotmès i per la falta de campions del món. 
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2.5.6. El ‘Lince de Parla’ i el nou segle (1999-2015) 

El 1999 es va trencar la sèquia espanyola amb el primer campionat del món de Javier 

Castillejo. El ‘Lince de Parla’ va retornar la boxa nacional a la cima mundial 22 anys 

després de l’última consecució d’aquestes característiques, realitzada per Cecilio Lastra. 

Castillejo va guanyar a La Cubierta de Leganés a Keith Mullings. Aquesta victòria va 

obrir el nou segle amb altres expectatives. Fins aleshores, Castillejo ja havia assolit 

diverses victòries en campionats europeus durant la dècada dels 90. Com Poli Díaz, 

Castillejo també va lluitar a Las Vegas, va ser contra Óscar de la Hoya amb qui va 

perdre la corona. El ‘Lince’ és el púgil espanyol més premiat de la història acumulant 

vuit títols mundials en dues categories (superwèlter i mitjà), una fita que mai cap 

espanyol havia assolit. 

 
Portada del diari Marca del combat entre Castillejo y Oscar de la Hoya. Font: Hemeroteca de Marca
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La boxa espanyola va repuntar amb el regnat de Castillejo i d’altres púgils van 

proclamar-se campions del món. D’una banda, José Antonio López Bueno va guanyar 

al mexicà Rubén Sánchez el pes ploma al 1999 i, d’altra banda, Jorge Mata el mínim al 

2002. Aquell mateix any i per acabar d’engrandir l’arribada del nou segle, María Jesús 

Rosa es va convertir en la primera espanyola de la historia en sortir campiona d’Europa 

en el pes mosca i un any després es va coronar amb el títol mundial. La boxa femenina 

va començar a donar les primeres senyals de vida. 

El segle XXI ha portat de la mà nous 

campions, però també una regulació 

nova i estricta. Es tracta de la Llei del 

Menor que no permet emetre boxa a la 

televisió entre les 06.00 hores i les 

22.00h al tenir la categoria de +18 

(majors d’edat). D’aquesta llei ha sortit 

perjudicat Kiko Martínez, un dels 

millors púgils dels darrers anys i que 

destaca per rellevar a Castillejo amb un 

títol mundial, en concret del pes 

supergall, al derrotar al colombià 

Jonathan ‘Momo’ Romero a l’any 2013.  

 

Kiko amb el cinturó mundial. Font: AFP

 

‘La Sensación’ va allargar el seu regnat durant un any i mig, fins que va caure derrotat 

per Carl Frampton al Regne Unit. Els combats de Kiko Martínez pel mundial mai s’han 

retransmès en directe per cap canal de televisió. Al diari La Vanguardia, el propi púgil 

es queixa de la situació afirmant que estan marginats alhora que comenta la dificultat de 

fer-se un nom en l’esport sense l’ajuda dels mitjans de comunicació. Castillejo, per la 

seva banda, explica que la gent no et veu boxejar pel simple fet de no sortir a la 

televisió. Per tant, aquests púgils veuen en la premsa la principal eina per organitzar 

grans vetllades que ajudin no només econòmicament a la boxa sinó també a repuntar 

l’esport
18

. 
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2.6. Situació actual: Segona època daurada de la boxa espanyola 

Passats els anys d'ostracisme, d’estar agonitzant i de ressorgir de les cendres, el World 

Boxing Council (WBC) —Consell Mundial de Boxa (CMB)— a través d'un comunicat 

publicat al març de 2017 ha afirmat que la boxa espanyola professional es troba en la 

seva segona època daurada. Els històrics campions europeus i mundials dels anys 70 ja 

tenen el seu relleu. 

El WBC senyala el 2015 com la data on s’inicia aquest ressorgiment amb les victòries 

de Ferino V (WBC Llatí), Nicolás González (WBC Mediterráneo), Isaac Real (WBC 

Llatí), Jon Fernández (WBC Youth), Sandor Martín (WBC Youth Silver) o Jerobe 

Santana (WBC Youth). 

El pugilisme espanyol va donar un salt 

de qualitat amb boxejadors com Juli 

Giner qui va disputar el mundial del 

WBC. D’altra banda, la carrera dirigida 

cap als Estats Units ha arribat a Jon 

Fernández ja que s’ha coronat amb el 

WBC Youth i d’una de les grans 

promeses del pes wèlter, Kerman 

Lejarraga. ‘El Revòlver’ farà el salt a 

Amèrica del Nord amb la seva entrada 

al Top 15 de la categoria. Actualment, 

Abigail Medina és el vigent campió 

d’Europa del supergall. 

 

Juli Giner i ‘Chaca’ Real celebrant la victòria 

d’Abigail Medina. Font: Gallego Prada 

Kiko Martínez, Isaac Real i Sandor Martín, per la seva banda, es consoliden com a 

aspirants oficials a l’EBU amb bones posicions en les seves respectives categories. El 

10 de Juny, el propi Real lluitarà contra Sergio García pel títol WBC Silver del 

superwèlter que per primera vegada es disputarà entre dos espanyols. El guanyador 

passarà a ocupar un lloc privilegiat dins de les llistes mundials. En la mateixa vetllada, 

Sandor realitzarà un combat de rodatge de cara al Campionat d’Europa del superlleuger 

on s’enfrontarà a finals de 2017 amb el campió suec Anthony Yigit. Pel que fa a la boxa 

femenina, Joana Pastrana ja ha disputat el campionat WBC Silver amb només set 

combats professionals. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiltf32fXTAhVGbxQKHeM7Ah0QjRwIBw&url=https://www.gallegoprada.com/category/boxeo/&psig=AFQjCNFeBuxoglcsw9PRaRTtFiegipeyow&ust=1495068214765152
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Segons el Consell Mundial de Boxa, “ningú pot dubtar que Espanya es troba en la seva 

segona edat d’or dins del ‘noble art’. Les vetllades de boxa cada vegada compten amb 

més assistents i actualment hi ha una plataforma televisiva que en obert i de manera 

gratuïta retransmet boxa. En l’actualitat hi ha 19 boxejadors espanyols classificats a les 

llistes europees i 14 en les classificacions WBC”
 19

. 

 

 
Cartell de la vetllada on Isaac Real i Sergio García es disputaran el títol WBC Silver. Font: Gallego Prada 
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3. METODOLOGIA 

Per assolir els objectius esmentats a la introducció, el treball s’ha encarrilat a resoldre 

les qüestions inicialment plantejades. Per començar, la part teòrica de la recerca s’ha 

centrat en dues direccions. D’una banda, s’ha engegat una documentació tant llibres 

com de pàgines web dedicades a la boxa per narrar els fets històrics més rellevants 

d’aquest esport. D’altra banda, s’ha realitzat la mateixa tasca però amb el cas concret 

d’Espanya. A partir de la informació extreta d’aquests apartats, s’ha derivat en l’anàlisi 

de l’actualitat pugilística.  

Pel que fa a la investigació pràctica gira en torn a les hipòtesis exposades en el present 

treball. De cara a la seva realització, s’ha dut a terme un anàlisi quantitatiu de les 

informacions de boxa publicades als mesos de novembre i desembre de 2016 en els 

quatre diaris esportius de referència al conjunt de l’Estat espanyol. Aquestes peces 

periodístiques s’han classificat segons la seva rellevància i l’àmbit al qual es dedica, és 

a dir, nacional o internacional. Seguidament, s’ha afegit un anàlisi comparatiu entre els 

mateixos diaris: El número de peces publicades (percentatge), el tractament i la 

tipologia d’aquestes.  

Finalment, l’estudi s’ha endinsat a fer entrevistes a professionals i experts del món de 

l’esport de contacte. Tot això per donar-li arguments sòlids a les afirmacions i per fer 

suport dels punts extrets de la recerca. Amb aquestes, també, es pretén explicar el valor 

de marca en el món de la boxa, la publicitat i els patrocinadors disponibles, l’auge de 

promotores al país així como el comportament actual del públic amb la boxa. 

En definitiva, amb la recerca de documentació, la investigació pràctica juntament amb 

l’anàlisi d’aquesta i les entrevistes, s’intenta donar resposta al moment que hi viu la 

boxa espanyola, però, principalment la cobertura que hi fa la premsa esportiva impresa 

del país.  

 

3.1. Objecte d’estudi  

El treball indaga en la cobertura de la boxa que realitzen quatre diaris. Aquests són els 

objectes d’estudi de la recerca. En concret, l’anàlisi del present treball s’ha realitzat a 

partir de dos grups de diaris diferenciats en quant a l’àmbit d’edició.  
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3.1.1. Premsa esportiva de Madrid: Marca i As 

En primer lloc, s’han analitzat les edicions impreses dels dos diaris esportius de més 

importància de Madrid. No només són referents de la premsa esportiva, sinó també de 

forma general ja que les dues publicacions figuren en el top 3 dels diaris de pagament 

amb més lectors a l’Estat espanyol. 

 Marca: Diari espanyol d’informació esportiva, de distribució diària i editat a 

Madrid. Fundat a l’any 1938, és propietat del Grup Unitat Editorial i el seu 

director és Juan Ignacio Gallardo. Segons dades de l’estudi de l’Oficina de 

Justificació de la Difusió (OJD) de juny de 2016, té un promig de tirada de 

216.506 exemplars al dia i un promig de difusió de 144.806 còpies. És el diari 

de pagament més llegit a Espanya. En teoria es dedica a donar cobertura de 

l’esport en general, però amb plena decantació pel futbol. A la pràctica abunden 

les informacions referides al Reial Madrid.  

 

 As: Diari espanyol, de pagament i de distribució diària. Fundat a l’any 1967 i 

editat a Madrid. Segons dades de l’estudi de l’OJD de juny de 2016, té un 

promig de tirada de 183.878 exemplars al dia i emet 130.821 còpies. Aquestes 

dades el fan ser el segon diari esportiu amb més tirada i ventes a Espanya. El seu 

director és Alfredo Relaño. El diari és propietat del Grup PRISA. Principalment 

es dedica a cobrir informació del món del futbol, gairebé sempre relacionades 

amb el Reial Madrid.  

 

3.1.2. Premsa esportiva de Barcelona: Mundo Deportivo i Sport 

La cobertura que ofereix tant Marca com As serà comparada amb la realitzada pels dos 

diaris esportius amb més rellevància editats a territori català.  

 Mundo Deportivo: Diari espanyol, editat a Barcelona i de pagament. Fundat a 

l’any 1906 com a setmanari i a partir de 1929 com a diari. És la publicació 

esportiva més antiga que encara s’edita a Espanya i la segona d’Europa per 

darrere de La Gazzeta dello Sport (Itàlia). Mundo Deportivo és propietat del 

Grup Godó i el seu director és Santi Nolla. Segons dades de l’estudi de l’Oficina 

de Justificació de la Difusió (OJD) de juny de 2016, té un promig de tirada de 
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82.454 exemplars al dia i un promig de difusió 55.678 còpies. Principalment es 

dedica a cobrir informació del món del futbol, gairebé sempre en l’òrbita del FC 

Barcelona. 

 

 Sport: Diari espanyol, de pagament i de distribució diària. Fundat a l’any 1979 i 

editat a Barcelona. Segons dades de l’estudi de l’OJD de juny de 2016, té un 

promig de tirada de 82.268 exemplars al dia i emet 51.694 còpies. Aquestes 

dades el fan ser el quart diari esportiu més venut a Espanya. El seu director és 

Ernest Folch. El diari és propietat del Grup Zeta, editorial d’El Periódico de 

Catalunya i revistes com Interviu, entre altres. Principalment es dedica a cobrir 

informació del món del futbol, gairebé sempre al voltant d’informacions 

relacionades amb el FC Barcelona. 

 

3.2. Hipòtesis a investigar 

La principal hipòtesi, a partir de la qual es nodreix aquest treball, és que el conjunt 

d’informacions referides a la boxa són pràcticament inexistents a la premsa esportiva de 

referència a Espanya. Les capçaleres es caracteritzen per fer una cobertura 

unidireccional en favor del futbol, és a dir, la majoria dels articles periodístics així com 

les pàgines principals dels diaris són dedicades a aquest esport. 

D’aquesta hipòtesi cerquem possibles respostes a aquest problema. En primer lloc, els 

mitjans de comunicació tenen dissenyada una agenda en funció del que vol l’audiència 

i, per tant, prenen aquesta decisió. El lector s’interessa per continguts relacionats amb el 

futbol i mínimament en d’altres esports. En segon lloc, l’estigma amb el qual la societat 

valora a la boxa juntament amb la llei de protecció del menor que provoca refús a aquest 

esport al ser vist com a violent. En tercer i últim lloc, la premsa el considera un esport 

minoritari. Els mitjans no mostren interès per la boxa i no hi ha ajudes per modernitzar-

lo ja sigui via patrocinadors o per publicitat. 

Pel que fa a les hipòtesis secundàries, aquesta inexistent cobertura de la premsa 

repercuteix de manera negativa en les expectatives de futur de la boxa espanyola. Els 

mitjans influeixen en el comportament de la societat. Per tant, si no hi ha informació 

relacionada amb aquest esport, no hi haurà noves generacions de grans boxejadors.  
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Aquest predomini del futbol ha provocat el sorgiment de premsa especialitzada en 

esports concrets, inclosa la de boxa. No només a la premsa, sinó que es produeix una 

situació semblant a la televisió on la cobertura és inexistent pels grans canals, però Gol 

ofereix combats de tot tipus d’esport de contacte amb els quals es garanteix una 

audiència fidel i sense competència. Un experiment semblant va fer Unitat Editorial i 

Mediapro amb el canal Marca TV abans de desaparèixer al 2013. 

D’altra banda, a priori Marca i Mundo Deportivo haurien de tractar més la boxa que As 

i Sport. Els dos primers tenen guanyada una imatge de proporcionar i cobrir informació 

de diferents esports. Per contra, els dos últims són més propensos a parlar només de 

futbol i, per tant, de boxa no trobarem gairebé res. L’anàlisi i comparació entre els 

objectes d’estudi permetrà donar resposta a aquestes hipòtesis. 

Per acabar, s’investigarà si el marc territorial del fet noticiable té una especial inclinació 

cap a l’àmbit internacional. A Amèrica del Nord i part del Sud, Europa i Àsia, la boxa 

és ben vista per la societat. De fet, els mitjans de comunicació internacionals la tracten 

com un esport majoritari, la publicitat i els patrocinadors amb la que gaudeixen els 

esportistes són tan rellevants que els seus noms arriben sense necessitar a la premsa 

espanyola. L’expectació que mou la boxa a nivell internacional és tan gran que 

habitualment podem trobar a boxejadors entre els esportistes millor pagats del món i, 

fins i tot, d’alguns anys com a primers.  

 

3.3 Estructura del treball  

El present treball té una distribució de continguts dividida en parts concretes. Per 

començar s’ha realitzat una introducció que compta amb tres apartats: Presentació, 

justificació i objectius. A continuació i prenent el punt anterior com a fil conductor, es 

fa un marc teòric on s’exposen les teories predominants, investigacions i tendències que 

aborden l’objecte d'estudi.  

D’una banda, s’inicia amb una visió general, és a dir, una explicació dels inicis de la 

boxa, el reglament, els punts àlgids d’aquest esport i una descripció de les diferents 

categories existents. D’altra banda, es fa una descripció específica de la boxa a Espanya, 

des dels seus orígens fins a la situació actual.  
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Abans d’entrar en matèria pràctica s’indica l’organització del treball amb els objectes 

d’estudi, les hipòtesis, l’estructura que compon la recerca amb els criteris metodològics, 

les eines i els procediments que s’han dut a terme. Tot això reunit en aquest apartat 

denominat com a metodologia. 

Seguidament, s’exposa la investigació de camp que es fracciona en diverses parts. A 

partir de la recopilació de les peces periodístiques publicades en els quatres diaris 

esportius de referència a Espanya (Marca, As, Mundo Deportivo i Sport), es fa un 

anàlisi de la cobertura de la boxa en aquests durant els mesos de novembre i desembre 

de 2016. Es fixen els percentatges d’informacions dedicades a la boxa, la rellevància 

d’aquestes publicacions, la tipologia de les peces i el marc de difusió dels successos.  

Després s’elaboren taules comparatives entre els anàlisis dels diaris esmentats 

anteriorment juntament amb una interpretació d’aquestes. Amb tota aquesta recerca 

emprada es duu a terme una explicació dels resultats obtinguts tant a l’anàlisi com a la 

comparació. Per il·lustrar aquestes dades es fa ús de diferents formes gràfiques per a la 

seva presentació. 

Aquesta part es complementa amb uns punts que cal investigar per comprendre la 

situació actual en què hi viu la boxa. Mitjançant entrevistes a personalitats del món de la 

boxa s’ha fet un anàlisi qualitatiu d’aspectes que influeixen de manera directa amb 

aquest esport. Parlem del valor de marca molt implicat no només a la boxa sinó a 

qualsevol àmbit, la inversió que entra per part de la publicitat i els patrocinadors més 

destacats, les promotores que neixen i es mantenen en el temps, els estereotips i els 

punts positius que genera la boxa en la societat. 

Finalment, el treball s’endinsa en donar resposta a les hipòtesis plantejades amb una 

aportació personal sobre el que s’ha investigat. Aquestes es poden verificar o corregir en 

funció dels resultats obtinguts a la investigació. Al final de tot hi trobem les fonts 

consultades (llibres, premsa, blogs, mitjans digitals, etc) i els annexos que donen suport 

a les dades i les informacions que han estat tractades durant la recerca, a més 

d’incorporar el buidatge dels quatre diaris i les entrevistes transcrites als experts o 

professionals de la boxa. 
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

La part pràctica del treball està dedicada a la cobertura que va fer la premsa esportiva 

espanyola —impresa— sobre la boxa en els mesos de novembre i desembre de 2016, 

concretament els quatre diaris esportius de referència del país: Marca, As, Mundo 

Deportivo i Sport. L’elecció d’aquest període es deguda a dos motius que cal 

assenyalar. D’una banda, l’anàlisi havia de ser sobre unes dates recents —els dos mesos 

previs de l’inici de la investigació— i, d’altra banda, per la celebració de dues vetllades 

d’especial importància a territori espanyol en aquest període que haurien de significar 

un augment de les peces periodístiques sobre la boxa, si més no, nacional. 

La primera cita rellevant del període analitzat es va efectuar el 12 de novembre de 2016. 

El Bilbao Exhibition Center de Barakaldo (Vizcaya) va albergar la vetllada Masters 

Series a la qual van assistir 8 mil persones. El combat estel·lar va ser protagonitzar per 

Javier García Roche el ‘Rey Chatarrero’ i Antonio ‘El Chato’ Benítez amb el 

Campionat d’Espanya del pes superwèlter en joc. El ‘Chatarrero’, que es retirava del 

professionalisme, va guanyar per K.O. ‘El Chato’ es va trencar la mà dreta i va ser 

operat d’un hematoma al cervell que el va deixar en coma durant uns dies. García Roche 

prové d’una família humil, el seu pare era ferroveller i la seva mare netejava cases. Ara 

compagina la seva feina de ferroveller —d’on prové el seu sobrenom— amb ajudar als 

joves que viuen els perills del carrer oferint el seu gimnàs gratuïtament per donar a 

conèixer el món de la boxa. Un púgil mediàtic per la seva defensa dels animals, sobretot 

dels gossos, i amb un gran carisma. Només amb aquest combat ja es podria omplir una 

bona quantitat de pàgines de diaris.  

També van lluitar d’altres grans boxejadors nacionals a la vetllada. El púgil basc 

Kerman Lejarraga es va desfer, també, per la via ràpida del georgià Koba Karbashadze. 

El ‘Revòlver’ continua invicte i amb un percentatge de K.O per sobre del 75%, fet pel 

qual debutarà als Estats Units. Pel que fa al pugilat català, ‘Chaca’ Real va noquejar a 

Santos Medrano i Sandor Martin va derrotar als punts a Valentyn Golovko. A més, es 

va fer un duel de pesats en el qual el letó Rikards Bolutniks es va imposar a César 

Córdoba
20

. 
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 Herrán, Alfonso. Adiós triunfal de 'El Chatarrero' y 'El Chato', al hospital, en As. Recuperat de: 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/11/13/portada/1479040473_690343.html 
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El segon esdeveniment i, possiblement, amb més importància que l’anterior es va 

celebrar el 2 de desembre de 2016. Tres títols internacionals es van posar en joc a la 

vetllada anomenada com a Gran Canària Boxea. Ceferino ‘Ferino V’ Rodríguez es va 

coronar com a campió d’Europa del pes wèlter al derrotar al francès Ahmed El 

Mousaoui, el púgil barceloní Abigail Medina es va imposar a Jeremy Parodi i es va 

alçar amb el títol europeu del supergall i, finalment, Jerobe ‘Chocolatito’ Santana es va 

endur el Mundial Youth al derrotar per K.O al nicaragüenc David Morales. A més, el 

balear José del Río va proclamar-se campió d’Espanya del pes wèlter al guanyar a Nabil 

Krissi
21

. 

 

4.1. Anàlisi de la cobertura de la boxa a la premsa esportiva impresa 

A partir de l’anàlisi realitzat al present treball podem afirmar que en els mesos de 

novembre i desembre de 2016, la informació relacionada amb la boxa va ser gairebé 

inexistent a las premsa esportiva impresa. Dels quatre mitjans de comunicació estudiats 

al detall, l’As va ser el diari que menys dies va estar sense publicar res relacionat amb el 

‘noble art’, en concret 13 dies al novembre i 15 al desembre sense cap tipus de peça 

periodística.  

Marca i Mundo Deportivo van seguir una línea similar entre ells. El diari madrileny va 

estar 16 dies al novembre i 22 al desembre sense informacions. I pel que fa al diari 

barceloní, va estar 17 dies al novembre i 23 al desembre sense escriure notícies de boxa. 

Un total de 38 i 40 dies, respectivament, dels 61 analitzats sense cobertura boxística. 

Finalment, les dades més greus són les del diari Sport que només va publicar en 8 

ocasions al novembre i en 4 al desembre. Un total de 49 dels 61 dies analitzats sense 

publicar. 

Dies amb 

informació 

Marca 

 

As 

 

Mundo 

Deportivo 

Sport 

 

Novembre 14 17 13 8 

Desembre 9 16 8 4 

Total 23 33 21 12 

                                                             
21

 Carrera, Álvaro. Ferino y Medina levantan el Europeo, Santana el Youth, en As. Recuperat de: 
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Aquestes pèssimes xifres encara són pitjors si observem els dies que es publiquen més 

d’una notícia. El diari As torna a ser el que surt més ben parat amb 12. Per contra, un 

únic dia per part de l’Sport, els 3 dies de Marca i els 3 de Mundo Deportivo són dades 

que demostren el poc interès dels mitjans de comunicació per tractar la boxa. En altres 

paraules, la boxa es tractada en 33 dels 61 dies a l’As, 23 al Marca, 21 al Mundo 

Deportivo i 12 a l’Sport. 

Dies amb 

més d’una 

informació 

Marca 

 

As 

 

Mundo 

Deportivo 

Sport 

 

Novembre 2 8 1 0 

Desembre 1 4 2 1 

Total 3 12 3 1 

Es fa evident que els dos diaris barcelonins i el Marca no difonen més de dos temes 

informatius relacionats amb la boxa en un mateix exemplar imprès, és a dir, durant el 

període analitzat les notícies boxístiques en un diari no arriben mai a tres. Només hi ha 

un parell de dies que l’As si que hi dedica més de dos notícies al pugilisme. Més 

endavant analitzarem la forma en què ho fa. 

 

4.1.1. Percentatge d’informacions dedicades a la boxa 

Abans d’explicar la manera en què la premsa esportiva espanyola cobreix la boxa es 

detalla els percentatges de dies amb informació en la següent taula. Com podem 

observar, els diaris madrilenys com ofereixen més informació sobre boxa tenen 

percentatges més alts. El diari As amb més de la meitat, com es evident, obté més d’un 

50%, el Marca un 46,95% seguit de molt a prop per Mundo Deportivo que té un 

43,59%. L’Sport no arriba ni al 30%, fet que col·loca al diari barceloní amb el pitjor 

percentatge amb una distància molt gran respecte la resta de diaris analitzats.  

Percentatge 

de dies amb 

informació 

Marca 

 

As 

 

Mundo 

Deportivo 

Sport 

 

Novembre 46,66% 56,66% 43,33% 26,66% 

Desembre 29,03% 51,61% 25,80% 12,90% 

Total 46,95% 57,18% 43,59% 26,79% 

 



 
 

34 

 

4.1.2. Rellevància del fet noticiable 

Aquests percentatges poden ser enganyosos, sobretot el marcat pel diari As. D’una 

banda, és un percentatge alt perquè gairebé arriba al 60%, però si el comparem amb la 

resta d’esports —futbol, bàsquet, tennis i el món del motor tindrien el 100%— és un 

resultat tan pèssim com el de la resta de diaris analitzats. D’altra banda, el tractament de 

qualsevol esport pot ser rellevant o minoritari i, per tant, la forma de cobrir la boxa és 

més important que els percentatges obtinguts en l’anterior taula. En primer lloc, en el 

nombre de portades en les quals apareix la boxa. 

  
   Edició del 12/11/2016. Font: Hemeroteca del Marca / Edició del 12/11/2016. Font: Hemeroteca de l’As 

 

Els diaris de Madrid van obrir el 12 de novembre amb un breu en portada per la mort, el 

dia anterior, del campió mundial de la categoria del pes lleuger als anys 1974 i 1975, 

Perico Fernández. El boxejador espanyol va aparèixer a dalt de tot al diari As —més 

importància— i al Marca a sota i a l’esquerra. Com tot el que portem fins ara de la 

investigació, la cobertura de la boxa del Mundo Deportivo és molt similar a la de Marca 

i en la portada dedicada al púgil aragonès també —un breu a sota, però, en aquest cas, 

més centrat—. 
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Edició 12/11/2016. Font: Hemeroteca del Mundo Deportivo 

 

En quant a l’altre diari de Barcelona, l’Sport, cap de les 61 portades que entren en el 

període estudiat tenen informació referida a la boxa. En concret, el dia 12 de novembre 

—data en què els altres tres diaris si que fan cobertura en portada del pugilisme— el 

diari d’Ernest Folch va obrir amb l’interès del FC Barcelona per Coutinho. Tot i ser un 

mitjà de comunicació que té el futbol com actor principal, sobretot les informacions 

relacionades amb el conjunt blaugrana, hi ha veus dins del diari que tenen opinions 

diferents. El redactor de poliesportiu, Agustí Bernaus, creu que aquell dia es van 

equivocar: “Pel personatge, s’havia de posar a la portada, però la gent jove no sap qui és 

Perico Fernández i això és un handicap bastant important. En canvi, si coneixen a 

Coutinho. Això es va valorar i es va decidir marginar al personatge”. 
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Edició 12/11/2016. Font: Hemeroteca de l’Sport 

De fet, les altres tres informacions que acompanyen a la notícia principal són 

relacionades amb el Barça de futbol —com es defineix l’Sport— i de personatges —

com ho explica Bernaus a l’entrevista inclosa als annexos— concrets: Leo Messi, 

Sergio Busquets i el possible substitut d’Aleix Vidal. 

La tendència de la cobertura de boxa a les contraportades és molt similar a les 

portades: Marca amb una —Edició del dimecres 20 novembre de 2016. Un reportatge: 

“Perico, en el panteón de los ilustres”—, l’As amb tres —Edició del dissabte 5 

novembre de 2016. Publicitat d’una model: “Nita, adicta al fitness y el boxeo”. Edició 

del dilluns 7 novembre de 2016.  Un breu: “Las Vegas vivió otra gran noche”. Edició 

del dissabte 31 desembre de 2016. Un breu: “CMB ayudas”— i els diaris de Barcelona 

amb cap notícia. 

La línea continua amb les informacions rellevants i les secundàries. D’importància: As 

amb 12 peces periodístiques, Marca amb 8, Mundo Deportivo amb 7 i Sport amb 2. De 

secundàries: As amb 34 peces periodístiques, Marca amb 17, Mundo Deportivo amb 18 

i Sport amb 11. 
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4.1.3. Tipologia de les peces periodístiques 

La rellevància de les peces periodístiques no el marca la pàgina en què apareix la 

informació ja que la gran majoria d’aquestes estan cap al final dels exemplars. Per 

descriure una informació com a important s’ha utilitzat l’espai que ocupa. Les peces que 

ocupen més són les més rellevants i acostumen a ser reportatges o notícies. Les que són 

més curtes són breus o columnes d’opinió. Cal assenyalar que a cap diari, durant els dos 

mesos analitzats, hi ha una entrevista a qualsevol personalitat del món de la boxa ja 

sigui un púgil, expert en l’esport, promotor, entrenador, etc.  

En primer lloc, el diari Marca ha incorporat a les seves pàgines, en aquests 61 dies, un 

total de deu notícies, nou breus, quatre textos d’opinió i dos reportatges. 

 

 

En segon lloc, el diari As té una clara tendència a col·locar un breu sobre boxa en els 

seus exemplars, normalment a les pàgines 29 i 45. Els breus són, aproximadament, unes 

cinc línies i, per tant, el percentatge de l’apartat anterior queda en entredit. És a dir, si de 

l’As no es contessin la gran quantitat de breus que hi dedica a l’esport de contacte, el 

percentatge seria semblant als de Marca i Mundo Deportivo. De fet, el diari d’Alfredo 

Relaño només difon nou notícies, quatre reportatges i dos textos d’opinió sobre boxa en 

els mesos de novembre i desembre de 2016.  
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En quant als diaris de Barcelona, els textos d’opinió són inexistents tant al Mundo 

Deportivo com a l’Sport. El diari de Santi Nolla va  redactar 18 breus, quatre notícies i 

tres reportatges. 

 

 

I, finalment, el diari Sport és el que menys cobertura ofereix de la boxa. Abunden els 

dies sense informació, ni tan sols un breu per omplir alguna pàgina com fan els altres 

tres mitjans analitzats. Només nou breus, dues notícies i un únic reportatge. 

9 

4 

31 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Notícia Reportatge Breu Opinió 

As 

4 
3 

18 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Notícia Reportatge Breu 

Mundo Deportivo 



 
 

39 

 

 

 

4.1.4. Marc de difusió dels successos 

La cobertura de la boxa per part dels mitjans de comunicació és diversa en els mesos de 

novembre i desembre de 2016. Si bé la premsa de Madrid tracta més la boxa nacional, la 

de Barcelona fa una cobertura més enfocada a l’àmbit internacional, sobretot en el cas 

de Mundo Deportivo.  

Àmbit del fet 

noticiable Marca As 

Mundo 

Deportivo Sport 

Nacional 18* 24* 4* 5 

Internacional 6 18 19 7 
                                                                     (*) Hi ha una notícia que apareix a la portada 

L’únic dia que apareix un tema de boxa a les portades de Marca, As i Mundo Deportivo 

fa referència a un fet noticiable d’abast nacional. La notícia va ser la mort del campió 

del món de la categoria del pes lleuger als anys 1974 i 1975, Perico Fernández.  

Agustí Bernaus, redactor de poliesportiu a l’Sport, explica que en aquest mitjà de 

comunicació es tracta més els personatges internacionals perquè “són més potents. De 

fet, no hi ha grans boxejadors nacionals, com a mínim no són coneguts”. Per prosseguir 

afirmant que si Mike Tyson fa una infracció amb el cotxe li donaran més importància 

que no pas al Klitschko si guanya o perd un campionat del món. Això ho fan perquè 

l’exboxejador nord-americà com a personatge és més rellevant, té una dimensió molt 

més àmplia i és més conegut que l’ucrainià. 
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4.2. Comparativa i resultats 

En general, els quatre diaris fan una cobertura gairebé inexistent de la boxa en els dos 

mesos analitzats. Només hi podem trobar breus d’unes cinc línies, però no en la totalitat 

dels dies i ni molt menys en els quatre diaris de manera similar. És a dir, si comparem 

les capçaleres analitzades observem diferències en segons quins resultats.  

Cal recordar que l’anàlisi del període que va de l’1 de novembre al 31 de desembre 

venia determinat per les dues vetllades d’especial importància que es van celebrar a 

territori espanyol. D’una banda, Masters Series no surt mencionada a cap exemplar de 

les edicions impreses dels quatre diaris esportius de referència d’Espanya. Un dels 

púgils que va pujar al ring aquell dia, Sandor Martin, critica la manca de cobertura de la 

vetllada per part dels mitjans de comunicació: 

 

“Ho veig relativament malament perquè va ser un esdeveniment històric on vam 

ficar 8 mil persones al Bilbao Exhibition Center i era una cosa que no succeïa 

des de fa moltíssim temps. Aconseguir ficar aquest públic sembla que sigui de 

vetllades americanes o pròpies del Regne Unit però va ser a Espanya i ho hem 

fet els boxejadors del segle XXI, la gent que estem pujant fort ara i podem fer 

molt més en el futur”. 

 

D’altra banda, Gran Canaria Boxea no va aparèixer als diaris barcelonins, però si als 

madrilenys. Encara que només amb un breu al Marca i una notícia —Edició del dissabte 

3 desembre de 2016: “Ferino, nuevo campeón de Europa a los puntos”— i dos breus al 

diari As.  

 

4.2.1. Diferències i semblances entre els anàlisis dels quatre diaris 

El diari As ofereix una mica més de cobertura informativa sobre la boxa que la resta de 

diaris analitzats. No obstant això, entre totes les peces periodístiques dels dos mesos 

aglutinades no abastaria les dimensions d’un exemplar sencer. Acostuma haver-hi un 

petit breu a cada diari. En quant a l’àmbit nacional, tret d’un fet noticiable —la mort de 

Perico Fernández—, no té gaire repercussió. 
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Marca i Mundo Deportivo tenen una cobertura informativa del pugilisme encara més 

baixa que l’As. Són molt semblants de manera general, però diferents en apartats 

concrets. El diari Marca, malgrat ser el que tracta més informació no relacionada amb el 

futbol, de la boxa segueix els postulats dels altres diaris analitzats. Només la mort de 

l’històric boxejador campió del món als anys 1974 i 1975 apareix com a tema important 

del dia.  

En quant al Mundo Deportivo, només quatre noticies són d’àmbit  nacional —una 

d’elles mencionada a l’única portada dedicada a la boxa—. Hi ha breus internacionals, 

però, en general, poca informació. Cap notícia està relacionada amb els dos 

esdeveniments rellevants que es van produir en aquest període. 

Això últim també passa a l’Sport, el qual és el diari que menys cobertura fa de la boxa. 

Abunden els dies sense cap tipus d’informació referida al món boxístic, ni tan sols un 

breu per omplir alguna pàgina com fa l’As. En definitiva, succeeix la mateixa situació 

en els quatre diaris analitzats: La totalitat de la cobertura de la boxa en els mesos de 

novembre i desembre de 2016 no ompliria un exemplar sencer d’un únic dia. 
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5. LA SUPERVIVÈNCIA DEL ‘NOBLE ART’ 

5.1. El valor de marca 

Es diu que cap esport com la boxa té tanta literatura a l’esquena. Al pugilat se li ha 

arribat a anomenar la ‘Dolça Ciència del Cop’ o el ‘Drama de la Vida en la Carn’. Tot 

el que envolta el món de les ‘16 cordes’ a Espanya fa la sensació de trobar-se en el país 

equivocat. No obstant això, no hi ha res més precís que un boxejador per poder parlar i 

descriure la boxa. Una de les millors estratègies per la supervivència del ‘noble art’ a 

l’Estat espanyol és el valor de marca, és a dir, com els propis boxejadors es 

promocionen o difonen el seu nom al poble. En general, el púgil és considerat la seva 

pròpia marca: Una marca treballada i que per tenir èxit s’ha de diferenciar de la resta.  

El distintiu entre els esportistes de boxa és el lloc de residència. Kerman Lejarraga al 

País Basc s’ha guanyat al públic a base de sacrifici i d’una humilitat que arriba als ulls 

dels aficionats més acèrrims a l’esport. A Catalunya hi ha dos que destaquen per sobre 

de la resta. D’una banda, la defensa animalista de García Roche li ha servit per donar-se 

a conèixer més que per la pròpia boxa, creant un moviment social de lluita contra el 

maltractament animal i animant a la societat a adoptar gossos. Es tal el seu carisma que 

un canal de televisió com Cuatro li ha facilitat un programa en favor dels animals que si 

tot va bé es començarà a emetre aquest mateix 2017. D’altra banda, ‘Chaca’ Real té un 

grup de música rap anomenat Rosa Rosario amb el qual ha actuat en diversos racons del 

país, a més de tenir un passat com a grafiter pel qual li ve el seu sobrenom. 

Benidorm amb Roberto Sants, les Illes Canàries amb ‘Ferino V’ o Madrid amb el recent 

retirat Rubén Nieto són personatges que donen força a la boxa en els seus respectius 

territoris per les seves actuacions. A més, la gran majoria de púgils en aquest país es fan 

coneguts en el món dels clubs petits i de les grans companyies de gimnasos al donar 

classes tant a grups d’adults com a petits. 

Per augmentar la visibilitat d’aquests esportistes s’utilitzen diversos canals com ara 

vídeos, blogs o webs, però per sobre de tot es fa ús de les xarxes socials. Els boxejadors 

defineixen una estratègia de la seva presència a les xarxes amb l’objectiu de millorar la 

seva imatge i tenir una bona reputació de marca. Per aquesta raó els púgils mostren a la 

gent que poden ser útils i difonen la realitat d’ells mateixos amb el seu dia a dia sense 

necessitat de fingir o aparentar el que no són. 
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En d’altres esports, sobretot en el futbol a Espanya, els esportistes reben l’ajuda d’un 

Community Manager que crea, gestiona i dinamitza els seus continguts. Aquest té 

coneixements de màrqueting i és bon comunicador. En la boxa espanyola no existeix 

aquesta figura, només és possible trobar alguna publicació realitzada per algú del cercle 

més proper (familiar, amic, mànager) del boxejador, però mai per algú contractat a sou. 

Això fa més proper el feedback boxejador i públic a les xarxes socials. 

 

5.2. Publicitat i patrocinadors 

La publicitat sobre la boxa és molt baixa en els mitjans de comunicació. Però no sempre 

per culpa de la pròpia premsa sinó també a vegades pels propis organitzadors de les 

vetllades. El púgil català Sandor Martin comenta que “Masters Series com ja estava 

cobert i les entrades van volar, no necessitava de publicitat. Tothom sabia que existia 

aquesta vetllada, que s’anava a omplir i que seria un èxit total. La part organitzativa no 

va voler sortir molt en els mitjans perquè no ho necessitava, no va fer aquesta demanda. 

I si que és cert que els mitjans tampoc es van voler implicar”. Per tant, la boxa 

espanyola utilitza altres mecanismes per arribar a la gent. Penjar cartells publicitaris de 

vetllades als carrers o fer algun teaser del combat en són exemples.  

Els boxejadors normalment fan publicitat de marques de roba d’esport o de menjars 

proteics com per exemple Nutrytec Sport & Health. En definitiva, si bé les marques 

comercials acostumen a invertir grans sumes de diners en la boxa internacional, en el 

pugilisme espanyol gairebé és inexistent aquesta pràctica exceptuant marques esportives 

relacionades amb el món boxístic: Rude Boys, Molu, Ray Sugar, Charlie, Last Round, 

Bronx. 

El que si es tònica habitual és la presència de col·laboradors en les vetllades importants 

que apareixen en el cartell publicitari. Es curiós perquè normalment apareix el logotip 

d’un dels quatres diaris analitzats en el present treball (Marca, As, Mundo Deportivo i 

Sport), però després no acostumen a donar-li cobertura informativa a les seves 

capçaleres. En definitiva, la boxa espanyola està damnificada per la falta de màrqueting 

i pels pocs patrocinadors. 
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5.3. Promotores amb èxit 

Una figura necessària en el món de la boxa és la del promotor, la persona que 

s’encarrega d’impulsar la carrera dels púgils i d’aconseguir bons combats. Els 

promotors tenen l’estigma de ser vistos com a empresaris que només miren en favor de 

la seva butxaca, a més de ser abusius en segons quins negocis. Evidentment que es una 

imatge errònia que es té per culpa dels grans promotors internacionals. A Espanya hi ha 

un total de sis promotores d’especial rellevància. De fet,  la segona època daurada de la 

boxa ha vingut de la mà d’aquestes ja que han incrementat el nombre de vetllades 

importants i els títols disputats per púgils espanyols. 

Gallego Prada
22

: Fundada a l’any 1978, és una promotora amb seu a 

l’Hospitalet de Llobregat. Organitza vetllades de boxa tan importants que li han 

servit per ser catalogada com la millor promotora d’Espanya durant tres anys. El 

promotor és Emiliano Gallego Prada i el mànager és Javier Gallego 

Quintana. Compta amb els millors boxejadors professionals del panorama 

nacional, majoritàriament residents a Barcelona: ‘Chaca’ Real, Juli ‘The Rock’ 

Giner, Javier García Roche el ‘Rey Chatarrero’, Sandor Martin, Abigail Medina, 

Jerobe Santana, etc. 

Tundra
23

: És la primera promotora d’Espanya de la història, antigament 

coneguda com a Madrid Boxing Club. Està dirigida per Enrique Soria Cano 

qui ha estat involucrat en la boxa des dels anys 80. El seu pare, Enrique Soria, 

era el mànager dels campions del món espanyols José Duran, Miguel Velázquez 

i Perico Fernández. Soria Cano, per la seva banda, té el rècord de campions 

d'Europa (EBU) i d’Espanya al mateix temps amb un total de cinc 

respectivament. Aquest promotor ha treballat en tots els continents i va ser el 

primer de la història en promoure un títol mundial a Rússia al 1993, així com el 

pioner en organitzar títols mundials a Kazakhstan a l’any 1994. Ha tingut a les 

seves files a boxejadors internacionals coronats amb un campionat del món com 

Anatoly Alexandrov, Roman Karmazin i Dimitri Kirilov. També campions del 

món espanyols com Jorge Mata i Maria Jesús Rosa. 

                                                             
22

Gallego Prada. Sobre Nosotros, en GallegoPrada Promotions. Recuperat de: 

https://www.gallegoprada.com/ 
23

BoxRec. Biography: Enrique Soria Jr., en BoxRec. Recuperat de: 

http://boxrec.com/media/index.php?title=Human:415186 
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EuskoBox
24

: Té la missió de dinamitzar l’activitat pugilística al País Basc. El 

seu promotor és José Luis Celaya qui organitza esdeveniments amb boxejadors 

amateurs i professionals. És membre fundador de l’Associació de Promotors de 

Boxa Professional d’Espanya. Va tenir a les seves files a Kerman Lejarraga —

actual campió internacional de la WBA i classificat en els primers llocs de les 

llistes mundials— i Andoni Gago —quatre vegades campió d’Espanya—. 

Aquests dos púgils es van desvincular de Celaya i van passar a la promotora 

MGZ (País Basc, també), juntament amb l’entrenador dels dos, Txuki del Valle. 

No obstant això, Celaya porta les carreres d’altres grans boxejadors bascos com 

Nacho Mendoza del pes lleuger amb 42 victòries, 12 derrotes i 3 nuls. 

Guantes de Lobo
25

: Promotora de boxa espanyola, dedicada a la promoció i 

formació de boxejadors tant professionals com amateurs i a l’organització de 

vetllades. El seu mànager i promotor és Álvaro Gil-Casares Foret. La seva seu 

es troba a Madrid, concretament a San Sebastián de los Reyes amb el Club de 

Boxa La Colònia. Aquesta promotora compta amb tres grans boxejadors: 

Nicolás González Pérez del pes superlleuger amb un rècord professional de vint 

victòries i dues derrotes. Damián Biacho del pes mitjà i invicte com a 

professional amb 4 victòries. I Joana Pastrana del pes mínim —primera dona 

espanyola en sortir campiona del WBC amateur— que com a professional porta 

nou combats guanyats i només un perdut. 

ND Promociones
26

: Les sigles d’aquesta promotora pertanyen al seu mànager, 

Néstor Domínguez. Aquest promotor porta la carrera de molts joves que 

comencen a despuntar a les Illes Balears i a Astúries. També disposa de 

boxejadors experimentats com Aitor Nieto ‘El Diamante’ amb 19 victòries, 4 

derrotes i 1 nul, Jose Del Rio amb 25 victòries i 6 derrotes i Kelvin Dotel amb 

11 victòries i 3 derrotes. 
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MaravillaBox
27

: Propietat de l’argentí, ara afincat a Madrid, Sergio ‘Maravilla’ 

Martínez, campió mundial del pes mitjà i considerat el tercer boxejador lliura 

per lliura del món entre 2010 i 2014, només superat per Manny Pacquiao i Floyd 

Mayweather Jr. El mànager de la promotora és Oscar Zardain. La promotora 

organitza vetllades de boxa a Espanya i també a nivell internacional. Juntament 

amb Gallego Prada, disposa dels millors boxejadors del panorama nacional 

actual: l’últim espanyol en sortir campió mundial Kiko Martínez ‘La Sensación’, 

el millor boxejador espanyol de l’any 2016, segons espabox, Ceferino ‘Ferino V’ 

Rodríguez, Roberto Santos o Sergio García. Aquest últim té marcat a l’agenda el 

pròxim 10 de juny, dia en què lluitarà contra Isaac ‘Chaca’ Real pel títol WBC 

Silver a Barcelona. 

 

 
Zardain, Gil-Casares, Soria, Domínguez, Celaya, Javier y Emiliano Gallego. Font: Boxeo Total 
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6. ESTEREOTIPS I PÚBLIC 

La boxa espanyola en les darreres dècades ha viscut en la clandestinitat com un esport 

residual i minoritari. El redactor de poliesportiu al diari Sport, Agustí Bernaus, comenta 

que cada vegada interessa menys la disciplina esportiva, sobretot les competicions 

d’àmbit nacional. Alhora que afegeix que “abans els combats es retransmetien pels 

canals de televisió més importants com TVE, tant La 1 com La 2, i Telecinco. Ara s’ha 

passat, pràcticament, a cadenes especialitzades en esports i moltes vegades de 

pagament, perquè ja no tenen audiència. Se li ha fet una campanya d’esport violent i 

s’ha anat demostrant científicament els efectes perjudicials que té practicar boxa. 

Aquest esport ha quedat reduït a la mínima expressió per part dels seus practicants i 

moltes vegades surten de zones marginals, com a mínim pel que fa a Espanya”.  

Per contra, els propis boxejadors nacionals tenen una visió totalment diferent i positiva 

de l’esport de contacte. Durant el treball s’ha citat al púgil espanyol més llorejat de la 

història, Javier Castillejo, quan afirmava que la boxa sense la cobertura dels mitjans no 

pot aconseguir organitzar vetllades de gran calibre. De fet, hi ha diaris com El País, el 

més llegit i venut a l’Estat espanyol, que tenen citat en el seu llibre d’estil que en la 

mesura del possible han d’evitar difondre notícies referides a aquest esport.  

D’altres com Sandor Martin creuen que la imatge ha canviat totalment amb l’arribada 

del segle XXI. El boxejador català raona que “la gent ha descobert que per a res és un 

esport agressiu i que es pot practicar des de nens fins a ancians, a tots els nivells no 

només a nivell competitiu. Una cosa és la boxa amateur o professional i una altra 

l’esport per hobby, per pur plaer, que la societat ha vist que el pot practicar. Hi ha mil 

tipus de cascs i de guants, hi ha boxa amb contacte i sense, al ritme de la música. Hi ha 

moltes maneres de practicar boxa. És un esport molt saludable i de moda”. 

Seguint amb aquesta línea, la boxa està de moda als gimnasos ja que és un dels millors 

esports per perdre pes, millora l’equilibri i la coordinació, augmenta la flexibilitat, la 

velocitat i la resistència, tonifica en comptes de crear múscul, alleuja l’estrès i la tensió 

acumulada, entre altres coses. A més a més, no és un esport exclusivament dirigit als 

homes ja que una gran multitud de dones accedeixen a posar-se els guants
28

.  
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Tornant al que comentava Bernaus, si bé la boxa ha estat lligada sempre als suburbis de 

les grans ciutats i amb una funció gairebé d’inserció per evitar que els nois del carrer 

caiguessin en males pràctiques, ara es considerada com una forma més de fer exercici i, 

fins i tot, els propis professionals ajuden a difondre els valors d’aquesta. És a dir, la 

boxa, com s’ha comentat anteriorment, té una tradició d’esport noble. 

A partir d’aquí, alguns púgils com Javier García Roche o el mateix Sandor Martin 

proporcionen ajuda en aquest camp. El primer, per exemple, ofereix de manera gratuïta 

un gimnàs al barri de Baró de Viver (Sant Andreu) a gent de totes les edats per practicar 

la boxa sense tenir en compte el nivell, ja sigui d’iniciació o d’expert. El segon fa 

classes al gimnàs K.O. Verdun (Nou Barris) a un grup de nens de 5 a 12 anys i un altre 

de 13 a 16 anys. Principalment, ensenyen una sèrie de valors com són el respecte i la 

disciplina: “Han de recollir el seu material, fer les coses d’una manera ordenada, ajudar 

a un company si no és capaç de realitzar alguna cosa i tenir un bon comportament. Tot 

això que després es transmeti a fora: A l’escola, a casa o al carrer”, comenta Sandor.  

A banda dels resultats esportius que puguin treure d'ells, també els interessa molt 

l’aspecte escolar o vida personal. A través de la boxa intenten canalitzar que els estudis 

vagin de la millor manera possible —en el cas de Martin— fent una mena de control de 

les notes que tenen els alumnes o treure de l’àmbit delictiu a gent sense rumb —en el 

cas de García Roche— i ajudar-los a buscar una feina. “Curiosament les persones que 

han estat entrenant boxa acaben obtenint millors resultats”, comenta Sandor. 

La dimensió social i política que poden arribar a tenir alguns boxejadors és un dels 

motius pels quals s’està acabant amb l’estigma d’aquest esport. Aquest fet que s’inicia 

ara al panorama nacional és molt habitual fora de les nostres fronteres. Muhammad Ali 

és l’exemple més rellevant amb la lluita humanitària que va realitzar en favor dels drets 

dels afroamericans i de l’islam, és a dir, contra el racisme i les desigualtats socials. 

La boxa cada dia guanya més adeptes. Posar-se els guants i pujar a un ring comença a 

ser una cosa habitual, fins i tot, entre els famosos: Actors, cantants, periodistes i models 

ja s’han deixat veure practicant-lo
29

. Amb això, la societat ha començat a mirar la boxa 

amb uns altres ulls: D’un esport violent a un de tècnic, tàctic i estratègic que haurà de 

continuar calant en la resta de la societat.  
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CONCLUSIONS 

En aquest últim punt del Treball de Fi de Grau es donen resposta a les hipòtesis 

plantejades a la Metodologia. En termes generals, el present treball ha servit per 

corroborar que la cobertura informativa de la premsa impresa esportiva d’Espanya sobre 

la boxa és gairebé inexistent. La principal hipòtesi que es plantejava a l’estudi i que amb 

la investigació realitzada es pot afirmar és que el conjunt d’informacions referides a la 

boxa són pràcticament nul·les a la premsa esportiva de referència de l’Estat espanyol. 

Les capçaleres es caracteritzen per fer una cobertura unidireccional en favor del futbol i 

en detriment d’esports com la boxa. 

En quant a les possibles respostes prèvies —descrites a la Metodologia— que es donen 

al problema, en primer lloc, amb l’entrevista realitzada al redactor de poliesportiu del 

diari Sport, Agustí Bernaus, es confirma que “els mitjans de comunicació tenen 

dissenyada una agenda en funció del que vol l’audiència i, per tant, prenen aquesta 

decisió. El lector s’interessa per continguts relacionats amb el futbol i mínimament en 

d’altres esports”.  

En segon lloc, “l’estigma amb el qual la societat valora a la boxa juntament amb la llei 

de protecció del menor provoca refús a aquest esport al ser vist com a violent” es 

confirma a mitges, és a dir, aquest esport es valora com a violent però no per la totalitat 

de la societat ja que la boxa s’està posant de moda i cada vegada és més practicada ja no 

només amb caire competitiu sinó també per hobby. En tercer lloc, “la premsa considera 

la boxa un esport minoritari”. Això últim queda evidenciat amb el buidatge realitzat a la 

investigació de camp.  

Pel que fa a les hipòtesis secundàries, “aquesta inexistent cobertura de la premsa 

repercuteix de manera negativa en les expectatives de futur de la boxa espanyola”. 

Totalment erroni ja que actualment la boxa viu la seva segona època daurada tant a 

nivell de boxejadors com de vetllades importants. D’altra banda, “si no hi ha informació 

relacionada amb aquest esport, no hi haurà noves generacions de boxejadors”. 

Rotundament no. Hi ha púgils espanyols que són campions d’Europa, d’alguns estan 

ben posicionats als rànquings mundials i d’altres tenen preparat el salt als Estats Units. 

Una altra hipòtesi era que “Marca i Mundo Deportivo haurien de tractar més la boxa 

que As i Sport”. S’ha vist que dintre que els quatre diaris fan una cobertura informativa 
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pèssima de la boxa, el diari As difon més informació que la resta de mitjans analitzats. 

Per contra, es certifica que Sport és el diari que ofereix menys cobertura informativa del 

‘noble art’. 

Per acabar, “el marc territorial del fet noticiable té una especial inclinació cap a l’àmbit 

internacional”. Per part dels diaris de Barcelona, això es confirma. En canvi, els diaris 

de Madrid tracten més la boxa nacional, tot i que, també, de forma molt reduïda. En 

definitiva, els mitjans estudiats tracten la boxa com un esport minoritari. Hi ha poca 

publicitat i pocs patrocinadors en el món del pugilat espanyol però aquests ajuden en la 

supervivència d’aquest esport juntament amb el valor de marca i les promotores. 
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ANNEXOS 

 

 Presidents de la FEB 

1910: Ramón Larruy 1968: Roberto Duque Fdez. Pinedo 

1921: Ignacio Amat 1973: José M: Sainz Huerta 

1922: Lorenzo Ramonet 1975: Francisco Massa Zamora 

1931: Joaquín Durán 1977: Roberto Duque Fdez. Pinedo 

1934: Jesús Piñeiro 1981: José A. Gil Navarro 

1936: Francisco Cortijos Quiñonero 1984: Pastor López Álvarez 

1939: Enrique Fernández Repeto 1986: Eduardo Gallart Baldó 

1940: Enrique de Ocerín 1992: Rubén Martinez Vázquez 

1954: Emilio Suárez Marcelo 2001: Justo Vázquez Marcos 

1956: Vicente Gil García 2013: Antonio Martín Galán 

2016: Felipe Martínez (actualitat) 

 

 

 Boxa masculina espanyola: Campions del món 

BOXEJADOR ANY (vegades) PES ORGANITZADOR 

Baltasar Berenguer 1935 (1) Gall IBU 

José Legrá 1968 - 1972 (2) Ploma WBC 

Pedro Carrasco 1971 (1) Lleuger WBC 

Perico Fernández 1974 - 1975 (2) Superlleuger WBC 

José Durán 1976 (1) Superwèlter WBA 

Miguel Velázquez 1976 (1) Superlleuger WBC 

Cecilio Lastra 1977 (1) Ploma WBC 

Javier Castillejo 1999-2000-2006 (8) Superwèlter - Mitjà WBC 

J. A. López Bueno 1999 Mosca WBO 

Jorge Mata 2002 Mínim WBO 

Gabriel Campillo 2009 (1) Semipesat AMB 

Kiko Martínez 2013 (3) Supergall IBF 

 

 

 Boxa femenina espanyola: Campiones del món 

María Jesús Rosa 2003 (1) Mosca WIBF 
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Buidatge: Marca 

Portada 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016. “Adiós a nuestro campeón” (àmbit 

nacional) 

Contraportada 

 Edició del dimecres 20 novembre de 2016. Reportatge: “Perico, en el panteón 

de los ilustres” (àmbit nacional) 

Rellevant 

 Edició del dimecres 2 novembre de 2016, Pàgina 67. Notícia: “La Cubierta 

oposita a nuevo templo del boxeo” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 7 novembre de 2016, Pàgina 71. Notícia: “El senador 

Pacquiao gobierna en el ring” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016, Pàgina 50. Reportatge: “Adiós a un 

ídolo” (àmbit nacional) / Pàgina 51. Notícia (cronologia): Sus combates paraban 

España” / Columna d’opinió: “Perico, niño prodigio del boxeo” / Notícia: “Ha 

muerto abandonado por todos” 

 Edició del dissabte 13 novembre de 2016, Pàgina 60. Notícia: “Adiós Asalto 

para Perico” (àmbit nacional)  

 Edició del dimecres 18 novembre de 2016, Pàgina 72. Notícia: “La Cubierta 

de Leganés nunca tira la toalla” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 24 novembre de 2016, Pàgina 74. Notícia: “El boxeo 

profesional tienta a ‘El Patriarca’” (àmbit nacional) 

Secundari 

 Edició del dimecres 10 novembre de 2016, Pàgina 57. Breu: “Kiko Martínez, 

aspirante al título europeo pluma” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 18 novembre de 2016, Pàgina 63. Notícia curta: “Rubén 

Nieto tira la toalla” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 19 novembre de 2016, Pàgina 74. Breu: “Mayweather 

rechaza una revancha ante Pacquiao” (àmbit internacional) 
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 Edició del dimecres 21 novembre de 2016, Pàgina 67. Breu: “El alemán 

Eduard Gutknech, en coma inducido” (àmbit internacional) 

 Edició del dimecres 26 novembre de 2016, Pàgina 59. Columna d’opinió: 

“Dos europeos a la vez en Las Palmas” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 27 novembre de 2016, Pàgina 64. Columna d’opinió: 

“Una noche con Tyson” (àmbit internacional) 

 Edició del dimecres 28 novembre de 2016, Pàgina 64. “Fue portada tal día 

como hoy 28 de noviembre de 1970: José Hernández retiene el título de 

Campeón europeo” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 2 desembre de 2016, Pàgina 61. Breu: “Dos españoles 

pueden ser campeones de Europa” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 3 desembre de 2016, Pàgina 74. Destacat d'una notícia 

“Mayweather y Marciano, con 49-0 en boxeo” (àmbit internacional) 

 Edició del divendres 6 desembre de 2016, Pàgina 64. Breu: "Un excampeón 

mundial de kick-boxing, hallado muerto" (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 19 desembre de 2016, Pàgina 72. Breu: “Felipe 

Martínez, nuevo presidente de la Federación” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 22 desembre de 2016, Pàgina 55. Notícia curta: “La 

pelea del año” (àmbit internacional) / Breu: “La biografía de Javi Castillejo, 

‘Asalto al cielo’, ve la luz” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 23 desembre de 2016, Pàgina 44. Columna d’opinió: 

“Un buen año para el boxeo español” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 27 desembre de 2016, Pàgina 44. Breu: “Samuel 

Carmona y Damián Biacho, a las Series Mundiales” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 30 desembre de 2016, Pàgina 55. Notícia curta: “El 

boxeo ayuda a los suyos” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 31 desembre de 2016, Pàgina 47. Breu: “Los míticos 

Legrá y Evangelista vuelven a un ring” (àmbit nacional) 

RES  38 dels 61 dies 

 Novembre 2016: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 29, 30. Total de 

16 de 30 dies. 

 Desembre 2016: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 

26, 28, 29.  Total de 22 de 31 dies. 
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Buidatge: As 

Portada 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016. “Fallece Perico Fernández, un mito 

del boxeo” (àmbit nacional) 

Contraportada 

 Edició del dissabte 5 novembre de 2016. Publicitat d’una model: “Nita, adicta 

al fitness y el boxeo” 

 Edició del dilluns 7 novembre de 2016.  Breu: “Las Vegas vivió otra gran 

noche” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 31 desembre de 2016. Breu: “CMB ayudas” (àmbit 

nacional) 

Rellevant 

 Edició del dilluns 6 novembre de 2016, Pàgina 45. Notícia: “Pacquiao vuelve 

a reinar con Mayweather de testigo” (àmbit internacional) 

 Edició del dimarts 8 novembre de 2016, Pàgina 35. “Promotor de Tyson y 

amistad a prueba de un lío de faldas” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016, Pàgina 34. Reportatge: “Murió 

Perico Fernández, el campeón incorregible”. Pàgina 35  amb 3 apartats 

(notícies i columna d’opinió) (les dues pàgines completes) (àmbit nacional) 

 Edició del diumenge 13 novembre de 2016, Pàgina 43. Crònica: “Adiós a 

Perico” (àmbit nacional) / Pàgina 44. Columna d’opinió: “Cuando el boxeo fue 

lo más” 

 Edició del dissabte 3 desembre de 2016, Pàgina 61. Notícia: “Ferino, nuevo 

campeón de Europa a los puntos” (àmbit nacional) 

 Edició del dilluns 5 desembre de 2016, Pàgina 43. Reportatge: “Rocky cumple 

40 años” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 17 desembre de 2016, Pàgina 35. Reportatge “El ‘abuelo’ 

Hopkins se baja del ring con 51 años” (àmbit internacional) / Breu: “Lejarraga” 

(àmbit nacional) 
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 Edició del dijous 22 desembre de 2016, Pàgina 33. Reportatge “El Joshua-

Klitschko vende 50.000 entradas” (àmbit internacional) 

 Edició del dimarts 27 desembre de 2016, Pàgina 29. Notícia: “‘Vendas de 

vida’: la pelea de Pambani por la integración” (àmbit nacional) 

Secundari 

 Edició del dimecres 2 novembre de 2016, Pàgina 44. Notícia curta (1/4 de 

pàgina): “El senador Pacquiao, a punto: “No me siento viejo”” / “Joshua-

Molina, en Manchester” (àmbit internacional) 

 Edició del divendres 4 novembre de 2016, Pàgina 37. Breu: “Boxeo en La 

Cubierta (Leganés)” (àmbit nacional) 

 Edició del dissabte 5 novembre de 2016, Pàgina 44. Notícia curta (1/4 de 

pàgina): “Pacquiao regresa a por el Mundial” (àmbit internacional) 

 Edició del diumenge 6 novembre de 2016, Pàgina 42. BREU: “Mora y 

Rodríguez fueron los reyes en La Cubierta” (àmbit nacional) / Breu: “Pacquiao 

volvió anoche ante Jessie Vargas” (àmbit internacional) 

 Edició del dimarts 8 novembre de 2016, Pàgina 37. Breu: “Kiko Martínez  

aspirante oficial” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 9 novembre de 2016, Pàgina 36. Breu (llarg): “Pacquiao 

volverá en 2017 y Arum habla de Mayweather” (àmbit INTERNACIONAL) 

 Edició del dijous 10 novembre de 2016, Pàgina 29. BREU: “Schuster y Díaz” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 16 novembre de 2016, Pàgina 37. Breu: “Tejada y 

Benítez” (àmbit nacional). Pàgina 38. Notícia (curta):“Nace Titan Channel, el 

canal de los deportes de contacto” (àmbit nacional). 

 Edició del divendres 18 novembre de 2016, Pàgina 37. BREU: “Conor 

McGregor (vs Mayweather)” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 19 novembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Rubén Nieto” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dilluns 21 novembre de 2016, Pàgina 44. BREU (llarg): “Kovalev, 

tras perder: “Los árbitros son americanos”” / Pàgina 45. Breu: “Claressa 

Shields” (àmbit internacional) 
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 Edició del dimecres 23 novembre de 2016, Pàgina 44. Notícia (curta): 

“Nicolás González reabre el Palacio en su ‘asalto mundial’” (àmbit nacional) 

 Edició del dijous 24 novembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Benítez, alta” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dilluns 28 novembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Lomachenko” 

(àmbit internacional) 

 Edició del divendres 2 desembre de 2016, Pàgina 36. Breu (llarg): “Ferino 

aspira al Europeo en su pelea “más importante” / Breu: “Iglesias vs Fuego, en La 

Cubierta” / Breu: “22:00 Gol (Gran Canaria Arena)” (àmbit nacional) 

 Edició del diumenge 4 desembre de 2016, Pàgina 60. Breu (llarg): “Abigail 

Medina ganó el Europeo y Santana, el Mundial Youth” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 7 desembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Hall of Fame” 

(àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 10 desembre de 2016, Pàgina 37. Breu: “Joshua vs 

Molina” (àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 12 desembre de 2016, Pàgina 44. Notícia (1/4): “Joshua 

bate a Molina y se cita con Klitschko” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 17 desembre de 2016, Pàgina 37. Breu: “Elecciones 

(Federaciones Españolas: Boxeo…) (àmbit nacional) 

 Edició del diumenge 18 desembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Povetkin, 

positivo” (àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 19 desembre de 2016, Pàgina 52. Breu: “Mal final para 

Hopkins: noqueado y fuera del ring” (àmbit internacional) / Breu: “Lejarraga e 

Hilario retuvieron sus cinturones” (àmbit nacional) / Pàgina 53. Breu: “Relevos 

en el boxeo, el remo y la halterofilia” (àmbit nacional) 

 Edició del dilluns 26 desembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “Nicolás González” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 28 desembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “Mariano Pérez” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dijous 29 desembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “‘Tiburón’ Hilario” 

(àmbit nacional) 

 Edició del dissabte 31 desembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “Ayudas del CMB 

a Legrá y Evangelista” (àmbit nacional) 
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RES  28 dels 61 dies 

 Novembre de 2016: 1, 3, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30. Total de 13 

de 30 dies. 

 Desembre de 2016: 1, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 30. Total de 

15 de 31 dies. 
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Buidatge: Mundo Deportivo 

Portada 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016. “Muere Perico Fernández, el 

campeón que acabó sumido en el abandono” (àmbit nacional) 

Contraportada (-) 

Rellevant 

 Edició del dijous 3 novembre de 2016, Pàgina 29. Notícia amb destacats (tota 

la pàgina) (àmbit internacional): “Vuelve Pacquiao” 

 Edició del dissabte 5 novembre de 2016, Pàgina 44. Notícia amb destacats 

(tota la pàgina) (àmbit internacional): “Fiebre Manny” 

 Edició del dilluns 7 novembre de 2016, Pàgina 42. Notícia amb destacats (tota 

la pàgina) (àmbit internacional): “La ley de Manny” 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016, Pàgina 28. Reportatge (àmbit 

nacional): “Adiós Perico” 

 Edició del divendres 18 novembre de 2016, Pàgina 33. Reportatge (àmbit 

internacional): “Mayweather & McGregor. Pelea virtual” 

 Edició del divendres 30 desembre de 2016, Pàgina 31. Notícia (Mitja pàgina) 

“Atentado en un combate” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 31 desembre de 2016, Pàgina 32. Reportatge (àmbit 

internacional) (tota la pàgina): “Resumen del año 2016 - Ali: El Más Grande 

deja un vacío inmenso” 

Secundari 

 Edició del dimecres 2 novembre de 2016, Pàgina 43. Breu: “Joshua,defensa 

contra Eric Molina” (àmbit internacional) 

 Edició del dijous 3 novembre de 2016, Pàgina 33. Breu: “Luz verde al 

Klitschko  Joshua” (àmbit internacional) 

 Edició del dimecres 9 novembre de 2016, Pàgina 35. Breu: “Pacquiao, 

recibido como un héroe” (àmbit internacional) 
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 Edició del dijous 10 novembre de 2016, Pàgina 33. Breu: “Kiko Martínez, 

aspirante” (àmbit nacional) 

 Edició del diumenge 13 novembre de 2016, Pàgina 41. BREU (llarg): 

“Emotivo adiós en el funeral de Perico Fernández” (àmbit nacional) 

 Edició del diumenge 20 novembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “El campeón 

detenido” (àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 21 novembre de 2016, Pàgina 50. Breu: “Ward gana con 

polémica el título” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 26 novembre de 2016, Pàgina 34. Breu: “Pacquiao, abril o 

mayo” (àmbit internacional) 

 Edició del diumenge 27 novembre de 2016, Pàgina 49. Breu (llarg): 

“Pacquiao insiste en una revancha con Mayweather” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 10 desembre de 2016, Pàgina 42. Breu: “Joshua defiende 

su corona” (àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 12 desembre de 2016, Pàgina 42. Breu (llarg): “Joshua, 18 

de 18 y el duelo ante Klitschko,en abril” / Breu: “Mundial CMB y OMB” (àmbit 

internacional) 

 Edició del dissabte 17 desembre de 2016, Pàgina 34. Breu: “Hopkins dice 

adiós” (àmbit internacional) 

 Edició del diumenge 18 desembre de 2016, Pàgina 49. Breu (llarg): 

“Povetkin, positivo horas antes de su pelea” / Breu: “Rival para Golovkin” 

(àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 19 desembre de 2016, Pàgina 49. Breu (llarg): “El 

legendario Hopkins se retira a los 51 con derrota” (àmbit internacional) / Breu: 

“Lejarraga, por K.O.T.” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 23 desembre de 2016, Pàgina 35. Breu: “Ex campeón 

vuelve a la cárcel” (àmbit internacional) 

RES  40 dels 61 dies 

 Novembre de 2016: 1, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. 

Total de 17 de 30 dies. 

 Desembre de 2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 

26, 27, 28, 29. Total de 23 de 31 dies. 
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Buidatge: Sport 

Portada (-) 

Contraportada (-) 

Rellevant 

 Edició del divendres 4 novembre de 2016, Pàgina 45. Notícia: “El senador 

Pacquiao, gran favorito en Las Vegas” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 12 novembre de 2016, Pàgina 36. Reportatge: “Perdió por 

KO” (àmbit nacional) 

Secundari 

 Edició del dimarts 1 novembre de 2016, Pàgina 48. Breu: “La Academia 

Laureus une a Puyol con Lennox Lewis” (àmbit internacional) 

 Edició del dilluns 7 novembre de 2016, Pàgina 42. Breu: “¿Pacquiao con 

Mayweather?” (àmbit internacional) 

 Edició del dimecres 9 novembre de 2016, Pàgina 38. Notícia (curta): 

“Pacquiao vuelve a su trabajo de senador” (àmbit internacional) 

 Edició del diumenge 13 novembre de 2016, Pàgina 37. Breu (llarg): “El 

mundo del boxeo despidió a ‘Perico’” (àmbit nacional) 

 Edició del dimecres 16 novembre de 2016, Pàgina 38. Breu: “El boxeador 

‘Chato’ Benítez ya “está despertando”” (àmbit nacional) 

 Edició del divendres 25 novembre de 2016, Pàgina 41. Breu (llarg): 

Halterofilia, boxeo y golf, los ‘malditos’ del dopaje” (àmbit internacional) 

 Edició del dimarts 6 desembre de 2016, Pàgina 39. Breu: “Ray Leonard” / 

Pàgina 45. Breu: “Hallan muerto a Mohamed Dridi” (àmbit internacional) 

 Edició del dissabte 17 desembre de 2016, Pàgina 45. Breu: “Intenso fin de 

semana electoral” (àmbit nacional) 

 Edició del dijous 29 desembre de 2016, Pàgina 20. “Crònica d’un any”: 

“Fallece Muhammad Alí, uno de los grandes mitos del deporte mundial (3 

junio)” (àmbit internacional) 
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 Edició del dissabte 31 desembre de 2016, Pàgina 29. Breu: “Ayuda a Legrá y 

Evangelista” (àmbit nacional) 

RES  49 dels 61 dies 

 Novembre de 2016: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 30 . Total de 22 de 30 dies. 

 Desembre de 2016:. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Total de 27 de 31 dies. 
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Entrevista a Sandor Martin 

Entre els nous púgils que formen part de la segona època daurada de la boxa espanyola 

es troba Sandor Martin Clemente, més conegut com ‘Arrasandor’, aspirant oficial al 

Campionat d'Europa del pes superlleuger, número 1 del rànquing d'aquesta categoria a 

Espanya i número 13 del món. El boxejador català buscarà a finals de 2017 guanyar al 

suec Anthony Yigit per aconseguir el Campionat d’Europa del superlleuger. Amb això 

donaria més arguments a la teoria que estem presenciant la segona època daurada de 

la boxa espanyola. 

 

Per començar, pregunta obligada: Quines dates s'estan estudiant de cara al teu 

combat per l’EBU davant del suec Anthony Yigit? 

De moment, estem treballant en el que serà l'últim trimestre de l’any. Suposem que 

entre els mesos de novembre i desembre de 2017 és on podria succeir aquest combat. 

Yigit, igual que tu, té una sola derrota en la seva carrera professional. En canvi, a 

espabox vas afirmar que no era un campió sòlid. Quins són els motius que et 

porten a pensar així del teu futur rival? 

Considero que és un púgil d'un gran nivell, però no té el suficient encara per ser quatre o 

cinc vegades campió d’Europa (un campió que no tingui rivals). Encara que és un bon 

púgil i és difícil de guanyar, ell no seria capaç de guanyar a cinc dels tops europeus del 

moment entre els quals em podria incloure. Això és el que marcaria la diferència entre 

ell i jo. Jo si que em veig amb la capacitat de poder enfrontar-me als millors púgils del 

continent i mantenir-me a la part alta, en canvi ell no seria capaç de fer-ho. 

Quin és el tipus de combat que estàs plantejant contra ell? (Estratègia del combat) 

Tot es defineix al final durant la lluita, però sabem que Yigit és un boxejador que li 

agrada anar a la guerra, d’anar cap endavant, per tant anul·lar els seus plans en tots els 

sentits. És evident que ell també estudiarà el nostre estil de combat i adaptarà la seva 

lluita. Hem de poder adaptar-nos en qualsevol moment del combat a totes les fases que 

es puguin donar. En definitiva, el tema de la preparació és intentar imposar el nostre 

estil sobre el seu i endur-nos el títol a casa. 
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Al març de 2017 vas viatjar a Tenerife per ajudar en la seva preparació a Liam 

Walsh que aspira al títol mundial de la IBF. De cara a la teva preparació, què vas 

treure de positiu d’aquestes sessions d’espàrring amb el britànic? 

Va ser espectacular, de fet tornem a l’abril una altra vegada per fer tres sessions més. 

Per mi és un luxe perquè trobar rivals esquerrans de qualitat és molt difícil. Walsh ha de 

lluitar contra Germonta Davis que és un boxejador manejat per Mayweather i és 

esquerrà també, llavors ells estan buscant un rival amb aquestes característiques. Yigit 

és esquerrà i evidentment nosaltres també estem enfocats en preparar l’europeu, per tant 

ens venia com anell al dit fer aquestes sessions amb algú així i si a més és de primer 

nivell encara millor. Les sensacions després de les sessions que vam fer van ser molt 

bones, un nivell molt alt, rendint els dos i això et dóna esperança que si Walsh disputarà 

el campionat del món i nosaltres hem estat treballant de tu a tu amb ell doncs 

evidentment hauríem de portar-nos l’europeu i en el futur molt més. 

És cert, com comenta algun que altre mitjà de comunicació, que hi ha la 

possibilitat que disputes algun combat previ a l’EBU? 

Si, ho disputarem segurament a finals d’abril que encara no s’ha confirmat i una altra el 

10 de juny a Barcelona. Farem aquests dos combats abans de l’europeu que intentarem 

que siguin una mica preparatoris però sense baixar el nivell dels rivals, sent baralles 

sempre exigents i en què puguem treure alguna cosa en clar tant en rànquings com a 

nivell pugilístic en tots els sentits. Després afrontar l’europeu que si no passa res 

d’estrany hauria de ser a finals d’any. Si passés alguna cosa com lesions i no fos a finals 

d’any ja faríem un tercer combat, però en principi serien dos i anar a per l’europeu. 

Canvia la teva preparació entre un combat normal a un on hi ha un títol en joc? 

Si, sobretot en volum i intensitats. Quan estàs preparant un combat de rodatge o a vuit 

rounds no és la mateixa exigència que un a deu o dotze rounds; dins que els rivals si que 

poden ser molt difícils, és a dir, tu pots fer un combat a deu amb un rival menys exigent 

o una baralla a vuit amb un rival que sigui més exigent. Però, si que canvia perquè 

aquests quatre assalts de més realment es noten i s’han de treballar al gimnàs. I ja si 

poses un títol pel mig el combat serà molt més ambiciós per al rival ja que voldrà 

guanyar el mateix que tu, aconseguir el títol, endur-se la victòria i deixar-te fora dels 
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rànquings. En definitiva, és molt canviant el mètode de preparació d’una a una altra, 

dins que es fa el mateix però s’inclou més volum i més intensitat. 

La gran majoria dels teus combats s’han celebrat a ‘casa’ teva, Barcelona, però 

també a Bilbao. Què té d'especial el País Basc per què vagis habitualment a 

competir allà? 

Nosaltres hem començat fent una carrera local com fan tots els boxejadors del món, 

comences lluitant a la teva ciutat i vas creixent. Barcelona s’ha portat fenomenal amb 

mi i hem pogut celebrar tots els meus combats perquè el públic ha respost de manera 

molt positiva i està seguint la meva carrera molt de prop. Tant és així que es van 

interessar per portar-nos a barallar a Bilbao, vam anar la primera vegada i vam sortir 

encantats davant d’unes cinc mil persones, vam tornar a anar davant d’unes sis mil i la 

tercera vegada unes deu mil. Per pura casualitat, els meus últims combats han estat a 

Bilbao, no per res ja que tot i que porti un any i mig sense barallar a Barcelona tinc 

moltes ganes de tornar a fer-ho. Desitjo i vull lluitar a Barcelona de nou. Aquí estem 

còmodes, podem portar els combats i no tenim la necessitat de moment de sortir fora 

perquè podem fer-ho aquí, aleshores seguirem per aquest camí. Al País Basc m’han 

tractat com a un fill, tinc per part paterna família allà, em ve una mica de sang. Hi ha 

una gran afició boxística que dóna molt suport a l’esport, això es nota i s’agraeix. 

Com esmentes, just a Bilbao, al novembre de l'any passat, va tenir lloc el teu últim 

combat fins al moment a la vetllada Masters Series on es van citar altres grans 

figures de l’esport com Lejarraga, ‘Chaca’ o García Roche. Què opines sobre que 

no es publiqués cap notícia de l’esdeveniment de cap tipus en les edicions impreses 

dels quatre diaris esportius de referència a Espanya? 

Ho veig relativament malament perquè va ser un esdeveniment històric on vam ficar 8 

mil persones al Bilbao Exhibition Center i era una cosa que no succeïa des de fa 

moltíssim temps. Aconseguir ficar aquest públic sembla que sigui de vetllades 

americanes o pròpies del Regne Unit però va ser a Espanya i ho hem fet els boxejadors 

del segle XXI, la gent que estem pujant fort ara i podem fer molt més en el futur. 

L’esdeveniment en si com ja estava cobert, les entrades van volar, es van vendre 8 mil 

en dos mesos, no necessitava de publicitat. Tothom sabia que existia aquesta vetllada, 

que s’anava a omplir i que anava a ser un èxit total. La part organitzativa no va voler 

sortir molt en els mitjans perquè no ho necessitava, no va fer aquesta demanda. I si que 
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és cert que els mitjans tampoc es van voler implicar “si tu no m'avises doncs jo no 

vaig”, doncs va ser una mica en aquest sentit. Després si que han estat donant cobertura 

a altres vetllades (Mundo Deportivo, As, Marca i Sport). És tot molt relatiu. No ho van 

recolzar en aquell moment però si han estat donant suport de manera una mica 

esglaonada. 

Ara Gol està donant cobertura a vetllades de boxa també de tot tipus d’esport de 

contacte. De quina manera repercuteix això als esdeveniments i a la boxa en 

general? 

L’única cosa que estic veient ara és que el nom dels esports de contacte a Espanya s’ha 

aixecat gràcies al nom de la boxa. És a dir, gràcies a que la boxa està a dalt, els altres 

esports poden menjar i Gol no sé per quins interessos va començar retransmetent boxa 

que és el que li ha donat el boom en les seves pantalles i ara s’ha dedicat a donar UFC, 

deixant de banda els aficionats de la boxa. És una cosa que realment ho veig malament 

perquè la boxa està molt demandat, molt en auge, molt de moda i té molts més 

espectadors que els esports de MMA i UFC. Han donat suport amb alguns directes, tres 

de boxejadors espanyols i el seguiment que han tingut ha estat espectacular. En canvi, 

d’UFC només donen diferits que ja sabem els resultats prèviament. Crec que haurien de 

donar suport més a la boxa perquè s’ho mereix: Tenim la qualitat, la matèria primera, és 

a dir, si mirem la quantitat de boxejadors espanyols en bona posició a nivell mundial i la 

de lluitadors espanyols de MMA, la comparació és de riure: Uns 15 boxejadors i entre 

un i dos lluitadors de MMA a nivell mundial. Per tant, la repercussió hauria de ser 

totalment diferent perquè hi ha un esport que està molt més amunt: La boxa. 

A Espanya es considera al futbol ‘l’esport rei’ i la boxa té l’etiqueta ‘d’esport 

violent’. A què creus que es deu aquesta estigmatització que hi ha cap al boxa? 

La boxa ha viscut una etapa molt fosca durant uns anys a Espanya i una mica a nivell 

mundial però és una imatge que ha canviat totalment amb l’arribada del segle XXI. La 

gent ha descobert que per a res és un esport agressiu i que es pot practicar des de nens 

fins a ancians, a tots els nivells no només a nivell competitiu. Una cosa és la boxa 

amateur o professional i una altra l’esport per hobby, per pur plaer, per gaudir, per 

moure’t i la societat ha vist que el pot practicar. Hi ha mil tipus de cascs, de guants, hi 

ha boxa amb contacte i sense contacte, al ritme de la música. Hi ha moltes maneres de 

practicar boxa. És un esport molt saludable i de moda perquè el practiquen totes les 
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estrelles a nivell internacional. La boxa és la meva passió, és un dels millors esports que 

es pot trobar un a la vida. 

Al teu gimnàs K.O. Verdun entreneu des de nens fins a adolescents. Què els hi dius 

per què vegin la boxa com un esport noble i no com una cosa violenta? 

Treballo amb un grup de nens de 5 a 12 anys i un altre de 13 a 16 anys. Principalment, 

ensenyem una sèrie de valors com són el respecte i la disciplina, que han de recollir el 

seu material, fer les coses d’una manera ordenada, ajudar a un company si no és capaç 

de realitzar alguna cosa o activitat i un bon comportament. Tot això que després es 

transmeti a fora: A l'escola, a casa o al carrer.  

A banda dels resultats esportius que puguem treure d’ells, també ens interessa molt 

l’aspecte escolar, és a dir, considerem que perquè una persona el dia de demà pugui 

arribar a ser algú, com a mínim intentar ser el millor en el seu camp, ha de tenir una 

base àmplia. A través de la boxa intentem canalitzar que els estudis vagin de la millor 

manera possible, és a dir, fem una mena de control de les notes que tenen els nois a 

l’escola des dels 5 anys fins pràcticament els 16. Curiosament els nois que han estat 

entrenant boxa acaben obtenint millors resultats a l’escola. S’ha vist una millora notable 

d’aquells que portaven un mal camí a l’escola, suspenent menys i fins i tot aprovant i els 

ha acabat agradant estudiar. Abans era “quina mandra estudiar”, en canvi ara és el que 

he de fer i de la millor manera possible. 
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Entrevista a Agustí Bernaus 

Entre els quatre diaris analitzats als mesos de novembre i desembre de 2016 en el 

present treball, l’Sport és el que menys cobertura fa de la boxa. Abunden els dies sense 

informació, ni tan sols un breu per acabar d’omplir alguna pàgina. Agustí Bernaus, 

redactor de la secció de poliesportiu al diari, ens explica els motius d’això i ofereix la 

visió que hi ha dins del mitjà de comunicació. 

 

Fes una explicació de la línia editorial que té el diari? 

No hi ha una línia editorial definida en el cas de la boxa perquè es considera un esport 

minoritari. Fa 40 anys era un esport de masses i, fins i tot, recordo quan existia el diari 

esportiu Dicen se li dedicaven portades senceres com per exemple el combat d’Alfredo 

Evangelista contra Cassius Clay, Perico Fernández quan va ser campió del món, entre 

altres. Tot això ha canviat, la boxa va caure en desgracia i descrèdit. Actualment, hi ha 

mitjans de comunicació que han deixat de considerar la boxa com un esport. Nosaltres 

la considerem com un esport minoritari i, per tant, fem un tractament minoritari on és 

més important les figures que l’esport en sí.  

A banda del futbol, quins esports són els que li doneu més cobertura? 

El món del motor: Fórmula 1 i, sobretot, el motociclisme. Als cotxes se’ls hi dóna molta 

importància perquè està el pilot asturià Fernando Alonso i ara, també, Carlos Sainz, 

però el dia que no estiguin aquests dos i no hi haguessin pilots espanyols seria poc 

tractada. En canvi, hi ha molta afició per les motos a Catalunya. Hi ha una tradició, no 

és per Marc Màrquez o Dani Pedrosa sinó que ve del temps d’Àlex Crivillé o d’Ángel 

Nieto, per tant se li dóna força cobertura informativa. Per ordre de prioritats, després 

s’informa sobretot del tennis perquè hi ha un gran esportista —Rafa Nadal— que sinó 

estès en aquest nivell baixaríem la cobertura. Per tant, a l’Sport ens interessa més els 

personatges que no pas l’esport en general, perquè ajuden a vendre la notícia. No és el 

mateix que Novak Djokovic guanyi Roland Garros a que ho faci Rafa Nadal. En 

ciclisme és exactament igual, no és el mateix que Chris Froome guanyi el Tour de 

França a que ho faci l’Alberto Contador o Joaquim Rodríguez. 
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Aquests serien els tres grans esports —Fórmula 1, Motociclisme i Tennis— que tractem 

i evidentment el bàsquet. L’NBA és va posar de moda amb Pau Gasol, va ser el pioner. 

Si ens mirem aquesta competició és pels jugadors nacionals que han anat a jugar allà, 

sinó no ho faríem. Pel que fa a l’ACB tractem majoritàriament la informació 

relacionada amb el Barça. 

Tornant a la boxa —parlaves de les portades d’Evangelista i Carrasco—, la 

primera portada de la història del diari As va estar dedicada a la boxa, Marca 

també va oferir prou cobertura a aquest esport al segle passat. El diari Sport 

sempre ha anat lligat durant tota la seva trajectòria al futbol? Concretament, la 

cobertura de la boxa ha estat en algun moment al mateix nivell?  

Mai. Entre altres coses perquè l’Sport és un diari relativament modern, és a dir, Marca, 

As i Mundo Deportivo són més antics. Exactament, Sport neix el 3 de novembre de 

1979 i la boxa ja havia entrat en decadència en aquesta data. La filosofia d’aquest diari 

sempre ha sigut la mateixa: El Barça per davant de tot. És molt difícil trobar portades en 

les quals no surti el conjunt blaugrana.  

Però, per què més del 50% de la informació al diari Sport està relacionada amb el 

futbol? 

Perquè és el que ven més i el que acapara les audiències. El 95% de les vegades 

l’informatiu de TV3 t’obre amb el Barça i futbol, encara que no hi hagi absolutament 

res, perquè és el que acapara l’atenció. Doncs, amb el diari Sport passa el mateix ja que 

a la gent l’interessa molt tot lo relacionat amb l’equip blaugrana. És la manera de tenir 

un lector fidel.  

Per tant, la boxa no interessa al públic d’aquest país? 

La boxa ha deixat d’interessar i cada vegada menys. Abans els combats es retransmetien 

pels canals de televisió més importants com TVE, tant La 1 com La 2, i Telecinco. Ara 

s’ha passat, pràcticament, a cadenes especialitzades en esports i moltes vegades de 

pagament, perquè ja no tenen audiència.  

No hi ha campions mundials i la televisió ha deixat d’emetre boxa. Hi ha d’altres 

motius que justifiquin aquesta pèrdua d’audiència? 
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Se li ha fet una campanya d’esport violent i s’ha anat demostrant científicament els 

efectes perjudicials que té practicar boxa. Fa 40 anys ningú es plantejava si la boxa 

provocava lesions al cervell. Aquest esport ha quedat reduït a la mínima expressió per 

part dels seus practicants i moltes vegades surten de zones marginals del país.  

L’11 de novembre de 2016 va morir el campió del món de la categoria del pes 

lleuger als anys 1974 i 1975, Perico Fernández. El boxejador aragonès va aparèixer 

al dia següent a les portades del Marca, As i Mundo Deportivo. En canvi, Sport va 

obrir amb Coutinho i cap referència al púgil. Quina valoració fas d’això? 

Crec que ens vam equivocar, però perquè la meva perspectiva és de periodista de 

poliesportiu. Pel personatge s’havia de posar a la portada, però la gent jove no sap qui 

és Perico Fernández i això és un handicap bastant important. En canvi, si coneixen a 

Coutinho. Això es va valorar i es va decidir marginar al personatge.  

Aleshores, a qui feu notícia? 

Per exemple, Klitschko és un gran personatge, però més llegendes com Mike Tyson que 

encara arrosseguen el seu nom. Si Tyson fa una infracció amb el cotxe li donarem més 

importància que no pas al Klitschko si guanya un campionat del món. Això ho fem 

perquè l’exboxejador nord-americà com a personatge és més rellevant, té una dimensió 

molt més àmplia i és més conegut que l’ucrainià. 

Ara que poses aquest exemple de Tyson i Klitschko, a diferència dels dos diaris de 

Madrid, els de Barcelona tracteu més l'esport de contacte internacional que el 

nacional. En el cas concret del diari Sport, quin és el motiu que us porta a prendre 

aquesta decisió?  

Els personatges internacionals són més potents. De fet, no hi ha grans boxejadors 

nacionals, com a mínim no són coneguts. A la redacció d’Sport preguntes per 

boxejadors nacionals i no t’esmentaran ni dos, en canvi d’internacionals sortiran uns 

quants.  

El Consell Mundial de Boxa va comunicar a finals de març de 2017 que estem 

vivint la segona època daurada de la boxa espanyola... 

S’equivoquen. A l’edat d’or de la boxa espanyola (1967-1977) es van coronar molts 

púgils com a campions del món. A l’actualitat no en tenim. 
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