
Treball de Fi de Grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autoria

Data

Professorat tutor

Grau

Tipus de TFG



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autoria:

Professorat 
tutor:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agraïments 

 

A la meva tutora, Maria Gutiérrez, per motivar-me a seguir defensant un treball de 

recerca amb molt de potencial en un dels moments més difícils. 

I, sobretot, a la meva família, amics i parella, per ser un suport indispensable en tots 

els aspectes de la vida i haver-me ajudat a sortir d’un pou cada cop més profund i 

fer-me remuntar i aconseguir que lluités pel que us presento a continuació. 



 

ÍNDEX

 

1. INTRODUCCIÓ………………………………………………………..………..… 1 

1.1. Justificació del treball…………………………………….….………….... 2 

1.2. Objecte d’estudi i objectius………………………………….……….….. 4 

2. MARC TEÒRIC……………………………………………………...………….… 6 

2.1. Aproximació al tema…………………………………………………...…. 6 

2.2. El codi deontològic………………………………………………………… 7 

2.3. L’objectivitat i imparcialitat periodístiques………………………...……. 11 

2.4. De neutralitat a sensacionalisme: l’infoentreteniment en premsa 

esportiva…………………………………………………………...………. 13 

2.5. L’aparició de les xarxes socials en els mitjans esportius:  

l’increment del fenomen fàndom………………………………………... 18 

2.6. Les afinitats en premsa esportiva: l’audiència selectiva………..…..... 21 

2.7. Epíleg………………………………………………………………..…….. 23 

3. HIPÒTESI I PREGUNTES DE RECERCA……………………...……...…...… 25 

4. METODOLOGIA……………………………………………………………..…… 27 

4.1. Unitats d’anàlisi………………………………………………………….... 34 

5. RESULTATS…….………………………………………………………………… 36 

5.1. Nombre de peces publicades………………………………………….... 36 

5.2. Anàlisi formal………………………………………………………………. 38 

5.2.1. Tipologia de les peces……………………………………………. 38 

5.2.2. Nombre de peces que contenen fotografies i/o vídeos………. 42 

5.3. Anàlisi del contingut………………………………………………………. 43 

5.3.1. Valor notícia de les peces……………………………………….. 43 

5.3.2. Anàlisi del text…………………………………………………….. 50 

5.3.2.1. Figures que parlen positivament / negativament del 

fitxatge……………………………………………………… 50 

5.3.2.2. Expressions que secunden / qüestionen el fitxatge…… 52 



 

5.3.2.3. Referències dins del text………………………………. 58 

5.3.2.4. Expressions que destaquen positivament / 

qüestionen la gestió del fitxatge per part del Futbol 

Club Barcelona………………………………………….. 64 

5.3.2.5. Enllaços………………………………………………….. 66 

5.3.3. Anàlisi de la fotografia………………………………………….. 71 

5.3.4. Anàlisi del vídeo……………………………………………….... 73 

5.4. Peces amb mencions al jugador………………………………………. 75 

6. CONCLUSIONS…………………………………………………………………. 78 

7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………. 86 

8. ANNEXOS……………………………………………………………………….. 92 

8.1. Model de taules d’anàlisi……………………………………………….. 92 

8.1.1. Taula d’anàlisi formal……………………………………………. 92 

8.1.2. Taula d’anàlisi del contingut……………………………………. 92 

8.1.3. Taula recull peces amb mencions al jugador………………… 94 

8.1.4. Full de càlcul. Recull de les taules d’anàlisi amb  

totes les mostres treballades…………………………………… 94 

 



1. INTRODUCCIÓ 

La premsa esportiva s’ha anat adaptant a una nova forma de consumir i             

comunicar-se de les persones. Les empreses periodístiques comencen per obrir          

pàgines web i, posteriorment, apareixen a les xarxes socials, habilitant una interacció            

inexistent fins aleshores (Herrero i Iglesias, 2016). La participació puja, la producció,            

també. Més demanda exigeix millor oferta. Però, què s’entén per millor oferta en un              

mercat esportiu on el consumidor protagonista busca satisfer els seus gustos? La            

premsa esportiva es construeix a partir de la difusió d’informació sota tècniques            

sensacionalistes que atrapen al lector i li fan néixer la fam de més (Gómez, 2013).  

Decidir si el fet de beneficiar d’un accés lliure, gratuït i senzill a gairebé tota la                

població aporta a la premsa un vessant positiu o negatiu és un debat que es troba en                 

ment de molts professionals de la comunicació i consumidors d’aquesta. Perquè no            

es tracta només d’uns temps on un s’informa en un tres i no res, sinó que apareix un                  

afegit: l’audiència rep informació i l’audiència pot comentar aquesta informació. 

Ens trobem davant d’un mercat que viu il·luminat per la llanterna dels codis             

deontològics que regulen la professió, però que sobreviu pels subministraments de           

l’audiència: les capçaleres viuen gràcies a l’èxit que tinguin entre el públic que les              

consumeix (Redondo, 2011). 

El present treball té com a objectiu posar la mirada en la premsa esportiva que lidera                

a Espanya. Concretament, les capçaleres Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport. Com            

es veurà al llarg d’aquesta investigació, els comunicadors esportius espanyols no           

representen cap excepció a l’hora de decidir com transmetre les informacions; a            

l’hora de prendre partit d’una manera silenciosa però que no passa desapercebuda.  

L’estudi dut a terme analitza de quina manera aquests periòdics deixen una firma de              

les seves afinitats quan es tracta d’informar d’un tema que afecta d’una manera o              

d’una altra (depenent del posicionament de cadascú) a la seva audiència. Amb            

aquest treball, es pretén demostrar si realment existeix una mala praxi per part             
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d’aquestes capçaleres o que, per contra, la premsa esportiva actual desafia a la             

seva audiència. Una audiència que compta amb interessos molt específics que van            

d’acord amb les seves ideologies, emocions i identitat (Domínguez, 2009). 

1.1. Justificació del treball 

La idea d’aquest treball neix d’una hipòtesi, explicada més endavant, que parteix de             

la idea que els mitjans de comunicació esportius espanyols desafien, de forma            

contínua, els codis deontològics que teòricament els regulen. Aquesta idea s’ha           

format a partir dels anys d’experiència personal com a estudiant de periodisme            

(que, per tant, s’està formant en tots els àmbits de la comunicació), així com a               

consumidora assídua de premsa esportiva. Porto molts anys desats a la motxilla            

practicant el que es coneix com al segon esport líder a Espanya i, sens dubte, un                

dels esports més importants a escala mundial: el bàsquet. És aquest el motiu             

principal que em porta a voler consumir aquest tipus de premsa.  

A mesura que han anat passant els anys i he anat consolidant la meva persona               

com la d’una adulta, periodista i habitant d’una democràcia, he anat augmentant el             

meu camp visual a l’hora d’escollir quina premsa consumir. El criteri periodístic es             

construeix a partir de fugir de la lectura d’un mitjà les afinitats del qual van de la mà                  

amb les d’un mateix. És per això que, quan es tracta d’informar-me i, més              

concretament, d’informar-me sobre actualitat esportiva, sempre he lluitat per fugir          

dels meus ideals i agrupar tots els punts de vista. Però contínuament m’he topat              

amb informacions que no agradaven al meu ésser, no satisfeien les meves            

necessitats momentànies i em creaven malestar. I el meu salconduit sempre ha            

estat el mateix: deixar de banda aquelles capçaleres en concret i recórrer a l’escalf              

d’aquelles altres que sí que em proporcionaven un sentiment de benestar.  

I la pregunta sempre és la mateixa: els mitjans esportius amb els quals em topo               

busquen, precisament, aquest efecte? Que els seus iguals sentin escalf i els seus             

contraris, rebuig. Per dur a terme una anàlisi de profunditat que m’aportés unes             

conclusions vàlides i que em permetés, així, respondre totes les preguntes que em             
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sorgien pel camí, he escollit els quatre diaris mencionats anteriorment: Marca, AS,            

Mundo Deportivo i Sport.  

L’elecció d’aquestes quatre capçaleres no és pas casualitat: per començar, vaig           

decidir treballar en l’entorn digital per una facilitat a l’hora d’accedir a tots els              

articles. A més, vaig partir de la deducció que, com és el meu cas, avui dia gran                 

part dels consumidors d’aquests diaris ho fan a través d’Internet. Les quatre            

capçaleres triades lideren el mercat de premsa esportiva espanyola a Internet, per            

l’ordre d’escriptura establert. 

Per altra banda, per estudiar si els mitjans esportius es regien de les seves afinitats               

a l’hora de transmetre les informacions necessitava dues ideologies enfrontades          

entre si. I pocs queden en aquest món que no coneguin l’eterna rivalitat entre el               

Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Rivalitat dels dos clubs que, per cert,              

lideren a Espanya i són coneguts arreu del món.  

Encara que no hi hagi cap estudi que ho afirmi, des del boca-orella de sempre s’ha                

associat Marca i AS al Real Madrid, i Mundo Deportivo i Sport al Futbol Club               

Barcelona. Però és evident que una confirmació oficial de cadascun d’aquests           

assegurant que s’identifiquen amb aquestes ideologies obviaria la professionalitat         

que, fins al moment, prediquen seguir com a comunicadors. 

Era ideal, per tant, treballar amb els quatre periòdics esportius que sostenen aquest             

treball. Només em faltava un fet noticiós desequilibrant que els afectés a tots quatre              

de la mateixa manera. I aquest fet té nom i cognoms: és Nikola Mirotic, jugador de                

bàsquet.  

Nascut a Podgorica (Montenegro) l’any 1991, Mirotic va fitxar per les categories            

inferiors del Real Madrid l’any 2005, amb només catorze anys. Va anar jugant en              

els diferents equips del Real Madrid fins a arribar al primer equip. Durant aquells              

anys, en més d’una ocasió va afirmar que mai jugaria al Futbol Club Barcelona. La               

3 



seva etapa al Real Madrid va finalitzar amb el seu fitxatge, l’any 2014, pels Chicago               

Bulls (NBA). 

Amb aquest salt de nivell semblava que el jugador arribava a la lliga professional de               

bàsquet als Estats Units per quedar-s’hi. Però una oferta del Futbol Club Barcelona,             

l’estiu passat, va conduir al jugador a fer les maletes i tornar, cinc anys després, a                

Espanya. 

El fitxatge afectava tant al Futbol Club Barcelona com al Real Madrid. Per una              

banda, el primer s’estava fent amb un jugador procedent de l’NBA, per a molts              

considerat el niu del màxim nivell del bàsquet a escala mundial. Pel club català era               

vist, sens dubte, com a un salt de qualitat inqüestionable. Per altra banda, el Real               

Madrid veia com un jugador format al seu planter, que anys enrere havia negat tota               

possibilitat de jugar pel club blaugrana, ara signava per l’etern rival. 

1.2. Objecte d’estudi i objectius 

El present treball vol aprofundir en la cobertura mediàtica d’un esdeveniment           

esportiu per a estudiar fins a quin punt el tractament es veu condicionat per l’afinitat               

dels mitjans que difonen aquelles informacions cap a un club en concret. 

Aquest estudi abasta un temps de trenta-quatre dies naturals, des que el diari Sport              

va donar l’exclusiva del fitxatge, el 28 de juny de 2019, fins al 31 de juliol del mateix                  

any. Amb aquesta investigació es vol analitzar com els mitjans esportius escollits es             

dirigeixen a la seva audiència, coneixent l’afinitat d’aquesta. L’objecte d’estudi,          

doncs, és la cobertura del fitxatge del protagonista del present treball en aquelles             

peces periodístiques on exerceix un paper protagonista durant les setmanes          

prèvies i posteriors a la formalització de la seva signatura pel Futbol Club             

Barcelona. 

La hipòtesi que es planteja per encetar l’anàlisi i, posteriorment, extreure unes            

conclusions, és la següent: 
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Els mitjans de comunicació esportius vigents actualment, a l’hora d’informar,          

es regeixen per les seves afinitats cap als clubs sobre els quals informen.             

Com a resultat, el tractament varia segons si compten amb una simpatia            

esportiva o una altra. 

 

A partir d’un marc teòric, es contextualitzarà sobre la situació dels mitjans de             

comunicació esportius vigents actualment, i de la seva convivència amb els codis            

deontològics reguladors de la professió periodística, amb una mirada posada, també,           

a Internet i les noves maneres de comunicar-se amb l’audiència. Posteriorment,           

s’exposaran els resultats de la investigació de totes les peces agrupades per a la              

investigació. Aquests resultats permetran veure si la hipòtesi es compleix en les            

quatre capçaleres. Finalment, a partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts, es donaran            

unes conclusions finals per al present treball. 
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2. MARC TEÒRIC 
2.1. Aproximació al tema 

La societat es troba en constant evolució, i els formats de comunicació que             

l’acompanyen, també. Anys enrere comptaven amb un nombre limitat de mitjans de            

comunicació per a tot un estat, que només publicaven tot allò que la lupa de la                

censura periodística aprovava. Ara, només es necessita donar una ullada a Internet            

per a topar-se amb desenes de diferents. Ens trobem amb una sobrecàrrega            

d’informació, procedent de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació escrits,           

radiofònics i televisius; d’Internet, del boca-orella o d’elements presents als carrers,           

establiments o llars, entre d’altres. Aquesta sobrecàrrega acaba configurant un          

còctel d’informació útil, necessària i contrastada, barrejat amb informacions falses i           

pobres de contingut que viatgen a la velocitat de la llum i que arriben a la població                 

de forma inevitable. Aquestes darreres van acompanyades d’una necessitat de          

satisfer a l’audiència, prioritzant les emocions del públic, que espera rebre els            

continguts banals, pobres de significat que l’entretenen, per davant de la informació            

pura com a tal. Aguaded (2014) introdueix el concepte d’infoxicació entès com una             

“hiperconnexió compulsiva i una sobreinformació global, una obsessió per la          

comunicació perpètua buida de continguts” (7). Davant d’aquesta onada de          

sobreinformació, l’exercici periodístic està obligat a exigir-se un nivell que dignifiqui           

la funció que compleix en la societat.  

Els éssers humans som canals d’informació. Rebem estímuls informatius però          

també els transmetem. El periodisme és el vehicle homologat, des de l’època de             

l’Acta Diurna de Julio César (69 aC), per a transferir aquesta informació a les              1

diferents comunitats. Els periodistes, els conductors que decideixen el camí a           

seguir, així com el contingut que transporten. El destí: acabar amb la incertesa de              

la societat. Segons Johnson i Proctor (2015), la informació és present quan existeix             

incertesa sobre el que succeeix, i compleix la funció de reduir aquesta incertesa             

1 Amb més de dos mil anys d’antiguitat, l’Acta Diurna de Júlio César és considerat el primer periòdic 
de la història. Es tractava d’un butlletí informatiu sobre els esdeveniments oficials del govern (Anfrix).  
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que, sense la transmissió d’informació, no desapareix . Per tant, en les mans dels             2

periodistes es troba la configuració d’una societat correctament informada.  

2.2. El codi deontològic 

Per parlar del codi deontològic periodístic, hem de partir de dues premisses: la             

primera, la que afirma que el periodisme és un exercici d’una professionalitat            

inqüestionable, simplement per la magnitud del paper que ha d’assumir en les            

diferents comunitats; la segona, que aquest exercici requereix una societat          

democràtica que aprovi la seva execució. Per tant, assumim que les democràcies            

són l’únic escenari que permet la lliure circulació d’informació que curi la incertesa             

dels seus ciutadans i ciutadanes. En tractar-se del periodisme, doncs, d’un escenari            

pertinent a una democràcia entesa com a tal, necessitem l’existència d’una           

regulació que asseguri que són uns professionals els qui es troben darrere de             

l’exercici de transferir informació a les diferents comunitats. Heus aquí l’aparició del            

codi deontològic. Vejam, a continuació, la definició d’aquest concepte que empra           

Barroso (2011):  

Un codi deontològic és la constel·lació de criteris i principis o normes i             

regles que de forma explícita i sistematitzada un grup professional es           

compromet a respectar i seguir als seus comportaments com tals          

professionals. (...) Manifesten la presa de consciència d’una professió i el           

comportament degut, per tal que es consideri una pràctica com a           

professional. (1). 

Entenem, doncs, qualsevol pràctica professional implica una regulació obligada si          

es vol assegurar una bona praxi d’aquesta. El periodisme, per tant, també compta             

amb els seus principis ètics que el regulen com a professió. Aquests són els que               

barren els límits entre el que es pot considerar periodisme i el que mai arriba a                

ser-ho. Barroso (2011) ho explica així: 

2 Aquesta premissa prové del camp de la psicologia. Ambdós autors estudien l’atenció i les seves                               
afectacions en el cervell humà, com la seva influència en el processament de la informació. 
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En el caso concreto del periodista, el código ético supone una           

interpretación de los principios generales de la profesión periodística y de           

las actividades profesionales, es decir, supone una cristalización de los          

principios a seguir para obtener una conducta correcta y adecuada al buen            

hacer del periodista o profesional de la información y comunicación. (1). 

Quins són els principis generals de la professió dels que parla Barroso?  

El primer codi ètic del periodisme va ser el recull de normes que Benjamin Harris va                

incloure en el periòdic nord-americà Public Occurrences Both Forreign and          

Domestick, l’any 1690. A Europa, el primer codi deontològic data l’any 1918, i             

s’identifica amb la Charte des devoirs professionnels des journalistes français          

(Bilbeny, 2012).  

L’1 de juliol de 1993 s’aprovava el Codi Deontològic Europeu de la Professió             

Periodística, a Estrasburg. Aquest agrupa un total de 38 articles que recullen els             

principis ètics que han de complir els periodistes que oficien a Europa. Aquests,             

recollits per Núñez (1993), defensen aspectes com: 

- La diferenciació entre notícies i opinions. 

- La importància de la verificació de les notícies per evitar que es confonguin             

els rumors amb aquestes. 

- El dret a la informació com a dret fonamental de les persones, editors,             

propietaris i periodistes, i no com a persecució d’interessos purament          

econòmics. 

- La desvinculació dels mitjans de comunicació respecte a l’opinió pública, així           

com de les funcions pròpies dels poders públics o institucions de caràcter            

educatiu o cultural. 

- La presumpció d'innocència, evitant els judicis paral·lels, i el dret a la pròpia             

vida íntima, sense excloure les persones que tenen funcions en la vida            

pública. 

- La garantia d’un treball periodístic de qualitat i independent a través d’un            

salari digne i unes condicions, mitjans i instruments de treball adequats. 
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- La cobertura de les situacions de conflicte i casos de protecció especial. 

El Codi Deontològic Europeu, a més, advoca per la creació d’organismes o            

mecanismes de control, formats pels professionals de la comunicació (periodistes i           

editors) i pels consumidors, així com els representants d’institucions universitàries i           

judicials que regulin el compliment de tots els principis en la pràctica periodística             

dels diferents professionals del sector que s’han compromès, prèviament, a regir-se           

pels principis deontològics que defensen la llibertat d’expressió i el dret fonamental            

dels ciutadans a rebre informacions veraces i opinions honestes (Núñez, 1993). 

Per la seva banda, aquell mateix any, la Federació d’Associacions de la Premsa             

d’Espanya (FAPE) aprovava, a Sevilla, el seu propi codi deontològic, amb un total             

de 20 articles a complir. Aquests defensen principis que segueixen la mateixa línia             

que els europeus. El Codi Deontològic Espanyol, a més, en parlar dels drets de la               

ciutadania, fa incidència en la protecció especial de les persones que es trobin             

hospitalitzades en centres sanitaris o similars. També matisa, respecte a l’europeu,           

en la importància que el periodista no accepti retribucions de tercers per haver             

publicat, o promoure una futura publicació, informacions o opinions de qualsevol           

naturalesa (Núñez, 1993). 

En el cas català, el Col·legi de Periodistes de Catalunya aprovava el seu Codi              

Deontològic particular l’any 1992, amb un total de 12 criteris establerts. Aquest Codi             

l’assumeixen els professionals i editors de la comunicació a Catalunya com a            

“expressió de la voluntat de defensar uns mitjans de comunicació lliures i            

responsables en el marc d’una societat plural i democràtica” (2016: 2). 

Tant el Codi Deontològic Europeu, com l’Espanyol i el Català, es troben vigents en              

l’actualitat, i s’han adaptat als canvis tecnològics que han protagonitzat a les            

societats modernes les últimes dues dècades. La FAPE (2017), en una Assemblea            

Ordinària celebrada a Mèrida l’any 2017, va actualitzar el seu Codi Deontològic,            

matisant que tots els principis i normes presents en aquest també s’haurien            

d’aplicar en aquells casos en els quals els periodistes actuessin “com a tals a              
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través de modalitats digitals o d’altres sistemes tecnològics de comunicació o           

informació sota qualsevol format”. Pel que fa al Català, el Col·legi de Periodistes             

(2016) afegeix, en la seva última versió, un annex amb la seva recomanació sobre              

Internet. En aquesta, aborda dos aspectes: 

- La responsabilitat editorial per part de les pàgines “que siguin la versió            

electrònica de publicacions preexistents en altres suports, o també aquelles          

que, nascudes a la xarxa, tinguin una capçalera i uns continguts que les             

facin ser percebudes com a publicacions informatives” (9). També s’inclou,          

dins d’aquest punt, als periodistes amb blocs personals o amb una           

participació en les xarxes socials “des d’un rol de caràcter explícitament           

professional” (9). 

- La transparència i rigor en aquestes pàgines web, distingint entre informació,           

opinió i publicitat; la datació de les informacions i la correcta referenciació            

dels enllaços “per tal d’orientar els destinataris i mantenir contextualitzades          

les dades” (9). A més, incideix en acabar amb l’ús de la immediatesa com a               

excusa per obviar la utilització de fonts fiables o la contrastació de dades,             

com també amb les informacions difoses per xarxes socials que propaguen           

“rumors infundats o judicis de valor injuriosos” (9).  

Podem observar com les referències a Internet dins d’aquests Codis          

Deontològiques són mínimes. Masip, Micó i Ruiz (2007) afirmen que aquest fet es             

repeteix a molts dels Codis Deontològics defensats pels mitjans estatals, i ho            

atribueixen a l’antiguitat d’aquests, ja que molts són anteriors a l’any 2000, “any en              

què la xarxa va arribar massivament a les redaccions espanyoles” (521). Els autors             

rebutgen aquest silenci pel que fa a Internet. Al·leguen que aquest últim suposa             

una dificultat afegida a la informació, ja que possibilita la difusió d’informacions            

sense filtre “transmissores de mentides, banalitats i perversió” (510).  

Masip, Micó i Ruiz (2007) també assenyalen que els periodistes cada cop viuen             

sota unes condicions més precàries que els obliguen a treballar en un ambient             
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marcat per les exigències d’un mercat i el que guanyen amb els resultats. És per               

això que Internet requereix una responsabilitat compartida entre les empreses (que           

compleixin els seus codis deontològics pertinents) i les audiències. Canavilhas,          

Masip, Micó i Ruiz (2008), citant a Singer (2006), expressen que els principis ètics              

que han de guiar als professionals del periodisme en l’era d’Internet són els             

mateixos que habitaven abans de la seva aparició, amb la petita diferència que             

sobre el periodista actual recau la responsabilitat i l’autenticitat que tradicionalment           

han pertangut a les organitzacions. “La responsabilitat ètica personal adquireix un           

major pes. (...) El professional troba a Internet eines que li possibiliten manifestar el              

seu compromís personal amb la veritat i la responsabilitat ètica”. 

Díaz i Segado (2014), per la seva banda, no es mostren tan optimistes i denuncien               

que la majoria dels codis deontològics dels estats europeus s’haurien d’adaptar al            

ritme canviant de la comunicació, així com “actualitzar els continguts i el            

funcionament dels diferents mecanismes d'autoregulació en aquesta nova realitat”.         

A més, els autors destaquen la importància de revisar el Codi Deontològic Europeu             

per tal que els països que conformen l’organització en prenguin exemple i facin una              

revisió dels seus. 

2.3. L'objectivitat i imparcialitat periodístiques 

Hem pogut observar com, d’una manera o d’una altra, els codis deontològics            

mencionats anteriorment apel·len a principis ètics en què han de basar la seva             

feina els professionals de la comunicació com a servidors de la societat en el seu               

conjunt. 

Hem pogut observar, també, com el Codi Deontològic Europeu posa l’accent en la             

distinció obligada entre notícies i opinions, defensant que l’emissió de notícies ha            

de fer-se “amb veracitat, a través de les activitats verificadores i comprovadores            

oportunes i amb imparcialitat en l’exposició, descripció i narració dels mateixos”           

(Núñez, 1993: 1). 
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Per tant, aquest principi treballa des de la premissa que el periodisme ha de              

funcionar sota una imparcialitat impenetrable. Luka Brajnovic defensa l’existència         

de la imparcialitat o, amb altres paraules, de l’absoluta objectivitat, quan la            

informació parteix “d’un coneixement exacte i cert, d’una reflexió conscient i d’una            

rectitud irreprotxable d’intencions” (Restrepo, 2001: 3). L’autor dóna per fet que el            

periodisme pot fer costat a la seva realitat interior en el moment en el qual               

s’enfronta a la realitat exterior de la qual informa. Això ha suposat un problema per               

a molts comunicadors, puix que com a éssers humans comptem amb veritats            

diferents que es basen en els criteris, educació rebuda i punts de vista de cadascú.  

Segons Videla (2002), els periodistes corren el perill de “deixar-se portar           

excessivament per les conviccions pròpies, per les simpaties o antipaties i per            

l’estat d’ànim personal, en obert xoc amb la realitat, de tal manera que perdi el               

sentit de la imparcialitat informativa, és a dir, de l’objectivitat necessària per            

desentranyar una notícia” (246). Així mateix, no només els trets personals           

característics de cada professional defineixen la línia que seguiran les seves           

publicacions. La línia editorial del mitjà en el qual treballa, així com les             

característiques tècniques d’aquest, també enquadren i limiten el discurs i el diàleg            

dels periodistes. I, en els últims temps, també la necessitat de generar impacte amb              

el treball, i la sobreexigència per part de l’audiència (San Martín, 2008). En la              

mateixa línia, Canel i Sánchez-Aranda (1999) afirmen que el periodista enquadra la            

realitat que narra, i en aquest enquadrament es projecten els elements personals            

del periodista i organitzacionals de la redacció per la qual treballa. 

Basar un discurs en la total objectivitat de qui l’empra, per tant, resulta un fita               

gairebé impossible d’assolir, doncs ser objectiu, segons la RAE, equival a actuar            

amb independència de la pròpia manera de pensar o sentir, i la realitat que              

s’explica a través del periodisme és vista des dels ulls dels individus i amb les               

seves particulars percepcions. Per consegüent, aquesta realitat serà plasmada en          

els mitjans de comunicació, i rebuda per la societat amb el punt de vista de qui ho                 

comparteix. Ara bé, encara que, com hem vist anteriorment, alguns autors facin de             
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les paraules imparcialitat i objectivitat una sola, la distinció entre aquestes és            

possible i, fins i tot, necessària. González (2017) defensa que el terme imparcialitat             

implica “no contaminar la informació amb perjudicis propis, mentre que objectivitat           

advoca per centrar la notícia en els fets i no en els sentiments de qui la comunica”                 

(p.2).  

Amb el precedent de què no és possible comunicar sense deixar la firma personal              

de l’autor (i que, per tant, no existeix objectivitat periodística possible), acceptem,            

però, que sí que és de lliure elecció decidir com gastar aquesta firma, tenint en               

compte, a més, que el periodista es fa responsable d’allò que s’ha escrit. I aquí és                

quan intervé un tercer concepte: la neutralitat . La RAE defineix la paraula            3

“neutralitat” com a qualitat de “neutral” que, alhora, és definit com a descripció de              

qui no participa en cap de les opcions del conflicte. En el camp periodístic,              

González (2017) introdueix el concepte de neutralitat periodística com a falta de            

posicionament propi, és a dir, una presa de distància per part del periodista de la               

notícia sobre la qual informa. D’aquesta manera, renuncia a adoptar la visió d’una             

de les parts en conflicte com a pròpia. Per tant, el professional assumeix el seu               

punt de vista però el fa a un costat per no danyar les informacions. 

També es pot donar el cas, però, que el professional se senti allunyat de la línia                

editorial del mitjà en el qual treballa i hagi d'adoptar postures més o menys              

maquillades per no entrar en conflicte amb aquest. En altres paraules, el periodista             

que dóna importància a transmetre valors i a influir en el públic es veu condicionat               

per la línia editorial del mitjà (Hernández, 2004).  

2.4. De neutralitat a sensacionalisme: l’infoentreteniment en premsa       

esportiva 

En el moment en què es va constituir la premsa professional, durant l'últim terç del               

segle XIX i principis del XX, el periodisme va assumir la seva missió d’informar del               

3 Strachey introdueix aquest terme en la seva traducció d’Indifferenz, de Sigmund Freud, per                           
Neutrality. L’obra entén la neutralitat com a “fredor, posició objectivant, desinterès” (Ormart, 2015:                         
137). 
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que succeïa sense interpretar ni indicar al lector què havia de pensar, casant,             

d’aquesta manera, la seva professió amb la idea de neutralitat (San Martín, 2008). 

Aquesta percepció positivista de la professió es manté fins avui dia, visible en             

alguns mitjans de comunicació neoliberals espanyols a partir d’un discurs de           

neutralitat que inicien des dels noms de les seves capçaleres: El Imparcial,            

Informaciones, ABC, La Nación, El Nacional, El Mundo, El Universal, El País o La              

Razón . Tots aquests mitjans, batejats amb noms asèptics i neutrals, tracten de            

plasmar una absència de posicionament cap a un determinat àmbit. Aquest discurs            

se sustenta en els seus continguts, com a estratègia davant l’audiència de            

dissimular qualsevol mena d’intencionalitat, amb l’objectiu final de generar una          

conclusió i posicionament ideològic determinats en el lector, i que aquest, alhora,            

ho percebi com a resultat de la seva capacitat deductiva i no del dirigisme que               

practica el mitjà de comunicació en qüestió (Serrano, 2010). Però la línia editorial             

dels mitjans està present en aquests i en el nostre imaginari, com a audiència,              

associem una capçalera amb un posicionament determinat. En el cas de les            

capçaleres electròniques, el posicionament està supeditat a les seves versions          

tradicionals. I l’audiència escull els mitjans partint d’aquest criteri i obviant el grau             

de qualitat d’aquests (Gutiérrez, 2012). 

La concepció ideal de com ha de ser la premsa, en primera instància, persegueix              

fer ús de la màxima neutralitat possible fent ús de la piràmide invertida i evitant               

qualsevol intent d’atracció de l’audiència en fomentar un posicionament determinat          

per part dels diferents mitjans. En el moment en què es perd aquesta neutralitat, el               

periodisme deixa de ser informatiu. És aquí quan apareix un nou concepte, que             

descriu un periodisme que prioritza audiència per sobre d’informació: el          

sensacionalisme. Redondo (2011) cita la definició d’aquest concepte de H. de la            

Mota (1988) que, al seu temps, es basa en la de la RAE, com a “tendència a                 

produir sensació, emoció en l’ànim de l’audiència, amb notícies, successos, etc. als            

que se li dóna una importància que no li correspon” (130). I matisa Redondo:              

“suposa una alteració en la jerarquia de valor dels assumptes noticiosos, atorgant            
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major consideració a aquells susceptibles de guanyar una major impressió i no a             

aquells de major interès objectiu” (130).  

La premsa sensacionalista té com a fita arribar a un públic més ampli a través de la                 

utilització “d’un llenguatge més clar i pla que arribi a la massa i provocant              

deliberadament el morb” (Gómez, 2013: 4). Tradicionalment s’ha mantingut la          

distinció entre premsa seriosa i premsa sensacionalista, com dos models          

“enfrontats i antagònics” de fer periodisme. En el primer recauria la responsabilitat            

d’informar i es dirigiria a un ciutadà culte, mentre que l’altre, centrat en             

l’entreteniment, emfatitzaria en els assumptes més banals per “complaure a un           

públic poc exigent” (Redondo, 2012: 236). La realitat, però, dista molt d’aquestes            

dues concepcions. Tal com cita Saad (2011), durant un parlament davant dels            

membres de la Societat Interamericana de Premsa, Vargas Llosa va argumentar           

que cada cop resulta més complicat discernir entre el periodisme seriós i el             

sensacionalisme, a més de criticar les publicacions que es dediquen a entretenir            

informant.  

Un dels casos on s’aprecia aquesta transició de la informació cap al            

sensacionalisme és en premsa esportiva. Per explicar aquest fet, Redondo (2011)           

es remunta fins al segle XIX, quan les grans ciutats, com Nova York, acullen la               

revolució industrial que, alhora, fa néixer un nou mercat lector entre les classes             

populars “gràcies a la reducció de l'analfabetisme i la millora en la qualitat de vida”               

(82). La classe mitjana, senyala Redondo, compta amb els recursos suficients per            

reservar uns pocs al periòdic que, alhora, els satisfà la seva necessitat de distracció              

i “d’emulació de les classes superiors” (82). Durant els anteriors segles, la premsa             

era un luxe de pocs: només les classes socials més altes hi tenien accés. A               

l’aparició de la industrialització i d’un públic cada cop més elevat, l’acompanyen les             

innovacions tecnològiques i la rebaixa i millora de les tècniques de producció de             

premsa en paper. “Existeix un públic a qui satisfer”, afegeix Redondo (83).  
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L’autora apunta que aquest nou periodisme se sosté per la importància que            

l’audiència l’atorgui, és a dir, les capçaleres viuen gràcies a l’èxit que tinguin entre              

el públic que les consumeix. Els mitjans estudien les seves audiències i la demanda              

d’aquestes per oferir el producte correcte i arribar a l’audiència més gran possible. I              

s’adonen que és necessari crear continguts més lleugers que generin més interès            

entre els consumidors. Com es veurà més endavant, aquest fet s’ha accentuat amb             

l’aparició de les xarxes socials en els mitjans de comunicació. 

Remuntant-nos novament a la revolució de la premsa, impulsada per la           

industrialització que, alhora, li propicia una major comercialització, Redondo (2011)          

assenyala que les empreses pioneres s’adapten als interessos dels seus          

consumidors, que busquen notícies locals i successos, però també diversió.          

D’aquesta manera, s’introdueix la informació esportiva en aquestes capçaleres.  

Aquest estudi de l’audiència s’ha mantingut al llarg dels anys. Les empreses            

periodístiques audiovisuals comproven, per exemple, com “un programa de ciència          

o un bon reportatge res poden fer contra la retransmissió d’un partit de futbol”              

(Redondo, 2011: 66). En veure això, aquestes empreses augmenten el nombre de            

continguts esportius en els seus mitjans. Segons Gómez (2013), les tècniques           

sensacionalistes són freqüents, en la informació esportiva, “amb l’objectiu d'atreure          

l’atenció del lector i, per consegüent, d’augmentar les tirades dels periòdics, tot i             

estar sancionades en els codis deontològics de la professió periodística” (3). I            

afegeix: “l’espectacularització dels continguts com a reclam per al lector es           

produeix en el marc d'allò que es coneix com a infoentreteniment, introduint            

continguts secundaris en la informació esportiva i fent prevaldre aquests davant als            

estrictament esportius” (3).  

Als mitjans de comunicació esportius, per tant, preval la praxi sensacionalista per            

sobre de la defensada pels codis deontològics. Hi ha una tendència creixent, dins             

d’aquesta branca del periodisme, de concebre i tractar la notícia esportiva com una             

modalitat específica del món de l’espectacle, fent ús de formats “pseudo           
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periodístics” i prenent fórmules d’altres àmbits de l’actualitat que contaminen els           

gèneres informatius tradicionals (Durán, 1996, p.107. Citat per Rojas, 2012).          

Domínguez (2009) afirma que el periodisme esportiu és un espectacle planejat i            

molt ben estructurat, que requereix alguna cosa més que l’oportunitat i precisió de             

les seves dades. “Recorre al dramatisme, a l’exaltació de l’inusual, al públic mateix             

com a concursant, o a qualsevol dispositiu d’espectacularització ” (p.9).  4

La informació, en aquest escenari, com explica Gómez (2013) citant a Molina            

(2005, p. 189) passa a ser considerada com a mercaderia i els criteris tradicionals              

de verificació o autenticitat passen a un segon pla. Quan l’espectacle prima per             

sobre del discurs merament informatiu, es dóna una desvinculació entre el           

significant i el significat (referent a la concepció primària de premsa esportiva com a              

informativa) i els aspectes secundaris de la informació esdevenen aspectes          

noticiosos, deixant en segon pla la notícia estrictament esportiva. “El que és banal             

adquireix, per tant, una sobredimensió. El negoci prima sobre la informació” (p.9).            

Un dels exemples més clars que demostren l’atenció desmesurada de la premsa            

esportiva cap a la dimensió tràgica i sensacionalista, assenyalen els autors           

Marcellini, De Leseleuc i Pappous (2009), és la representació dels esportistes amb            

discapacitat, fent prevaldre el vessant tràgic de la seva discapacitat per sobre del             

seu rendiment esportiu. I ho exemplifiquen amb el cas d’una entrevista a un             

esportista paralímpic grec que va declarar, molest, que no volia que li preguntessin             

sobre l’accident que havia tingut, sinó sobre la seva carrera com a esportista d'elit. 

Alcoba (2005) situa l’origen de l’espectacularització en el creixement progressiu de           

la popularitat de l’esport, al llarg de la història, que va portar als polítics a aprofitar                

l’oportunitat de donar al poble un entreteniment. D’aquesta manera, l’esport és           

concebut, avui en dia, com una activitat que, en desenvolupar-se de forma            

voluntària, permet evadir-se dels problemes quotidians i, alhora, genera un interès           

assimilat al provocat per l’espectacle. 

4 Aquest últim terme pertany a Ignacio Ramonet, que el defineix com a “resultat d’una exacta                              
dosificació de tensions, de drames, d’esperances i de consols” (Domínguez, 2009: 15) 
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2.5. L’aparició de les xarxes socials en els mitjans esportius:         

l’increment del fenomen fàndom 

Molts teòrics apunten, per tant, que la pràctica informativa en el gènere periodístic             

esportiu deixa, si més no, molt a desitjar. En línia amb el discurs dels autors               

Gómez, Domínguez, Marcellini, De Leseleuc, Pappous i Alcoba, gran part dels           

continguts que es comparteixen s’allunyen de la neutralitat periodística, en la seva            

lluita per aconseguir la màxima audiència possible. Això es pot apreciar,           

principalment, per dos aspectes relacionats entre si. Alcoba (2005) ho relaciona, en            

part, amb el fet que els esportistes en els quals se centren les peces acostumen a                

ser figures dotades de popularitat o fama, amb cert atractiu social, vistes com a              

referents per la ciutadania. Segons l’autor, la població els fa els seus herois que              

realitzen grans sacrificis per l’esport que practiquen, però que també tenen una vida             

idíl·lica allunyada de la realitat de la majoria dels seus seguidors, basada en la              

possessió d’automòbils i habitatges de luxe o relacions sentimentals amb models o            

persones d’influència. Sembla que la societat somia amb el fet de portar una vida              

similar a la d’aquests professionals i desitja seguir tots els seus passos fins a fer-los               

seus.  

Els mitjans de comunicació esportius aprofiten aquest fanatisme com a via           

d’increment de consum de les seves plataformes, com detalla Alcoba, centrant           

moltes de les seves publicacions en els detalls de la vida privada dels esportistes              

per sobre de l’exaltació dels seus èxits professionals o de les informacions que             

afecten la seva carrera en específic. Podem observar com el diari esportiu Marca ,             5

per exemple, publicava el 15 d’abril de 2020 una notícia sobre la parella de              

Cristiano Ronaldo, amb el titular “Georgina Rodríguez, en bikini, te invita a hacer             

con ella un bizcocho sin azúcar”. Un altre exemple seria la publicació per part de               

Mundo Deportivo d’un article titulat “Así es el impresionante yate de lujo de Rafa              6

5 Marca, 15 d’abril de 2020. Georgina Rodríguez, en bikini, te invita a hacer con ella un bizcocho sin 
azúcar. Recuperat de https://www.marca.com/buzz/2020/04/16/5e982e62e2704ea7b88b4591.html  
6 Mundo Deportivo, 22 de juliol de 2019. Así es el impresionante yate de lujo de Rafa Nadal.                                   
Recuperat de   
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Nadal”. Ambdós casos s’allunyen de qualsevol mena d’informació esportiva i es           

relacionen, directament, amb la vida privada de dos esportistes d’elit. 
Els usuaris, per tant, es nodreixen dels mitjans de comunicació per accedir a tota              

aquesta informació banal que els interessa. Amb l’aparició de les xarxes socials, tal             

com detalla Muerza (2018) i seguint les seves paraules amb Casais (2015), han             

nascut noves formes de mantenir el contacte entre consumidors i mitjans. Si abans             

era unidireccional, amb un missatge emès pel comunicador i una resposta de            

l’audiència pràcticament nul·la, amb l’aparició de la tecnologia digital i la irrupció de             

plataformes com Twitter, Facebook o Instagram, la interactivitat “ha variat fins al            

punt que la relació mitjà-oient ha passat a ser bidireccional gràcies a la             

immediatesa que proporcionen aquestes xarxes socials” (786). Els autors centren          

la seva teoria en ràdio, que, alhora, és aplicable per a la resta de plataformes               

comunicatives.  

Tots els detalls de la vida privada dels esportistes, dels quals en feia menció              

Alcoba, ara es difonen a través de les xarxes socials amb una velocitat afegida              

gràcies a l’avanç que suposen aquestes noves tecnologies. Els mateixos          

esportistes són usuaris d’aquestes xarxes socials i són ells qui comparteixen           

aquests detalls a través de publicacions, a les quals tenen accés tots els usuaris              

(des de particulars fins als corresponents als mitjans de comunicació), i que            

posteriorment, els mitjans de comunicació difonen entre el públic. Un cas molt clar             

és el jugador del primer equip del Futbol Club Barcelona de Bàsquet, Ante Tomic.              

El pivot titular del club català es va obrir un perfil a Twitter a finals de març i la                   7

majoria de publicacions que comparteix són retrats del dia a dia amb la seva família               

https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20190722/463598175584/asi-es-el-impresionante-n
uevo-yate-de-lujo-de-rafa-nadal-tenista.html  
7 Perfil de Twitter del jugador Ante Tomic. Recuperat de https://twitter.com/AnteTomic404 
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durant el confinament nacional . Una de les publicacions consistia en dues           8 9

fotografies d’ell muntant un cavallet de pintura per a la seva filla. Així ho              

especificava: “Ayer encontré algunas piezas de madera, así que hicimos un puesto            

de pintura para Bela”. El seu company d’equip, Alex Abrines, contestava a la             

publicació amb “escúchame Ante, necesito una cuna, un colecho y un carrito de             

bebé. Gracias”. Així, és el mateix jugador qui es dirigeix als seus seguidors per              

exposar detalls de la seva vida privada. I els seguidors, gràcies a l’estructura de les               

xarxes socials, poden interactuar directament amb ell. La capçalera esportiva          

Mundo Deportivo, per la seva banda, va aprofitar la publicació del jugador per             

escriure un article sota el títol “La imperdible respuesta de Alex Abrines a Ante              10

Tomic en Twitter”. En aquest, no només donava detalls de la interacció entre els              

dos jugadors, sinó que enllaçava, directament, la publicació del jugador. D’aquesta           

manera, a través del seu mitjà de comunicació, els lectors podien accedir a             

aquesta. 

Els mitjans de comunicació, i concretament els especialitzats en premsa esportiva,           

s’han anat adaptant, doncs, a la nova forma de consumir de les persones, obrint en               

primer lloc pàgines web, amb una presència cada cop major per, més endavant,             

encetar una presència, també, a les xarxes socials (Herrero i Iglesias, 2016).            

Herrero i Iglesias destaquen, a més, el pas de les webs tradicionals, amb un usuari               

passiu que rebia informació o la publicava “sense moltes possibilitats d’interacció, a            

les noves webs 2.0, espais que ofereixen la possibilitat d’interactuar amb la resta             

d’usuaris o aportar contingut que enriqueixi la navegació” (41).  

8 L’Estat Espanyol declara l’Estat d’Alarma el 14 de març de 2020, a causa de la pandèmia                                 
provocada per la COVID-19. Aquesta obliga la població a confinar-se en els seus domicilis, amb                             
l’objectiu de controlar la malaltia i reduir els contagis.   
9 Ante Tomic, a Twitter, 4 d’abril de 2020: “Ayer encontré algunas piezas de madera, así que hicimos                                   
un puesto de pintura para Bela” Recuperat de               
https://twitter.com/AnteTomic404/status/1246458825114353665 
10 Mundo Deportivo, 5 d’abril de 2020. La imperdible respuesta de Alex Abrines a Ante Tomic en                                 
Twitter. Recuperat de     
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20200405/48312579587/abrines-tomic-twitter.html 
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Pel que fa a les xarxes socials i la seva relació amb els mitjans de comunicació,                

Ambdós autors concreten: “Són una gran pantalla on mostrar tot el que poden oferir              

i connectar amb les seves audiències. (...) A Espanya, des de l’any 2009, els              

mitjans de comunicació van començar a utilitzar aquestes webs com a eina de             

connexió amb els usuaris” (43).  

En la mateixa línia, Kennett (2004) afirma que els mitjans de comunicació actuals             

fan possible “establir comunicació amb els fans i els consumidors” (26). I, fixant la              

mirada en les capçaleres de premsa esportiva, Herrero i Iglesias conclouen que            

aquestes “enfoquen gran part de la seva feina a les xarxes socials amb la finalitat               

de buscar noves formes d’interacció, fidelitzar als seus oients a més d’atraure a             

nous i desenvolupar un major feedback amb aquests” (55). Rojo (2007), per la seva              

banda, i recolzant-se en l’argumentari de Lozano i Martín (2002), defensa que            

l’escenari altament competitiu en el qual es troben els mitjans de comunicació            

actualment, centrat en les versions digitals d’aquests, els obliga a establir un fort             

compromís amb l’usuari, així com vincles que garanteixin la satisfacció d’aquest. I,            

a més de les xarxes socials, també apareixen altres canals de distribució de             

continguts, com explica Rojo (2011), citant a Velásquez (2003), amb els quals els             

mitjans “donen un pas més per atendre i escoltar els usuaris i interactuar amb ells a                

temps real” (313). 

2.6. Les afinitats en premsa esportiva: l’audiència selectiva 

Els esportistes esdevenen, d’aquesta manera, productes que els mitjans es          

dediquen a vendre de cara al públic. Seguint aquesta línia, Gómez (2013), citant a              

Hernández (2003), relaciona el llenguatge emprat pels mitjans esportius amb el           

publicitari, com a vehicle d’exaltació del producte. L’estudi del producte permet als            

diferents mitjans especialitzats conèixer la demanda del públic i, així, seleccionar           

quines de les informacions són punts àlgids d’interès. Rojas i Marín (2016)            

afegeixen que les empreses periodístiques estudien les necessitats informatives         

reals de l’audiència per, després, aplicar una solució que les cobreixi “de la manera              
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més original, atractiva i solvent que sigui possible” (4). I afegeixen: “Es creen             

continguts d’interès per a un públic definit” (12). 

Heus aquí quan entra en joc el següent aspecte a tenir en compte: la              

caracterització selectiva dels mitjans esportius. Les diferents audiències de la          

premsa esportiva tenen interessos molt específics (Domínguez, 2009). Aquests van          

d’acord amb les seves respectives afinitats, emocions i identitat. L’autor, citant a            

Sunkel (2002), destaca que en el periodisme esportiu, associat amb les modalitats            

sensacionalistes, l’objectiu no és un altre que aconseguir un relat capaç           

d’impressionar emocionalment.  

L’esport, puntualitzen Juncà, Lagardera i Puig (2001), no és altra cosa que una             

“representació simbòlica que permet l’expressió emocional i hi predisposa, en una           

escala emocional molt superior a la resta de la vida quotidiana” (75). Emocions com              

l’alegria pel triomf, orgull i satisfacció, així com la tristesa o la por a la derrota,                

generen una tensió emocional, d’acord amb el que expliquen els autors, per part             

d’esportistes i aficionats, que posteriorment queda reflectida als mitjans de          

comunicació esportius. Rojo (2011), recolzant-se en paraules de López (2005),          

defensa que els consumidors de premsa esportiva digital permeten “augmentar els           

atributs intangibles i emocionals associats al producte informatiu” (315). L’autor, a           

més, assenyala que les audiències en línia estan fortament amb aquelles marques            

amb les quals comparteixen afinitats. 

Els mitjans, per la seva banda, en conèixer el seu públic, se senten amb el poder                

de posicionar el seu discurs d’acord amb l’afinitat majoritària de la seva audiència             

en qüestió en relació amb una associació esportiva o un esportista concret. Rojo             

(2011) ho descriu com a una “diferenciació del producte informatiu” (315).           

L’audiència, alhora, és selectiva amb els continguts que escull consumir, ja que            

busca satisfer la seva necessitat d’entreteniment. Amb la presència de les xarxes            

socials, com hem pogut observar anteriorment, els mitjans de comunicació          

aprofiten les pinzellades que difonen els esportistes sobre la seva carrera esportiva            
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com també sobre la seva vida privada per cridar l’atenció de l’audiència a través de               

l’entreteniment. Els continguts que comparteixen realcen als ídols de l’audiència          

concreta d’aquell mitjà: MARCA destacava, a 15 de maig de 2020, un vídeo             11

publicat a Instagram pel futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, tocant el piano.             

Aquest mitjà de comunicació ha estat històricament relacionat, per part de           

l’imaginari col·lectiu, amb el Real Madrid. Paral·lelament, si ens remuntem a           

l’exemple d’Ante Tomic a Twitter i la publicació posterior de Mundo Deportivo            

parlant-ne, podem observar com és, precisament, una capçalera esportiva         

relacionada amb el Futbol Club Barcelona la que decideix exaltar el comportament            

de dos jugadors procedents d’aquest club. 

Això convida al públic a rebutjar tota informació que no recolzi els quefers dels seus               

ídols esportius, o que generi un sentiment d’oposició cap aquests. Per altra banda,             

quan consumeix els portals d’acord amb les seves afinitats, fa d’aquests els            

transmissors de la veritat absoluta: Els autors Gallardo, Gallardo, Gallego,          

González i Jorquera (2018) apunten que els mitjans de comunicació esportius           

fomenten el fanatisme del seu públic, puix aquest, en consumir només aquella            

informació amb la qual s’identifica, es troba, alhora, amb altres persones,           

procedents de diferents llocs o amb amplis rangs d’edat, que comparteixen afinitats            

i interessos. D’aquesta manera, neix un sentiment d’empatia entre el públic, alhora            

que es generen vincles que els permeten tractar temes relacionats amb els seus             

gustos comuns. 

2.7. Epíleg 

El periodisme esportiu, per tant, s’engloba dins dels marcs de la premsa            

informativa. Sobre el paper, ha de complir amb el codi deontològic que el regula              

dins de la regió en la qual treballa. La realitat, però, demostra que en moltes               

ocasions no se segueixen els paràmetres ètics recollits en aquests codis i, en             

conseqüència, es produeix un deteriorament en qualitat dels continguts. Amb          

11 Marca TV, 5 de maig de 2020. Sergio Ramos se atreve... ¡con el piano!. Recuperat de                                 
https://videos.marca.com/v/0_9lfxjofl-sergio-ramos-se-atreve-con-el-piano?count=0 
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aquest raonament, Rojas (2016) introdueix el concepte de “bufandisme”, en qualitat           

de substitut del periodisme. “Alguns periodistes no dubten en prendre partit i            

manifestar de forma obertament parcial quines són les seves preferències          

esportives en l’acompliment de la seva missió d’informar” (55). Rojas, a més,            

destaca que el periodisme esportiu, si practica aquesta mala praxi (en           

descontextualitzar les informacions, magnificar les declaracions dels protagonistes,        

privar de nous enfocaments a les seves històries o fomentar la rumorologia), no pot              

ser considerat una àrea especialitzada.  
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3. HIPÒTESI I PREGUNTES DE RECERCA 

Aquest treball de recerca es planteja aprofundir en la cobertura mediàtica d’un            

esdeveniment esportiu per a determinar si el seu tractament es veu condicionat per             

l’afinitat dels mitjans que difonen aquelles informacions cap a un club en concret. La              

investigació que sosté aquest TFG de recerca sorgeix a partir del plantejament de la              

següent hipòtesi: 

Els mitjans de comunicació esportius vigents actualment, a l’hora d’informar,          

es regeixen per les seves afinitats cap als clubs sobre els quals informen.             

Com a resultat, el tractament varia segons si compten amb una simpatia            

esportiva o una altra. 

 

A partir de la hipòtesi plantejada, la investigació s’ha desenvolupat entorn dels            

següents interrogants: 

- El nombre de peces publicades sobre el fitxatge és major en aquells mitjans             

lligats per afinitat, segons l’imaginari col·lectiu, amb el Futbol Club Barcelona? 

- Els mitjans que l’imaginari col·lectiu associa amb el Real Madrid destaquen           

més el passat madridista del jugador respecte als restants? Varia, també, el            

tractament en les fotografies i vídeos utilitzats?  

- Les capçaleres identificades a les quals se’ls associa una afinitat amb el            

Futbol Club Barcelona, parlen millor del fitxatge que aquelles que, per contra,            

es perceben com afines al Real Madrid? (entenent-se millor com a un            

enfocament més positiu)?  

- Quina importància li donen els quatre mitjans a l'absència del jugador al            

Mundial de bàsquet (amb la Selecció Espanyola)? Es pot relacionar amb el            

fitxatge? 

25 



Per a donar resposta, es treballarà amb els quatre mitjans de comunicació digitals             

especialitzats en premsa esportiva més llegits a Espanya , en aquest ordre: Marca,            12

AS, Mundo Deportivo i Sport, i s’analitzarà la cobertura del fitxatge del jugador de              

bàsquet Nikola Mirotic per part del Futbol Club Barcelona que es va oficialitzar             

durant el mes de juliol de 2019. Tal com s’ha explicat a la justificació del treball,                

l’imaginari col·lectiu associa els dos primers diaris amb el Real Madrid, club on es va               

formar el protagonista de la recerca, i els dos últims amb el Futbol Club Barcelona,               

club que el fitxa. Per la seva banda, els dos primers tendeixen a posar èmfasi en les                 

activitats del club madridista, i els dos últims, en les del club blaugrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’anàlisi de l’Associació per a la Investigació de Mitjans 
de Comunicació (AIMC), que recull les dades de visitants únics als portals d’Internet més visitats els 
últims trenta dies. http://internet.aimc.es/index.html#/main/sitiosinternet 
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4. METODOLOGIA 

Com s’ha pogut observar en l’apartat anterior, el present treball es regeix d’una             

hipòtesi que, a partir del resultat d’una anàlisi rigorosa, explicada a continuació, es             

veurà verificada o, per contra, refutada. L’anàlisi aportarà unes conclusions          

concretes que giren al voltant del tema del treball en qüestió: la cobertura mediàtica              

per part dels quatre mitjans escrits esportius líders a Espanya, en les seves             

plataformes digitals, del fitxatge de Nikola Mirotic per part del Futbol Club Barcelona.             

El mètode utilitzat per a comprovar si la hipòtesi es compleix o, per contra, es refuta,                

serà quantitatiu, amb uns matisos qualitatius que explicaré a continuació.  

Es durà a terme una anàlisi comparativa de la cobertura mediàtica del fitxatge de              

l’actual jugador del FC Barcelona durant el mes de juliol de 2019, període de temps               

que cobreix el mercat de fitxatges des del seu inici l’1 de juliol, per part dels quatre                 

mitjans escrits esportius Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport. La investigació, a més,             

recull tres dies extres (28, 29 i 30 de juny de 2019), ja que el dia 28 de juny el diari                     

Sport donava l’exclusiva del fitxatge de Nikola Mirotic, fet interessant per encetar            

l’anàlisi de la cobertura d’aquest moviment. L’anàlisi es limitarà a l’entorn digital.            

Amb aquesta investigació es pretén esbrinar si els mitjans de comunicació esportius            

afaiçonen les seves informacions a partir de les afinitats que els caracteritzen.  

Per a dur a terme la comparació, s’analitzaran totes les peces publicades per             

cadascun dels quatre mitjans en el període de temps escollit (28 de juny de 2019 -                

31 de juliol de 2019), en les quals el jugador pel qual es basa el present treball,                 

Nikola Mirotic, sigui protagonista. A més, també es comptabilitzaran les peces           

informatives on, tot i no ser el protagonista, es faci menció al jugador, de forma               

directa o indirecta. 

L’anàlisi començarà per comprovar les peces que publica cada mitjà cada dia. Hi ha              

dies que tots publiquen més d’una i, en canvi, d’altres que només publica un, o que                

cap d’ells ho fa. L’anàlisi es dividirà, principalment, en dues parts, sota el títol              
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‘aspecte formal’ i ‘aspecte contingut’. Cadascun d’aquests apartats comptarà amb          

les seves pròpies variables: 

- Aspecte formal. Aquesta part de l’anàlisi treballa amb les següents variables: 

Dia de publicació  

Dia d’actualització  

Hora d’actualització  

Titular  

Avanttítol / subtítol  

Tipus de peça   
analitzada 

TEXT INFORMATIU / TEXT D’OPINIÓ / ALTRES (en cas de marcar la            
casella ‘altres’, s’especificarà de quin tipus de peça es tracta) 

Foto  SI / NO Peu de foto (en cas que tingui) 

Vídeo  SI / NO Peu de vídeo (en cas que tingui) 

Font: elaboració pròpia 

Per començar, indicant el dia de publicació i d’actualització, així com l’hora, podrem             

observar si aquella peça s’ha reeditat posteriorment per fer correccions o bé afegir             

informació extra com enllaços a altres notícies que, en el moment de la publicació,              

no existien. Aquestes dades, junt amb el titular i l’avanttítol o subtítol de cada peça               

ens permeten classificar-les per ordre cronològic per a poder identificar-les per dia i             

hora. 

Per altra banda, el tipus de peça analitzada distingeix entre text informatiu, text             

d’opinió i altres. S’han triat aquestes tres opcions perquè els mitjans escollits            

únicament diferencien entre notícies i opinions, és a dir, classifiquen tots els seus             

textos com a ‘notícies’ i fan una distinció extra per aquells articles d’opinió. A més,               

s’afegeix l’opció ‘altres’ perquè trobem algunes peces que no s’identifiquen amb les            

dues anteriors però que són importants per a l’anàlisi, com fotogaleries o            

vídeo-notícies. Els textos informatius inclouen les notícies amb declaracions, de les           

quals, com veurem més endavant, també es recullen dades. Pel que fa a les              
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entrevistes, s’ha prescindit d’aquestes en la distinció perquè no s’ha trobat cap dels             

textos analitzats com a entrevista (únicament en alguns on es fa menció al jugador). 

Pel que fa a la foto i el vídeo, aquestes dues classificacions també ens permeten               

saber quantes peces acompanyen les seves informacions amb audiovisuals, o bé           

quantes únicament compten amb un titular, un vídeo i cap mena de text (com, per               

exemple, les vídeo notícies). Els peus de foto i de vídeo també ens serveixen per               

classificar les peces audiovisuals que es troben dins de cada peça treballada. 

L’anàlisi formal de la investigació, per tant, permet observar si les capçaleres            

escollides per a la recerca publiquen més o menys peces segons si tenen afinitat              

amb un club o amb un altre. A més, permet observar quin tipus de publicacions es                

fan respecte al jugador i veure si varien en funció del mitjà.  

- Aspecte contingut. Les variables utilitzades en aquest cas són les següents: 

Dia de publicació  

Titular  

Valor notícia FITXATGE / (*valor econòmic fitxatge) / PASSAT REAL MADRID /          

ABSÈNCIA MUNDIAL / REBUIG OFERTES NBA / ALTRES (en cas de           

marcar la casella ‘altres’, s’especificarà quin és el valor notícia en aquell            

cas) 

ANÀLISI DEL TEXT Figura parla  
positivament del  
fitxatge 

SI / NO (en cas de marcar SI, s’indicarà qui). 

Figura parla  
negativament del  
fitxatge 

SI / NO (en cas de marcar SI, s’indicarà qui). 

Expressions que  
secunden el fitxatge 

SI / NO. (en cas de marcar SI, s’especificarà         
quines). 

Expressions que  
qüestionen el  
fitxatge 

SI / NO. (en cas de marcar SI, s’especificarà         
quines). 

Referències dins del   
text a (en relació    

PASSAT NBA / PASSAT REAL MADRID / PAS        
SELECCIÓ ESPANYOLA / VIDA PERSONAL 
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amb el jugador) 

Destaca 
positivament la  
gestió del fitxatge   
per part del Futbol    
Club Barcelona 

SI / NO (en cas afirmatiu, s’indicarà com). 

Qüestiona la gestió   
del fitxatge per part    
del Futbol Club   
Barcelona 

SI / NO (en cas afirmatiu, s’indicarà com). 

Utilització d’enllaços SI / NO. En cas afirmatiu: 

Quins (especificar) 

Peces que pertanyen al mateix mitjà analitzat (SI /         
NO) 

Peces d’una procedència externa (SI / NO). En cas         
afirmatiu, s’indicarà d’on provenen. 

Vinculen a: FITXATGE / PASSAT NBA / PASSAT        
REAL MADRID / PAS SELECCIÓ ESPANYOLA /       
REBUIG D’ALTRES OFERTES / ALTRES. (en cas       
de marcar la casella ‘altres’, s’especificarà a què        
vinculen aquells enllaços. 

ANÀLISI DE LA/ES   
FOTOGRAFIA/ES 

PRÒPIA / ALIENA / SENSE ESPECIFICAR 

Autoria (especificar) 

Apareix el jugador SI / NO. En cas afirmatiu: 

IMATGE NBA / IMATGE REAL MADRID / IMATGE        
SELECCIÓ ESPANYOLA / IMATGE FCB 

Apareixen altres  
persones 

SI / NO. En cas afirmatiu: 

Especificar quina relació tenen amb el jugador 

ANÀLISI DEL/S  
VÍDEO/S 

PROPI / ALIÈ / SENSE ESPECIFICAR 

Autoria (especificar) 

Durada (especificar) 

Apareix el jugador SI / NO. En cas afirmatiu: 

APAREIX ESCENA JUGANT UN PARTIT /      
APAREIX PASSAT NBA / APAREIX PASSAT REAL       
MADRID / APAREIX PASSAT SELECCIÓ     
ESPANYOLA / APAREIX ESCENA FITXATGE     
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FUTBOL CLUB BARCELONA 

Apareixen altres  
persones 

SI / NO. En cas afirmatiu: 

Especificar quina relació tenen amb el jugador 

Font: elaboració pròpia 

En aquest cas, l’anàlisi se centra en el contingut íntegre de cada peça. Es divideix en                

text, imatge i vídeo perquè cadascuna d’aquestes variables ens dóna informació           

diferent. A més, hi ha peces que només contenen fotografies, o bé vídeos, que              

anul·len la possibilitat que es faci una anàlisi que es limiti només al text en si. 

El dia de publicació i el titular, en l’anàlisi de contingut, ens serveixen per identificar               

la peça que estem estudiant i poder classificar-les per ordre cronològic, tal com s’ha              

fet, també, en la classificació formal dels continguts.  

El valor notícia de cada peça indica el tema protagonista en aquesta. S’ha triat la               

distinció entre els valors ‘Fitxatge’, ‘Passat Real Madrid’, ‘Absència Mundial’ i ‘Rebuig            

ofertes NBA’ perquè són els temes principals sobre els quals giren les peces             

treballades. A més, s’ha afegit l’opció ‘altres’ que recull temes més enllà dels             

mencionats com per exemple l’amistat del jugador, Nikola Mirotic, amb Griezmann.           

Aquesta variable permet calcular valors com el nombre de peces que parlen del             

fitxatge o, per contra, el nombre de peces que se centren en el passat madridista del                

jugador o en el rebuig d’aquest cap a altres ofertes, a priori amb millors condicions               

econòmiques.  

Pel que fa a l’anàlisi del text, s’han triat un conjunt de variables que estudien allò que                 

destaquen els textos analitzats. Per començar, s’observarà si hi ha alguna figura que             

parli positivament del fitxatge o, per contra, que el qüestioni. En utilitzar el terme              

‘figura’ parlem de personatges importants relacionats amb el món de l’esport dels            

quals el text de la peça incorpora declaracions parlant sobre el fitxatge. Per això,              

apareix l’opció d’especificar ‘qui’. Aquesta variable és important perquè no és el            

mateix que parli positivament un exjugador del Futbol Club Barcelona, o el mateix             

Nikola Mirotic, que comptar amb un jugador del Real Madrid com a testimoni. A més,               
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a partir d’aquesta anàlisi podrem saber el nombre de peces que destaquen            

declaracions positives o que qüestionen el fitxatge. 

En la mateixa línia se situen les variables següents. És important comptabilitzar            

quantes notícies secunden el fitxatge i quantes, per contra, el qüestionen. En            

especificar com ho fan, podrem argumentar els nostres resultats i, posteriorment,           

extreure unes conclusions. Per secundar el fitxatge entenem la utilització          

d’expressions que alabin l’alt nivell esportiu del jugador o bé el que suposarà pel              

Futbol Club Barcelona el seu fitxatge (pel que fa a fer un salt de qualitat). Aquestes                

expressions inclouen declaracions de figures importants, recollides en la variable          

anterior. Per expressions que qüestionen el fitxatge, en canvi, entenem aquelles que            

destaquen factors econòmics, esportius o personals que van més enllà del discurs a             

favor del fitxatge i que inciten a dubtar sobre quant de positiu resulta aquest              

moviment esportiu. 

Les següents variables, que recullen aquelles peces que destaquen la gestió del            

fitxatge per part del Futbol Club Barcelona, són importants de cara a donar resposta              

tant a la hipòtesi com a les diferents preguntes de recerca: si de primeres              

pressuposem que un mitjà està associat, per exemple, al Futbol Club Barcelona,            

pressuposem, també, que sigui més probable que aquell mitjà alabi els moviments            

de la directiva del club mencionat.  

Per últim, també es tenen en compte els enllaços utilitzats dins del text, en tractar-se               

de peces procedents de l’entorn digital del mitjà. Es tindrà en consideració quants             

d’aquests vinculen a notícies sobre el fitxatge o, per contra, destaquen fets del             

passat del jugador. 

Pel que fa a la fotografia, s’anotarà l’autoria d’aquestes (podrem saber si els mitjans              

utilitzen fotografies pròpies, alienes o bé sense citar l’autor). En cas que aparegui el              

jugador, la situació del jugador en la fotografia (si és de quan jugava a l’NBA o al                 

Real Madrid, o bé si es tracta d’una imatge del fitxatge del Futbol Club Barcelona)               

ens donarà també informació sobre quina d’aquestes èpoques predomina en les           
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fotografies. El mateix passa amb el vídeo. A més, hi ha notícies que només compten               

amb un titular i un vídeo, i observarem si la durada varia segons el mitjà, segons el                 

tipus de notícia o segons el valor noticiós de cada peça. En el cas de les variables                 

de la fotografia i del vídeo, es podrà marcar més d’una opció, ja que hi ha peces que                  

poden tenir més d’un contingut audiovisual.  

Es pot observar, doncs, que es tracta d’una anàlisi quantitativa que incorpora            

variables qualitatives. Per exemple, es comptabilitzen les expressions positives i/o          

negatives que parlen del fitxatge, o bé s’especifiquen variables com la procedència            

de la fotografia o del vídeo o les seves respectives descripcions (en cas de tenir-ne). 

Per altra banda, com s’ha indicat anteriorment, l’anàlisi també recull aquelles peces            

on el jugador no compta amb un paper protagonista però se’l menciona. Aquestes es              

trobaran en un tercer apartat, sota el títol ‘Textos amb mencions al jugador’ que              

treballarà amb les variables indicades a continuació:  

Dia de publicació  

Titular  

Mencions (especificar)  

Font: elaboració pròpia 

A més, en aquest apartat, s’analitzarà qualitativament cas per cas, ja que pot             

haver-hi, per exemple, peces que comptin amb el nom del jugador al titular o a la                

foto que protagonitza la peça en si, i que poden ser importants per recolzar o refutar                

un argument. Per exemple, si una de les peces on es menciona al jugador apareix               

una fotografia d’aquest jugant al Real Madrid, pot estar aportant informació important            

de cara a l’argumentació. 

Totes les variables quantitatives es comptabilitzaran amb els números 1 i 0. L’1             

s’utilitzarà per afirmar la presència d’aquella variable (SI) i el 0, en canvi, per              

l’absència d’aquesta (NO). A més, hi ha casos on pot aparèixer més d’un 1 dins               

d’una unitat d’anàlisi. Per exemple, en l’anàlisi de la fotografia, si apareixen dues             
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fotografies a la peça, podem trobar una fotografia de procedència externa i l’altra que              

no especifiqui l’autor, o bé una fotografia on aparegui el jugador al Real Madrid i una                

altra que projecti una imatge de la presentació d’aquest amb el Futbol Club             

Barcelona. D’aquesta manera, podrem saber al final aspectes quantitatius com el           

nombre de peces que tenen com a valor notícia el fitxatge, o el nombre de peces                

que compten amb expressions que secunden el fitxatge, entre d’altres. El mateix            

passa amb els vídeos: podem trobar-nos que un vídeo s'emmarca dins de les             

variables ‘Escena jugant un partit’ i ‘Apareix passat NBA’.  

En el cas dels enllaços, excepcionalment, no s’indicarà amb 1 o 0, sinó amb el               

nombre exacte d’enllaços per cada variable (per exemple, si hi ha 3 enllaços que              

vinculen a ‘fitxatge’, s’indicarà amb un 3). D’aquesta manera, els resultats ens diran             

el nombre exacte d’aquests, relacionats amb les variables proposades. 

L’anàlisi es du a terme a partir de l’aplicació Full de Càlcul de Google. Les plantilles                

utilitzades per a cadascuna de les parts de la investigació es troben als annexos del               

present treball. 

4.1. Unitats d’anàlisi 

Les unitats d’anàlisi d’aquesta investigació són cadascuna de les peces publicades,           

durant període de temps pres com a referència, pels mitjans escollits que són             

analitzades per a l’obtenció de resultats. L’anàlisi principal d’aquesta investigació se           

centra en les peces que protagonitza el jugador.  

Aquestes s’han obtingut a partir de les pàgines web oficials que conformen les             

versions en línia dels quatre mitjans treballats. Les pàgines web d’aquests mitjans            

recullen els arxius de tots els seus continguts publicats fins al moment. 

Temps pres com a referència 28 de juny de 2019 - 31 de juliol de 2019           
(ambdós inclosos) - trenta-quatre dies 

Total d’unitats d’anàlisi 248 

Peces protagonitzades pel jugador 116 
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Peces on es menciona al jugador de passada 132 

Font: elaboració pròpia 

L’exposició de resultats i les conclusions posteriors es focalitzaran, per tant, en            

l’anàlisi de l’aspecte i el contingut d’un total de: 

- 25 peces del diari Marca. 

- 31 peces del diari AS. 

- 34 peces del diari Mundo Deportivo. 

- 26 peces del diari Sport.  
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5. RESULTATS 

Tal com s’ha explicat a l’apartat de la metodologia, per tal de comprovar si la hipòtesi                

del treball és certa o, per contra, refutar-la, s’ha dut a terme una anàlisi quantitativa               

que ha estudiat la cobertura mediàtica del fitxatge de Nikola Mirotic per part dels              

diaris Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport, en l’àmbit digital. L’exposició dels            

resultats es divideix, principalment, en els aspectes formals de cada unitat d’anàlisi            

protagonitzada pel jugador (aspecte formal) i l’anàlisi del contingut d’aquesta          

(aspecte contingut). A través d’aquesta exposició, podrem observar com els          

formats que utilitzen els mitjans són lleugerament diferents entre si, en variar la             

tipologia de peces, la presentació de les fotografies i/o dels vídeos que acompanyen             

els textos o en l’ús d’enllaços per enfortir les informacions, entre d’altres. 

5.1. Nombre de peces publicades 

Per començar, el nombre de peces publicades durant els trenta-quatre dies           

analitzats no varia segons si el mitjà és més afí al Futbol Club Barcelona o al Real                 

Madrid, com podem veure a continuació: 

Font: elaboració pròpia 
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Podem observar, en la Figura 1, com el diari Marca és la capçalera que compta amb                

un nombre de peces més elevat parlant de Mirotic o bé fent-ne menció (73 en total,                

el que suposa un 29,4%). Les altres tres capçaleres compten amb un nombre             

gairebé idèntic de peces que han estat analitzades. AS compta amb 58 peces             

(23,4%), Mundo Deportivo amb 58 (23,4%) i Sport amb 59 (23,8%). 

D’aquests nombres totals de peces, si distingim entre les peces en les quals el              

jugador és protagonista, i les peces on únicament se’l menciona o bé és secundari,              

trobem que els resultats tampoc varien en excés en funció del mitjà, com es pot               

percebre a la Figura 2, situada a continuació:  

 
Font: elaboració pròpia 

La Figura 2 mostra com les capçaleres AS i Mundo Deportivo publiquen, en             

l'interval de temps analitzat, més peces on Nikola Mirotic és protagonista (31 i 34,              

respectivament) que no aquelles on juga un paper secundari o bé se’l menciona per              

sobre (27 per part d’AS i 24 per part de Mundo Deportivo). Per contra, Marca i Sport                 

compten amb més peces que mencionen al jugador (48 i 33 peces, respectivament),             

o bé en les quals té una participació secundària, que peces on és protagonista (25 i                

26).  
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5.2. Anàlisi formal 

5.2.1. Tipologia de les peces 

Com hem pogut observar en l’apartat de Metodologia, la classificació per tipus de             

peça distingeix entre text informatiu, text d’opinió i altres. Els quatre mitjans            

classifiquen les seves peces en diferents seccions (bàsquet, futbol, motor…) i           

compten amb una dedicada a l’opinió. Tant la presentació dels textos informatius,            

com la dels textos d’opinió, varien segons el mitjà del qual parlem. 

Com s’ha vist en el marc teòric, els diferents codis deontològics existents            

puntualitzen en la importància de distingir entre informació i opinió. La segona,            

incorpora, de forma oberta, el punt de vista d’un periodista respecte a un tema en               

concret. Es dóna per fet que aquella peça contindrà un punt de vista. El material               

informatiu, en canvi, si segueix la teoria establerta, ha d’evitar cap mena de             

posicionament.  

La majoria de les 116 peces totals que s’han analitzat són textos informatius: 

 
Font: elaboració pròpia 
 

La Figura 3 mostra com predominen els textos informatius (75,9%) per davant            

dels textos d’opinió (4,3%) o altres tipus de peces (19,8%). En concret, únicament             
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dos dels quatre mitjans analitzats, AS i Sport, compten amb textos pertinents a la              

secció d’opinió del mitjà en qüestió. La Figura 4 recull quin és el cas de cada mitjà: 

 
Font: elaboració pròpia 

Segons la Figura 4, el nombre de textos informatius analitzats és similar en els              

quatre mitjans. En canvi, la variable ‘altres’ es repeteix, sobretot, a Mundo Deportivo,             

amb un total de 12 peces. A aquest diari el segueixen l’AS, amb 6, Marca amb 4 i                  

Sport, finalment, amb 2. 

A continuació, podem observar un titular procedent de cadascuna de les quatre            

capçaleres, classificat dins de la variable ‘text informatiu’: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 30/06/2019, 20:11h El plan Mirotic es real: en el Barça ven "opciones"          
de que salga 

AS 09/07/2019, 01:01h Ibaka, Chacho y posiblemente Mirotic, bajas para       
el Mundial 

Mundo Deportivo 11/07/2019, 16:21h El secreto del fichaje de Mirotic por el Barça es...          
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¡Ante Tomic! 

Sport 14/07/2019, 12:25h Mirotic, compromiso total con el Barça 

Font: elaboració pròpia 

Pel que fa als textos d’opinió, trobem, en total, aquests cinc titulars que             

s’emmarquen dins d’aquesta variable: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Sport 30/06/2019, 08:19h El verano increíble de Neymar... ¡y de Mirotic! 

AS 02/07/2019, 19:08h Mirotic rompe el mercado 

Sport 07/07/2019, 09:01h 'Miro', una apuesta decidida para ganar 

AS 09/07/2019, 15:46h Ibaka y Mirotic no lo sienten igual 

Sport 12/07/2019, 9:55h El nuevo Barça genera ambición y mucha ilusión 

Font: elaboració pròpia 

Les 24 peces que conformen la variable ‘altres’, per altra banda, són de diferents              

formats. Totes elles s’han classificat com a ‘altres’ perquè la variable ‘text informatiu’             

recull les unitats d’anàlisi que segueixen aquest model : Titular + Avanttítol / Subtítol             13

(en cas que en portin) + Foto / vídeo (en cas que en portin) + text. Aquesta variable                  

rep aquest nom perquè, si el mitjà no especifica el contrari, el contingut presentat en               

els textos d’aquestes peces és informatiu (és a dir, que no compta amb cap classe               

d’opinió).  

Les unitats d’anàlisi que s’emmarquen, per tant, dins la variable ‘altres’, no            

segueixen l’estructura formal proposada per als textos informatius, així com tampoc           

estan etiquetades com a peces d’opinió.  

- Marca: 

Data d’actualització Titular Tipus de peça 

13 El model de format de les peces recollides dins la variable ‘text informatiu’ és de creació pròpia, a                   
partir de la necessitat de classificar les peces segons l’estructura formal que segueixen, així com el                
seu contingut. 
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06/07/2019, 13:00h Nikola Mirotic y otros 13 jugadores que jugaron en         
el Real Madrid y en el Barcelona 

Fotogaleria 

08/07/2019, 14:33h Nikola Mirotic, nuevo jugador del Barcelona: así       
fue su presentación 

Seguiment en directe   
d’un esdeveniment 

08/07/2019, 15:21h Así fue el primer día de Mirotic en el Barça: las           
mejores imágenes de su presentación 

Fotogaleria 

08/07/2019, 16:06h Mirotic ya ejerce de azulgrana Fotogaleria 

Font: elaboració pròpia 

Les fotogaleries són un titular que introdueix un conjunt de fotografies. No es             

classifiquen com a textos informatius perquè únicament presenten un conjunt de           

fotografies presentades amb un titular.  

Pel que fa al seguiment en directe d’un esdeveniment, sí que trobem una estructura              

similar als textos informatius, però en aquest cas, el text es troba separat per franges               

horàries. No es tracta d’un article escrit a posteriori, sinó que el periodista va              

informant sobre allò que succeeix al moment (en aquest cas, de la presentació) a              

través d’aquell portal, i l’audiència ha d’anar actualitzant la pàgina web per rebre             

noves informacions instantànies.  

- AS: 

Data d’actualització Titular Tipus de peça 

02/07/2019, 13:18h Nikola Mirotic: sus mejores jugadas de la temporada Vídeo notícia 

08/07/2019, 13:18h El peculiar primer saludo de Mirotic como culé que ha          
creado controversia 

Vídeo notícia 

08/07/2019, 17:50h Mirotic presentado: "quiero marcar una época con el        
Barça" 

Vídeo notícia 

09/07/2019, 08:42h La cara de Mirotic lo dice todo: el gazapo en su           
presentación que se ha hecho viral... 

Vídeo notícia 

09/07/2019, 18:50h Mirotic deja la NBA y se convierte en nuevo jugador del           
Barcelona 

Vídeo notícia 

31/07/2019, 21:50h Las cifras de Nikola Mirotic: sus contratos,       
estadísticas... 

Infografia 

Font: elaboració pròpia 
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Les vídeo notícies estan formades per un titular que introdueix un vídeo, sense cap              

text que l’acompanyi i que conformi el pes de la notícia. 

- Mundo Deportivo: 

Aquesta capçalera incorpora tres fotogaleries, una fotogaleria acompanyada de text,          

set vídeo notícies i el seguiment en directe de la presentació de Mirotic. Alguns              

casos són els següents: 

Data d’actualització Titular Tipus de peça 

29/06/2019, 19:04h Nikola Mirotic anotó 36 puntos con New Orleans        
esta temporada 

Vídeo notícia 

06/07/2019, 11:06h Mirotic, con los Bucks jugando contra los Pelicans        
en la NBA 

Vídeo notícia 

06/07/2019, 17:28h Los diez fichajes más sonados de la historia del         
Barça de basket 

Foto galeria 

08/07/2019, 16:29h La presentación de Mirotic como nuevo jugador       
del Barça, en directo 

Seguiment en directe   
d’un esdeveniment 

Font: elaboració pròpia 

- Sport: 

Data d’actualització Titular Tipus de peça 

08/07/2019, 15:39h Sigue en directo la presentación de      
Nikola Mirotic con el Barça Lassa 

Seguiment en directe   
d’un esdeveniment 

Font: elaboració pròpia 

5.2.2. Nombre de peces que contenen fotografies i/o vídeos 

Com es pot percebre en la Figura 5, situada a continuació, la majoria de les peces                

analitzades contenen una fotografia que les acompanya, en els quatre mitjans. En            

canvi, la presència de vídeos és menor sent, el diari Sport, el mitjà que publica més                

vídeos com a notícia o bé com a acompanyament d’un text:  
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Font: elaboració pròpia 

Més endavant, en l’anàlisi de contingut, podrem observar com hi ha peces que             

contenen més d’una fotografia, o bé que combinen fotografia i vídeo. És el cas, per               

exemple, del diari Sport en el seus articles Confidencial SPORT: Constancia y            

discreción para seducir a Mirotic o Ricky Rubio valora la llegada de Mirotic al Barça,               

com també del diari AS a Nikola Mirotic está decidido a firmar por el Barcelona i                

Oficial: Nikola Mirotic se va de la NBA y ficha por el Barcelona.  

En el cas de Marca, passa amb els articles Mirotic, presentado con el Barça: "La               

afición del Madrid no es algo que me preocupe" i Scariolo: "Ibaka y Mirotic no dieron                

disponibilidad y Pau habría matado por estar". Mundo Deportivo no presenta cap            

peça amb aquestes característiques. 

5.3. Anàlisi del contingut 

5.3.1. Valor notícia de les peces 

Els Valor notícia amb els quals s’ha centrat aquesta anàlisi són: FITXATGE,            

PASSAT REAL MADRID, ABSÈNCIA MUNDIAL, REBUIG OFERTES NBA i         

ALTRES. A més, dins del valor ‘fitxatge’, s’ha fet una subdivisió distingint aquelles             

peces on el valor notícia és el cost econòmic que suposa el fitxatge (valor econòmic               

fitxatge). 
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A continuació, podem veure un titular de cada mitjà que s’emmarca dins de cada              

valor notícia treballats en aquest anàlisi: 

- Fitxatge: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 29/06/2019, 21:40h En EE.UU. dan por hecho el fichaje de Nikola         
Mirotic por el Barcelona 

AS 12/07/2019, 12:34h Mirotic: "Ya soy un culé más" 

Mundo Deportivo 09/07/2019, 21:26h La intrahistoria del fichaje de Nikola Mirotic por el         
Barça 

Sport 14/07/2019, 12:25h Mirotic, compromiso total con el Barça 

Font: elaboració pròpia 

- Passat Real Madrid: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 06/07/2019, 11:20h Nikola Mirotic en 2012: "Nunca me iría al        
Barcelona" 

AS 03/07/2019, 20:24h Mirotic paga ahora al Madrid el último plazo de su          
cláusula 

Mundo Deportivo 09/07/2019, 01:08h Mirotic: “La afición del Madrid no es algo que me          
preocupe” 

Sport 03/07/2019, 21:26h Mirotic salda su deuda con el Madrid y ya 'huele' a           
blaugrana 

Font: elaboració pròpia 

- Absència mundial: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 09/07/2019, 16:57h Mirotic: "Mi compromiso con la selección española       
sigue vigente" 

AS 01/07/2019, 06:24h Mirotic e Ibaka aún no han dado el sí a ir al Mundial             
de China 

Mundo Deportivo 09/07/2019, 17:48h Comunicado oficial de Nikola Mirotic sobre la       
Selección española 
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Sport 09/07/2019, 17:25h Mirotic explica por qué no jugará el Mundial 

Font: elaboració pròpia 

- Rebuig ofertes NBA: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 30/07/2019, 23:22h Pesic: "Mirotic tenía dos ofertas de NBA de 45         
millones de dólares" 

AS 29/06/2019, 21:19h Mirotic rechaza 45 millones de los Jazz para        
jugar en el Barça 

Sport 30/07/2019, 21:53h Pesic: "Mirotic tenía una oferta de 45 millones de         
los Bulls" 

Font: elaboració pròpia 

(ACLARACIÓ: Mundo Deportivo no incorpora cap peça valor notícia de la qual sigui             

el rebuig d’ofertes a l’NBA per part del jugador, com veurem més endavant). 

A continuació, veurem quin és el valor notícia que predomina en cada mitjà. 

 
Font: elaboració pròpia 
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En la Figura 6 ens trobem el cas del diari Marca. El valor notícia ‘Fitxatge’ és el                 

que predomina, present en un 50% del total de mostra d’aquest diari. El segueixen              

la variable ‘Altres’, amb un 19,2%; ‘Passat Real Madrid’ i ‘Absència Mundial’, amb un              

11,5% de presència en ambdós casos i, per últim, ‘Rebuig ofertes NBA’, amb un              

3,8%. A més un 3,8% del total de peces de Marca se centren en el valor econòmic                 

del fitxatge.  

En el cas de les peces amb valor notícia ‘Altres’, trobem els següents titulars: 

Data d’actualització Titular 

01/07/2019, 14:00h El Real Madrid dijo “no” a Mirotic en mayo: le pedían 70 millones por seis               
años. 

11/07/2019, 10:29h “Habrá más jugadores que vuelvan como Mirotic, la NBA era muy           
aburrida” 

18/07/2019, 13:01h Griezmann, Rakitic, Busquets… los cracks del Barça de fútbol alucinan          
con Mirotic 

18/07/2019, 20:23h Mirotic, Abrines, Davies… el Barcelona confirma sus dorsales para la          
2019-2020 

19/07/2019, 10:24h El viaje de vuelta: Las estrellas europeas regresan desencantadas de la           
NBA 

Font: elaboració pròpia 

Els valors notícia que caracteritzen aquestes peces són el rebuig del Real Madrid a              

Mirotic i no al revés, la comparació entre l’NBA i el bàsquet Europeu o la               

presentació dels dorsals de la plantilla de bàsquet del FCB.  

 
Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa al diari AS, com es pot observar a la Figura 7, el valor notícia que                  

predomina també és ‘Fitxatge’, però tan sols amb un 38,2% respecte al total de              

peces que publica aquest mitjà. El segueixen els valors ‘Altres’ i ‘Absència Mundial’,             

ambdós amb un 14,7% de les peces. Per darrere situem el valor ‘Passat Real              

Madrid’, amb un 11,8%. Aquesta capçalera, a més, dins del 38,8% de les notícies              

que parlen del fitxatge, un 8,8% (respecte al seu total de mostra) se centren en la                

qüestió econòmica d’aquest.  

Els titulars d’aquest diari que conformen la variable ‘Altres’ pel que fa a valors notícia               

són els següents: 

Data d’actualització Titular 

02/07/2019, 13:18h Nikola Mirotic: sus mejores jugadas de la temporada 

08/07/2019, 13:18h El peculiar primer saludo de Mirotic como culé que ha creado controversia 

09/07/2019, 08:42h La cara de Mirotic lo dice todo: el gazapo en su presentación que se ha               
hecho viral 

18/07/2019, 18:36h La plantilla da la bienvenida al Messi del baloncesto blaugrana 

31/07/2019, 21:50h Las cifras de Nikola Mirotic: sus contratos, estadísticas... 

Font: elaboració pròpia 

Aquestes peces acullen valors notícia com el passat a l’NBA del jugador, una cara              

peculiar durant la seva presentació o la benvinguda dels jugadors del primer equip             

del Futbol Club Barcelona. 

La Figura 8, com observarem a continuació, recull el cas del diari Mundo Deportivo.              

En aquest cas, trobem un lleuger increment de la presència del valor notícia             

‘Fitxatge’ respecte als dos anteriors, amb un 54,1% de les peces d’aquest mitjà,             

així com un increment notable de les notícies que contenen ‘Altres’ com a valors              

notícia, amb un 29,7%. En canvi, en el cas d’aquest diari, els valors ‘Absència              

Mundial’ i ‘Passat Real Madrid’ pateixen una davallada, amb un 2,7% de            

presència i un 5,4%, respectivament. Un 8,1% de les publicacions de Mundo            
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Deportivo destaquen el valor econòmic del fitxatge. El valor ‘Rebuig ofertes NBA’            

no apareix en cap de les peces d’aquesta capçalera.  

 
Font: elaboració pròpia 

Els valors notícia de les peces de Mundo Deportivo classificats com a ‘altres’             

s’emmarquen dins dels següents titulars: 

Data d’actualització Titular 

29/06/2019, 19:04h Nikola Mirotic anotó 36 puntos con New Orleans esta temporada 

06/07/2019, 11:06h Mirotic, con los Bucks, jugando contra los pelicans en la NBA 

08/07/2019, 12:34h El detallazo de Mirotic con un niño a su llegada a Barcelona 

08/07/2019, 12:43h Las mejores jugadas de Mirotic con los Bucks en la NBA 

08/07/2019, 16:38h Mirotic: de Podgorica al Palau, pasando por el Madrid y la NBA 

08/07/2019, 16:41h Mirotic llega al Barça con unos números de lujo en la NBA 

08/07/2019, 16:55h Nikola mirotic, un crack de la NBA para el Barça 

08/07/2019, 19:56h  Mirotic, con Griezmann: “Aquí tenemos a nuestro nuevo fichaje” 

08/07/2019, 20:51h El sorprendente silencio de Pau Gasol tras enterarse de la ‘operación           
Mirotic’ 

11/07/2019, 16:21h El secreto del fichaje de Mirotic por el Barça es… ¡Ante Tomic! 

20/07/2019, 20:23h Cena de cracks Mirotic-Griezmann-Alba 
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Font: elaboració pròpia 

En el cas de Mundo Deportivo, els valors notícia que caracteritzen aquestes peces             

són el passat a l’NBA de Nikola Mirotic (millors jugades de l’anterior temporada), un              

detall del jugador cap a un nen aficionat, l’amistat entre Mirotic i Griezmann o              

l’actitud positiva de Pau Gasol respecte al fitxatge. 

Per la seva banda, el diari Sport destaca, de forma notable, el valor ‘Fitxatge’ per               

davant de la resta, amb un 75% de peces d’aquest mitjà que giren entorn d’aquest.               

La resta de valors tenen una presència minoritària.  

Com en el cas de Mundo Deportivo, ‘altres’ és el segon valor que predomina, però               

amb un 7,1% del total de mostra del diari Sport, seguit del 3,6% que comparteixen               

els valors ‘Rebuig ofertes NBA’, ‘Absència Mundial’ i ‘Passat Real Madrid’. Pel que fa              

al vessant econòmic del fitxatge, ens trobem amb un 7,1% de les peces d’aquesta              

capçalera que el remarquen (Figura 9). 

 
Font: elaboració pròpia 

Els titulars que s’emmarquen dins la variable ‘altres’, en el cas d’aquesta capçalera,             

són: 

Data d’actualització Titular 

06/07/2019, 16:41h La fotografía premonitoria de Griezmann y Mirotic 
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19/07/2019, 12:05h Los ‘cracks’ del fútbol se unen a Mirotic 

Font: elaboració pròpia 

5.3.2. Anàlisi del text 

5.3.2.1. Figures que parlen positivament / negativament del       

fitxatge 

Un cop duta a terme l’anàlisi, s’ha vist que cap de les 116 peces aporta declaracions                

que parlin negativament del fitxatge.  

Pel que fa a les declaracions de figures que parlin positivament sobre el fitxatge de               

Nikola Mirotic, trobem que el 25% de les peces incorporen aquest tipus de             

declaracions . Concretament, parlem de 29 peces. D’aquestes 29, el 20,7% són           

procedents del diari Marca, el 13,8% del diari AS, el diari Mundo Deportivo lidera el               

rànquing amb el 34,5% i el segueix el diari Sport, amb el 31%. 

 
Font: elaboració pròpia 

Les declaracions, en gran part, provenen del mateix Nikola Mirotic, i estan extretes             

de la roda de premsa durant la seva presentació.  

Els quatre diaris en contenen, així com altres declaracions de figures importants del             

món del bàsquet: 
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- Marca  

Figura Nombre de peces on    
apareixen les  declaracions 

Ricky Rubio, jugador dels Phoenix Suns (NBA) i membre de la           
Selecció Espanyola de Bàsquet 

1 

Nikola Mirotic 5 

Josep M. Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona 2 

Font: elaboració pròpia 

- AS:  

Figura Nombre de peces on    
apareixen les  declaracions 

Ricky Rubio, jugador dels Phoenix Suns (NBA) i membre de la           
Selecció Espanyola de Bàsquet 

1 

Nikola Mirotic 3 

Josep M. Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona 1 

Font: elaboració pròpia 

- Mundo Deportivo: 

És el diari amb més peces que contenen declaracions positives sobre el            

fitxatge per part de figures importants del món de l’esport: 

Figura Nombre de peces on    
apareixen les  declaracions 

Nikola Mirotic 7 

Josep M. Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona 2 

Pierre Oriola, jugador de la plantilla de bàsquet del Futbol Club           
Barcelona 

1 

Pau Gasol, jugador de l’NBA, de la Selecció Espanyola de          
Bàsquet i exjugador del Futbol Club Barcelona 

1 

Font: elaboració pròpia 
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- Sport: 

És el diari amb el nombre més elevat de declaracions positives sobre el             

fitxatge per part de figures importants del món de l’esport . 14

Figura Nombre de peces on    
apareixen les  declaracions 

Ricky Rubio, jugador dels Phoenix Suns (NBA) i membre de la           
Selecció Espanyola de Bàsquet 

1 

Nikola Mirotic 4 

Josep M. Bartomeu, president del Futbol Club Barcelona 4 

Joan Bladé, membre de la directiva del Futbol Club Barcelona 1 

Juan Carlos Navarro, exjugador de bàsquet del Futbol Club         
Barcelona 

1 

Sergio Llull, jugador de bàsquet del Real Madrid (excompany         
d’equip de Mirotic) i de la Selecció Espanyola 

1 

Svetislav Pesic, entrenador del primer equip de bàsquet del         
Futbol Club Barcelona 

1 

Font: elaboració pròpia 

5.3.2.2. Expressions que secunden / qüestionen el fitxatge 

Els quatre mitjans contenen tant expressions que secunden el fitxatge, com           

expressions que el qüestionen. No obstant això, a continuació observarem com els            

percentatges varien, de forma notable, segons la capçalera de la qual estiguem            

parlant. 

Del total de peces analitzades, el 52,2% contenen expressions que secunden el            

fitxatge . En concret, parlem de 61 peces. El percentatge de peces que incorporen             

aquest tipus d’expressions sofreix un increment en els casos de Mundo           

Deportivo i Sport, respecte a Marca i AS. De les 61 peces que introdueixen              

14 És important la diferenciació entre aquest matís i el realitzat amb Mundo Deportivo, ja que hi ha                                  
peces que contenen més d’una declaració positiva. Per això Mundo Deportivo és la capçalera amb                             
més peces que duen declaracions positives de figures importants sobre el fitxatge però, en canvi,                             
Sport recull un nombre més elevat d’aquest tipus de declaracions. 
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expressions a favor del fitxatge del jugador en els seus textos, el 36,1% pertanyen a               

Sport, el 29,5%, a Mundo Deportivo; el 19,7% a AS i, per últim, el 14,8% format per                 

les publicacions de Marca ( Figura 11). 

 
Font: elaboració pròpia 

Alguns exemples d’expressions que secunden el fitxatge són els següents: 

- Marca: 

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

30/06/2019, 20:11h El plan Mirotic es real: en      
el Barça ven "opciones"    
de que salga 

"Sería, sin duda, un movimiento que sacudiría       
los cimientos de la Euroliga", "El presidente del        
Barcelona (...) se habría propuesto ganar la       
Euroliga antes de finalizar su mandato en el        
club azulgrana. Y la llegada de Mirotic le        
acerca más a ese sueño. Es el súperbarcelona        
que viene.” 

09/07/2019, 14:33h Nikola Mirotic, nuevo   
jugador del Barcelona:   
así fue su presentación 

"El internacional español es el gran fichaje del        
verano en el baloncesto europeo", "el proyecto       
que más ilusión me hacía y el que mejor me          
parecía para mí era el del Barcelona.", "No es         
normal que un jugador de la NBA pueda volver         
a Europa. Normalmente es al revés. El hecho        
de que lo haya hecho le da mucho valor a la           
decisión de Mirotic”. 

11/07/2019, 22:19h Mirotic se gana al    
barcelonismo: "Mi jugador   
favorito es Messi, es el     

"Nikola Mirotic se ha ganado al barcelonismo.       
Su llegada al Palau ha llenado de ilusión a la          
afición azulgrana, no sólo por su pasado       
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mejor de siempre" madridista, que también, sino por el hecho de        
renunciar a la NBA por el proyecto que tiene         
asustado a Europa." 

Font: elaboració pròpia 

- AS:  

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

06/07/2019, 11:15h Oficial: Nikola Mirotic se    
va de la NBA y ficha por       
el Barcelona 

"pone la guinda al equipazo que ha formado el         
conjunto catalán para la 2019/20", "Aspirará a       
todo la próxima temporada en España y       
Europa" 

06/07/2019, 15:30h La predicción errónea de    
Mirotic en 2012: "Nunca    
me iría al Barça" 

"Nikola Mirotic llega al Barcelona como      
flamante fichaje de cara a una temporada en la         
que los culés han montado un verdadero       
equipazo" 

08/07/2019, 14:30h Mirotic, presentado con el    
Barça: "Quiero marcar   
una época aquí" 

"toda una estrella de la NBA y que ilusiona a          
toda la afición azulgrana, ya que no es normal         
que un jugador vuelva de la NBA a Europa         
sino al contrario, pero sé que para él este paso          
es todo un reto ilusionante para él y el club",          
""estar en el Barça es mi decisión; la mejor         
para mí." 

Font: elaboració pròpia 

- Mundo Deportivo:  

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

06/07/2019, 15:17h Oriola: “Mirotic va a    
marcar la diferencia” 

"Un fichaje muy importante, de gran calidad.       
Un jugador internacional con España, un      
jugador NBA que viene de hacer temporadas       
brutales y yo creo que va a ser un jugador que           
va a marcar la diferencia en nuestro equipo,        
que nos va a ayudar muchísimo" 

08/07/2019, 12:59h Confirmado: Mirotic, listo   
para firmar por el Barça 

"El Barça conseguiría un enorme golpe de       
efecto con este fichaje, que se suma a los ya          
realizados (...) más las renovaciones" 

08/07/2019, 16:43h Bartomeu: “Bienvenido,  
Niko, esta es tu nueva     
casa” 

“Se trata de Nikola Mirotic, una estrella que ha         
triunfado en la NBA. Que decida volver a        
Europa y hacerlo con el Barça es una noticia         
muy ilusionante para los barcelonistas" 

Font: elaboració pròpia 
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- Sport:  

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

30/06/2019, 08:19h El verano increíble de    
Neymar... ¡y de Mirotic! 

"un salto de calidad indiscutible", "una      
incorporación de esta categoría", "Un nombre      
como Mirotic dispararía la ilusión otra vez y        
enviaría un mensaje muy positivo de que el        
Barça es capaz de seducir y convencer a una         
estrella de la NBA", 

08/07/2019, 16:13h La ambición de Mirotic:    
"Quiero marcar una   
época en el Barça" 

"Lo que parecía una quimera es ya una        
realidad", "se ha mostrado muy ilusionado en       
su puesta de largo como tercer refuerzo       
azulgrana para una ilusionante temporada",     
"Seguro que como persona también nos      
aportará muchísimo" 

31/07/2019, 11:24h El plan Mirotic "la gran referencia del Barça. El jugador       
franquicia.", "Mirotic será sobre todo una      
amenaza desde fuera y un facilitador para sus        
compañeros, porque su tiro provocará muchos      
desajustes a los rivales", "Nadie en el club        
azulgrana duda que estará listo para el reto" 

Font: elaboració pròpia 

Pel que fa a les expressions que qüestionen el fitxatge, en canvi, es troben              

més presents en les capçaleres AS i Marca, per davant de Mundo Deportivo i              

Sport ( Figura 12).  

 
Font: elaboració pròpia 
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Les peces que contenen expressions que qüestionen el fitxatge de Nikola Mirotic            

representen un 11,2% respecte al total d’unitats d’anàlisi. D’aquestes, el 53,8% són            

d’AS, el 23,1% pertanyen a Marca, el 15,4% a Mundo Deportivo i el 7,7% a Sport.  

Alguns exemples d’expressions que qüestionen el fitxatge són els següents: 

- Marca: 

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

30/06/2019, 20:11h El plan Mirotic es real: en      
el Barça ven "opciones"    
de que salga 

"Si el Barcelona lleva a buen puerto la        
operación Mirotic, la plantilla recibirá de      
inmediato un efecto dominó. Jugadores como      
Claver, que cobra un millón de euros o        
Singleton, podrían salir. Y la opción de fichar a         
Abrines podría congelarse e incluso anularse." 

06/07/2019, 11:20h Nikola Mirotic en 2012:    
"Nunca me iría al    
Barcelona" 

“Ha decidido volver a España para jugar en las         
filas del eterno rival. (...) Durante aquellos       
años, el jugador de origen balcánico siempre       
había dejado clara su identidad con los       
blancos e incluso algún gesto que no gustó en         
el Palau Blaugrana” 

Font: elaboració pròpia 

En el primer cas, l’autor està dient que el fitxatge tindrà un efecte rebot, que serà                

el fet que el Barça perdi els millors jugadors amb els quals compta actualment,              

com també l’oportunitat de fitxar a Abrines, un jugador d'elit que també ha jugat a               

l’NBA. 

En el segon exemple, el periodista destaca que Mirotic està marxant a l’etern rival              

(referint-se al Real Madrid i al Futbol Club Barcelona: el jugador es fa formar al               

planter del primer), quan anys enrere havia deixat clar que era madridista, usant,             

fins i tot, algun gest despectiu cap al club amb el qual ara signa un contracte. 

- AS: 

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

06/07/2019, 15:30h La predicción errónea de    
Mirotic en 2012: "Nunca    
me iría al Barça" 

"llega al Barcelona con la consecuente crítica       
de una parte de la afición del Real Madrid" 
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07/07/2019, 02:02h Mirotic hará su debut    
oficial en el WiZink    
durante la Supercopa 

"Los aficionados madridistas mostraron ayer     
en las redes sociales su decepción con el        
internacional por la decisión de fichar por el        
gran rival y algunos reflejaron en las redes        
sociales que el jugador borró varios mensajes       
antiguos en los que mostraba su apoyo al        
Madrid” 

Font: elaboració pròpia 

Ambdós casos exageren el que s’ha explicat en el segon exemple de Marca: la              

discrepància que suposa que Mirotic fitxi pel Futbol Club Barcelona, pel fet de             

comptar amb un passat madridista durant el qual va negar tota possibilitat de jugar al               

club blaugrana. 

- Mundo Deportivo:  

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 

08/07/2019, 12:59h Confirmado: Mirotic, listo   
para firmar por el Barça 

"El fichaje de Mirotic por el Barça ha        
provocado una gran sorpresa en el ‘mercado’       
debido a esa renuncia a percibir cantidades       
superiores. (...) La presencia de Mirotic, por       
otra parte, supondría con total seguridad el       
adiós del ala-pívot estadounidense Chris     
Singleton”. 

Font: elaboració pròpia 

Aquest exemple, per una banda, ressalta el mateix que el primer cas de Marca:              

l’efecte negatiu que pot tenir que el jugador fitxi a l’hora d’haver de desfer-se              

de jugadors de qualitat, com Chris Singleton.  

Per altra banda, el periodista remarca que és normal que la gent, o els clubs, no                

entenguin que el jugador prefereixi jugar en el Futbol Club Barcelona abans            

que rebre quantitats desorbitades de diners quedant-se a jugar per un equip de             

l’NBA.  

- Sport:  

Data d’actualització Titular Expressions que secunden el fitxatge 
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11/07/2019, 23:37h Nikola Mirotic, un   
fichaje...¿rentable? 

"Solo acabará siendo rentable si el equipo       
compite por lo máximo" 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquest cas, l’autor de l’article deixa caure la gran despesa econòmica que ha              

suposat, per al Futbol Club Barcelona, el fitxatge de Nikola Mirotic. Per aquest             

motiu, només sortirà a compte si el jugador realment aconsegueix portar           

l’equip a assolir el màxim nivell possible. Sport únicament compta amb aquest            

exemple com a expressió que qüestiona, d’alguna manera, el fitxatge. 

5.3.2.3. Referències dins del text 

La primera referència que s’ha tingut en compte en l’anàlisi del text és ‘passat NBA’.               

Aquesta variable recull el nombre de peces en les quals apareixen una o més              

referències sobre el jugador quan jugava a l’NBA. Alguns exemples són:  

Capçalera Data d’actualització Titular Referència 

AS 29/06/2019, 21:19h Mirotic rechaza 45   
millones de los Jazz    
para jugar en el    
Barça 

“Este curso, de hecho, ha     
promediado 15,2 puntos y 7,4     
rebotes y ha alcanzado las Finales      
de la Conferencia Oeste con     
Milwaukee Bucks” 

Sport 30/06/2019, 10:24h ¡El Barça, a por    
Nikola Mirotic! 

“El ala-pívot de los Milwaukee     
Bucks NiKola Mirotic podría ser el      
fichaje estrella del Barça de basket      
para la próxima temporada”, “Fue     
elegido en primera ronda del draft      
de la NBA por Houston Rockets en       
2011 en el puesto 23” 

Mundo 
Deportivo 

08/07/2019, 19:56h Mirotic, con  
Griezmann: “Aquí  
tenemos a nuestro   
nuevo fichaje” 

“En diciembre de 2015, Antoine     
Griezmann, gran seguidor de la     
NBA, estuvo de vacaciones en     
Chicago e hizo una visita los Bulls,       
por aquel entonces el equipo de      
Mirotic.” 

Font: elaboració pròpia 

58 



A continuació, podem observar el percentatge de peces de cada mitjà que fan             

menció al passat a l’NBA del jugador en els seus textos respecte al total de peces de                 

cada capçalera que incorporen text. (Figures 13, 14, 15 i 16).  

Font: elaboració pròpia  

 

El diari Mundo Deportivo és el que incorpora més peces amb referències al             

passat de l’NBA del jugador, amb un 100% respecte al total de peces d’aquesta              

capçalera que contenen text: totes les publicacions d’aquesta capçalera que          

incorporen text incorporen, també, alguna referència al passat a l’NBA del jugador.            

Aquest mitjà, doncs, s’interessa a destacar que el fitxatge del Futbol Club Barcelona             

procedeix de la màxima lliga estatunidenca de bàsquet.  
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Per la seva banda, Sport ocupa la segona posició, amb un 88,5% respecte a les               

seves 22 publicacions que contenen text. La segueix el diari AS, amb un 84,6% de               

les seves peces que incorporen text i Marca, amb un 77,3%. 

La segona variable es titula ‘passat Real Madrid’. Com indica el seu nom, aquesta              

comptabilitza les peces on es menciona l’època en la qual Mirotic era jugador del              

Real Madrid, o bé es parla d’algun moment en particular d’aquest passat madridista.             

Algunes d’aquestes referències són, per exemple: 

Capçalera Data d’actualització Titular Referència 

Marca 06/07/2019, 11:20h Nikola Mirotic en   
2012: "Nunca me iría    
al Barcelona" 

“El ala-pívot hispano-montenegrino   
militó durante cuatro campañas en     
el primer equipo del Real Madrid      
aunque antes había estado otros     
cuatro años en las categorías     
inferiores del equipo blanco” 

AS 29/06/2019, 20:47h Nikola Mirotic está   
decidido a firmar por    
el Barcelona 

“un excanterano blanco regresa a     
Europa para jugar en el eterno rival” 

Mundo 
Deportivo 

29/06/2019, 21:17h Mirotic podría haber   
decidido ya fichar por    
el Barça 

“La presencia del ala-pívot    
montenegrino, que estuvo en las     
filas del Real Madrid entre 2008 y       
2014” 

Font: elaboració pròpia 

Les Figures 17, 18, 19 i 20, situades a continuació, mostren el percentatge de peces               

de cada mitjà que fan menció al passat madridista del jugador en els seus textos               

respecte al total de peces que incorporen text. El diari AS és el que inclou més                

referències al passat del jugador al Real Madrid: el 73% de les seves peces que               

incorporen text contenen referències cap al passat madridista del jugador.  

El mitjà s’interessa per destacar, en moltes de les seves publicacions, que el jugador              

havia jugat al Real Madrid, que els seus anys de formació com a jugador de bàsquet                

van ser madridistes o que durant aquella època va fer certes declaracions en contra              

del Futbol Club Barcelona. 
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Font: elaboració pròpia 

En segona posició, se situa Mundo Deportivo: del total de les seves peces que              

incorporen text, el 56,5% fan menció al passat de Mirotic al Real Madrid. El              

segueixen Marca, amb el 50% (també respecte al total de peces seves que             

incorporen text) i Sport, amb el 46,7%. 

La següent variable, ‘pas Selecció Espanyola’, inclou aquelles frases o expressions           

que recorden la presència del jugador amb la Selecció Espanyola de Bàsquet, sigui             

assolint títols de més jove o bé per la seva absència al Mundial de la Xina. Alguns                 

exemples d’aquestes referències són els següents: 

Capçalera Data d’actualització Titular Referència 

AS 01/07/2019, 06:24h Mirotic e Ibaka aún    
no han dado el sí a ir       
al Mundial de China 

“ni Serge Ibaka ni Nikola Mirotic han       
dado el sí para estar en el Mundial        
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de China que arranca el 31 de       
agosto para España” 

Sport 06/07/2019, 13:36h EXCLUSIVA SPORT:  
Mirotic, fichado 

Con la selección española absoluta     
ganó la medalla de oro en el       
Eurobasket 2015 y la medalla de      
bronce en los Juegos OLímpicos de      
Río'2016 

Font: elaboració pròpia 

Font: elaboració pròpia 

En aquest cas, el mitjà que parla més del pas de Mirotic per la Selecció               

Espanyola és, de nou, AS. Recordem que és important saber si es menciona o no               

la relació de Nikola Mirotic amb la Selecció Espanyola, ja que la seva absència al               

Mundial de Xina va ser molt sonada (així com la del també NBA Serge Ibaka), i un                 

dels motius van ser la voluntat del jugador d’arribar amb una bona física de cara a la                 
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pretemporada. Pretemporada que començava amb el seu nou equip, el Futbol Club            

Barcelona.  

Les Figures 21, 22, 23 i 24 mostren el percentatge de peces que mencionen el pas                

de Mirotic per la Selecció Espanyola respecte al total de peces que incorporen text              

de cada capçalera. En el diari AS, les peces que fan referència al pas del jugador                

per la Selecció representen el 42,3% del total d’unitats d’aquest diari amb text. El              

segueixen Mundo Deportivo, amb un 26,1% respecte al seu total de peces amb text;              

Marca, amb un 22,7% i Sport, amb un 19,2%. 

Per últim, s’ha recollit el nombre de peces que referencien els aspectes de la vida               

personal del jugador, a partir de la seva classificació dins de la variable ‘vida              

personal ’. 

Les referències a la vida personal del jugador són aquelles que destaquen, per             

exemple, la repercussió del fitxatge de Nikola Mirotic per a la seva família, o també               

com aquesta ha influït (pel fet d’haver sigut pare recentment, entre d’altres) a l’hora              

de què el jugador prengui la decisió de jugar pel club català, o bé com l’ha                

acompanyat durant la seva trajectòria a l’NBA, mudant-se contínuament. També són           

aquelles que destaquen l’amistat de Nikola Mirotic, per exemple, amb Griezmann.           

Alguns dels casos són: 

Capçalera Data d’actualització Titular Referència 

Marca 11/07/2019, 22:19h Mirotic se gana al    
barcelonismo: "Mi  
jugador favorito es   
Messi, es el mejor de     
siempre" 

“Niko dijo que sus hijos y su mujer        
son su inspiración, contó que     
empezó a jugar al baloncesto a los       
13 años, (...)reveló que puede jugar      
al fútbol porque lo practicó de niño,       
mencionó la paella como su comida      
favorita” 

Sport 14/07/2019, 14:25h Mirotic, compromiso  
total con el Barça 

“Después de vivir dos traspasos en      
los últimos dos años, Mirotic y su       
familia tuvieron que a cambiar su      
residencia de la cosmopolita    
Chicago a la pintoresca y peligrosa      
Nueva Orleans para volver al norte      
a la aburrida Milwaukee, también a      
orillas del Lago Michigan y a hora y        
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media hora en coche de la capital       
de Illinois.” 

Mundo 
Deportivo 

20/07/2019, 20:23h Cena de cracks   
Mirotic-Griezmann-Al
ba 

“La relación entre los dos cracks se       
remonta a muchos años atrás” 

Font: elaboració pròpia 

Font: elaboració pròpia 

La repercussió de la vida personal en les unitats analitzades és similar en les quatre               

capçaleres. Mundo Deportivo ocupa la primera posició, amb un 39,1% de peces que             

incorporen referències a la vida personal de Mirotic respecte a totes les peces del              

mitjà que contenen text. Per darrere se situa Sport, amb un 38,5%; seguit de Marca,               

amb un 36,4% i AS, amb 23,1%. 
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5.3.2.4. Expressions que destaquen positivament /     

qüestionen la gestió del fitxatge per part del Futbol         

Club Barcelona 

Cap dels quatre mitjans analitzats incorpora articles on es qüestioni la gestió            

del fitxatge de Nikola Mirotic per part de la directiva del Futbol Club Barcelona. En               

canvi, tots contenen alguna peça que parla positivament de la gestió del fitxatge per              

part del Futbol Club Barcelona.  

Alguns exemples de peces acompanyades per aquest tipus d’expressions són els           

mostrats a continuació: 

Capçalera Data d’actualització Titular Expressions que destaquen   
positivament la gestió del    
fitxatge per part del FCB 

Marca 06/07/2019, 10:38h El Barcelona completa su    
super equipo con el    
bombazo de Nikola Mirotic 

"Con la obsesión de ganar la      
Euroliga durante su mandato,    
Bartomeu está haciendo una    
gran Barcelona" 

AS 08/07/2019, 14:30h Mirotic, presentado con el    
Barça: "Quiero marcar una    
época aquí" 

“una operación que ha sido     
complicada, pero que se ha     
llevado a buen término" 

Mundo 
Deportivo 

08/07/2019, 16:43h Bartomeu: “Bienvenido,  
Niko, ésta es tu nueva casa” 

Llevamos dos años   
ascendentes en el equipo de     
basket, con una gran base de      
jugadores y un proyecto que     
está triunfando muchísimo y    
del que estamos muy    
satisfechos. Pero con Niko se     
da un salto muy adelante en      
el equipo de   
basket”.“agradecer el trabajo   
a Joan Bladé y también a      
Albert Soler y Nacho    
Rodríguez” 

Sport 05/07/2019, 21:55h NOTICIA SPORT: El fichaje    
de Mirotic por el Barça,     
inminente 

"En una operación llevada    
con discreción y habilidad por     
el mánager Nacho Rodríguez    
y el director de deportes     
profesionales Albert Soler" 

Font: elaboració pròpia 
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Del total d’unitats d’anàlisi, el 11,2% incorporen expressions que destaquen          

positivament de la gestió del fitxatge per part del Futbol Club Barcelona. En concret,              

13 peces destaquen l’habilitat i la destresa de la directiva. D’aquestes 13, el 61,5%              

són del diari Sport, el 23,1% del diari Mundo Deportivo, el 7,7% de Marca i el 7,7%,                 

també, d’AS (Figura 29). 

 
Font: elaboració pròpia 

Les capçaleres Sport i Mundo Deportivo, per tant, incideixen més que Marca i             

AS en destacar la bona gestió de la directiva a l’hora de decidir apostar per Nikola                

Mirotic per lluitar el títol de l’Eurolliga la temporada 2019-20, com també la manera              

de gestionar el fitxatge. 

5.3.2.5. Enllaços 

Gran part de peces introdueixen enllaços per enfortir els seus textos: de les 97              

peces analitzades que incorporen text, el 64,9% contenen enllaços. Marca hi           

incorpora en el 68,2% de les seves peces amb text, AS en el 65,4%; Mundo               

Deportivo en el 56,5% i Sport en el 69,2%. 

La procedència dels enllaços acostuma a ser el mateix mitjà, és a dir, s’incorporen              

altres articles relacionats amb una de les frases que complementa la informació            

present en aquesta. Els enllaços externs que introdueixen els diferents mitjans           

66 



provenen dels perfils de Twitter de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona i               

de Nikola Mirotic. També trobem, entre d’altres: 

- Un cas on s’enllaça el perfil de Kia en Zona (pàgina web dedicada a la               

informació basquetbolística) i al del periodista José Ignacio Huguet →          

[08/07/2019, 14:36h] Nikola Mirotic, nuevo jugador del Barcelona: así fue su           

presentación (diari Marca) 

- Un on s’enllaça el perfil del periodista Shams Charania, especialitzat en NBA            

→ [29/06/2019, 21:40h] En EE.UU. dan por hecho el fichaje de Nikola Mirotic             

por el Barcelona (diari Marca) 

- Marc Stein, periodista especialitzat en NBA → [29/06/2019, 21:19h] Mirotic          

rechaza 45 millones de los Jazz para jugar en el Barça (diari AS) 

- Una entrevista a la cadena radiofònica Onda Cero → [06/07/2019, 15:30h] La            

predicción errónea de Mirotic en 2012: “Nunca me iría al Barça” (diari AS) 

- Un programa de ‘El Larguero’ (la Cadena Ser) → [29/06/2019, 20:47h] Nikola            

Mirotic está decidido a firmar por el Barcelona (diari AS) 

Per tal de classificar els enllaços, s’han creat les divisions a partir del tipus              

d’informació a la qual vinculen. Distingirem entre variables ‘Fitxatge’, ‘Passat NBA’,           

‘Passat Real Madrid’, ‘Pas Selecció Espanyola’, ‘Rebuig d’altres ofertes’ i ‘Altres’.  

Per començar, el diari Marca aporta un total de 41 enllaços en les seves peces. La                

majoria d’aquests (53,7%) estan vinculats a ‘Fitxatge’. Un 12,2% dels enllaços           

vinculen a ‘Passat Real Madrid, per davant del 7,3% que vinculen a ‘Pas Selecció              

Espanyola’ i el 4,9% que vinculen a ‘Rebuig d’altres ofertes’. El 22% dels enllaços              

s'emmarquen dins de ‘Altres’. Marca no inclou cap enllaç sobre ‘Passat NBA’ (Figura             

30 ): 
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Font: elaboració pròpia 
 

Alguns exemples d’enllaços classificats com a ‘Altres’ són: 

- Les notícies dels fitxatges de Brandon Davis, Alex Abrines o Cory Higgins            

(Futbol Club Barcelona, secció de bàsquet) → present a [29/06/2019, 21:40h]           

En EE.UU. dan por hecho el fichaje de Nikola Mirotic por el Barcelona 

- Les renovacions de Walter Tavares i Facundo Campazzo (jugadors del Real           

Madrid de bàsquet) → present a [01/07/2019, 14:00h] El Real Madrid dijo "no"             

a Mirotic en mayo: Le pedían 70 millones por seis años 

- El fitxatge de Ricky Rubio per els Phoenix Suns → present a [02/07/2019,             

13:59h] Ricky Rubio valora la llegada de Mirotic: "Es un jugador que puede             

decantar mucho" 

El diari AS, per la seva banda, utilitza 53 enllaços diferents que es troben inclosos en                

les seves peces. En el cas d’aquesta capçalera, la variable ‘Fitxatges’ continua sent             

la que engloba més enllaços (32,1%), seguida de ‘Pas Selecció Espanyola’ (18,9%),            

‘Passat Real Madrid (13,2%), ‘Passat NBA’ (11,3%) i, per últim, ‘Rebuig d’altres            

ofertes’ (5,7%). 

En la Figura 31, a més, podem observar com la variable ‘Altres’ conforma un 18,9%               

sobre el total d’enllaços. Alguns exemples que en formen part són: 
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- Unes declaracions de Sergio Rull (jugador del Real Madrid de bàsquet), sobre            

la temporada, el fitxatge de Nico Laprovittola (per al seu equip) i el Mundial →               

present a [12/07/2019, 12:34h] Mirotic: "Ya soy un culé más" 

- Una notícia sobre l’anell de l’NBA adquirit pels Toronto Raptors → present a             

[09/07/2019, 15:46h] Ibaka y Mirotic no lo sienten igual 

- La renovació de Svetislav Pesic com a entrenador del FCB → present a             

[02/07/2019, 19:08h] Mirotic rompe el mercado 

- Els triomfs del Real Madrid de bàsquet durant la temporada 2018-2019 →            

present a [present a [02/07/2019, 19:08h] Mirotic rompe el mercado 

 
Font: elaboració pròpia 

En el cas del diari Mundo Deportivo, no trobem cap enllaç associat a ‘Passat              

Real Madrid’, com tampoc a ‘Rebuig d’altres ofertes’. La variable ‘Fitxatge’           

engloba la majoria dels enllaços presents en els textos d’aquest diari (69,6%).            

‘Passat NBA’ ocupa la segona posició, amb el 21,7% dels enllaços, seguit per ‘Pas              

Selecció Espanyola (4,3%). La variable ‘Altres’, com podem veure a la Figura 32,             

inclou només un 4,3% dels enllaços, és a dir, un únic enllaç. Es tracta d’una               

entrevista a Pierre Oriola, jugador de bàsquet del Futbol Club Barcelona → present a              

[06/07/2019, 15:17h] Oriola: “Mirotic va a marcar la diferencia”.  
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Font: elaboració pròpia 

Per últim, trobem el diari Sport com al que fa ús del nombre més elevat d’enllaços,                

amb un total de 78 enllaços repartits entre les seves peces. D’aquests 78, cap              

s’engloba dins de ‘Rebuig d’altres ofertes’ .  

 
Font: elaboració pròpia 

De nou, com ens mostra la Figura 33, ‘Fitxatge’ és la variable que agrupa major               

nombre d’enllaços (un 48,7% respecte al total), per davant de ‘Passat Real Madrid’,             

amb un 6,4%; ‘Passat NBA’, amb un 5,1% i ‘Pas Selecció Espanyola’, amb un 2,6%. 

La variable ‘Altres’ en el diari Sport té molta rellevància: engloba el 37,2% dels              

enllaços totals. Aquests vinculen a peces que parlen, entre d’altres, de: 
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- La retirada de Juan Carlos Navarro (exjugador del Futbol Club Barcelona de            

bàsquet)  i posterior càrrec al FCB → present a 

- La possibilitat que Sergio Llull, jugador del Real Madrid de Bàsquet, sigui            

traslladat a l’NBA → present a  

- La visita dels jugadors de la secció de futbol del Barça a Nikola Mirotic →               

present a [18/07/2019, 12:05h] Los 'cracks' del fútbol se unen a Mirotic 

- La presentació de De Jong (jugador de futbol fitxat pel Futbol Club Barcelona)             

→ present a [05/07/2019, 21:55h] NOTICIA SPORT: El fichaje de Mirotic por            

el Barça, inminente 

- Unes declaracions de Rudy Fernández (jugador del Real Madrid de Bàsquet i            

de la Selecció Espanyola) sobre el fitxatge → present a [06/07/2019, 13:38h]            

OFICIAL: El Barça ficha a Nikola Mirotic 

5.3.3. Anàlisi de la fotografia 

De les 116 peces analitzades, 91 incorporen imatges, o bé acompanyant el text, o bé               

com a peça en si, com és el cas de les fotogaleries. Alhora, d’aquestes 91 peces, 83                 

inclouen imatges on apareix el jugador protagonista del present treball. Aquesta           

dada és important perquè la fotografia ajuda a captar la mirada del lector d’una              

manera ràpida. Per això, s’ha d’estudiar quin tipus de fotografies incorporen les            

diferents unitats d’anàlisi, ja que no és el mateix que una peça que parli del fitxatge                

incorpori una imatge de Nikola Mirotic jugant a l’NBA, o bé durant la seva              

presentació amb el Futbol Club Barcelona, que una imatge de quan jugava al Real              

Madrid. 

Els quatre mitjans estudiats incorporen imatges que s’inclouen dins de les variables            

treballades en aquest apartat: relacionades amb el passat a l’NBA de Nikola Mirotic             

(‘Imatge NBA’), al Real Madrid (‘Imatge Real Madrid’), a la Selecció Espanyola            

(‘Imatge Selecció Espanyola’) o bé relacionades amb el fitxatge, ja sigui la            

presentació, l’arribada del jugador a Barcelona o bé els seus primers entrenaments            

com a blaugrana (‘Imatge FCB’).  
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Com s’ha explicat a la metodologia, moltes d’aquestes peces poden contenir més            

d’una variable: per exemple, si una notícia conté dues fotografies relacionades amb            

el fitxatge del jugador i una d’aquest durant un partit a l’NBA, aquella peça tindrà               

marcades les variables ‘Imatge FCB’ i ‘Imatge NBA’ i, a l’hora de comptabilitzar,             

apareixerà en ambdues. 

 
Font: elaboració pròpia 

La Figura 34 recull el nombre de peces que contenen fotografies emmarcades dins             

de cadascuna de les quatre variables treballades. Podem observar com ‘Imatge           

FCB’ és la que recull més peces: 16 per part de Marca seguides de les 15 de                 

Mundo Deportivo, 10 del diari Sport i, per últim, 9 procedents del diari AS. Tenint en                

compte que el Valor notícia ‘Fitxatge’ és el més present en el total d’unitats d’anàlisi,               

és deduïble que les imatges relacionades amb el fitxatge del jugador pel Futbol Club              

Barcelona (agrupades dins la variable ‘Imatge FCB’) tindran major presència que la            

resta. 

La segona variable amb més presència és ‘Imatge NBA’. Mundo Deportivo és el             

diari que incorpora més peces amb fotografies sobre el passat a l’NBA del             
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jugador: en total, 11. Per darrere se situen AS i Sport, ambdós amb 9 peces               

cadascun, seguits de Marca, que incorpora 3 peces dins d’aquesta variable. Per a             

Mundo Deportivo resulta important destacar, com hem pogut comprovar també en           

l’apartat de ‘Referències dins del text’ d’aquesta exposició, que el fitxatge del Futbol             

Club Barcelona procedeix de la lliga de bàsquet estatunidenca amb més nivell. 

Pel que fa a ‘Imatge Real Madrid’, únicament tres dels diaris n’incorporen            

fotografies. AS i Marca lideren la primera posició, amb 3 peces cadascun, seguits             

de Mundo Deportivo, amb una peça que conté una imatge del passat madridista del              

jugador. Sport, al seu torn, no en publica cap amb aquest tipus de fotografies durant               

el període analitzat. Les dues primeres capçaleres mencionades, doncs, incideixen          

més que les dues darreres en destacar el passat madridista del jugador, en aquest              

cas a partir de les imatges que incorporen. 

Per últim, la variable ‘Imatge Selecció Espanyola’, de nou, només apareix en tres             

diaris. Sport tampoc incorpora cap peça acompanyada d’una imatge, o imatges,           

del jugador en la Selecció Espanyola. AS n’incorpora dues, i Marca i Mundo             

Deportivo, una cadascun. El diari Sport li dóna menor importància al fet que el              

jugador sigui una de les absències més destacades de cara al Mundial de Bàsquet              

amb la Selecció Espanyola. 

Més enllà de les fotografies on apareix el protagonista de l’anàlisi, Nikola Mirotic,             

també hi ha que contenen altres personatges, acompanyats de Mirotic o no. En el              

cas de Marca, parlem de 14 peces que incorporen fotografies on apareixen altres             

personatges. AS, per la seva banda, ho fa en 12 peces; Mundo Deportivo en 16 i                

Sport amb 14. Aquests personatges són membres de la directiva del Futbol Club             

Barcelona, que apareixen en la presentació del jugador, així com aficionats que hi             

assisteixen; personatges com Ricky Rubio, Pierre Oriola o Pau Gasol, que apareixen            

en solitari; o Ante Tomic en una imatge presa durant l’etapa madridista de Mirotic. A               

més, també apareixen rivals de l’NBA durant un partit o companys de Mirotic al Real               

Madrid o la Selecció Espanyola, o el seu entrenador madridista, Pablo Laso.  
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5.3.4. Anàlisi del vídeo 

Els vídeos tenen menor presència que les fotografies. Mentre que una fotografia la             

veus només obrir la publicació, un vídeo requereix temps de dedicació a la seva              

visualització i, en la majoria dels casos, el procés per a reproduir-lo és més lent. Això                

explicaria la seva presència més reduïda. A més, es presenten en diferents formats:             

de vegades com una peça pròpia (en el cas dels vídeos notícia), d’altres com un               

reforç al text o bé com un enllaç. Trobem que, de les 116 peces, 35 hi incorporen                 

vídeo. Alhora, d’aquestes 35, 30 són amb vídeos on apareix el jugador. Aquests             

últims es classifiquen segons les següents variables: ‘Apareix escena jugant un           

partit’, ‘Apareix passat NBA’, ‘Apareix passat Real Madrid’, ‘Apareix pas Selecció           

Espanyola’ i ‘Apareix escena fitxatge FCB’.  

L’única variable que es repeteix en els quatre mitjans és ‘Apareix escena fitxatge             

FCB’. Per tant, Marca (en 3 peces), AS (en 3 també), Mundo Deportivo (en 4 peces) i                 

Sport (en 3) incorporen peces amb vídeos on apareix Nikola Mirotic en algun             

escenari relacionat amb el fitxatge: durant la presentació, arribant a Barcelona i            

saludant als seus fans, o bé en alguna entrevista concedida un cop sent ja jugador               

del club blaugrana (Figura 35). 

 
Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa a ‘Apareix escena jugant un partit’, Sport n’inclou 10 peces amb aquest               

tipus de vídeo, per davant de les 5 que incorpora AS i les 3 per part de Mundo                  

Deportivo. Marca no adjunta cap vídeo on aparegui Mirotic disputant un partit,            

de la mateixa manera que tampoc ho fa amb la variable ‘Apareix passat NBA’.              

Aquests vídeos són resums de les millors jugades de Mirotic durant el seu pas per               

l’NBA. En compartir-los, les capçaleres estan destacant la qualitat esportiva del           

jugador. Sport és el que més s’interessa, d’aquesta manera, en ressaltar les virtuts             

esportives de Mirotic. 

Respecte a la variable ‘Apareix passat Real Madrid’, només en trobem dues            

peces, procedents del diari AS. És l’única capçalera, per tant, que dedica un espai              

en forma de vídeo per a referenciar el passat madridista del jugador. Cap dels              

quatre mitjans conté vídeos relacionats amb ‘Apareix pas Selecció Espanyola’,          

és a dir, que mostrin escenes del jugador com a membre d’aquesta selecció, ja sigui               

entrenant com jugant. 

A més de Nikola Mirotic i dels vídeos protagonitzats per aquest, també en trobem              

d’altres on apareixen personatges secundaris o bé protagonistes. Per exemple,          

apareixen els membres de la junta directiva del Futbol Club Barcelona durant la             

presentació del jugador, així com els aficionats assistents o Nacho Rodríguez,           

persona al càrrec del fitxatge del jugador. També apareix una roda de premsa del              

seleccionador espanyol Sergio Scariolo, o companys i rivals de l’NBA en un vídeo             

d’un partit. 

5.4. Peces amb mencions al jugador 

Tot i que l’anàlisi principal entorn el qual gira aquest treball s’ha centrat en aquelles               

peces on el jugador, Nikola Mirotic, és protagonista, és important mencionar alguns            

aspectes qualitatius que s’han apreciat a l’hora de comptabilitzar les peces on se’l             

menciona. 
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Per començar, aquesta classificació ha permès observar que hi ha peces on, tot i no               

jugar un paper protagonista, el jugador apareix en el titular. Alguns exemples són: 

Capçalera Data d’actualització Titular 

Marca 09/07/2019, 07:17h Mundial 2019: Ibaka y el 'Chacho' no van y Mirotic casi fuera 

AS 11/07/2019, 17:58h Sergio Llull: "El fichaje de Mirotic ha sido la bomba del           

verano" 

AS 18/07/2019, 20:55h Mirotic llevará el '33' que lucieron Marc Gasol y Pete Mickeal 

Mundo 
Deportivo 

09/07/2019, 18:33h Lista de 16 de Scariolo para el Mundial sin Mirotic, Ibaka ni            

el ‘Chacho’ Rodríguez 

Font: elaboració pròpia 

Aquests titulars destaquen el seu pas per la Selecció Espanyola, el seu fitxatge pel              

Futbol Club Barcelona o el seu passat madridista. El text en si, però, únicament              

menciona el jugador de passada. En el cas de la peça de Sergio Llull (jugador de                

bàsquet del Real Madrid) - Sergio Llull: "El fichaje de Mirotic ha sido la bomba del                

verano" -, Mirotic també apareix a la fotografia d’aquesta, vestit com a jugador del              

Real Madrid. Aquesta peça pertany, com podem observar a la taula, al diari AS. En               

la mateixa línia, Marca publica Llull: "Lo de Mirotic nos ha sorprendido, es la noticia               

bomba del verano", amb una fotografia, també, de Mirotic durant la seva etapa             

madridista.  

Un altre titular del diari AS on es menciona al jugador, és el següent: Supercopa               

ACB: entradas a la venta para el debut de Mirotic. Aquesta parla de la Supercopa               

centrant-se en el partit que es disputa al camp del Real Madrid. Per contra, Sport               

presenta un article amb el titular El Barça pone a la venta las entradas para la                

Euroliga 2019/2020, on apareix Mirotic ja fitxat pel club blaugrana en la fotografia i              

on el text parla sobre el partit que es disputarà al camp del Futbol Club Barcelona.                
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Sport també publica un article d’opinió, El basket tiene buena pinta, on, en dir la               

paraula ‘basket’, dóna per fet que el lector entén que es refereix al club blaugrana. 
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6. CONCLUSIONS 

El debat sobre el mètode periodístic que segueix la premsa esportiva a l’hora de              

comunicar és constant. En encetar el present treball, es va plantejar una hipòtesi,             

així com unes preguntes de recerca, pendents de resoldre a partir d’una investigació             

basada en l’anàlisi de quatre capçaleres esportives electròniques. 

La hipòtesi inicial, com hem pogut observar a la introducció i abans de l’anàlisi dels               

resultats afirmava el següent: 

Els mitjans de comunicació esportius vigents actualment, a l’hora d’informar,          

es regeixen a les seves afinitats cap als clubs sobre els quals informen. Com              

a resultat, el tractament varia segons si compten amb una simpatia esportiva            

o una altra. 

 

A partir d’aquesta hipòtesi, gràcies al marc teòric, que ha assentat les bases             

d’aquesta recerca, i a l’estudi i exposició dels resultats obtinguts de la investigació,             

s’ha pogut donar resposta a les següents preguntes de recerca que donaven sentit a              

la creació d’aquest treball: 

P1. El nombre de peces publicades sobre el fitxatge és major en aquells             

mitjans lligats per afinitat, segons l’imaginari col·lectiu, amb el Futbol Club           

Barcelona? 

L’anàlisi formal de les unitats d’anàlisi ha permès veure que les quatre capçaleres             

(Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport) van publicar, durant el període de temps             

analitzat, un nombre similar de peces on Nikola Mirotic era protagonista (en total,             

116).  

En tractar-se d’un moviment esportiu important (un jugador que jugava al màxim            

nivell competitiu de bàsquet com és l’NBA tornava a Europa a fitxar per l’etern rival               

del club on es va formar), és comprensible que l’audiència vulgui estar al dia i, per                
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tant, que la premsa parli el màxim possible sobre aquest fet, indistintament de les              

seves afinitats. A més, coincidia amb la seva absència al Mundial de Bàsquet amb la               

Selecció Espanyola. D’una manera o d’una altra, doncs, Nikola Mirotic era una            

presència notada en la premsa esportiva durant aquelles setmanes. 

La pregunta de recerca plantejada, però, fa referència a les peces que se centren a               

informar i/o opinar sobre el fitxatge de Nikola Mirotic. El valor notícia que predomina              

en la majoria de les unitats d’anàlisi que provenen de les quatre capçaleres             

electròniques és el fitxatge de Mirotic pel Futbol Club Barcelona. Encara així, com             

s’ha pogut observar en els resultats, Mundo Deportivo i Sport parlen més del             

fitxatge (Figures 8 i 9) que no pas Marca i AS (Figures 6 i 7), que dediquen més                  

espai a altres aspectes noticiosos com el passat madridista del jugador o la seva              

absència al Mundial. En el cas dels dos primers, la resta de valors notícia que no són                 

el fitxatge del jugador tenen una presència gairebé nul·la.  

Mundo Deportivo i Sport estan més interessats, per tant, a parlar del fitxatge             

com a aspecte que beneficia al Futbol Club Barcelona que, per contra, parlar             

sobre la relació del jugador amb el Real Madrid o la Selecció, que allunyen l'atenció               

de l'audiència de les informacions referents al moviment d’aquest. 

P2. Els mitjans que l’imaginari col·lectiu associa amb el Real Madrid destaquen            

més el passat madridista del jugador respecte als restants? Varia, també, el            

tractament en les fotografies i vídeos utilitzats?  

La resposta a aquesta pregunta és afirmativa. Per començar, el passat al Real             

Madrid té una presència major entre les unitats d’anàlisi que pertanyen a Marca             

i AS, per davant d’aquelles publicades per Mundo Deportivo on aquest valor noticiós             

resulta gairebé nul.  

Per altra banda, el diari AS és el que inclou més referències al passat              

madridista del jugador, seguit de Mundo Deportivo, Marca i Sport. Com hem pogut             

apreciar a resultats, el diari AS s’interessa a destacar els anys de jugador de Mirotic               
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al Madrid, així com algunes declaracions que va fer en contra del club català durant               

aquella època.  

Marca i AS, a més, incorporen més enllaços relacionats amb altres peces sobre             

el passat al Real Madrid del jugador, que no Mundo Deportivo i Sport. Mundo              

Deportivo, de fet, no hi incorpora cap d’aquest estil. Els enllaços són una manera              

d’atrapar l’atenció al lector i fer que aquest accedeixi a altres peces o publicacions              

que reforcin les informacions que interessa reforçar. Per tant, Marca i AS, en             

introduir aquest tipus d’enllaços, indirectament estan destacant el passat de          

Mirotic al Real Madrid, al contrari que Mundo Deportivo i Sport.  

Pel que fa a les fotografies i vídeos utilitzats en les diferents unitats d’anàlisi, el               

passat madridista no té tant de pes com en els textos. Encara així, Marca i AS                

incorporen més fotografies relacionades amb aquest fet que no Mundo Deportivo i            

Sport (aquest últim, directament no hi incorpora). Pel que fa als vídeos, únicament             

en trobem dos relacionats amb el passat madridista del jugador, i ambdós pertanyen             

al diari AS. 

P3. Les capçaleres identificades a les quals se’ls associa una afinitat amb el             

Futbol Club Barcelona, parlen millor del fitxatge que aquelles que, per contra,            

es perceben com afines al Real Madrid? (entenent-se millor com a un            

enfocament més positiu)?  

En aquest cas, novament, la resposta és afirmativa. Per començar, Sport i Mundo             

Deportivo publiquen més peces que incorporen expressions que secunden el          

fitxatge que no Marca i AS. En aquestes últimes dues capçaleres, en canvi, les              15

expressions que qüestionen el fitxatge tenen una presència major. Sport i Mundo            16

Deportivo, a més també incorporen un nombre més elevat de referències al passat             

de Mirotic a l’NBA.  

15 Veure exemples d’aquestes expressions a resultats. 
16 Ídem a la nota de pàgina número 15. 
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Destacar el passat del jugador a l’NBA implica mencionar que Mirotic ve al Futbol              

Club Barcelona des de la màxima lliga de bàsquet estatunidenca. D’alguna manera,            

s’està pressuposant l’alt nivell esportiu i competitiu que caracteritza al jugador i, per             

tant, de manera implícita es transmet al públic el vessant positiu del fitxatge per al               

club català. Per contra, AS, i seguit de Marca, és el diari que més importància               

dóna al fet que Mirotic rebutgés ofertes considerades millors (econòmicament i           

esportivament) a l’NBA per tornar a Europa. Mundo Deportivo no menciona aquest            

fet en cap de les seves peces. 

El discurs que acompanya els textos a favor del fitxatge que publiquen Mundo             

Deportivo i Sport es veu recolzat per les veus del món de l’esport: ambdós              

incorporen més peces amb declaracions de figures importants, que els lectors           

coneixen, alabant el fitxatge del jugador, com Ricky Rubio, Pierre Oriola o el mateix              

Mirotic, per davant de Marca i AS. A més, també s’esforcen més a destacar la gestió                

del fitxatge per part de la directiva del Futbol Club Barcelona. Per contra, cap de les                

quatre capçaleres qüestiona la manera d’actuar de la directiva del Futbol Club            

Barcelona a l’hora de fitxar a Nikola Mirotic. Aquest fet s’entén perquè el club català               

estava aconseguint incorporar entre les seves files a un jugador d’alt nivell i, per tant,               

és complicat trobar una crítica possible en aquest aspecte des de l’òptica esportiva. 

Tots els atributs explicats anteriorment conformen, al final, un posicionament per part            

de Mundo Deportivo i Sport, capçaleres associades per l’imaginari col·lectiu amb el            

Futbol Club Barcelona, que posa més èmfasi en secundar el fitxatge. 

P4. Quina importància li donen els quatre mitjans a l'absència del jugador al             

Mundial de bàsquet (amb la Selecció Espanyola)? Es pot relacionar amb el            

fitxatge? 

Per començar, totes quatre capçaleres contenen referències dins dels seus textos           

relacionades amb el pas del jugador per la Selecció Espanyola. AS és el que en té                

més. Aquestes referències poden tenir relació amb l’absència del jugador al Mundial            

de Bàsquet, però també poden estar relacionades amb títols que aconseguís amb            
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l'Absoluta anys enrere. Encara així, AS i Marca parlen més de la relació del jugador               

amb la Selecció Espanyola que no Mundo Deportivo i Sport. Per exemple, AS hi              

incorpora més enllaços relacionats per davant de Marca, Mundo Deportivo i Sport.            

Per altra banda, també incorpora més fotografies del jugador durant la seva etapa a              

la Selecció, per davant de Marca i Mundo Deportivo. Sport, per la seva banda, no en                

conté cap. 

Si ens fixem, però, en l’absència de Mirotic al Mundial de la Xina d’aquell estiu,               

podem observar com AS i Marca utilitzen aquest fet com a valor notícia en més               

ocasions que no pas Mundo Deportivo i Sport. L’absència del jugador al Mundial             

va ser molt qüestionada perquè se sumava a la de Serge Ibaka, dos jugadors de               

qualitat procedents de l’NBA. El motiu principal de la seva absència era la voluntat              

de Mirotic de preparar-se i recuperar-se físicament de cara a la temporada vinent.             

Temporada que encetava com a jugador del Futbol Club Barcelona. Es va            

qüestionar la seva absència, entenent-la com a una manera de desaprofitar, tant ell             

com Ibaka, una oportunitat que altres com Pau Gasol no tenien. 

Ens trobem, per tant, davant d’un moviment esportiu igual per a tots però amb              

una cobertura diferent segons les afinitats de cada mitjà. Si per uns és més              

important destacar el pas per l’NBA del jugador a partir de mencions dins del text,               

fotografies i/o vídeos, per altres primen els fets que el jugador estigui fitxant pel que               

ells entenen com ‘l’etern rival’ (referint-se a la rivalitat entre el Real Madrid i el Futbol                

Club Barcelona), com també el fet que decideixi no anar al Mundial. A més,              

ambdues afinitats, enfrontades entre si, reforcen el seu discurs amb informacions           

que es desmarquen del factor esportiu: un bon gest el jugador cap a l’afició              

blaugrana recollit per Mundo Deportivo, versus un vídeo d’una cara polèmica del            

jugador durant la seva presentació compartit per AS. 

Arribats a aquest punt, és important recordar el concepte “bufandisme”, que           

introdueix Rojas (2016) i que substitueix el de “periodisme”, entès com a la tendència              

de mostrar un posicionament en les informacions esportives d’acord amb les afinitats            
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del periodista o del mitjà que les difon. La hipòtesi plantejada, d’aquesta manera, es              

compleix: les quatre capçaleres triades per a la investigació es regeixen per la             

seva afinitat amb el Futbol Club Barcelona (Mundo Deportivo i Sport) o amb el              

Real Madrid (Marca i AS) a l’hora de cobrir el fitxatge de Nikola Mirotic, i ho fan                 

a partir d’una jerarquització de les informacions tenint en compte allò que els             

interessa destacar i fer arribar al seu públic. Semblen haver-se oblidat per tant,             

dels codis deontològics que regulen la professió periodística. Els periodistes          

viuen enmig d’una lluita entre el sensacionalisme i els fonaments de la informació. 

D’entre tots els aspectes que defensa el Codi Deontològic Europeu de la Professió             

Periodística, trobem tals com la diferenciació entre notícies i opinions, el dret a la              

informació com a dret fonamental de les persones, i no com a persecució             

d’interessos purament econòmics; i la desvinculació dels mitjans de comunicació          

respecte a l’opinió pública (Núñez: 1993).  

L’aspecte formal de la present investigació mostra com les quatre capçaleres fan            

una distinció entre informacions i opinions. Això aprovaria el fet que molts dels             

textos analitzats aportin detalls que entreveuen l’afinitat del periodista, o del mitjà,            

cap a un club o cap a un altre. La realitat, però, posa sobre la taula un fet que                   

qüestiona això últim: únicament AS i Sport incorporen peces classificades com a            

opinió, i ho fan amb un nombre molt reduït (2 i 3, respectivament). Si, com el codi                 

deontològic afirma, la informació és un dret fonamental de tots, l’audiència hauria de             

poder consumir totes aquestes publicacions sense rebre cap mostra de          

posicionament, sigui el que sigui, per part de qui les produeix. 

Com hem pogut observar al marc teòric, si les capçaleres no usen un tractament              

igual per a totes les informacions, es perd tota neutralitat possible. El periodisme             

esdevé sensacionalista: segons Redondo (2011) citant a Mota (1998), busca produir           

sensació, “emoció en l’ànim de l’audiència, amb notícies, successos, etc. als que se             

li dóna una importància que no li correspon” (130). I afegeixen: “Això suposa una              

alteració en la jerarquia de valor dels assumptes noticiosos, atorgant major           
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consideració a aquells susceptibles de guanyar una major impressió i no a aquells             

de major interès objectiu” (130).  

En la línia del que argumenten els autors, doncs, Marca, AS, Mundo Deportivo i              

Sport decideixen quins continguts publicar a partir de l’estudi de la seva            

audiència : coneixen les necessitats d’aquesta per poder, així, decidir quin ordre           

d’importància donen a les diferents informacions que publiquen. I això últim és el que              

determina si un mitjà dedica més espai a parlar, en el cas estudiat, sobre el fitxatge                

del jugador, o bé sobre el seu passat al Real Madrid o l’absència d’aquest al Mundial                

de la Xina. 

Els detalls sobre la vida personal del jugador enforteixen el discurs           

sensacionalista. Nikola Mirotic és una figura dotada de popularitat, puix que en el             

període de temps que recull el present estudi era conegut pel seu passat madridista,              

pel seu pas per l’NBA o la Selecció Espanyola i per ser el fitxatge per excel·lència                

del club blaugrana. Recordant a Alcoba (2005), el públic es fixa en aquest tipus de               

personatges i els fa els seus herois, en somiar amb el fet de portar una vida similar a                  

la d’aquests professionals. D’aquesta manera, els mitjans de comunicació esportius          

aprofiten aquest fanatisme com a via d’increment de consum de les seves            

plataformes. La concepció del periodisme esportiu com a una branca sensacionalista           

embruta la feina de tots aquells professionals de la comunicació que s’esforcen            

diàriament per narrar la realitat a l’audiència de la manera més neutral possible i              

regint-se als codis deontològics que regulen l’entorn en el qual treballen.  

La present investigació no és més que el tret de sortida a futures línies de treball a                 

les quals se’ls pugui aplicar la mateixa metodologia. Per exemple, es pot analitzar la              

cobertura mediàtica per part de les quatre capçaleres sobre la lesió d’un jugador             

important per a algun dels dos clubs, com podrien ser Leo Messi, jugador de la               

secció de futbol del Futbol Club Barcelona, o Facundo Campazzo, jugador de            

bàsquet del Real Madrid. I comprovar, així, si la hipòtesi continua sent aplicable en              

els futurs casos. I poder recordar, a escala personal, com a periodista i un cop               
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obtinguts els resultats, la reflexió de Barroso (2011) sobre el codi ètic dels             

periodistes: “supone una cristalización de los principios a seguir para obtener una            

conducta correcta y adecuada al buen hacer del periodista o profesional de la             

información y comunicación” (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 



7. BIBLIOGRAFIA 

(Septembre de 2007). Acta Diurna, el primer periódico de la historia. El periódico             

de Julio César. Espanya: Anfrix. Recuperat de       

https://www.anfrix.com/2007/09/acta-diurna-el-primer-periodico-de-la-historia/ 

Alcoba, A. (2005). Periodismo deportivo. Espanya: Síntesis. 

Aguaded, J.I. (2014). Desde la infoxicación al derecho a la comunicación.           

Comunicar (42). 7-8- DOI: http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-a1 

Bilbeny, N. (2012). Ética del periodismo. Barcelona, Espanya: Universitat de          

Barcelona. 

Barroso, P. (2011). Códigos de deontología periodística. Universitas: revista de          

ciencias sociales y humanas (15), 141-176. DOI: 10.17163/uni.n15.2011.05 

Canavilhas, J., Masip, P., Micó, J. L., i Ruiz, C. (2008). La ética en el ejercicio del                 

periodismo: Credibilidad y autorregulación en la era del periodismo en Internet.           

Estudios en comunicación (4). 15-39. Recuperat de       

http://www.ec.ubi.pt/ec/04/pdf/02-Jose-Lluis-Mico-La-etica-en-el-ejercicio-del-period

ismo.pdf 

Canel,M. J., i Sánchez-Aranda, J. J. La influencia de las actitudes profesionales del             

periodista español en las noticias. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura (23).            

151-170. Recuperat de 

https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n23/02112175n23p151.pdf 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. (2016). Codi deontològic. Declaració de          

principis de la professió periodística a Catalunya. Recuperat de         

https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontolog

ic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf 

86 

https://www.anfrix.com/2007/09/acta-diurna-el-primer-periodico-de-la-historia/
http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-a1
http://www.ec.ubi.pt/ec/04/pdf/02-Jose-Lluis-Mico-La-etica-en-el-ejercicio-del-periodismo.pdf
http://www.ec.ubi.pt/ec/04/pdf/02-Jose-Lluis-Mico-La-etica-en-el-ejercicio-del-periodismo.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n23/02112175n23p151.pdf
https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf
https://www.periodistes.cat/sites/default/files/public/continguts/basic/codi-deontologic/documents/codi-deontologic-novembre-2016-3.pdf


Díaz, J., i Segado, F. (2014). La adaptación de los códigos de ética periodística              

europeos a Internet y las TIC. Revista Internacional de Comunicación (26).           

Recuperat de  https://www.printfriendly.com/p/g/pzBpAf 

Domínguez, J. P. (2009). Ensayo sobre la cuádruple espectacularidad del          

periodismo deportivo. Razón y palabra (69). Recuperat de        

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520330048.pdf 

Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya. (2017). Código Deontológico.        

Espanya. Recuperat de http://fape.es/home/codigo-deontologico/ 

Gallardo, R., Gallardo, J. I., Gallego, A., González, A., i Jorquera, N. (2018).             

Operación Triunfo y la producción fandom de contenidos. Industrias audiovisuales          

y producción transmedia . 20-29. Recuperat de 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%

C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Franc

isco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20pro

ducci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1

#page=20 

Gómez, J. (2013). Análisis ético de la prensa deportiva escrita en Cataluña, en el              

empleo de técnicas sensacionalistas. Razón y palabra (85). Recuperat de 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199531506025.pdf 

Gómez, J. (2013). Ética, responsabilidad y observación de los códigos          

deontológicos en el periodismo deportivo (tesis doctoral). Universitat de Múrcia,          

Espanya. Recuperat de https://www.tdx.cat/handle/10803/117356#page=1 

Gómez, J. A., Gutiérrez, L. M., y Salgado, A. (2012). Calidad vs. Credibilidad en el               

periodismo por internet: batalla desigual. Observatorio (OBS*) Journal, 6(2).         

157-176. Recuperat de http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/564/567 

87 

https://www.printfriendly.com/p/g/pzBpAf
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520330048.pdf
http://fape.es/home/codigo-deontologico/
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Francisco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20producci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1#page=20
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Francisco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20producci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1#page=20
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Francisco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20producci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1#page=20
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Francisco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20producci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1#page=20
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/18249/P%C3%A9rez%20Ruf%C3%AD,%20Jos%C3%A9%20Patricio%20y%20Guerrero%20Cuadrado,%20Francisco%20(coordinadores)%20(2018).%20Industrias%20audiovisuales%20y%20producci%C3%B3n%20transmedia.%20M%C3%A1laga.%20Eumed.pdf?sequence=1#page=20
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199531506025.pdf
https://www.tdx.cat/handle/10803/117356#page=1
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/564/567


González, M. (2017). Objetividad no es neutralidad: la norma objetiva como           

método periodístico. Estudios sobre el mensaje periodístico (23). 829-846. DOI:          

10.5209/ESMP.58018 

Hernández, J. (2004). Periodismo: ¿oficio imposible? Recuperat de        

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43111.pdf 

Herrero, F. J., i Iglesias, C. (2016). Los programas deportivos de la radio española              

en las redes sociales: estudio comparado del periodo 2010-2015. Área abierta,           

16 (1). 39-59. Recuperat de http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARAB.2016.v16.n1.49853  

Johnson, A.; Proctor, R.W. (2015). Atención. Teoría y práctica. Espanya: Editorial           

Universitaria Ramón Areces. 

Juncà, A., Lagardera, F., i Puig, N. (2001). Tot ensenyant sociologia de les             

emocions en l’esport. Apunts. Educació física i esports, 2(64). 69-77. Recuperat de            

https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFE/article/view/301603 

Kennet, C. (2004). El impacto de Internet en los medios de comunicación y la              

industria del deporte . Recuperat de http://hdl.handle.net/2072/4222  

Marcellini, A., De Leseleuc, E., i Pappous, A. (2009). La representación mediática            

del deporte adaptado a la discapacidad en los medios de comunicación. Ágora para             

la EF y el Deporte (9). 31-42. Recuperat de         

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2900313 

Marín, C. R., y Rojas, J. L. (2016). Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación             

(33). Recuperat de   

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61404/Modelos%20de%20negocio%20pa

ra%20el%20periodismo%20deportivo%20de%20nicho%20en%20el%20contexto%

20postindustrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Masip, P., Micó, J. L., i Ruiz, C. (2007). ¿Una ética del ciberespacio o una ética en                 

el ciberespacio? Análisis de códigos de autorregulación de la profesión          

88 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43111.pdf
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARAB.2016.v16.n1.49853
https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFE/article/view/301603
http://hdl.handle.net/2072/4222
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2900313
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61404/Modelos%20de%20negocio%20para%20el%20periodismo%20deportivo%20de%20nicho%20en%20el%20contexto%20postindustrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61404/Modelos%20de%20negocio%20para%20el%20periodismo%20deportivo%20de%20nicho%20en%20el%20contexto%20postindustrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/61404/Modelos%20de%20negocio%20para%20el%20periodismo%20deportivo%20de%20nicho%20en%20el%20contexto%20postindustrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y


periodística. La ética y el derecho de la información en los tiempos del             

postperiodismo.  509-530. Recuperat de 

https://www.researchgate.net/profile/Pere_Masip/publication/28209689_Una_etica

_del_ciberespacio_o_una_etica_en_el_ciberespacio_Analisis_de_codigos_de_aut

orregulacion_de_la_profesion_periodistica/links/0c96052ba136cd612d000000.pdf 

Muerza, A. (2018). Producción de noticias radiofónicas en el contexto de la            

convergencia periodística: análisis de Radio Marca y sus sinergias con Marca y            

marca.com. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 24(1). 785-795. Recuperat de          

http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.59979  

Núñez, M. (1993). Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística.           

Asociación prensa. Recuperat de 

http://www.asociacionprensa.org/es/images/Codigo_Deontologico_Europeo_de_la

_Profesion_Periodistica.pdf 

Ormard, E. (2005). La neutralidad: de lo imaginario a lo real. Avances, nuevos             

desarrollos e integración regional. XII Jornades d’Investigació i Primera Trobada          

d’Investigadors en Psicologia del Mercosur, a la Facultat de Psicologia de la            

Universitat de Buenos Aires, Buenos Aires. Recuperat de        

https://www.aacademica.org/000-051/380 

Redondo, M. M. (2011). El sensacionalismo y su penetración en el sistema            

mediático español (tesi doctoral). Universitat de Valladolid, Espanya. Recuperat de          

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/891 

Redondo, M. (2012). El sensacionalismo y su penetración en la prensa española            

de calidad. El “caso McCann” en "El País", "El Mundo" y "ABC". Estudios sobre el               

mensaje periodístico (19). 235-253. DOI: 10.5209/rev_ESMP.2013.v19.n1.425.19 

Restrepo, J. D. (2001). La objetividad periodística: utopía y realidad. Chasqui:           

revista latinoamericana de comunicación (74). 10-13. Recuperat de  

89 

https://www.researchgate.net/profile/Pere_Masip/publication/28209689_Una_etica_del_ciberespacio_o_una_etica_en_el_ciberespacio_Analisis_de_codigos_de_autorregulacion_de_la_profesion_periodistica/links/0c96052ba136cd612d000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pere_Masip/publication/28209689_Una_etica_del_ciberespacio_o_una_etica_en_el_ciberespacio_Analisis_de_codigos_de_autorregulacion_de_la_profesion_periodistica/links/0c96052ba136cd612d000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pere_Masip/publication/28209689_Una_etica_del_ciberespacio_o_una_etica_en_el_ciberespacio_Analisis_de_codigos_de_autorregulacion_de_la_profesion_periodistica/links/0c96052ba136cd612d000000.pdf
http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.59979
http://www.asociacionprensa.org/es/images/Codigo_Deontologico_Europeo_de_la_Profesion_Periodistica.pdf
http://www.asociacionprensa.org/es/images/Codigo_Deontologico_Europeo_de_la_Profesion_Periodistica.pdf
https://www.aacademica.org/000-051/380
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/891


https://www.redalyc.org/pdf/160/16007402.pdf 

Rojas, J. L. (desembre de 2012). Del fútbol por exceso a la espectacularización de              

la información en el periodismo deportivo. Propuestas para una mayor          

diversificación temática de los contenidos. Comunicación, control y resistencias.         

Congrès dut a terme al IV Congrès Internacional Llatina de Comunicació Social,            

Universitat de La Laguna, Tenerife. Recuperat de 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/18197/file_1.pdf;jsessionid=F6C14BEFC

49DE76C77A06812E950EC44?sequence=1 

 

Rojas, J. L. (2016). La creciente banalización de los contenidos deportivos.           

Cuadernos de periodistas  (31). 48-56. Recuperat de 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/68349/48-56-ROJAS-TORRIJOSC_31-1.

pdf?sequence=1 

Rojo, P. A. (2007). Estrategias de marketing en los diarios de información deportiva             

en internet. Ámbitos (16). 311-324. Recuperat de       

https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/9662 

Saad, A. (2011). El sensacionalismo o la “insurrección” de las masas. Razón y             

palabra (78). Recuperat de 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199524192026.pdf 

San Martín, R. (2008). Contra la objetividad. El mito de la neutralidad periodística y              

alternativas para repensarlo. Perspectivas de la comunicación (1). 73-80.         

Recuperat de http://ojs.ufro.cl/index.php/perspectivas/article/view/11/11 

Serrano, P (2010). El periodista, la objetividad y el compromiso. Mémoire des            

luttes . Recuperat de 

90 

https://www.redalyc.org/pdf/160/16007402.pdf
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/18197/file_1.pdf;jsessionid=F6C14BEFC49DE76C77A06812E950EC44?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/18197/file_1.pdf;jsessionid=F6C14BEFC49DE76C77A06812E950EC44?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/68349/48-56-ROJAS-TORRIJOSC_31-1.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/68349/48-56-ROJAS-TORRIJOSC_31-1.pdf?sequence=1
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/9662
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199524192026.pdf
http://ojs.ufro.cl/index.php/perspectivas/article/view/11/11


http://www.medelu.org/IMG/article_PDF/article_577.pdf 

Túñez, M. Los periódicos en las redes sociales: audiencias, contenido,          

interactividad y estrategias comerciales. Estudios sobre el Mensaje Periodístico,         

18 (1), 221-239. Recuperat de    

https://pdfs.semanticscholar.org/8b86/376b4a3d947261620db8f531bc2d4ae39818.

pdf 

Videla, J. J. (2002). La formación de los periodistas en España: perspectiva            

histórica y propuestas de futuro (tesis doctoral). Universitat Complutense de          

Madrid, Espanya. Recuperat de 

https://eprints.ucm.es/5198/1/T25979.pdf 

 

Marca (versió en línia). Lloc web: https://www.marca.com/ 

AS (versió en línia). Lloc web: https://as.com/ 

Mundo Deportivo (versió en línia). Lloc web: https://www.mundodeportivo.com/ 

Sport (versió en línia). Lloc web: https://www.sport.es/es/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

91 

http://www.medelu.org/IMG/article_PDF/article_577.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8b86/376b4a3d947261620db8f531bc2d4ae39818.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8b86/376b4a3d947261620db8f531bc2d4ae39818.pdf
https://eprints.ucm.es/5198/1/T25979.pdf
https://www.marca.com/
https://as.com/
https://www.mundodeportivo.com/
https://www.sport.es/es/


8. ANNEXOS 
8.1. Model de taules d’anàlisi 

8.1.1. Taula d’anàlisi formal 

Dia de publicació  

Dia d’actualització  

Hora d’actualització  

Titular  

Avanttítol / subtítol  

Tipus de peça   
analitzada 

TEXT INFORMATIU / TEXT D’OPINIÓ / ALTRES (en cas de marcar la            
casella ‘altres’, s’especificarà de quin tipus de peça es tracta) 

Foto  SI / NO Peu de foto (en cas que tingui) 

Vídeo  SI / NO Peu de vídeo (en cas que tingui) 

Font: elaboració pròpia 

8.1.2. Taula d’anàlisi del contingut 

Dia de publicació  

Titular  

Valor notícia FITXATGE / (*valor econòmic fitxatge) / PASSAT REAL MADRID /          

ABSÈNCIA MUNDIAL / REBUIG OFERTES NBA / ALTRES (en cas de           

marcar la casella ‘altres’, s’especificarà quin és el valor notícia en aquell            

cas) 

ANÀLISI DEL TEXT Figura parla  
positivament del  
fitxatge 

SI / NO (en cas de marcar SI, s’indicarà qui). 

Figura parla  
negativament del  
fitxatge 

SI / NO (en cas de marcar SI, s’indicarà qui). 

Expressions que  
secunden el fitxatge 

SI / NO. (en cas de marcar SI, s’especificarà         
quines). 

Expressions que  
qüestionen el  

SI / NO. (en cas de marcar SI, s’especificarà         
quines). 
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fitxatge 

Referències dins del   
text a (en relació al     
jugador) 

PASSAT NBA / PASSAT REAL MADRID / PAS        
SELECCIÓ ESPANYOLA / VIDA PERSONAL 

Destaca 
positivament la  
gestió del fitxatge   
per part del Futbol    
Club Barcelona 

SI / NO (en cas afirmatiu, s’indicarà com). 

Qüestiona la gestió   
del fitxatge per part    
del Futbol Club   
Barcelona 

SI / NO (en cas afirmatiu, s’indicarà com). 

Utilització d’enllaços SI / NO. En cas afirmatiu: 

Quins (especificar) 

Peces que pertanyen al mateix mitjà analitzat (SI /         
NO) 

Peces d’una procedència externa (SI / NO). En cas         
afirmatiu, s’indicarà d’on provenen. 

Vinculen a: FITXATGE / PASSAT NBA / PASSAT        
REAL MADRID / PAS SELECCIÓ ESPANYOLA /       
REBUIG D’ALTRES OFERTES / ALTRES. (en cas       
de marcar la casella ‘altres’, s’especificarà a què        
vinculen aquells hipervincles. 

ANÀLISI DE LA/ES   
FOTOGRAFIA/ES 

PRÒPIA / ALIENA / SENSE ESPECIFICAR 

Autoria (especificar) 

Apareix el jugador SI / NO. En cas afirmatiu: 

IMATGE NBA / IMATGE REAL MADRID / IMATGE        
SELECCIÓ ESPANYOLA / IMATGE FCB 

Apareixen altres  
persones 

SI / NO. En cas afirmatiu: 

Especificar quina relació tenen amb el jugador 

ANÀLISI DEL/S  
VÍDEO/S 

PROPI / ALIÈ / SENSE ESPECIFICAR 

Autoria (especificar) 

Durada (especificar) 

Apareix el jugador SI / NO. En cas afirmatiu: 
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APAREIX ESCENA JUGANT UN PARTIT /      
APAREIX PASSAT NBA / APAREIX PASSAT REAL       
MADRID / APAREIX PASSAT SELECCIÓ     
ESPANYOLA / APAREIX ESCENA FITXATGE     
FUTBOL CLUB BARCELONA 

Apareixen altres  
persones 

SI / NO. En cas afirmatiu: 

Especificar quina relació tenen amb el jugador 

Font: elaboració pròpia 

8.1.3. Taula recull peces amb mencions al jugador 

Dia de publicació  

Titular  

Mencions (especificar)  

Font: elaboració pròpia 

8.2. Full de càlcul. Recull de les taules d’anàlisi amb totes les mostres            

treballades 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rWmnOx0g9fk5X1db6oGFAZeEw6
KRv3bFDVIVfdqBH74/edit?usp=sharing 
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