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1. Introducció 

 

Pocs s'hauran parat a pensar en què afecta un partit de futbol un bon narrador o un 

bon comentarista. És cert, però, que no tots tenim la mateixa percepció al respecte. 

Al cap i a la fi, són els escollits per explicar, per transmetre, per arribar a les 

persones que veuen o escolten el partit. Ells no faran que l'enfrontament sigui més 

dolent del que és, però sí que poden aconseguir que un partit poc interessant passi a 

ser entretingut gràcies als seus comentaris. Si bé a la televisió van acompanyats de 

les imatges, a la ràdio el partit es viu només pel so. Per tant, el que transmet un 

narrador val infinitament més. No té imatges en les quals recolzar-se, per la qual 

cosa acaba creant un vincle de necessitat amb l'oient, que ha de confiar plenament 

en el narrador per saber el que està passant. Sobre aquest vincle de necessitat 

s'han construït les narracions radiofòniques durant els anys. Aquest treball té la 

intenció de desgranar com són aquestes narracions d'un partit de futbol; com es 

construeixen, els recursos que s'hi dediquen, el seu llenguatge i intencionalitat, i com 

tot això conforma el producte final. 

 

Segons estudis realitzats en aquest camp per Nielsen Sports (2019), a Espanya 7 de 

cada 10 persones manifesta tenir interès pel futbol. És l'esport que més interès 

genera al país, acompanyat del Tenis i el Bàsquet. Per tant, les narracions 

esportives de partits de futbol són les que aglutinaran a més seguidors. I si 

desgranem l'escena futbolística espanyola, no hi ha un partit que atregui més que el 

clàssic del futbol espanyol. La selecció d'aquest partit és gairebé obligada. Primer de 

tot, és el dia on, a les ràdios del país i perquè no dir-ho, en moltes ràdios del món, es 

dediquen més recursos per fer la retransmissió. Vista la seva importància molts 

seguidors el veuen o escolten a través dels mitjans. En aquest últim clàssic, 

l'audiència per televisió va ser de 650 milions d'espectadors. La ràdio, sense ser un 

mitjà tan multitudinari, aglutina xifres majors en aquest partit que en qualsevol altre 

de la competició domèstica nacional. 
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Dins de les ràdios espanyoles, en l'àmbit esportiu, n'hi ha dues que sobresurten 

entre totes en l'escena esportiva: La Cadena SER i la Cadena COPE. És una rivalitat 

que rau viva des de fa anys. Històricament, el duel pel lideratge esportiu es centrava 

en les figures de José Ramón de la Morena (Cadena SER) i José María Garcia 

(Cadena COPE). La pugna entre ambdues cadenes pel lideratge esportiu a les 

ondes va tenir tanta importància que fins i tot se'ls hi ha dedicat una sèrie, així com 

altres programes periodístics. 1 

 

A aquesta competència, com a totes, li arriba una data de caducitat. Però el seu 

relleu no ha pogut ser més engrescador. De les figures de José Ramón de la Morena 

i José María Garcia hem passat a la competència pel lideratge als caps de setmana 

en la ràdio esportiva entre Carrusel Deportivo, de la cadena SER, i Tiempo de 

Juego, de la COPE.  

 

El primer d'ells venia liderant la franja esportiva dels caps de setmana amb un 

programa entretingut, narradors de primera classe, tertulians i figures úniques a 

l'equip de periodistes, d'entre els quals destacaven Paco González i Pepe Domingo 

Castaño. Encara i aquest èxit, una discussió entre el director del programa, Paco 

González, i la mateixa Cadena, va fer que ell i alguns companys marxessin de la 

SER. 

 

En aquell moment, la Cadena COPE no gaudia de la seva millor etapa. Amb 

l'acomiadament d'alguns periodistes de la Cadena SER, van veure l'oportunitat 

perfecta per oferir el mateix que feien a la cadena rival, donant més llibertat a l’equip 

que venia de la SER. L'any 2010, moment en què aquest traspàs ja s'havia 

confirmat, així estaven els resultats de l'audiència esportiva dels caps de setmana: 

 

A partir d’aquestes noves incorporacions a la redacció d’esports, la COPE va 

començar a remuntar, fins al punt que ara mateix, el programa líder de la ràdio 

                                                
1
 “Los Reyes de la Noche”, a Movistar Plus, o “Saludos Cordiales” a Ràdio Marca 
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esportiva és el Tiempo de Juego de la COPE, molt per sobre del Carrusel Deportivo 

de la SER, com indiquen els últims resultats de l’EGM2.  

 

Infografia enfrontant els dos millors programes de la ràdio esportiva amb dades de l’EGM, 

2010. Cristina Claverol, El Periòdico.  

Font: EGM; III onada de l’any 2021.  

 

Vista aquesta rivalitat, les dues cadenes han anat construint un programa esportiu 

cada vegada millor, fins al moment en què, ara mateix, són els dos programes més 

escoltats de la ràdio esportiva espanyola. La COPE, en ritme ascendent, i la Cadena 

SER intentant mantenir aquesta pugna i recuperar el lideratge a les ones. 

                                                
2
 Resultats de l’últim EG de l’any 2021 

https://prnoticias.com/2021/12/09/egm-tiempo-de-juego-vuelve-a-imponerse-a-carrusel-deportivo-en-las-tardes-del-fin-de-semana/
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A partir d'aquí, aquesta investigació té com a objectiu comparar l'estil, les 

característiques i els recursos que ofereixen una cadena i l'altra en les 

retransmissions radiofòniques del partit Madrid-Barça del dia 20 de març. Veure com 

estan compostos els equips de narració, i els perfils que s'hi veuen representats. 

Durant una retransmissió podem trobar diversos tipus de comentaristes, siguin 

exjugadors, exàrbitres o altres periodistes que serveixen com a font especialista d'un 

dels dos equips en concret. Cal tenir en compte que una retransmissió esportiva 

forma part d’un producte en conjunt, on el narrador funciona com el centre d’un 

engranatge.  

 

Així doncs, l'anàlisi es centrarà, en especial, en la figura del narrador, que no deixa 

de ser la peça clau perquè tot l'engranatge funcioni. Introducció de temes, 

participació, complementació del relat que ofereixin altres comentaristes, així com els 

comentaris objectius o subjectius, o el ritme que implementi durant el partit. Tot això, 

i altres aspectes de la narració que més tard desglossaré, afecten directament al 

seguiment del partit per la ràdio d'un oient.  

 

Altres aspectes a analitzar són els espais publicitaris de cada narració; com, dintre 

d'un espai futbolístic on només importa el resultat, s'introdueix la publicitat. A la 

televisió, aquesta és molt visual i s'insereix als descansos, però a la ràdio, com que 

no es té l'obligació de seguir el partit durant els 90 minuts de la mateixa forma que 

per televisió, aquest aspecte varia. 

 

Per últim, i com a conseqüència de l’aparició de “l’streaming”, s’analitzaran com 

s’apliquen aquests nous formats a les narracions esportives; Per quines plataformes 

es retransmeten, la forma i el mode en que es fa. En relació amb això, les xarxes 

socials i el seu ús també són importants com a promoció d’una narració esportiva, i 

com arribar d’una forma més fàcil a un públic diferenciat.  

 

Fins ara, els estudis previs que existeixen es centren principalment a desgranar les 

característiques tècniques de les narracions en ràdio; tècniques de la veu del 

narrador, composició dels equips de narració o la mateixa estructura d'un programa 



7 
 

de ràdio esportiu (Manuel Antonio Pacheco, 2009; Herrero i Rodríguez, 2009; 

Herrero, 2010; Pérez, 2013), així com altres estudis realitzats sobre el naixement de 

la narració esportiva a sudamèrica, un punt d'inflexió en la narració esportiva mundial 

(Alabarces, 2006). Amb totes aquestes anàlisis, mai s'ha fet un estudi comparatiu 

entre dues cadenes de ràdio i les seves transmissions esportives; quin és el model 

d'èxit, què marca la diferència? Així doncs, suposa una nova perspectiva que ajuda a 

comprendre la importància d'un bon programa de ràdio esportiva, i ampliar el 

coneixement sobre com s'estructuren aquestes retransmissions. 

2. Objectius i hipòtesis 

 

Aquest treball busca disseccionar les narracions dels partits de futbol a la ràdio 

espanyola. Com funcionen, com s’estructuren, quina importància donen als recursos 

que utilitzen i altres paràmetres referents a les retransmissions analitzades. Tal com 

ja he esmentat a la introducció, les dues cadenes analitzades són la Cadena COPE i 

la Cadena SER, donat el seu lideratge a les audiències. El partit analitzat, el clàssic 

Madrid - Barça del passat 20 de març, l’esdeveniment futbolístic més important del 

país. A partir d’aquestes consideracions i objectius marcats, es marquen les 

següents hipòtesis a tenir en compte en aquest estudi;  

 

La hipòtesi principal és que la Cadena COPE aglutina més audiència que la Cadena 

SER gràcies als seus rols principals; narrador, presentador del programa de ràdio i 

l'estructura d'aquest mateix. És un element més reconeixible per l'oient i que, per 

tant, té més repercussió a les ones. 

 

A partir d'aquí es deriva una altra hipòtesi sobre l'evolució de la Cadena SER; en 

veure que no podrien replicar l'exitós model de Carrusel Deportivo fins a l'any 2010, 

any a any s'han anat reinventant fins a apropar-se en les audiències a la COPE. Això 

no s'ha fet potser gràcies a un programa tan mediàtic com el Tiempo de Juego, però 

sí que s'ha optat per una tendència més professional. S'han incorporat perfils que no 

existeixen a la COPE i que enriqueixen més les narracions d'un partit de futbol. 
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Sobre la figura del narrador, un element diferenciat de l'anàlisi principal, però que 

també hi influeix, existeix la següent hipòtesi; cada narrador té una forma de 

retransmetre el partit que no ha d'anar estrictament lligada a la cadena de ràdio en 

què treballa, però que sí que s'hi veu influenciada per ella. 

3. Marc Teòric 

3.1 Inicis de la narració del futbol a la ràdio  

 

La dimensió sonora que porta implícita la ràdio la diferencia de qualsevol altre suport 

audiovisual. No conté imatge, com si ho fa la televisió, per tant, requereix un grau 

d'especialització major pel que fa a l'atenció que l'oient dedicarà a la història que 

expliques. Aquestes condicions marquen les particularitats del llenguatge radiofònic, 

així com condicionen la seva construcció. Segons el context, el relat serà més formal 

i viceversa, més tècnic o vulgar. Cada gènere radiofònic mantindrà, doncs, unes 

particularitats que el diferenciaran de la resta. La professora Huertas Bailén (1999: 

85) destaca el que ell considera com el gènere predominant, l'informatiu, respecte 

als altres: 

 

 L'obstinació de molts radiofonistes per adequar el seu discurs verbal a uns  

patrons acústics determinats obeeix, en gran manera, al major grau de credibilitat  

que tradicionalment els oïdors han atorgat tant als continguts noticiosos com  

a la manera de comunicar-los 

 

El gènere informatiu, des dels seus inicis, ha preponderat sobre els altres gràcies a 

la serietat i l'oficiositat que el caracteritzen. A Espanya, Ràdio Espanya i Ràdio 

Barcelona (les dues primeres emissores amb llicència) van començar amb butlletins i 

peces de caràcter informatiu. La propaganda informativa també tenia el seu espai en 

les programacions. Un marc complex, polaritzat en el contingut informatiu, on el 

contingut esportiu havia d'aflorar.  
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Diferenciem conceptes. Una cosa és la ràdio esportiva i una molt diferent una 

emissora esportiva. La primera de totes referència al contingut esportiu al mitjà 

radiofònic, ja sigui a la Cadena COPE, la SER o qualsevol mitjà generalista. Va ser 

el primer a aparèixer, en petites píndoles a les ràdios espanyoles. El segon concepte 

arriba molt més tard, gairebé 80 anys després. La primera emissora esportiva neix 

l’any 2001, com a minicadena impulsada pels grups Onda Cero i Recoletos, sota el 

nom de Ràdio Marca3. La informació esportiva que tracta, però, ja s'estableix a la 

ràdio anys abans.  

 

Armand Balsebre, historiador radiofònic, apunta que “és la ràdio qui transforma el 

futbol en un espectacle de masses a Espanya, però de forma paral·lela pot afirmar-

se que el creixement de l’afició a aquest esport contribueix decisivament a l’expansió 

del propi mitjà radiofònic” (Balsebre, 2001: 234-246). Per tant, una relació que, 

segons Balsebre, resulta recíproca i beneficiosa per ambdues parts. Per situar el seu 

inici no podem marxar a un altre lloc que no sigui Madrid. La capital del país va ser el 

centre neuràlgic de la radiodifusió en els seus inicis, i encara avui manté aquest 

estatus, amb Barcelona com a única ciutat que manté el pols mediàtic. El maig de 

1927, en un Real Unión - Arenas de Getxo, tindria lloc la primera retransmissió de 

futbol de la història per Unión Ràdio. 4  

 

No jugava el Madrid perquè havia estat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, 

competició a la qual pertany aquest partit, final que s'enduria per 1-0 el Real Unión, 

botxí del conjunt de la capital a la ronda prèvia. El partit va tenir tanta repercussió 

que també es va seguir en directe des de Barcelona, on també emetien Ràdio-Club 

Barcelona, Ràdio Catalana i Ràdio Barcelona. 

 

Encara i aquest inici de les retransmissions, sorgeixen diverses raons perquè les 

narracions esportives i els programes d’aquest caire no es professionalitzin fins anys 

després:  

                                                
3
 El nom de Marca s’acunya pel diari Marca, premsa esportiva propietat del grup Recoletos 

4
 Associació d’emisores que posteriorment es convertiria en la Cadena SER 
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La tardana popularització de la ràdio a la societat. A Espanya, la ràdio no 

es comença a irrompre de forma contínua fins a la dècada dels 50, per culpa de la 

dèbil capacitat econòmica del país. Moltes cadenes desapareixeran o encunyaran 

altres nomenclatures, i algunes, sota el règim franquista, començaran a tenir una 

gran incidència social. És el cas de la Sociedad Espanyola de Radiodifusión, antiga 

Unión Ràdio, que en 1952 crearà Carrusel Deportivo - inicialment Carrusel Deportivo 

Terry - impulsat per Vicente Marco a iniciativa de Bobby Deglané. Un programa que 

informava de tots els partits de lliga, model que han copiat la gran majoria de 

cadenes radiofòniques esportives actuals. 

 

 Els clubs de futbol. La reciprocitat de la qual parlava Armand Balsebre bé 

podia funcionar també amb els conjunts de la lliga espanyola. Si sortien per la ràdio 

obtindrien més popularitat, qui sap si més socis o accionistes futurs. Aquesta lògica, 

però, no era la imperant en aquella època. Quan una nova iniciativa neix, existeixen 

alguns temors. El dels equips de futbol feien referència a la pèrdua d’aficionats al 

camp. Passada la novetat, molts clubs no veien amb bons ulls que els seus partits 

s’oferissin per la ràdio, ja que creien que molts aficionats deixarien d’anar al camp. 

L’exemple el vivim a partir de la figura de Miguel Ángel Valdivieso, qui va narrar el 

seu primer partit a les Corts l’any 1950 des d’un terrat a prop del camp, pel fet que el 

FC Barcelona no el deixava entrar a les instal·lacions. El mateix però a Madrid 

passava amb Santiago Bernabéu, que no deixava entrar als locutors al camp. Algun, 

però, eludia aquesta vigilància.  

 

El locutor, Julio Rodríguez, llevaba un micrófono inalámbrico oculto bajo un pañuelo 

de seda fuertemente anudado al cuello hiciera frío o calor. Le acompañaban ocho o 

diez tipos altos y fornidos, previa compra de un paquete de entradas. Colaban una 

antenita y tres baterías de automóvil, camufladas como mochilas de merienda y 

bebidas. Cambiaban de lugar cada domingo, por si habían levantado sospechas 

entre vecinos de localidad. Cuando quería intervenir, Julio Rodríguez hablaba como 

dirigiéndose enfáticamente a sus compañeros. La antenita mandaba su señal a una 

unidad móvil aparcada fuera, que la reexpedía a los estudios centrales. A Bernabéu, 
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que tenía una radio en el palco, le llevaban los demonios y enviaba empleados a 

batir las gradas, pero era buscar una aguja en un pajar, Con el tiempo, lo dio por 

imposible. Y hasta admitió que era bueno. Alfredo Relaño, El País, 22 d’octubre de 

2017.  

 

Aquestes dificultats s’anirien esvaint a mesura que la ràdio guanyava presència i feia 

bona la reciprocitat en la seva relació que definiria anys més tard Balsebre.   

3.2 Evolució de les retransmissions esportives a Espanya 

 

A partir de la dècada dels anys 50, la popularització del fenomen radiofònic i la seva 

adaptació a la competició domèstica espanyola van fer que sorgissin diversos 

projectes i programes esportius, alguns vigents en l’actualitat. Com ja s’ha esmentat, 

Carrusel Deportivo és el model hegemònic sobre el qual es construeixen els altres 

programes esportius, així com les seves retransmissions. Va triomfar per dos factors 

externs:  

 

La millora tecnològica. Avenços com la transistorització de la ràdio als 

receptors, que feia arribar aquest mitjà a qualsevol persona en moviment, així com a 

automòbils o altres vehicles. La incorporació de l'FM, que permetia millorar la qualitat 

del so, i la incorporació del magnetòfon, que generava la capacitat de seguir en 

directe mentre es produïen continguts elaborats fora de micròfons que es podien 

llençar en qualsevol moment. Tots aquests avenços daten entre els anys 50 i 60, 

moment en què les narracions dels partits de futbol entren en auge. 

 

 La introducció de la Quiniela.  La seva introducció a la societat data de l’any 

1946. Concretament un 22 de setembre, amb una butlleta de set partits de la lliga 

espanyola. L’any anterior, des de la lliga ja es va llençar una iniciativa similar, no 

regulada, però que sí que va servir per enganxar a més gent al futbol, gràcies a les 

càbales de cada setmana per encertar els partits. Amb aquesta idea, el Ministeri 

d’Hisenda va crear el Patronat Benèfic d’Apostes Mútues Esportives, oficiant així les 
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apostes sota el nom de “Quiniela”5. Així explica la seva inserció un butlletí de 

l’època:  

 

Con este tipo de apuestas los encuentros futbolísticos han cobrado un nuevo interés 

al margen del cliente deportivo que ya tenían. El aficionado, con sus cábalas entre 

semana para rellenar el boleto, comentando su quiniela con sus amigos ha creado 

una atmósfera expectante en torno a todos los encuentros ligueros… Mundo 

Deportivo, 1-4, Domingo 22 de septiembre de 1946.  

 

Aquest nou interès atreia gent als camps i a la ràdio, en cas que no poguessin 

assistir. De nou, el futbol i la ràdio creixen de la mà.  

 

El programa radiofònic esportiu per antonomàsia a l’època dels 50, ja introduït 

prèviament, és el Carrusel Deportivo. Se’l considera com el programa esportiu degà 

a Espanya, gràcies a la idea de Bobby Deglané, de la qual naixerien els 

corresponsals als estadis lligats a una retransmissió conjunta. El funcionament era el 

següent. A cada partit de la jornada estava un narrador seleccionat per la cadena6, 

que anava actualitzant resultat i gols cada vegada que des de la central es connecta 

amb ell. És un model hegemònic que ha anat variant en el temps, sobretot per 

l’espaiament dels partits en diferents franges horàries. En els seus inicis seguien la 

següent estructura;  

 

“En cada conexión que te haga, debería comenzar invariablemente tú intervención 

con la fórmula: X minutos de juego, el resultado es el siguiente… A continuación, un 

brevísimo resumen de lo ocurrido, contando tan sólo en él aquellos hechos que 

puedan haber tenido repercusión en la marcha del encuentro. Immediatament rígid 

examen del que en el terreny de joc estigui succeint, procurant retornar la connexió 

quan l'interès del que està succeint decaigui. Gairebé com si el micròfon et cremés a 

                                                
5
El nom “Quiniela” prové del seu naixement no oficial, l’any 1929 a un bar de Cantàbria. Allà es 

realitzaven apostes esportives, però només es jugaven 5 partits, d’aquí l'origen etimològic de la 
paraula.   
6
 A cada partit anava una persona de la provincia més propera. Per exemple, al que es jugava a 

Sevilla nava el narrador de la ràdio provincial de la SER a Sevilla. 
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la mà, i perdona l'expressió. Tractem que les connexions tinguin el màxim contingut, 

siguin sucoses i expressives, que ens permetin en pocs minuts donar la volta a 

Espanya, tenint en el nostre poder constantment la marxa de la totalitat de les 

trobades”.7 Alfredo Relaño (2017).  

 

Es poden considerar aquestes instruccions de Vicente Marco a Juan Tribuna com 

l’inici del manual escrit del narrador, amb les pautes bàsiques de com introduir-se al 

partit enmig un carrusel d’enfrontaments a la ràdio esportiva. El dia d’estrena va ser 

el 5 d’octubre de 1952, coincidint amb la quarta jornada de la Lliga. Segons explica 

Alfredo Relaño anys més tard, aquell primer programa va ser pilot, connectant 

només amb els estadis a 15 minuts de què acabés el partit per assajar amb el 

sistema de connexions. El dia 12, un cop fet l’experiment, ja va ser un Carrusel 

d’acord amb la idea de Deglane. El primer gol cantat a Carrusel el va marcar Epi, en 

el que va ser la primera vegada que sonaria la sintonia del Gol a la ràdio.8 

 

Carrusel Deportivo dio un empujón al fútbol. Para muchos, entre los que me cuento, 

fue la primera forma de percibirlo, en aquellos tiempos aún sin televisión. Las 

familias se reunían en torno a la radio con la quiniela en la mano y pasaban una 

tarde de emoción, en la que según venían goles de unos u otros el número de 

aciertos en la quiniela subía o bajaba. En aquella España pobre, el sueño de un 

quinielazo era la ilusión nacional. Alfedo Relaño, (2017).  

 

A partir de l’èxit de Carrusel Deportivo van començar a sortir programes que 

intentaven replicar el model ideat per Bobby Deglané. Immediatament, RNE va posar 

en marxa “Tablero Deportivo” dirigit inicialment per Juan Pablo Salinas i renovat als 

anys seixanta per Adolfo Parra. El programa, però, va tenir molta menys duració i 

horari posterior, i tampoc va comptar amb l’equip de comentaristes que si tenia la 

Cadena SER, amb ilustres com el ja mencionat Juan Tribuna o Gilera. En la 

temporada 55-56 neix un tercer programa del mateix tipus, “Domingo Deportivo 

                                                
7
 Carta d’instruccions de Vicente Marco, primer director de Carrusel Deportivo, a Juan Tribuna, 

narrador a Ràdio Sevilla. Publicada a un article d’el País, Alfredo Relaño, 22 d’Octubre de 2017.  
8
 La sintonia del Gol a la ràdio ( piii piii pi; piii, piii, piii; pi piii, pi, pi) significa GOL en Morse.  

https://elpais.com/deportes/2017/10/22/actualidad/1508695836_663352.html
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Español”, a la xarxa d’emissores del moviment, dirigida per Juan Martín Navas. 

Aquest últim va durar menys que els altres dos, donada la naturalitat del seu mitjà. 

Els altres dos programes pioners segueixen en actiu, amb formats diferents donada 

l’evolució constant del mitjà. La diferencia més clara és l’absorció del dissabte com a 

part del Carrusel del cap de setmana, així com de dimarts, dimecres o dijous per les 

competicions europees.  

 

A partir d'aquí s'adapten altres formats de programes esportius, com "La 

Radiogaceta de los deportes" de RNE, que esdevé el primer programa esportiu diari 

en una cadena de ràdio del país. Com ja va passar amb els programes del cap de 

setmana, aquesta vegada és la SER qui copia el format, amb Juan Manuel Gozalo 

als controls de "Siguiendo los deportes", en emissió diària de 20:30 a 21:20. 

 

Aquest cultiu de mitjans i programes esportius va fer que molts narradors guanyessin 

popularitat, fins al punt que comencessin a guanyar Ondas en reconeixement de la 

seva feina. L'exemple de Matías Prats, per exemple, que arriba a guanyar el premi 

Ondas gràcies a narracions il·lustres, com la del gol Zarra al mundial d'Anglaterra de 

l'any 1950: 

 

Avanza, pasa la mitad del campo, llega cerca del ángulo izquierdo del área de 

castigo inglesa, centra sobre el poste derecho del marco defendido por Williams, 

toca de cabeza Igoar, remata Zarra i gooool, ¡gol señores! Gol de España. 9 

 

El de Matías és un dels primers gols il·lustres narrats per un narrador local. Junt amb 

ell, la seva generació va ser la primera que explicava per la ràdio els partits de futbol, 

amb noms com Vicente Marco, Gilera, Juan Tribuna, Enrique Mariñas, Antonio de 

Rojo, Eduardo Martín de Velasco… 

 

Després del Carrusel i els programes diaris ja sortiren altres formats, com els 

programes nocturns, que tenen la seva eclosió 20 anys més tard. Es pot considerar, 

                                                
9
 Narració extreta del propi testimoni de Matías Prats, RTVE PLAY.  

https://www.rtve.es/play/videos/deportes-en-el-archivo-de-rtve/gol-zarra-inglaterra/400463/
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doncs, que el Carrusel és el primer format de programa esportiu radiofònic, on el 

narrador té una funció vital pel funcionament correcte de la programació. 

3.3 La rivalitat històrica de les dues grans ràdios esportives actuals   

Des dels anys 50, quan es va gestar la idea del Carrusel a la ràdio, han sorgit una 

gran diversitat de programes que seguien el mateix guió estructurat del seguiment 

dels partits d’un cap de setmana amb narradors enviats a cada estadi. La ràdio en 

l’època del franquisme tenia la societat ensimismada, i el seu regnat duraria fins als 

anys 90, colant-se cada tarda de diumenge a casa dels oients fent-los companyia 

amb les retransmissions esportives. 

 

En la temàtica informativa, RNE tenia el monopoli absolut en anys del franquisme. La 

resta de ràdios que oferien programació havien de connectar-se a ella pels 

informatius, el que provocava que, per la informació més important, tothom hagués 

de seguir una emissora en concret. A l'esport, per sort, no va ser així, el que va 

ajudar a fer que altres projectes nasquessin durant l'època franquista i creixessin 

abans que d'altres. L'exemple, ja esmentat, al sector esportiu és la Cadena SER, 

que tot i ser una ràdio informativa en els seus inicis adapta una programació 

esportiva paral·lela que la fa diferenciar d'altres cadenes. 

 

L'altre cadena que neix en aquests anys és la Cadena d'Ones Populars d'Espanya, 

la COPE. Vinculada a l'església, buscar reunir a tota l'audiència eclesiàstica 

possible, acabant així amb sendes emissores locals que havien nascut en diverses 

parròquies espanyoles per unificar a tots els seguidors a una emissora al servei de la 

informació eclesiàstica. La seva relació amb els programes esportius serà més 

tardana que la de la Societat Espanyola de Radiodifusió (Cadena SER). En concret, 

el primer programa esportiu de la cadena episcopal seria "Popular Deportivo", l'any 

1975, que no tindria massa èxit en uns inicis. 

 

La SER, per la seva banda, avançava fort inaugurant un altre programa que trencava 

amb el que estava establert. Després de Carrusel Deportivo arribava "Hora 25", un 
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programa que obriria l'horari de la mitjanit a la temàtica esportiva. El seu creador va 

ser Manuel Martín Ferranz, que va donar vida al programa l'any 1972, emès de 

20:00 a 23:30. Si bé era un programa amb notícies de RNE, ràdio central al 

franquisme, l'esport tenia un tram del programa reservat, amb José María García al 

capdavant. Cal posar un ull en la seva carrera, perquè és un dels precursors de la 

ràdio esportiva a Espanya. 

 

Començant com a reporter l'any 1963 a Ràdio Espanya, participa en programes de 

RTVE com Estudio Estadio i escriu a la revista "Pueblo". L'any 1972 entra a la 

Cadena SER, on agafa les regnes de la temàtica esportiva amb "Hora 25". Gràcies 

al seu èxit comença a guanyar importància dins la ràdio esportiva, fins al punt de 

tenir un programa a Antena 3 ràdio anomenat "Supergarcía", l'any 1982. L'any 1992, 

en ser la seva empresa absorta per la Cadena COPE, el seu programa passa a 

pertànyer a una nova casa, i roman fins a l'any 2000. A Partir d'aquí marxa a Onda 

Cero, on seguirà la rivalitat amb José Ramón de la Morena fins 2002, on deixa les 

seves intervencions a la ràdio. 

 

La carrera de José María García és important per contextualitzar els models d’èxit de 

la Cadena SER i la COPE. La primera cadena de totes manté una tradició més 

antiga, amb programes esportius presents gairebé des de l’inici de la seva llarga 

història.  La COPE, en canvi, guanya popularitat a partir de la figura de José María 

García. Abans de la seva aparició tenia alguns programes esportius, però no 

competien amb les audiències d’altres grans cadenes. No és a partir de 

“Supergarcía”, emès a les ones de la Cadena COPE a partir del 92, quan comença a 

guanyar notorietat.  

 

Per entendre el context general d’aquest auge, però, cal conèixer a l’altre peça de 

l'equació. Si el creixement de la COPE en temàtica esportiva ve, en part, gràcies a 

José María García, un altre dels factors que influeix en aquest creixement és la 

“guerra mediàtica” entre la seva figura i la de José Ramón de la Morena. “Existia un 



17 
 

exèrcit amb micròfon blau i un altre amb micròfon groc”10 recorda Juan Antonio 

Alcalá, en aquell moment periodista dels “grocs”, la Caden SER. Ara, anys després 

d’aquesta “guerra” es troba a la COPE, un camí que han fet altres companys i que 

ha marcat part de la història actual de les retransmissions esportives.  

 

És important remarcar que eren programes de mitjanit, no retransmissions 

esportives. La importància d'aquest apartat radica en la lluita pel lideratge entre dues 

ràdios que anys després, com s'observarà, han mantingut la rivalitat en una altra 

franja horària i un altre tipus de programació, que és l'objecte d'aquest estudi. 

 

Tornant a la figura de José Ramón de la Morena, entra a formar part de la redacció 

d’esports de la SER l’any 1981. Després d’alguns anys d’aprenentatge en altres 

esports com el tenis taula i la lluita grecoromana va passar a cobrir el futbol. La seva 

gran oportunitat va arribar l’any 1989, amb el programa “El Larguero”, seguint una 

trajectòria que el va portar a desbancar a les ones al programa de José María García 

l’any 1995, en què es va produir un sorpasso històric a les audiències. Així ho 

titulava El País, aquell 19 d’abril. 

 

<<El hecho de que José María García, de 50 años, se vea rebasado por José 

Ramón De la Morena, de 38, no hace sino confirmar una tendencia continuada de 

este último al alza, lo cual refleja un cambio generacional en la manera de abordar el 

mundo del deporte. Nutridos grupos de jóvenes se acercan cada noche a los 

estudios de la SER, en la Gran Vía madrileña, para ver en directo el programa que 

ahora escuchan 1.360.000 oyentes en toda España. El estilo moderno, desenfadado 

y un tanto irónico de José Ramón de la Morena, unido a su tratamiento del deporte 

como juego y entretenimiento, ha llevado al director del espacio y a su equipo a 

duplicar la audiencia en poco más de un año, convirtiéndose en un auténtico 

fenómeno de la comunicación. Frente a él, el líder destronado de la radio deportiva, 

José María García, conserva 1.230.000 oyentes en el programa Supergarcía.>>  El 

País. Madrid, 19 d’abril de 1995.  

                                                
10

 Els colors de la COPE (Blau) i la SER (Groc) 

https://elpais.com/diario/1995/04/19/sociedad/798242431_850215.html
https://elpais.com/diario/1995/04/19/sociedad/798242431_850215.html
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La rivalitat va seguir fins a la retirada de José María García, que de per si ja era més 

gran que de la Morena. Així doncs, acabava una rivalitat que ha quedat per la 

posteritat. Així l’expliquen alguns dels periodistes que van formar part d’aquells anys 

de ràdio:  

 

“Valia qualsevol cosa per a clavar-la-hi a la competència. El millor és que tots 

enteníem les regles del joc”. Antonio Romero, actual veu de la Selecció Espanyola i 

el Madrid a la SER.  

“En les guerres totes les armes són possibles i si calia fer una mala jugada, es 

feia. Tots ho feien, no tan sols ell”. Siro López, periodista que va coincidir a la COPE 

amb José María García.  

 

Després de la retirada de José María García, la COPE i la SER van seguir els seus 

propis camins de forma separada, sense entrar en competències. Com ja s’ha pogut 

constatar en dades anteriors de l’EGM (vegis l’apartat de la introducció), ben entrat 

el nou segle la cadena SER mantenia el lideratge a les ones en el producte esportiu, 

mentre que la cadena COPE, que havia perdut el seu programa insignia, mantenia 

formats amb menor audiència.  

3.3.1 Els dos models d’èxit contemporànis: Carrusel Deportivo vs Tiempo de 

Juego 

Segons les dates de l'EGM actuals, ja referenciades a la introducció d'aquest estudi 

comparatiu, els programes "Tiempo de Juego" a la Cadena COPE i "Carrusel 

Deportivo" a la Cadena SER són els més consumits per l'oient a Espanya, tal com 

indica l'últim sondeig de l'últim trimestre de 2021. És important, doncs, assentar els 

precedents de cada programa i la seva estructura actual, per després poder 

desgranar-la en l'anàlisi posterior. Cal apuntar, però, que hi ha un model dominant, 

que ha canviat d'una cadena a una altra, que sempre ha tingut el domini de l'EGM. 
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Per entendre'l, però, primer hem d’assimilar la definició del que és una narració 

esportiva segons Alberto Pedro Pérez Sánchez (2013, 101-114);  

 

“El medio radio ha evolucionado de la mano de su tecnología y de su sustento 

empresarial, y la materialización de esta realidad se constata en los contenidos. A 

mediados del siglo pasado la radio dedicaba sus esfuerzos deportivos a una sola 

retransmisión, o al menos se detenía más en la narración de cada una de ellas. La 

radio de hoy abarca numerosos escenarios de distintas formas. Esa radio de 

conexión múltiple encuentra su ámbito de actuación en los programas polideportivos 

de fin de semana. La coordinación entre todos sus miembros es el elemento clave 

para que el producto sea óptimo” 

 

Així doncs, no es pot comparar el producte que arriba a les cases dels oients als 

anys 40 i 50 que el que arriba actualment. En aquelles primerenques èpoques, 

només es parlava del partit, no existia la publicitat, ni molt menys la interacció. La 

ràdio del segle XXI inclou noves eines que busquen un producte diferent, més 

animat i dinàmic. Per exemple, existeixen les xarxes interactives, com Whatsapp, 

Twitter, el Correu electrònic o altres mètodes de transmissió digital. Per tant, és una 

ràdio feta pels professionals, però que té molt més en compte a l'oient. 

 

De la mateixa manera, trobem en l’exemple del programa Tiempo de Juego un espai 

únic dedicat a l’oient, on un periodista llegeix missatges dels qui escolten el 

programa sobre un partit en concret, que després seran comentats pels 

comentaristes que segueixen l’esdeveniment. L’oient, doncs, passa a ser l’emissor, i 

el periodista receptor. És una nova ràdio, amb canvis de rols i jerarquies, on la 

informació passa a ser més propera, però no canvia. Com explica Cebrián Herreros 

(1998), la interactivitat altera els models de difusió tradicionals per convertir-los en 

models de diàleg i intercanvi.  

 

Amb aquest canvi de paradigma social comunicatiu entenem un canvi implícit en les 

retransmissions esportives. Mantenint el fons del Carrusel de Bobby Deglané, les 

formes seran molt diferents. 
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Amb una idea diferencial va entrar a Carrusel Deportivo Pepe Domingo Castaño. 

Periodista, cantant i guanyador d'un premi Ondas, entre d'altres, tenia la seva veu 

com a punt diferencial. Ell arribava al programa per animar-lo, un concepte trencador 

pel que s'havia vist. Si bé a la SER ja s'havien treballat amb els anuncis, mai se'ls hi 

havia donat massa importància. El moment clau va ser la trobada amb Paco 

González, periodista esportiu que, entre altres coses, ja havia substituït a José 

Ramón de la Morena al Larguero durant un any. A partir de 1992 van ser la dupla 

que presentava de forma conjunta Carrusel Deportivo. 

 

 “En 1992 apareció Paco González, un chico con cara de niño, reservado, 

tímido, sonriente, que así, a primera vista, no me pareció el hombre adecuado para 

dirigir una revolución radiofónica y deportiva. Estaba equivocado. Poco a poco, Paco 

fue cogiendo mi tono y nos fuimos entendiendo más. Desde el principio se mostró 

emocionado con la publicidad y en la forma en qué la hacíamos, y pidió al 

departamento que apostáramos por ella” Pepe Domigo Castaño, (2022,393).  

A partir d'aquí, Carrusel Deportivo va començar a ser conegut per les publicitats, que 

de forma gairebé obligada, pel triomf que tenien, van acabar ocupant la majoria 

d'espais del programa, entre ells les retransmissions esportives. És el primer 

exemple de què els programes esportius, i per extensió les narracions, no són un 

producte unidireccional. Funcionen com una eina de retorn, que s'emet pel consum 

dels oients però també pel seu propi ús, en aquest cas gràcies a la publicitat. "La 

fórmula era una mezcla explosiva de deporte, música, alegría, desparpajo, 

información y publicidad. Los premios Ondas que vinieron después solo fueron la 

corroboración de todo ello"  explica Castaño en les seves memòries. 

 

L'equip de les retransmissions esportives a la Cadena SER estava format per Pepe 

Domingo Castaño, Paco González i Manolo Lama, el narrador esportiu que ha 

marcat bona part de l'era moderna radiofònica als micròfons del futbol espanyol. 

Igual que Paco González, en aquell moment només havia treballat a la Cadena SER, 

convertint-se en redactor cap d'esports, a més d'editor i presentador d'altres 

programes esportius de la cadena com Hora 25 i SER Deportivos. 
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Aquestes figures són les tres més importants a destacar pel que fa a les narracions 

esportives a la Cadena SER. I ja deixen entreveure els perfils que ens trobarem més 

endavant. Pepe Domingo Castaño és periodista, però no recau tant en el punt 

esportiu, sinó que es deixa anar més en els anuncis, la musicalitat del programa i la 

interacció amb l'oient. Paco González esdevé com el totterreny. És capaç de 

presentar un programa i narrar un partit, com va fer a Telecinco durant tot el Mundial 

de Sud-àfrica 2010. És l'enllaç entre la ràdio tradicional i l'actual. I Manolo Lama 

compleix el perfil del narrador que transmet, com ho feien als inicis del Carrusel 

Vicente Marco, Juan Tribuna o Matías Prats. Tenim, doncs, els tres perfils diferents 

que van portar a Carrusel Deportivo a liderar les tardes de diumenge com el 

programa esportiu més escoltat. Gràcies al seu treball i notorietat, van guanyar un 

premi Ondas l'any 2002. 

 

<<Millor programa de ràdio de difusió nacional: CARRUSEL DEPORTIVO. CADENA SER 

Per la seva modernitat, frescor i creativitat en el tractament i realització dels esdeveniments 

esportius i la publicitat, que han donat les més altes cotes d'audiència. La notícia i l'anàlisi es 

fan perfectament compatibles amb un ritme i to desenfadat.>>
11

 

Si ens centrem en l’any 2002, moment en què Carrusel Deportivo guanyava el seu 

primer premi Ondas12, l’EGM marcava també el lideratge del programa i la Cadena. 

En ràdios generalistes, la Cadena SER dominava l’espectre radiofònic, amb Onda 

Cero com a segona força. La COPE es trobava en tercera posició pel que fa l’índex 

d’audiència. Tampoc es situava molt a prop en les tardes de dissabte i diumenge,  on 

Carrusel Deportivo arrasava a les ones.  

Carrusel Deportivo alcanza 1.599.000 oyentes los sábados (469.000 más que en 

noviembre) y 1.960.000 los domingos (520.000 más). Este espectacular crecimiento 

hace que Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y compañía sean 

los líderes incontestables del fin de semana, triplicando la audiencia sumada de sus 

                                                
11

 Recuperat de: https://www.premiosondas.com/historia_2009-2000-02.php  
12

 El programa arriba a tenir més, però arriben en una època diferent en el futur 

https://www.premiosondas.com/historia_2009-2000-02.php
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competidores de la COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España. Iñako Díaz 

Guerra (2003). 

Audiència dels principals programes d’esports al cap de setmana a la ràdio 

espanyola, any 2002/2003.  

Programa Cadena Dies d’emissió Audiència mitjana 

Carrusel Deportivo SER Dissabte i Diumenge 2.000.000 

Tiempo de Juego COPE Dissabte i Diumenge 470.000 

Radioestadio Onda Cero Dissabte i Diumenge 460.000 

 

Font: EGM any 2002/2003 

 

Amb aquest domini seguiran fins a l'any 2010, moment en què una gran part de 

l'equip d'esports de la SER va marxar de la cadena. Els motius són llargs i extensos 

que remeten a desavinences entre cadena i treballadors, però que ja incumbeixen a 

una anàlisi per separat d'aquest estudi. El desenllaç, però, sí que marca un punt 

important. El model esportiu que havien creat va estar poc sense cadena. Aquell 

mateix any van marxar a la Cadena COPE, que va acollir el seu format amb total 

llibertat. A la Cadena SER van quedar-se amb el programa, Carrusel Deportivo, no 

obstant això, sense els professionals que l'havien fet triomfar. 

 

És tal la magnitud del buit que durant aquests 12 anys han passat per Carrusel 

Deportivo un total de 5 presentadors13. L’audiència va revifar amb Manu Carreño, 

però va tornar a caure amb la seva marxa. No ha estat fins a l’arribada de Dani 

Garrido, un 20 d’agost de l’any 2016, que Carrusel Deportivo s’ha estabilitzat i ha 

recuperat la lluita de les audiències amb Tiempo de Juego (EGM, 2021), el programa 

dels antics treballadors de la cadena groga, ara a la cadena COPE. Fins i tot, i 

gràcies al seu treball a la pandèmia, el programa s’ha emportat un premi Ondas, 

compartit amb Tiempo de Juego de la COPE.  

 
                                                
13

 Javier Hoyos, Manu Carreño i José Antonio Ponseti, Jesús Gallego i l’actual Dani Garrido 
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S'ha de tenir en compte que aquestes dues cadenes canvien el que és el format de 

retransmissió esportiva que existia fins a principis de Segle XXI. Ja no és només el 

seguiment d'un partit. Ara passa a ser, amb la narració del partit, una estructura 

complex on entren en joc les relacions amb els oients, la publicitat o els debats entre 

comentaristes, entre altres aspectes. 

3.4 Estructura de les retransmissions esportives a la ràdio: L’arribada de 

Twitch 

Les retransmissions esportives a la ràdio espanyola varien el format segons la 

competició que es cobreix. L’estructura del programa no serà la mateixa si es tracta 

d’una jornada de lliga, una jornada europea o una final d’alguna competició, a la que 

es dedica un programa especial el dia en concret.  

 

El dinamisme, doncs, serà diferent segons la competició. Una jornada de la Lliga de 

Campions de fase de grup com a molt tindrà a dos equips espanyols en joc, per tant 

es podran detenir més en un o altre, i el mateix passa quan van avançant les 

eliminatòries. En canvi, les jornades de lliga regular són més dinàmiques.  

 

No existeix una preferència explícita entre partits. L’únic condicionant són les franges 

horàries que s’estableixen amb els partits de cada jornada, que marquen el ritme que 

es seguirà durant el dia. Cal tenir en compte que des de l’aparició del PPV i la cessió 

dels drets televisius a la competició, la Lliga espanyola ha anat diversificant els seus 

horaris fins al punt que només coincideixen més de dos partits a la mateixa hora les 

últimes dues jornades de competició14. Així doncs, el dinamisme actual als Carrusels 

del cap de setmana ha disminuït, tot i que els espais que ocupaven aquests partits 

s’han substituït per altres seccions complementàries (Espais per l’oient, moments 

d’humor o concursos).  

 

Diferenciem, dins el cap de setmana, els partits de divendres i dilluns de les franges 

habituals de dissabte i diumenge. Solen ser partits aïllats per temes televisius o 

                                                
14

 Es fan jornades unificades per objectius. S’unifiquen els horaris dels partits de la lluita pel títol, els 

de la lluita per competicions europees i els partits pel descens.   
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esportius, com per exemple donar descans a un conjunt que jugui competició 

europea. Els programes esportius comencen segons els partits de cada jornada. El 

Tiempo de Juego de la Cadena COPE comença les seves retransmissions els 

dissabtes a la 13:00 h i les acaba a les 01:00 h, enganxant amb el programa nocturn 

del Partidazo, i els diumenges de 12:00 h a 01:30 h amb la mateixa fórmula. A la 

Cadena SER, el Carrusel Deportivo manté uns horaris similars de cap de setmana; 

dissabtes i diumenges de 15:00 h a 01:30 h, enganxant amb el programa nocturn del 

Larguero. 

 

Com ja he esmentat, i donada la dispersió horaria dels partits a les competicions 

locals15, les primeres hores dels programes de cap de setmana es dediquen a 

seccions puntuals, depenent de si el calendari esportiu ho permet. A vegades 

s’alternen connexions amb competicions com la Fórmula 1, Moto GP o ciclisme 

mentre es fan aquestes seccions. A la Cadena SER podem trobar les “Preguntas 

Canallas” que fa Dani Garrido a alguns dels tertulians en un moment del programa, 

amb una duració d’uns 10 minuts. També existeixen petits espais per l’humor, com el 

que dediquen a “expertos secundarios”, d’entre 2 i 10 minuts de duració. A la 

Cadena COPE trobem la “Primera Hora”, un espai variat dedicat a preguntes de 

l’oient, seccions d’alguns tertulians com la de Dani Senabre, parlant sobre novetats 

als Estats Units. Són hores dedicades a continguts que no cal que siguin esportius, 

com entrevistes diverses o altres continguts.  

 

Un cop es va apropant el primer partit, s'alternen aquests continguts, cada vegada 

de més actualitat esportiva com el repàs d'altres disciplines, siguin futbol d'altres 

categories o internacional o altres esports, amb connexions curtes amb el camp on 

es vagi a jugar el partit. Aquestes connexions varien segons la importància de 

l'enfrontament. No serà la mateixa prèvia la que es farà pel Madrid-Barça que 

s'analitzarà posteriorment que alguna preparada per un partit de menor 

transcendència. En aquestes connexions s'actualitza l'estat del terreny de joc, on són 

els jugadors, la gent que entra a l'estadi, així com es presenten narradors, equips 

                                                
15

 Aquesta dispersió succeeix tant a Primera com a Segona divisió del futbol espanyol 
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inalàmbrics i tertulians. De la mateixa manera, el temps i número de gent que s'hi 

dedica variarà segons el partit. 

 

Els partits de Primera divisió es prioritzen a les ràdios espanyoles. Amb els estadis 

de la Lliga Smartbank16 es connecta quan hi ha un gol, incidència (un penal, expulsió 

o algun altre fet noticiable. En ambdós casos, cada trenta minuts es fa una ronda de 

resultats, però mana la ronda horària, on a cada connexió es deixa més temps per 

desgranar com està el partit des de cada estadi. Per les confeccions de les jornades, 

la Lliga Smartbank té més pes els dissabtes on no hi ha molts partits de Primera 

divisió, que solen acaparar, tant per quantitat com per importància, la tarda de 

diumenge.  

 

Les connexions amb els camps de futbol segueixen aquesta jerarquia. El partit que 

serà objecte d’anàlisi obeeix un ordre establert prèviament, marcat per la importància 

del partit (Manuel Antonio Pacheco Barrio, 106). Com explica Pacheco, els partits de 

primera divisió tenen una jerarquia sobre els de segona divisió, i dins dels de primera 

primen enfrontament com el Sevilla-Betis, Athletic-Reial Societat o el Barça-Madrid. 

Són partits amb una alta càrrega de tensió, que s’acaba traduint en una major 

cobertura als mitjans. Per això, en narrar un gol,  el locutor entra directament en 

antena, sense necessitat d’un dóna pas del presentador.   L'estructura d'aquestes 

retransmissions manté un ordre orgànic, que es va reciclant segons el partit, però 

guarda una estructura inamovible: Prèvia - Partit i Post Partit. 

 

Seguint el criteri d'importància de Pacheco (2009) , aquests espais tindran més o 

menys vigència en el temps. De la mateixa forma, tenint una estructura similar, 

depenen també dels recursos que es dediquin i la forma en què s'estructurin. Si bé 

ens trobem en un moment on semblava que estava tot inventat, la revolució de les 

plataformes d'Streaming ha complementat la forma de comunicar. 

                                                
16

 Segona divisió espanyola 
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3.4.1 La introducció de les plataformes d’streaming: com mantenir l’ordre amb 

un format diferent 

És important matisar que les retransmissions dels programes de ràdio per 

plataformes d’Streaming no canvia el producte. Només l’adorna. Es continua fent 

ràdio de la mateixa manera, amb l’al·licient de tenir un altre suport que ofereix coses 

diferents. L’únic que evidencia aquest canvi al llenguatge radiofònic són les repetides 

mencions apel·lant a l’oient a que els segueixi en directe per la plataforma en què 

estiguin en directe.17 S’uneix, doncs, al mateix mètode de promoció que es fa amb 

els podcasts, les emissores digitals o els canals d’àudio sincrònics a la televisió per 

escoltar la ràdio a la tele al mateix moment que es juga el partit.  

 

El fenomen de xarxes com Twitch o YouTube porten anys en creixement, i les ràdios 

han acabat aprofitant part del seu potencial. El seu funcionament té especial èxit 

entre els joves, com explica Mariano Pagella, productor de podcasts a Adonde 

Media, “si hi ha streams que els hi interessen particularment (als joves), agenden el 

seu horari i es connecten per mirar-los, exactament com miràvem la televisió els que 

creixíem a l’era preinternet. Per tant, existeix un potencial enorme” (El País, 2010).  

 

En aquest creixement 

d’aquestes plataformes 

d’streaming, Twitch ha 

estat la que millor encaix 

ha tingut, superant a 

Youtube que fins ara el 

superava en números 

d’audiència, segons dades aportades per l’Streamlabs Report Q318. 

 

Sigui a Twitch o a YouTube, la seva estructura és similar, sigui la ràdio que sigui la 

que està emetent el directe. Com ja s'ha esmentat, aquestes xarxes funcionen com a 

                                                
17

 Introducció de cada programa de ràdio de les seves xarxes socials 
18

 Eina similar al EGM aplicada al món digital. Total Hours Watched in Q3. Streamblabs Quarterly 

report 
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suport complementari, per tant, el programa no s'adapta al complet a elles. El que 

podem observar, segons diverses retransmissions analitzades, és que el periodista o 

tertulià en qüestió manté la mateixa actitud que quan participa per un programa de 

ràdio, amb l'afegit de tenir una càmera de vídeo enregistrant-lo. Existeixen dues 

actituds respecte a això: 

 

Si el programa és només a una plataforma d’streaming,  la persona enfocada per 

la càmera ofereix la seva atenció al que passa darrere seu, als qui veuen el directe.  

 

Si el programa és a la ràdio, i com a complement, a una plataforma d’streaming,  la 

persona enfocada fa com si la càmera no estigués allà. Manté les converses i 

interaccions normals amb els altres tertulians, amb l’afegit de poder tenir una 

interacció visual. En aquest cas, les càmeres i la producció que s’hi dedica va en 

direcció al target que comentava Mariano Pagella.  “Twitch podria ser més hereva de 

la ràdio que el podcast si pensem que es tracta d'un flux d'emissió que reclama un 

temps de consum constant i no fragmentat, que brinda una experiència compartida i 

no individual, que cita a l'oïdor per a integrar-se en una comunitat i no per a aïllar-se 

amb el seu propi menú de continguts, que es basa en un llenguatge que interpel·la a 

un públic global i no amb el tutejament que busca la personalització de l'escolta”, 

afirma Luis Miguel Pedrero, professor de la Universitat Antonio Nebrija a Madrid en 

una entrevista al diari El País (2018).  

 

Aquesta convivència entre Twitch i ràdio ja s’ha materialitzat en un potent acord el 

juliol de 2021 entre Amazon i Entercom Communications, un grup radiofònic d’Estats 

Units (El Pais, 2010). Tal com anunciava David Rosenbloom, vicepresident de 

desenvolupament empresarial d’Entercom Communications, “aquesta associació 

ampliarà la forma en què els oients poden connectar-se amb el nostre talent en 

antena a través de la participació en temps real a Twitch”.  

 

Aquesta és una de les raons per entendre a Twitch com un complement idoni, fins i 

tot un hereu (Monteros, 2020), de la ràdio. Mariano Pagella anota quatre raons 
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fonamentals per seguir amb aquesta línia; El directe, el consum en segon pla, el 

format conversa i el component visual.  

 

Amb l'arribada d'aquestes plataformes, sorgia la pregunta de si desapareixerien els 

mitjans tradicionals, com la televisió o la mateixa ràdio, envers els nous actius a 

internet. La realitat, com podem observar, és que poden conviure amb públics 

diferenciats, tots sota una mateixa cadena que emet en espais diferents de forma 

sincrònica (Monteros, 2020). 

3.5 Elements genèrics de la narració del futbol a la ràdio 

Un cop presentades les dues cadenes a analitzar, i establertes les seves estructures, 

cal centrar-se en l’objecte d’estudi; les narracions de futbol a la ràdio. El llenguatge 

radiofònic, en paraules d’Armand Balsebre, és el conjunt de formes sonores i no 

sonores representades pels sistemes expressius de la paraula, la música, els efectes 

sonors i el silenci. Així doncs, la seva significació ve determinada pel procés cognitiu 

de l’oient, mitjançant representacions imaginatives que es fan del moment referit a la 

narració. Per tant, hem de tenir en compte que es pot establir comunicació no només 

a través de la paraula. Cada silenci, l’ús del so ambient o altres aspectes influirà en 

cada retransmissió.  

 

Encara i això, hem de tenir en compte el llenguatge com a punt central de les 

transmissions, a partir del qual s’estructuren els espais de debat que porta implícits.  

A partir d’aquí, existeixen diverses consideracions pel que fa a l’aplicació d’aquest 

llenguatge i la seva evolució. Per ser entesos per la majoria de gent possible, en 

aquest intercanvi d’informació formal (Huertas Bailén, 1999: 85), la ràdio ha anat 

adequant el seu llenguatge al pas dels anys, depurant les paraules que s’utilitzen i 

buscant una major senzillesa expressiva (Francisco Javier Herrero, 2012).  

L'adaptació als nous formats ha fet que el llenguatge agafi formes d'altres idiomes 

que són la base, en aquest cas, del futbol. Donats els seus orígens al Regne Unit, 

els narradors han acabat acoblant al seu llenguatge anglicismes com "hattrick" o 

"córner". Això és considerat per alguns com una destrucció del llenguatge (Antonio 
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Checa Godoy, 2005), tot i que també entren en debat altres termes encunyats 

erròniament. Segons Checa Godoy, s'han creat significacions noves per vocables 

tradicionals o vells conceptes. Per exemple, termes com "sentenciar" que no és 

dictar sentència sinó aconseguir tal avantatge sobre el rival que posa molt difícil a 

aquest guanyar; un "trident" són tres davanters incisius; "perdonar" és no encertar en 

un xut a porteria; "definir" és encertar i una esfèrica dividida és la que va ràpidament 

d'un futbolista a un altre d'un equip diferent. Una repetició que es fa partir de la 

intervenció d'un comentarista per molts altres, sovint pel poder d'aquest i del mitjà. 

Així doncs, tot aquest llenguatge no té sentit si no existeix un coneixement del joc 

previ per part del narrador, a través del qual pugui adaptar els conceptes ja coneguts 

als que se succeiran posteriorment. 

 

Així doncs, existeixen algunes expressions que viatgen de la societat als estadis de 

futbol i viceversa. En relació amb això, acaba existint un nexe evident entre mitjans 

de comunicació i societat:  

 

“El fet que els esports siguin fenòmens de masses comporta que els termes que 

s'empren apareguin en els diversos mitjans de comunicació com mai havia succeït 

amb un altre àmbit temàtic. I quan una terminologia apareix tan abundantment en els 

mitjans, es converteix en coneguda i usada pels parlants, es banalitza. En aquest 

sentit, els lexicògrafs haurien de posar més l'accent en la terminologia emprada en 

els esports, perquè és molt usada pels parlants a pesar que no gaudeix de prestigi 

en el món cultural i acadèmic”. (Nomdedeu, 2003: 92) 

 

Dintre del llenguatge com a punt principal, també cal disseccionar altres aspectes de 

la narració de caràcter tècnic; principalment, ritme i melodia són els punts més 

importants a analitzar; entonació, adeqüació, etc. Són punts que s’introduiran 

posteriorment, però que cal esmentar-los en aquest apartat.  

 

En un altre graó diferenciarem el to de la narració i la seva originalitat. No són tant 

aspectes tècnics com si personals, que marquen la firma de cada narrador. És l’estil, 

la fórmula que té cadascú de cantar els gols, d’explicar el que passa. És una 



30 
 

classificació inherent a les cadenes de ràdio. Tot i que alguns narradors, com per 

exemple Rubén Martín o Manolo Lama de la Cadena COPE, puguin afegir al seu 

estil expressions similars que venen condicionades per la ràdio -L’expressió ¿Cuánto 

queda José Francisco? L’empren la majoria de narradors de la cadena per preguntar 

el temps que resta pel final del partit19.  

 

Totes aquestes consideracions conflueixen en un punt cabdal, que ho engloba tot i 

marca una línia a seguir per tot narrador esportiu. La recerca de la parcialitat. 

Segons Antonio Alcoba, en el seu llibre Comunicació i Esport, “el narrador esportiu 

és, abans de res, un observador imparcial, amb l'obligació d'estar preparat per a 

oferir una opinió sincera i realista. Malgrat tot, tindrà una càrrega subjectiva 

important, que dependrà de cada cas i circumstància que hagi esdevingut en cada 

partit” Alcoba (1987, 15-155).  

3.5.1 Precedent Internacionals: De què ens impregnem?  

La narració a la ràdio de partits de futbol comença a Espanya ben avançats els anys 

40 del segle passat. La major part de la terminologia actual a les retransmissions 

esportives prové del Grec i del Llatí (Murube, 2015),  amb paraules com Àrbitre (de 

aribitrer, arbitri), jugar (de iocari) o porter (de portarius). Però el futbol apareix molt 

abans, a Anglaterra l’any 1863, pel què existeixen conceptes que, des d’uns inicis 

del futbol, ja no parlat, sinó també escrit, referencien als seus creadors. Això, unit a 

la globalització, fa que l’anglès sigui l’idioma que tingui més influència el dia d’avui al 

llenguatge esportiu, com afirma  Murube Tabanera, J. M. (2015) al seu estudi. 

D’aquesta llengua sorgeixen termes com “Corner” o “Penalti”, traduïts de forma literal 

de l’anglès.  

 

Emilio Lorenzo (1995, 35) divideix els anglicismes presents al nostre llenguatge 

segons l’adaptació i adequació que tenen en el nostre dia a dia; Els anglicismes 

crus “són aquelles paraules o expressions que mantenen en espanyol la grafia 

anglesa i un reflex de pronunciació més o menys anglesa” (Lorenzo, 1987: 74). 

                                                
19

 És una pregunta que es feia a l’Àrbitre José Francisco Pérez Sánchez en les narracions de la 

cadena. Desde que va morir l’any 2016, es segueix utilitzant en el seu honor.  
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Formarien part d’aquesta categoria paraules com “football” o “ring”. Els anglicismes 

en període d’adaptació són aquells vocables que la seva grafia o pronuncia estan 

en procés d’aclimatació a la llengua espanyola. Considerem anglicismes totalment 

assimilats aquells mots que en un passat van arribar al diccionari espanyol a partir 

de l’anglès o el francés i que ara ja s’han integrat completament. Per últim, els calcs 

són conceptes que expressen conceptes desconeguts en l’idioma del receptor en el 

moment de l’acepció. En el cas espanyol, la traducció del concepte “football” per 

“balompié”.   

 

A part d’aquestes influències angloparlants, el llenguatge esportiu també conté 

expressions vingudes de Llationamèrica. Els narradors actuals han acabat 

encunyant conceptes originats a Argentina, Brasil, Xile o Uruguai. Cal remarcar que 

en aquests països, la retransmissió de partits de futbol data de molt abans del que 

es va començar a Espanya. L’any 1924, el partit entre Argentina i Uruguai a l’estadi 

Sportivo Barracas es va escoltar en més de mig milió de transistors. L’any 1927 ja es 

retransmeten partits complets de futbol; “Tito Martínez Delbox tuvo que narrar el 

juego por la Radio Nacional entre Sportivo Barracas y Estudiantil Porteño, a través 

de un teléfono Candelero” Lewinsky (2002, 56).  A Brasil, molts narradors sorgien 

d’aquesta època, com Jorge Cury, Edson Leite, Pedro Luis o Ari Barroso. I l’any 

1930 es disputava la primera Copa del Món a Uruguay, pel que els relators 

suramericans van guanyar una gran importancia. D’aquets inicis sorgeixen 

expressions com “rabona” , “bicicleta” o la famosa “cua de vaca” de Romario, que 

s’han establert ja al vocabulari de la premsa esportiva nacional (Murube 2015).  

 

Lluny d’aquesta herència lingüística, les narracions Llatinoamericanes han tingut un 

gran impacte en la forma de narrar els partits de futbol. Les narracions als mitjans 

esportius espanyols en els seus inicis es remetien a un ritme pausat, descriptiu. 

Calia tenir una molt bona dicció: les veus, es deia, havien de ser aptes per al mitjà, 

“radiofòniques”. I això sovint es confonia al principi amb una manera d’expressar-se 

que de vegades recordava més a les locucions institucionals per a peces 

informatives tipus Nodo que a una manera natural d’explicar el que passava. Amb el 

temps, això va anar canviant. Es recomanava no manifestar emocions 
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“desenfrenades”. La manca inicial de narradors esportius radiofònics va fer que els 

periodistes esportius de premsa haguessin de ser sovint autodidactes i construir el 

seu propi estil; Josep Maria Blanco Pont (2022)20.  De la mateixa manera que apunta 

Blanco, Joaquim Maria Puyal (2013, pg 17), descriu d’aquesta manera com eren 

aquelles retransmissions;  

 

Tot i tenir un únic locutor, aquella era una narració amb poca implicació individual. Per exemple, 

usava sempre la primera persona del plural en lloc de fer servir, quan pogués semblar oportú, la 

primera del singular, com fem ara. Interpreto el fet com una reminiscència dels hàbits radiofònics 

del franquisme. Encara que estiguessin sols a l’antena, els locutors començaven dient “les 

saludamos desde el campo de fútbol...”, “ creemos que es un lanzamiento libre indirecto”, “ 

deseamos una pronta recuperación al bravo centro delantero”... No era un plural majestàtic, és 

clar, era un plural institucional que representava més la veu de l’ordre establert que la del pobre 

bon jan que anava a esgargamellar-se durant noranta minuts, parlant tot sol sense parar. Per 

aquell plural, parlava més “l’Emissora” ( E ) que “l’emissor” ( e ). Aquella transmissió era 

formalment estricta. Manava la distància narrativa al servei d’una estètica pulcra: dicció, 

vocalització, entonació, prosòdia, frases ben construïdes, bones maneres, elegància formal, 

ritme més aviat suau... Era molt sòbria i això sí, no gaire creativa i, per tant, poc arriscada. 

L’indicador artístic era, a tot estirar, tebi. El relat era vagament descriptiu, discret (millorable) en 

la valoració esportiva i no del tot precís en la translació sonora de les accions del joc.  

3.5.2  L’equip de retransmissió: Rols i perfils 

Els equips de les narracions dels partits de futbol són complets i diversos, atesa la 

necessitat de cobrir diferents aspectes dins d’aquestes retransmissions. En el pas 

dels anys, s’han anat incorporant perfils que fan més coral la narració. Hem passat 

de les retransmissions del Carrusel Deportivo de Bobby Deglané, on el presentador 

connectava amb el narrador, que acudia sol a l’estadi, a un conjunt narratiu més 

elaborat. El locutor, però, segueix sent l’eix que ho controla tot. “Cada professional, 

com a part del producte definitiu, ha de ser breu i directe en la seva exposició, 

exceptuant el cas del narrador. El pes absolut del joc és seu, ja que és responsable 

de relatar a l’oient tot el que està passant” (Pérez, 2013). 
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Així doncs, l'evolució natural ha estat la d'anar introduint comentaristes (Pacheco, 

2009: 14), fins que en l'actualitat, a cada retransmissió esportiva, en podem trobar 

entre sis i deu, que varien segons la importància de l'esdeveniment (poden ser més 

o menys). Són els qui acompanyen al narrador, oferint una opinió personal sobre els 

esdeveniments del partit. En podem trobar de dues tipologies diferents: 

 

Comentaristes esportius: Són aquells comentaristes que participen en la narració i 

que tenen alguna relació amb l’esport de la retransmissió en què participen. En el 

cas del futbol, exfutbolistes, exentrenadors o exàrbitres. Donen una visió experta del 

partit, afegint anècdotes pròpies que ajuden a entendre i contextualitzar certs 

moments dels partits. El cas dels futbolistes serveix per entendre situacions del joc, 

el dels entrenadors per entendre les seves decisions tècnico-tàctiques, i el dels 

àrbitres21 per jutjar l’actuació del conjunt arbitral de la millor manera possible 

(Herrero 2010:14). Molts d'aquests perfils professionals estan ja adherits a una 

cadena de ràdio, on comenten els partits de l’equip al qual abans representaven.  

 

Comentaristes especialitzats: Són aquells comentaristes que participen en la 

narració que tenen una relació amb un dels equips que juguen el partit retransmès. 

Majoritàriament, són periodistes que segueixen la seva actualitat durant la setmana, i 

posteriorment participen en la retransmissió del seu partit del cap de setmana, o 

durant la setmana si es juga competició europea. Són perfils especialitzats que ja 

treballen a la cadena de ràdio. 

A aquests perfils s’afegeixen altres com l’expert en estadística. És un nou rol que ha 

aflorat aquests últims anys, i que ja pot ser tant un analista tàctic o un periodista que 

enfoca la seva feina a desgranar aquest tipus de contingut implícit al partit. A la ràdio 

trobem també al conductor de la retransmissió, que és qui dirigeix tot el programa i 

que, en situacions puntuals intervé en la narració. La seva funció principal és la de 

ser el nexe que uneix a tots els perfils del programa, i que, en situacions de Carrusel, 

va donant pas als altres estadis amb les seves connexions. Junt amb ell trobem la o 
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les figures22 dels publicistes o animadors, que sovint prenen importància quan entra 

la publicitat. El nom més sonat és el de Pepe Domingo Castaño, que junt amb 

l’equip, primer de Carrusel Deportivo i després de Tiempo de Juego, ha destacat per 

la forma d’innovar amb la publicitat a la ràdio esportiva, emportant-se algun premi 

Ondas pel camí. Ocasionalment, podem trobar a un servidor, (Blanco, 2002), que és 

aquella persona que serveix i interpreta les dades a la retransmissió. És un rol que 

es pot dur a terme des de la retransmissió a l’estadi o des de l’estudi, i que serveix 

com a suport a les intervencions del narrador.  

 

Distingim entre els rols i perfils introduïts i els següents l'entorn de treball. Els 

esmentats fins ara reben una informació directe des de l'estadi. Opinen i formen part 

del procés comunicatiu a partir d'una informació explicada pel narrador i el seu 

equip, mentre ells estan a plató o des de casa seva, entrant per streaming i per ràdio 

a la vegada. 

 

Per tant, funcionen tant de receptors com d'emissors. No són el mateix que els 

inalàmbrics que completen l'equip de narració a l'estadi. El seu paper és informar, ja 

sigui a peu de camp, a la posterior roda de premsa o als voltants de l'estadi. A 

vegades, en una retransmissió en directe a l'estadi poden aparèixer comentaristes 

que complementin amb opinions la feina dels inalàmbrics, però no sol ser tan usual. 

Per tant, la seva feina és la de ser l'ull del tertulià. El principal avantatge de la ràdio 

davant altres mitjans és la capacitat de descriure tot el que es veu en directe, no 

centrar-se només en certes imatges com la televisió. Pot destacar coses de la 

banqueta o del porter mentre la jugada succeeix a l'altre extrem del camp. Cada 

narrador conta, com a mínim, amb un inalàmbric, tot podent variar la quantitat de 

perfils necessaris segons la importància de l'esdeveniment. Complementa la feina 

del narrador, funcionant com un vincle addicional entre l'estudi i l'estadi. 

 

Per completar aquesta connexió acompanya al narrador un tècnic de la cadena, per 

encarregar-se a l'estadi de què tot funcioni de forma correcta. No és el perfil més 
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lluït, però sí que és el més essencial junt amb el del narrador, ja que sense aquest 

rol, la narració no seria possible. Moltes vegades es reconeix la seva feina a 

l'entrada de cada retransmissió, quan el narrador presenta als integrants del seu 

equip. 

3.6 La figura del locutor. Definició  

Dins l'organigrama d'una narració, el locutor és el director que ho orquestra tot. És 

qui explica, qui transmet, qui estableix una forma de narrar que marca un estàndard 

pel qual es reconeix a la cadena. La locució és "la feina que fa qui narra o explica el 

que succeeix en un lloc i un temps determinat" (Blanco, 2002:114). Trobem diferents 

definicions de les seves funcions principals segons els autors que les desgranen: 

 

Segons Manuel Pacheco (2009), “els narradors esportius retransmeten cantant, és a 

dir, narren el que està  succeint en el terreny de joc amb una melodia que arriba a 

l’oient i que  s'associa a una retransmissió esportiva en concret”. (p.110).   

 

Medina, 1995, ho defineix com “un fabulador que en el seu treball selecciona, omet 

arbitràriament part dels aconteixements i recomposa el que ha passat. En el seu 

relat, simplifica l’acció i expressa un punt de vista, una internacionalitat que el públic 

reconeix amb facilitat”. (p.81).  

  

Joaquim Maria Puyal, 2013, conclou que “transmetre, per damunt de tot, és una 

tècnica. Dona igual l’esport del que es tracti, si treballem en mitjans per a receptors 

massius, hem d’assolir que això sigui dit de manera molt entenedora per evitar que 

els oients hagin de fer esforços per a la correcta comprensió. Sabeu quin és el risc? 

Que si els fem esforçar gaire, al cap de poca estona canviaran de canal. Hem de 

comunicar, doncs, d’una manera plena, d’una manera atractiva, d’una manera 

ajustada al discurs i al registre lingüístic que pot entendre l’audiència”. (p.29).  

 

Gràcies a aquest discurs fidel, així com una melodia que associï la narració amb un 

canal en concret i atregui a l'oient farà que aquest decideixi veure el partit amb el so 
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de la ràdio de fons abans que escoltar la narració de la televisió, com explica Alcoba, 

2005, en el seu treball: “L'explicació de per què s'aprova el comentari radiofònic com 

a acompanyant de les imatges televisives, i no l'ofert per la televisió, es troba en què, 

com ja hem exposat, el llenguatge radiofònic és més viu en estar dirigit al receptor 

que no pot veure el que esdevé en el terreny de joc, però que traslladat als qui 

presencien el partit en televisió resulta graciós. Es comprova que el locutor esportiu 

de ràdio a vegades s'inventa les situacions, s'equivoca, comenta passatges que no 

es veuen en pantalla, i, sobretot, perquè el televident, pot opinar pel seu compte 

sobre el que li ofereixen en el televisor”. (p.149) 

3.6.1 Característiques tècniques de la narració 

Amb aquestes definicions que marquen els trets i funcions més importants del 

narrador, cal tenir en compte els aspectes tècnics que el defineixen. En trobem dos 

de principals que marquen el missatge del narrador; la locució i la dicció (Herrero, 

2013; 125).  

 

El primer aspecte fa referència a com s’explica el missatge, punt on entren en joc 

diversos aspectes; com explica Pacheco (2009:100) és important pel narrador 

marcar un estil amb la seva melodia per diferenciar el seu missatge i no avorrir la 

retransmissió. Impera que aquest no sigui monòton (Blanco, 2002), perquè no pot 

seguir la mateixa línia sempre. Ha de variar en diversos aspectes com el tempo, el 

timbre o el to, així com la velocitat de dicció o la gestió de silencis (Herrero i 

Rodriguez, 2009). Amb aquests paràmetres, el narrador perfila com explicarà la seva 

història, tot tenint en compte l’espectacularitat d’aquesta. El futbol, igual que altres 

retransmissions esportives, té un ritme alt, per tant, ha d’adequar el seu missatge a 

aquest ritme (Rodero, 2003:39). 

 

Definim doncs aquests diversos conceptes; el timbre és definit per Rodero com "la 

sensació provocada a l'oïda per la suma dels tons més harmònics o múltiples de la 

freqüència fonamental"; el to es diferencia, segons Garrigosa (2017; 20), "entre el 

que es distingeix els greus dels aguts i el to com a sinònim del volum o intensitat 
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d'un so. D'aquesta forma, en el primer dels casos no depèn tant de la intenció del 

narrador sinó del mateix to que té la seva veu". Amb el to, Joaquim Maria Puyal 

relaciona també el ritme en una entrevista al diari ARA; 

 

“El ritme i el to donen molta força a la comunicació, no fa falta sempre anar a parar a 

l’auxili de les paraules, per això jo no sóc partidari de cridar sempre. I molts 

companys de transmissions en català han seguit aquest criteri, i n’estic content: en 

general les emissions en català són menys cridaneres. No té sentit cridar 

desesperadament. Perquè l’oient té elements per imaginar-se el discurs” Joaquim 

Maria Puyal (2016).  

 

En referència al ritme que adopta el narrador, el relacionem directament amb la seva 

velocitat de dicció, que ens serveix per identificar si el narrador està utilitzant un 

patró rítmic baix, mitjà o alt (Gea, 2019:19). Aquesta velocitat de dicció anirà 

determinada, igual que el to del narrador," segons el locutor hagi o no d'accelerar la 

seva velocitat de dicció quan es transmeti alguna acció que s'estigui desenvolupant, 

així com la combinarà amb un ritme menys accelerat quan les dades, més que 

l'acció, convidin a la tranquil·litat" (Rodero, 2005:60). 

 

La melodia, com avançava Pacheco, és l’estil que adopta cada periodista i que el 

defineix d’altres. Segons Garrigosa, depèn dels moments del joc, ja que el tempo 

d’un o altre la pot fer variar.  

 

La gestió dels silencis en ràdio va directament relacionada amb la cohesió directa 

que té el narrador amb l'equip de retransmissió. Amb tots els paràmetres anteriors, 

ha de dictar un missatge que, com apunta Blanco (2002), no pot ser monòton. Ha de 

deixar estones, silencis, per altres intervencions. En diferenciem dues; La primera de 

totes, un silenci per donar pas a algun tipus d’informació complementaria que 

enriqueixi la retransmissió; la segona, una pausa dramàtica, que emfatitzi el seu 

discurs, per exemple, abans del llançament d’un penal.  
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Tenint en compte aquests aspectes, un narrador ha de vigilar l'altre aspecte que 

apuntava Herrero en el seu estudi; la dicció. Segons explica, aquesta pot inserir-se 

dins el contingut. Fa referència a la gramàtica, el lèxic usat, i la semàntica que ha de 

tenir en compte el narrador en una retransmissió. L'elecció de les paraules és molt 

important per no exhaurir un discurs monòton i seguir enganxant a un oient (Blanco, 

2002). 

3.6.2 Factors de la retransmissió esportiva en ràdio que condicionen al locutor  

Trobem diversos aspectes que poden afectar el narrador, no només de forma 

negativa, sinó com a estímul dins una retransmissió. Existeixen diverses categories, 

segons en quin punt de la locució influeixen. En el seu estudi, Herreros, (2013 pg. 

133) té en compte quatre elements fonamentals que incideixen de forma directa en 

l'aspecte sonor; 

 

● La Paraula 

● La música  

● Els efectes sonors i ambientals 

● Els silencis 

 

Com ell afirma, és una classificació "extremadament simplificada, però real" (Faus, 

1947,p.174). Marca la paraula com a l'element principal que afecta la narració del 

locutor. "Són la vista de l'espectador, i depenent de cada paraula, aquest s'imaginarà 

una cosa o l'altra". Esdevé així, simple, però evident, l'element principal que afecta el 

locutor, que ha d'escollir les expressions exactes en pocs segons per explicar de 

manera fidedigna el que succeeix davant els seus ulls. Per Herrero, és l'únic aspecte 

dels anteriors que mai poden faltar en una retransmissió. Els altres tres no són 

necessaris, exceptuant alguna excepció. 

 

La música, segons Herrero, no pertany mai a una narració esportiva. "Forma part 

dels programes esportius de la ràdio espanyola, però mai seria aplicada en una 

retransmissió." Cal tenir en compte, però, que les retransmissions formen part 
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d'aquests programes, i que, per tant, la música sí que pot condicionar al locutor, 

sempre com un material més en el que recolzar-se amb les paraules. 

 

Tal com al cinema es començaren a introduir els efectes sonors per donar credibilitat 

a la història, a les narracions esportives s'ha adaptat una situació similar (Gutiérrez, 

2006, p.69). Ho hem pogut observar durant la pandèmia, en ambdues direccions 

segons l'adaptació de ràdio i televisió. La televisió buscava vetllar per l'espectacle, i 

substituïa la falta de públic per un so artificial que l'emulava. La ràdio, en canvi, es va 

adaptar d'una altra manera. Aprofitava el so ambient real, amb els jugadors i 

entrenadors expressant-se com ho fan sempre, però en aquest cas sense un públic 

que els encobrís amb càntics. Dins l'espectacle que produeix la indústria del futbol, 

s'han produït films fantàstics a la televisió, i films reals a la ràdio, on el locutor tenia 

la millor font possible al seu abast, sense cap obstacle. No és un recurs que s'hagi 

utilitzat sempre, però com diu González (2008), "la millor banda sonora és la del 

mateix estadi", i d'ençà que s'ha descobert el que pot aportar ja no s'ha abandonat. 

 

En últim lloc, les pauses i els silencis. Segons Herrero (2013, p.134) "elements no 

sonors de vital importància en determinats gèneres, però no en què ocupa aquest 

estudi". Cal afegir, però, que quan un locutor dona espai a un so ambient, està 

fomentant el seu silenci a la retransmissió. Passa a ser un receptor més d'aquesta 

banda sonora que esmentava González (2008). 

 

La classificació que ofereix Joaquim Maria Puyal en el seu llibre es centra en el 

missatge, i el que ha de tenir en compte un locutor que narra un partit de futbol, amb 

aspectes que “poden tenir una forta influència sobre l’oralitat i el registre lingüístic del 

narrador;  

 

● No pot parar de parlar; L'únic silenci permès és la pausa amb intenció 

comunicativa 

● No pot revisar ni tocar allò que diu. És el peatge de l’oralitat improvisada: 

rectificació per acumulació (i no per substitució), embarussaments,  problemes 

de prosòdia… 
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● Ha de descriure la seva percepció de realitat. No pot fer un discurs creatiu 

perquè l’argument no el tria ell,  va a remolc del que passa al camp.  

● Ha d’ometre, suprimir, triar. No pot narrar-ho “tot”. Passen moltes coses en 

molt poca estona i ell ha de saber fer la valoració adequada per explicar allò 

més important en el curt lapse de temps que hi ha entre l’inici i el final d’una 

jugada.  

 

 Exemple; “Valdés! Valdés! Valdés!” o “Messi, Messi, encara Messi, encara 

Messi, més i més i més” són una solució i un bon exemple de l’enorme força 

comunicativa que en un context determinat tenen el ritme, el to i la reiteració.   

 

● Ha d’anar sincrònic al públic, la reacció sonora de la graderia. No pot cantar 

els gols més tard que el públic o deixar de justificar una xiulada o un 

aplaudiment. La graderia produeix sons que també emet la ràdio i que 

comprometen la seqüència del discurs del narrador.  

 

Joaquim Maria Puyal (2013, p.20) 
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4. Metodologia 

4.1 Mostra 

La mostra d'aquesta investigació es centra en el clàssic del Madrid - Barça del dia 20 

de març. És la mostra més actual que es pot prendre d'aquesta temporada, i serà 

l’única que s’analitzi en aquest estudi. Les narracions dels partits seran extretes 

d'ambdues cadenes, la SER i la COPE, que com ja he esmentat anteriorment, són 

les dues cadenes que aglutinen més audiència a escala esportiva a les ràdios 

d'Espanya. 

 

Per la realització d’aquest estudi he pogut accedir a les narracions per dues vies en 

concret; els podcasts i els vídeos d’ambdues cadenes a YouTube. El fet que les 

transmissions esportives per la ràdio s’obrin a aquest nou àmbit també obre un 

capítol a part de l’objectiu principal de l’anàlisi.  

 

1. Canvis en la varietat del suport d’emissió 

2. Adaptació de cada programa 

3. Repercussió a les xarxes  

4.2 Tècnica 

Amb l'objectiu de comparar les narracions del Barça-Madrid del dia 20 de març a la 

Cadena COPE (Al programa Tiempo de Juego) i a la Cadena SER (Al programa 

Carrusel Deportivo), s'aplicarà una metodologia basada en una anàlisi qualitativa i 

quantitativa d'ambdues narracions. Les dues bases d’estudi s’aplicaran a la 

transmissió al complet, tan al narrador com a l’equip de narració o comentaristes.  

 

La part qualitativa es centra en l’aspecte subjectiu o objectiu de les intervencions 

dels integrants del programa; començant pel narrador, també s’analitzaran de forma 

quantitativa alguns dels seus comentaris, classificats segons les temàtiques 

tractades, el que podrà desgranar el tipus de transmissió que fa cada cadena. De la 

mateixa manera s’estudiaran les intervencions que faci tan amb l’equip de narració i 
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de comentaristes com amb els oients, per entendre quin es el paper que te en relació 

amb el producte final.  

 

En conseqüència, també es tindran en compte els temes que introdueixi el 

presentador i els comentaristes a mode de complementació al punt anterior, on 

també es realitzaran estudis qualitatius per discernir quin és el paper que juguen dins 

la transmissió, així com per identificar la seva parcialitat.  Amb això, respondre les 

qüestions següents:  

 

1. Quins perfils i recursos s'hi dediquen  

2. Per què una ràdio aposta més per perfils professionals i l'altre busca 

exjugadors o exprofessionals del món del futbol per aportar valor a la narració 

3. Quanta gent acompanya al narrador a la cabina 

4. Quin és l'objectiu amb aquestes eleccions 

 

4.3 Model d’anàlisi 

Per dur a terme l'anàlisi prèviament plantejada, he establert una sèrie de conceptes 

a estudiar dividits segons diversos conceptes. Primer de tot, la prèvia del partit. Una 

narració d'un esdeveniment no només se centra en els 90 minuts d'un partit de 

futbol, sinó també en les prèvies i els postpartits que s'hi dediquen. Aquests últims 

tenen una naturalesa més atemporal, transcendeixen més la narració, ja que es 

formen debats i sovint programes especials que passen a ser un producte 

diferenciat. En canvi, les prèvies són d'obligada presència. Són el context que tot 

oient necessita abans d'un esdeveniment, com en aquest cas un Madrid-Barça: 

Alineacions, altes i baixes, quin temps fa pel partit, quina és l'entrada d'espectadors 

a l'estadi, sensacions prèvies, etc.  

 

Per conèixer quin és el tractament que fa cada programa d’aquest espai inicial 

s’analitzarà el temps que dedica a la prèvia cada programa; Amb quant de temps 
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connecten amb els equips de la transmissió, quin tipus de prèvia estableixen i quins 

temes introdueixen.  

 

Un cop havent disseccionat els recursos que utilitza cada programa i el temps que 

dediquen a la prèvia, l’estudi es centrarà en la composició dels equips de narració i 

comentaristes que conformen la retransmissió (vegis taula 1): Narradors, equips de 

narració (peus de camp, analistes, inal·làmbrics...), a partir del qual coneixerem;  

 

 

1. Quants narradors ofereix cada Cadena 

2. Qui forma part de l'equip de narració i quin paper desenvolupen 

3. Com es conforma l’equip de comentaristes23 

 

  CADENA COPE CADENA SER 

PRÈVIA DEL PARTIT     

Temps que es dedica a la 

prèvia 

   

Recursos que s’hi 

dediquen  

   

Tipus de prèvia      

CONFORMACIÓ DELS 

EQUIPS DEL PROGRAMA 

  

    

                                                
23

 És important discernir la seva parcialitat, així com el tipus d'intervencions i perfils de cada un dels 

comentaristes, de la mateixa manera que amb l’equip de narració.  
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Equip de narració     

Equip de comentaristes     

                                                                                                         

  Taula 1: Elaboració propia 

 

A partir de l’anàlisi de la prèvia, un cop s’hagi estudiat la composició dels equips que 

realiitzaran la transmissió i es presentin els seus components, l’estudi es centrarà en 

els objectius principals d’aquest treball. La figura central serà el narrador, que com 

he anat explicant és la figura central de l’objecte d’anàlisi; a partir dels aspectes que 

es poden observar a la taula següent (vegis taula 2) es podrà entendre quin és el 

seu paper en la transmissió, així com la forma de realitzar-lo. S’analitzaran aspectes 

formals de la narració com els tipus de comentaris que ofereix, la preparació prèvia o 

la parcialitat en les seves intervencions, així com també la relació que te amb els 

comentaristes i els inalàmbrics del programa.  

 

A partir d'aquests ítems analitzats al voltant de la figura del narrador, es passaran a 

desgranar les intervencions i el paper que juguen dins de l'equip de narració dels qui 

acompanyen al narrador principal (vegis taula 2). Així com, amb els mateixos criteris, 

s'analitzaran les funcions i els temes que tracten els tertulians i comentaristes 

convidats a retransmissió; quin tipus d'intervenció fan, si els seus comentaris 

tendeixen al fanatisme o s'emmarquen en un to més objectiu, així com la seva 

intervenció amb el o els narradors principals. 

 

Tenint en compte que les narracions esportives formen part d'un producte periodístic 

total, cal analitzar com s'adorna. Dins la taula d'anàlisi comparativa també es tindrà 

en compte l'ús del so ambient a cada cadena, així com s'estudiaran les falques 

publicitàries. L’anàlisi també tindrà en compte les xarxes socials i el seu ús, a partir 

de l’observació de diferents ítems, com són les pltaformes d’streaming que es 

faciliten a l’oient i com estructuren la transmissió a través d’elles.  
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TEMES I  FUNCIONS DEL 

NARRADOR 
    

Aspectes tàctics     

Aspectes “extres del 

partit” (Comentar 

curiositats que 

succeeixin al terreny de 

joc) 

    

Mencions a altres 

partits 

    

Menció a alguna dada 

puntual preparada 

    

Valoracions subjectives 

d’un moment puntual 

del partit 

    

Comentaris Arbitrals     

Situació del partit pels 

oients 

    

Interacció amb els 

comentaristes - 

tertulians 

    

Interacció amb l’equip 

de narració 
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Posicionament a favor o 

en contra d’algun equip 

  

    

El moment del gol; com 

es canta, que ve 

després 

    

Interacció amb els 

oients 

    

TEMES I FUNCIONS DE 

L’EQUIP DE NARRACIÓ 
    

Tipus d’intervencions     

Paper que juguen dins 

l’equip de narració 

    

TEMES I  FUNCIONS DELS 

COMENTARISTES 
    

La figura del 

presentador 

    

Tipus d’intervencions 

dels comentaristes 

    

Cap a on tendeixen els 

comentaris; objectivitat 

o forofisme 

    

Interacció amb el 

narrador o l’equip de 

narració 
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SO EXTRADIEGÈTIC DE 

LA NARRACIÓ 
    

Ús del so ambient  

  

  

Presència de la 

publicitat  

    

                                                                                                           

Taula 2: Elaboració propia 
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5. Anàlisi de resultats 

L'anàlisi a partir de l'estudi realitzat sobre les retransmissions del Madrid-Barça del 

dia 20 de març ens permet desgranar com són aquestes produccions radiofòniques 

tot identificant la seva estructura, els recursos que s'hi dediquen i com aquests 

influeixen de forma directa o indirecta en el producte. A partir d'ell també ens 

centrem en la figura central del narrador, on identifiquem tendències que poden estar 

adherides a una cadena o altra de ràdio, així com aspectes formals que els 

diferencien, com la tècnica narrativa, la intensitat, la diferencia tonal o l'ús de les 

pauses. 

 

Abans de respondre al primer punt d'aquest estudi, cal remarcar que les 

transmissions esportives són un producte general, que no només es centren en el 

partit. Contenen tres elements diferenciats; la prèvia, el partit i el post partit. Donat el 

contingut farcit d'opinió i més subjectiu de l'últim dels tres apartats, en aquesta 

anàlisi s'estudiaran en profunditat els dos primers. 

5.1 Ús i importància de les prèvies dels partits 

Responent al primer objectiu d'aquest estudi, l'anàlisi revela un ús diferenciat de les 

prèvies entre ambdues cadenes de ràdio. Existeix una principal diferència en el seu 

seguiment, estretament relacionada amb un altre concepte que s'introduirà 

posteriorment; el temps previ en què es comença a parlar del partit en si. Abans, 

però, cal entendre que aquesta prèvia està inserida dins una jornada de lliga i, per 

tant, en certs instants es veu interrompuda pel Sevilla - Reial Societat, partit que es 

juga abans del clàssic, o per altres esdeveniments com el Mundial d'Atletisme que 

alternen cobertures màximes de 5 minuts. 

 

Tornant al temps en què s'inicia la prèvia, podem extreure a partir dels dos models 

que a la Cadena SER es fa una prèvia més extensa que a la Cadena COPE (figura 

1). En el primer cas, es connecta per primera vegada amb el partit a 1 hora i 57 

minuts que comenci el partit. En canvi, en el segon cas es connecta a 1 hora i 24 

minuts de l'inici del clàssic. 
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Figura 1: Temps que dedica cada programa a la prèvia del partit 

 Font: Elaboració propia 

 

Aquests minuts de diferència marquen el tipus de prèvia que es fa en una cadena i a 

l'altra. Carrusel Deportivo connecta en aquest moment perquè és just quan surt 

l'onze titular del Real Madrid. Aprofiten per comentar l'actualitat més vigent, tot i que 

sigui en espais reduïts on només es parli d'això. Són cinc minuts el que dediquen a 

la primera connexió on parlen només sobre la informació que ja existeix. El format 

que empra Tiempo de Juego és lleugerament diferent. No fan un seguiment tan 

actual en el seu inici, sinó que esperen que ja hagi sortit prou material per començar 

a fer una prèvia amb el màxim de recursos possibles per comentar; Ja en la seva 

primera connexió revelen els dos onzes titulars de cop, i aprofiten per copsar les 

primeres sensacions. 

 

En aquests minuts de diferència entre ambdues cadenes de ràdio tenen lloc 

esdeveniments que es cobreixen a la cadena SER i no a la COPE. En començar 

amb més antelació, en el primer cas dediquen la màxima actualitat informativa a 

explicar com estan els exteriors del Santiago Bernabéu, de la mateixa manera que 

segueixen minut a minut el recorregut dels autobusos del Madrid i del Barça. Això a 

la COPE no es fa, ja que no es connecta amb suficient antelació. Com a 

conseqüència derivada d'aquest primer punt es relacionen els recursos que dedica 
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cada cadena a la prèvia del partit. En tenir un espai de temps més gran des d'un 

inici, Carrusel Deportivo en dedica més que Tiempo de Juego. Com a recursos 

principals de cada cadena apareixen els comentaristes i els equips de narració, on 

les dades revelen una important diferencia; mentre que a Carrusel Deportivo 

participen en la prèvia 10 comentaristes i 5 integrants de l'equip de narració, a la 

COPE només apareixen 4 a cada apartat. Observant aquesta diferència considerem 

dos aspectes diferents; 

 

La varietat d'aspectes a tractar que ofereixen els comentaristes i l'equip de narració 

de la SER són molts més dels que poden oferir els de la Cadena COPE. 

Exemplificant això, gràcies als inalàmbrics que estan fora l'estadi per part de la 

cadena SER poden oferir un seguiment en directe de l'afició, aprofitant per incloure 

testimonis en directe, així com oferir el recorregut dels autobusos cap a l'estadi o 

descriure les cues que es generen a les portes d'entrada del Santiago Bernabéu.  

 

Aquesta varietat segueix la línia d'una prèvia més informativa, amb un seguiment 

més estret i afí a la realitat. En canvi, tot respectant aquesta actualitat informativa 

amb els inalàmbrics a l'estadi, la Cadena COPE ofereix una prèvia de caràcter 

subjectiu a partir dels comentaristes que van apareixent a l'estudi. Es segueixen més 

les seves sensacions, opinions de les alineacions i altres temes que es desglossaran 

posteriorment. Aquesta variació numèrica afecta directament al segon aspecte; el 

temps d'intervenció de cada comentarista. Si bé els equips de narració tenen temps 

d'intervenció similars, ja que ofereixen la mateixa informació adequada a la realitat 

(només diferenciem el seguiment de l'afició, on la SER ofereix una cobertura en 

directe), els comentaristes de Tiempo de Juego gaudeixen d'intervencions més en 

profunditat que els de la Cadena SER, pel fet que aquests últims dupliquen en 

número als anteriors. A la SER s'estableix un màxim de tres interaccions per 

comentarista, mentre que a la Cadena COPE intervenen més, donant peu a tractar 

des de diferents perspectives més temes. 

 

Els dos equips de comentaristes i inalàmbrics segueixen un criteri de composició 

diferent pel que fa als perfils; en conseqüència del nombre de comentaristes de cada 
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cadena, aquests són més plurals a Carrusel Deportivo (figura 2). Pel que fa a l'equip 

de narració, es manté un criteri similar entre ambdues cadenes (figura 3), exceptuant 

l'inalàmbric als exteriors que només incorpora Carrusel Deportivo, únicament utilitzat 

a la prèvia. Si bé els rols estan equilibrats a Carrusel Deportivo, en Tiempo de Juego 

no; només trobem a un periodista enfront tres exprofessionals del futbol. 

 

   Figura 2: Comentaristes a la transmissió. 

 

CARRUSEL 
DEPORTIVO 

 TIEMPO DE JUEGO  

Jorge Escorial Presentador Paco González Presentador 

Bruno Alemany Analista tàctic Pedro Martín Comentarista 
arbitral 

Iturralde González Ex àrbitre Dani Senabre Periodista 

Marcos López Periodista Josep Mª Minguella Ex entrenador 

Jordi Martí Periodista Poli Rincón Ex futbolista 

Tomás Roncero Periodista Manolo Sanchís Ex futbolista 

Sique Rodríguez Periodista   

Laura Martínez Periodista   

Alfredo Relaño Periodista   

Luís Suarez Ex futbolista   

Pedja Mijatovic Ex futbolista   

      

 Font: Elaboració propia 
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Figura 3: Inalàmbrics  a la transmissió 

 

CARRUSEL DEPORTIVO  TIEMPO DE 
JUEGO 

 

Antonio Romero Narrador del 
Madrid 

Manolo Lama Narrador del 
Madrid 

Lluís Flaquer Narrador del Barça Manolo 
Oliveros 

Narrador del 
Barça 

Javier Herráez Inalàmbric del 
Madrid 

Miguel Ángel 
Díaz 

Inalàmbric 
del Madrid 

Adrià Albets Inalàmbric del 
Barça 

Helena Condis Inalàmbric 
del Barça 

Antón Meana Inalàmbric exteriors   

 

Font: Elaboració propia 

 

En cerca de mantenir l'equitat entre ambdós equips, tant Carrusel Deportivo com 

Tiempo de Juego mantenen un nombre similar de components del Madrid i del Barça 

en la retransmissió (figura 4). Només trobem un petit desequilibri a Carrusel 

Deportivo, on el Barça té major representació. Es considera que un comentarista 

representa a un equip o altre segons les seves vinculacions com a exprofessional o 

com a periodista que cobreix a aquest equip i, per tant, informa sobre ell a la 

transmissió. 

 

Figura 4. Parcialitat a Carrusel Deportivo (1)  i Tiempo de Juego  (2) 

 

Font: Elaboració propia 
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Respecte al desenvolupament dels rols a cada retransmissió, a partir de l'anàlisi de 

cada prèvia trobem diferències i similituds; Començant per l'equip de narració, on 

comprenem als narradors i els inalàmbrics de cada equip, trobem que a la Cadena 

SER existeix un repartiment d'intervencions més equilibrades entre els narradors que 

a la Cadena COPE. Si bé és cert que els dos narradors que segueixen al Madrid 

(Antonio Romero per part de la SER i Manolo Lama a la COPE) agafen el rol de 

narradors principals a la prèvia, té més importància en aquesta Lluís Flaquer (SER) 

que Manolo Oliveros (COPE). Manolo Lama encapçala les intervencions a Tiempo 

de Juego, sent sempre el que connecta directament amb l'estudi. En canvi, a 

Carrusel Deportivo es connecta alguna vegada directament amb Lluís Flaquer. 

 

És tal la importància que acapara Manolo Lama que, a 5 minuts del principi del partit, 

és ell qui condueix el debat entre els comentaristes mentre demana les seves 

sensacions prepartit. Aquest rol a Carrusel Deportivo el té el presentador del 

programa, Jorge Escorial24, que és qui dirigeix a tots els comentaristes i l’equip de 

narració, on Antonio Romero agafa les regnes. A Tiempo de Juego el té Paco 

González, director i presentador del programa. Observem diferències també en les 

seves intervencions; mentre Jorge Escorial manté una actitud de conductor de la 

prèvia, Paco González hi participa en alguns punts amb la seva opinió personal, 

actuant com un comentarista més en alguns moments.  

 

Pel que fa als inalàmbrics de cada programa, en ambdues retransmissions realitzen 

funcions similars; repàs de les alineacions, últimes hores dels dos equips, etc. 

Funcionen com l’ull de l’oient en molts moments, explicant el que està succeint al 

terreny de joc amb les seves paraules; quan els jugadors surten a escalfar, les 

sensacions dels entrenadors, com està l’afició que entra al camp o altres aspectes 

relacionats amb la prèvia en directe.  

 

                                                
24

 Habitualment, Carrusel Deportivo és presentat i conduit pel periodista Daniel Garrido. En aquesta 

ocasió el substituia Jorge Escorial, productor del programa.  
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L'equip de comentaristes d'ambdues cadenes funciona de la mateixa manera; 

ofereixen la seva opinió sobre diversos aspectes que se'n van introduint durant la 

prèvia. Solen ser més o menys extenses, però segueixen la línia subjectiva de cada 

un. Els comentaristes del Madrid opinen sobre aspectes relacionats amb el seu 

equip i coses a tenir en compte del rival, i viceversa amb els comentaristes afins al 

Barça. La diferencia en aquest aspecte entre ambdues cadenes radica en els temes 

que es parlen a la prèvia. 

 

En ambdues retransmissions es dona major importància a les alineacions del partit, i 

en conseqüència, a totes les notícies d'última hora que hi tinguin relació. A partir 

d'aquí es susciten els principals debats, on sobresurten les consegüents qüestions, 

totes elles remitents a aspectes tàctics d'ambdós equips; són així debats encarats a 

una temàtica merament esportiva, sense sortir d'aquest àmbit en cap moment. 

 

Abans d'abandonar els temes esportius, sobresurten les suposicions que fan els 

comentaristes sobre com podria afectar la competició una victòria del Barça en 

aquest clàssic, donada la gran diferència que existia la classificació. En intervencions 

més breus, comentaris sobre el col·lectiu arbitral, fet en ambdues cadenes a partir 

d'un expert. La diferència està en el fet que a Tiempo de Juego aquest perfil no és 

un exàrbitre, mentre que sí que ho és a Carrusel Deportivo. 

 

Si bé aquest contingut copsa la gran majoria de les intervencions dels comentaristes, 

apareixen altres temes que fugen de la seriositat rigorosa d'un partit d'aquestes 

característiques. Trobem més presència d'aquests tipus d'intervencions a la Cadena 

COPE, on sobresurt el debat sobre les samarretes utilitzades al clàssic. En canvi, la 

Cadena SER té altres temes de debats diferents, encara que més curts, com la no 

presència de Gareth Bale a la convocatòria. 

 

En últim lloc, cal fer èmfasi en els recursos audiovisuals que posa en pràctica cada 

programa. Els dos parteixen d'un suport similar; les retransmissions en streaming, on 

també adapten un format força similar. A ambdues pantalles apareix la imatge en 

directe del plató i, en un destacat que ocupa mitja pantalla, les alineacions del partit 
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com a reforç. A partir d'aquesta base, Tiempo de Juego introdueix la variant de les 

càmeres en directe dels principals comentaristes del partit. Són mòbils i van canviant 

d'objectiu segons les seves intervencions. Aquest punt no el duu a terme Carrusel 

Deportivo, que utilitza una part de la pantalla per seguir en directe els instants previs 

des de fora de l'estadi. Així doncs, la utilització d'aquestes plataformes va en la línia 

del tipus de prèvia que construeix cada programa. 

 

A partir d'aquest ús de l'streaming, ambdues cadenes aprofiten per interactuar amb 

l'audiència de dues formes diferents; al programa Tiempo de Juego, la interacció es 

fa a partir de comentaris que es reben pel canal d'streaming, en aquest cas Youtube. 

Per part de Carrusel Deportivo, la interacció es fa mitjançant Twitter, tot a través d'un 

sorteig on el guanyador s'emportarà un producte que està estrictament relacionat 

amb l'esdeveniment del partit; un rellotge Garmin que porten incorporat dos dels 

comentaristes que, entre altres coses, mesura les seves pulsacions, eina que utilitza 

el programa per promocionar el sorteig i afegir un toc distès a la retransmissió. 

5.2 La transmissió del partit 

A partir de l'anàlisi íntegra de la transmissió del Madrid - Barça a ambdues cadenes 

de ràdio, podem establir diverses concrecions respecte als aspectes analitzats. Els 

aspectes estructurals ja venen referenciats a la prèvia; la composició de l'equip de 

transmissió i de narració i els suports que s'hi dediquen. Les intervencions, en algun 

punt, mostren similituds amb els patrons analitzats a la prèvia, però en aquest cas 

són més extensos i prolongats. 

5.2.1 Temes i funcions del narrador 

En relació amb la intenció principal d'aquest estudi, l'anàlisi mostra una clara 

diferència entre ambdues cadenes de ràdio, tot centrant-se en la figura del narrador i 

com s'estructura la transmissió a partir d'ella. La diferència principal entre ambdues 

ràdios són les intervencions que fan la parella de narradors. Antonio Romero (SER) i 

Manolo Lama (COPE), són els narradors de les seves cadenes en els partits del 

Madrid, mentre Lluís Flaquer (SER) i Manolo Oliveros (COPE), ho són en els partits 
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del Barça. A partir d'aquí, segueixen a tendència ja establerta en la prèvia; A la SER, 

Antonio Romero assumia el rol de conductor de l'equip de narració, amb Lluís 

Flaquer substituint-lo en alguns moments realitzant la mateixa funció. En canvi, 

Manolo Lama es quedava amb tot el relat, i Manolo Oliveros exercia com a 

inalàmbric. 

 

Aquesta tendència es repeteix al partit. Antonio Romero i Lluís Flaquer es 

reparteixen la narració; quan la pilota la té el Madrid, és el primer qui narra, mentre 

quan la té el Barça ho fa el segon. Amb aquesta màxima elaboren una narració 

compartida que funciona de forma compartida. (Cal tenir en compte, doncs, que en 

la introducció de l'anàlisi i les posteriors conclusions, els resultats de les narracions 

de Carrusel Deportivo seran la suma de les intervencions d'Antonio Romero i Lluís 

Flaquer). Les narracions a la transmissió de Carrusel Deportivo es connecten a partir 

de mots crossa perquè l'altre pugui enllaçar: 

 

“Perd la pilota el Madrid, la recupera l’equip blaugrana” 

“Guanya la pilota Toni Kross, possessió pels d’Ancelotti” 

 

Aquests fragments referencien la naturalitat de la narració. Quan la pilota passa a 

l’altre equip, el narrador en qüestió dona pas a l’altre amb una expressió que enllaci 

amb la jugada. En coordinar-se d’aquesta manera, donen més detalls sobre la 

jugada analitzada i omplen un espai narratiu més ampli.  

 

En canvi, el plantejament narratiu que fa Tiempo de Juego és diferent. Manolo Lama 

és qui aglutina tot l’espai radiofònic, mentre Manolo Oliveros només fa acte de 

presència per narrar en format descriptiu els gols del Barça. Durant la resta del partit 

exerceix com un inalàmbric més.  

 

A part d'aquesta construcció narrativa, trobem altres diferències pel que fa a les 

funcions i els temes que tracten els narradors durant el partit. A partir de l'estudi 

comparatiu de les seves intervencions, s'observa una tendència diferenciada entre 

les valoracions subjectives que es fan durant la transmissió del partit (figura 5). 
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Mentre a Tiempo de Juego se'n fan 27, a Carrusel Deportivo es valora 65 vegades 

una situació en concret del partit. 

 

Seguint aquesta tendència, ambdós narradors de Carrusel Deportivo fan fins a 10 

vegades comentaris parcials respecte a un equip o l'altre, que contrasten amb 

Tiempo de Juego, on no se'n fa cap (vegis la figura 5). També existeixen diferències 

pel que fa als comentaris tàctics d'uns i altres narradors; Manolo Lama només en fa 

9, mentre Romero i Flaquer n'arriben a 20. 

 

Respecte a altres tipus de comentaris que s'han fet durant el partit referent al joc, 

observem a la figura 5 que existeix una tendència similar pel que fa a les 

consideracions arbitrals d'un programa i altre. Segueixen un patró conjunt també en 

la introducció d'aspectes extres del partit i en les mencions d'altres esdeveniments 

relacionats. On existeixen diferències pel que fa als comentaris individuals realitzats 

és en l'aspecte de dades preparades amb anterioritat, on ambdós narradors de 

Carrusel Deportivo (4) exposen més que el de la COPE (1). De la mateixa manera, 

Romero i Flaquer (23) actualitzen més vegades el minut i resultat del partit que 

Manolo Lama (11). 

 

Entrant en l’estudi de les interaccions entre narradors i comentaristes, a partir de 

l’anàlisi podem observar com a la Tiempo de Juego s’estableixen més connexions 

(59) que a Carrusel Deportivo (33).  
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           Figura 5. Temes i Funcions del narrador 

                           Font: Elaboració propia                                                                   

 

Aquestes interaccions segueixen el següent patró: Són interlocucions directes entre 

el narrador en qüestió i el comentarista. Poden funcionar com una conversa entre els 

dos o bé com una pregunta oberta. En el primer cas, és un debat tancat entre 

narrador i comentarista, que pot derivar en la reflexió breu del segon. En són 

exemples totes les accions arbitrals, on els narradors demanen a l'expert arbitral que 

doni una opinió experta abans de mullar-se ells. També poden ser preguntes 

concretes dirigides a un comentarista o fins i tot al presentador; 

 

Manolo Lama: Pedrito Martín, es groga aquesta falta? 

 

El segon cas pot formular-se de dues formes, sigui una pregunta centrada en un 

aspecte més obert del partit, no tan puntual com l’anterior, dirigida a un comentarista 

o llençada enlaire;  

 

Antonio Romero: Algú creu que el Madrid pot remuntar? 
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En la interacció amb l'equip de narració es manté una continuïtat similar. Manolo 

Lama els interpel·la 35 vegades, mentrestant Antonio Romero com Lluís Flaquer ho 

fan 30 vegades. De la mateixa manera, es manté un comportament idèntic de cara al 

paper dels narradors amb els oients, ja que en cap transmissió se'n fa referència. 

 

Pel que fa al moment del gol a cada programa (vegis l'annex), aquest segueix la línia 

marcada per les intervencions parcials que apareixen a la figura anterior. Al Tiempo 

de Juego, Manolo Lama és el narrador principal en cada gol, i deixa una part de la 

narració a Manolo Oliveros. En ser el narrador dels partits del Barça, ofereix una 

descripció més profunda de la jugada amb càntics de gol més familiars per l'oient 

blaugrana que escolta el programa. Seguint aquesta tònica, al Carrusel Deportivo el 

gol el narra només el narrador del Barça, Lluís Flaquer. Ell és l'únic que intervé, i ho 

fa durant més temps (més d'un minut) que les narracions de Tiempo de Juego 

(menys d'un minut). Afegeix en les seves intervencions prolongades aspectes 

valoratius i de caràcter propi que no observem a Tiempo de Juego, com podem 

escoltar a les narracions dels quatre gols; 

 

Lluís Flaquer (0-1) : Molt temps després un bon Barça al Bernabéu, quines 

ganes de tornar-lo a veure!  

  Lluís Flaquer (0-2) : El Barça reconquereix el Bernabéu i diu que si, que per fi 

ha tornat!  

Lluís Flaquer (0-3) : El Barça s’ho passa en gran mentre sotmet a un bany al 

Madrid! 

Lluís Flaquer (0-4) : Quasi 13 anys després, pessigueu-vos culers! El Barça 

torna a ser Real!  
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5.2.2 Temes i funcions de l’equip de narració 

Després d'haver especificat la composició de l'equip de narració (vegis figura 3), i a 

partir de l'anàlisi de la transmissió, observem un desenvolupament idèntic en el tipus 

d'intervencions de l'equip de narració en un programa i l'altre. Aquestes es centren 

en els aspectes que assenyala el següent gràfic: 

 

          Figura 6: Temes i funcions dels  Inalàmbrics  

L' inalàmbric és el perfil central 

d'aquesta part de l'estudi, ja que és a 

qui recorre el narrador per explicar 

diversos temes i, junt amb ells, 

conformen l'equip de narració al 

complet. Com poden observar, junt amb 

la seva figura conflueixen 3 temes 

diferenciats; 

 

 

 

Font: Elaboració propia 

 

- Són la veu de l'última hora: Tot el que passa que sigui immediat, ells són els 

encarregats d'explicar-ho. Sovint ho fan a partir de la interpel·lació del 

narrador, però també poden intervenir de forma espontània. Per exemple, 

quan es fan canvis, són els narradors qui els hi demanen que els anomenin. 

En canvi, quan el narrador no els hi demana intervenir, però sí que està 

passant quelcom rellevant, són ells qui tallen a qualsevol que estigui 

intervenint, inclòs el narrador, per actualitzar l'estat d'un aspecte en concret; 

per exemple, quan la jugada està a un lloc del camp, no obstant això, just a 

l'altra banda està succeint una acció important que el narrador no arriba a 

veure. 
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- Realitzen fotografies del moment: empren descripcions acurades en 

moments necessaris perquè els oients puguin entendre de la forma més 

concreta possible el que està passant. Els moments de descripció més 

importants succeeixen als gols, el principi o el final de cada part, així com en 

les jugades més destacades. Fins i tot en la transmissió de Tiempo de Juego, 

Manolo Lama demana als dos inalàmbrics, Miguel i Helena, que els hi faci una 

fotografia dels jugadors.  

 

- Ofereixen comentaris especialitzats: Com podem observar en la 

comparació entre els perfils d'ambdós equips de narració (figura 3), tant 

Tiempo de Juego com Carrusel Deportivo incorporen inalàmbrics que 

s'especialitzen en un equip i altre. De la mateixa manera, els aspectes que el 

narrador o fins i tot el presentador vulgui saber d'aquell equip, serà 

l'inalàmbric en qüestió el que els actualitzi. Durant tot el partit només tenen 

ulls pel que succeeixi amb el seu equip, analitzant reaccions, sensacions i 

aspectes clau a comentar. 

 

Així doncs, les intervencions dels inalàmbrics es remet a una actualització constant 

de tot el que passa, complementant d'aquesta forma la narració principal. En alguns 

instants participen també en els debats que s'originen entre els comentaristes sobre 

l'equip al qual segueixen en una posició gairebé acadèmica. Actualitzen dades que 

no es mencionen o traslladen sensacions que poden conèixer de l'entorn proper de 

l'equip. 

 

5.2.3 L’equip de comentaristes 

De la mateixa que s’analitzaven les funcions de l’equip de narració s’han estudiat els 

temes tractats i les funcions desenvolupades per l'equip de comentaristes. Abans cal 

remarcar la divisió ja establerta a la prèvia entre els qui el formen; presentador i 

comentaristes (figura 2).  
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El rol del presentador a cada cadena segueix un estil molt similar al de la prèvia 

(vegis 5.1). A la Cadena COPE, Paco González té un rol lliure dins la transmissió. És 

ell qui obre els debats principals i també opina en ells. És la principal diferència que 

observem amb Jorge Escorial a la SER, que intervé menys i funciona com un vincle 

entre narració i comentaristes. Encara que en la segona part s'implica més en els 

debats, Escorial remet més a aquesta funció. Tot i que Paco González també ho fa a 

vegades, empra una actitud més lliure en les seves intervencions, generant debats 

que sovint s'avancen a la narració. A Carrusel, en canvi, Escorial es limita a 

preguntar als comentaristes les seves opinions sobre certes jugades o moments del 

partit. 

 

A partir d'aquesta funció principal, els presentadors també exerceixen d'altres rols a 

la transmissió. Tant Paco González com Escorial donen les seves opinions en certs 

moments, funcionant gairebé com un comentarista més. Destaquen més les 

intervencions del presentador del Tiempo de Juego, que empra termes com 

"humiliació", d'una opinió molt més marcada que les intervencions del presentador 

de Carrusel Deportivo. Fins i tot, Paco González deixa anar alguns crits d'emoció 

durant la transmissió, una actitud més propera als comentaristes. També recullen el 

relleu del narrador en altres moments del partit; després del gol, coordinant als 

inalàmbrics per conèixer les primeres impressions, o fins i tot actualitzant el minut i el 

resultat. En el cas de Jorge Escorial, és ell qui introdueix la publicitat, funció que no 

duu a terme Paco González al Tiempo de Juego. 

 

Ja sigui a partir de les interpel·lacions del presentador o del narrador principal, els 

comentaristes són l'opinió del programa. Entre totes les seves intervencions 

conformen un debat que apareix, sobretot, quan el joc està aturat o quan alguna 

circumstància porta a expressar aquestes opinions. Al programa Tiempo de Juego 

trobem, en un principi, a quatre comentaristes; un periodista, un exentrenador i dos 

exjugadors. A ells s'hi suma a l'inici del partit el comentarista arbitral, encarnat en 

Pedro Martín, qui només participa en accions arbitrals que es remeten a una 

resposta tècnica. A Carrusel Deportivo existeix més varietat; dos exjugadors, sis 

periodistes, un periodista especialitzat en l'anàlisi esportiu i un àrbitre. Trobem, 
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doncs, més possibilitats d'anàlisi i pluralitat amb aquest format. A partir de l'estudi 

realitzat, però, s'observen intervencions més curtes dels comentaristes de Carrusel 

Deportivo en comparació amb els de Tiempo de Juego, que són més extenses. En 

ambdós equips de comentaristes, però, trobem rols replicats segons les seves 

intervencions.  

 

Com veiem a partir de la taula 2 (vegis 5.1), existeixen els rols del periodista, 

l'analista tàctic, l'expert arbitral i l'exjugador al Carrusel Deportivo. Al Tiempo de 

juego, aquests rols també els trobem exceptuant el d'analista tàctic; És un aspecte 

que la SER afegeix per donar sentit al joc, en canvi, la Cadena COPE utilitza als 

comentaristes i narradors com analistes tàctics del joc. No trobem un analista de 

dades com a tal, sinó que són els presentadors qui les repassen al final de cada part. 

Respecte a les dades contextuals del partit, són els mateixos comentaristes qui les 

llencen en certs moments; Al Tiempo de Juego, Pedro Martin comentarista neutral, 

aporta dades d'ambdós equips. En canvi, al Carrusel Deportivo, aquesta funció la 

compleix Sique Rodríguez, qui aporta només dades del Barça. La funció del 

comentarista la trobem lligada directament a les seves intervencions; segons l'anàlisi 

elaborat, en diferenciem segons la seva parcialitat i el seu tipus; 

 

Mesurant l'objectivitat, poden ser imparcials o parcials. Trobem diversos exemples 

durant la transmissió d'aquests dos tipus d'intervencions a les dues cadenes. Les 

primeres es remeten a opinions que emeten els comentaristes que resten lluny de la 

seva afinitat per uns o altres colors. Un exemple seria el del comentarista vinculat al 

Madrid al Tiempo de Juego, Poli Rincón, acceptant que una falta del seu equip ho és 

i està ben assenyalada. En aquest punt convergeixen opinions entre comentaristes 

per reafirmar la principal. Per altra banda, trobem intervencions parcials, com poden 

ser les dades aportades per Sique Rodríguez o les opinions de Dani Senabre sobre 

Dembélé, que remeten només a l'interès d'un equip. Quan aquestes intervencions 

tendeixen a una subjectivitat portada a l'extrem, apareixen el que es considera a 

partir de l'estudi com "forofismes"; són opinions més properes a les consideracions 

que faria un aficionat sobre el partit. Com a exemple trobem la següent; 
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Tomás Roncero: ¡El Madrid se los está comiendo eh! 

 

Pel que respecta a la seva tipologia, trobem tres tipus d’intervencions dels 

comentaristes durant la transmissió del Madrid - Barça;  

 

- Debat entre el comentarista i el presentador o narrador: Són les principals 

intervencions dels comentaristes, suscitades per preguntes que fan les 

autoritats del programa, siguin els narradors o el presentador. Responen a la 

seva pregunta o al debat que s'obre amb una opinió sobre el tema que sovint 

porta a una àmplia discussió en antena. La seva intervenció està subjecta al 

partit, per tant, si passa quelcom important, és tallat immediatament pel 

narrador, i a vegades pel presentador. 

 

- Debat entre comentaristes: Sorgeix a partir de les preguntes sobre les quals 

opinen els comentaristes. En aquests debats posteriors que s'obren, a 

vegades s'interpel·len entre si intercanviant opinions sobre el tema. Aporten 

un valor extra quan són converses entre exprofessionals del futbol; aquestes 

afegeixen més interès a la transmissió, en ser experiències viscudes en partits 

com el que s'està jugant. 

 

- Opinions lliures: Són intervencions que fa el comentarista per ell sol, sense 

la necessitat de ser interpel·lat per ningú. Es remet a la llibertat d'acció que 

existeix a cada transmissió, i en alguns casos fan preguntes implícites en les 

seves valoracions. Aquestes poden anar dirigides a qualsevol integrant de la 

retransmissió. 

 

Amb totes aquestes intervencions, sigui quina sigui la seva opinió o naturalesa, 

s'estructuren els temes dels quals es parlen a la transmissió del partit (figura 8). A 

Tiempo de Juego de la Cadena COPE, predominen les intervencions que es fan 

respecte al partit (12); aquestes poden ser sobre jugades puntuals, sobre l'actuació 

d'un jugador o d'un entrenador amb els canvis que fa. A Carrusel Deportivo també 

tenen una importància similar (10), tot seguides de les intervencions referents als 
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aspectes tàctics (6); tot i que el temps d'intervenció en què es fan sigui major, són 

aquests els espais en què a la retransmissió es parla sobre la part posicional del joc, 

de la mateixa manera que es fa a Tiempo de Juego (7). Mantenen una igualtat de 

temes respecte a les mencions als altres partits, que serveixen per contextualitzar un 

moment de la narració. També acudeixen a altres comentaris aliens al partit amb una 

assiduïtat similar; aquests són, per exemple, debats sobre si hi ha lliga o no o sobre 

les samarretes i si s'haurien de portar. 

 

On sí que existeix diferencia és en les intervencions sobre aspectes arbitrals; en 

aquest tema, al Tiempo de Juego (6) es produeixen més moments de debat que al 

Carrusel Deportivo (3); el doble d'intervencions, que mostren la diferència més clara 

sobre els temes que tracten els comentaristes. 

 

       Figura 7: Blocs temàtics tractats durant la retransmissió 

Font: Elaboració propia 

 

5.2.4 Confecció del producte periodístic 

Per respondre a l'últim objectiu de l'estudi plantejat, l'anàlisi s'ha centrat en els 

recursos audiovisuals que utilitza cada programa en les transmissions l'ús que en 
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fan. A partir d'aquesta premissa, i tenint en compte els resultats extrets, observem un 

ús molt similar del so, amb totes les variants que conté. Començant pel so diegètic, 

tant a Tiempo de Juego com a Carrusel Deportivo es fa ús com a element de 

context. El públic i l'estadi conformen una melodia de fons que acompanya sempre a 

la narració, sovint en segon pla, exceptuant alguns punts en què es decideix deixar 

el so ambient per aprofitar-lo en altres aspectes; quan l'afició del Madrid xiula als 

seus jugadors, s'apuja el volum i es recalca l'acció, que després passa a debat. 

Altres moments en què es deixa el so ambient igual o més alt que la mateixa 

transmissió és en l'inici i el final del partit, on el so ambient és el principal 

protagonista. 

 

Per altra banda, el so extradiegètic que s'empra en ambdós productes periodístics és 

molt menys important. En el cas de Tiempo de Juego, només el trobem en la prèvia 

quan s'introdueix el partit, i no se'n fa ús durant els noranta minuts. A Carrusel 

Deportivo s'utilitza en les tornades després de publicitat i quan marca Aubameyang, 

que té una cançó reservada que sona de fons mentre Lluís Flaquer canta els seus 

gols. Encara i això, el seu ús és menor en comparació al so ambient. 

 

On sí que observem diferencies entre ambdós productes periodístics és en l'aparició 

dels anuncis durant la transmissió. Segons les dades derivades de l'anàlisi, a 

Tiempo de Juego només apareixen els anuncis quan es marca un gol (4). Són tots 

sobre el Banco Santander, que a la vegada és l'espònsor principal de la competició. 

En canvi, Carrusel Deportivo ofereix una gran varietat d'anuncis durant el partit (17). 

L'entretemps l'aprofiten ambdós programes per alternar anuncis i promoció de la 

mateixa cadena. 

 

Per acabar, a partir de l'anàlisi realitzat observem diferències en l'ús de les xarxes 

socials, en concret de les plataformes d'streaming, en aquest cas YouTube, per on 

també es retransmet el partit. Tal com es podia veure a la prèvia (vegis 5.1), l'ús de 

les càmeres que s'afegien al directe de Tiempo de Juego es dividia en el directe de 

l'estudi i les reaccions en directe dels comentaristes; aquesta producció es manté 

durant el partit, el que ofereix un valor afegit mentre es celebren els gols, podent 
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veure les reaccions de tots els qui tenen càmera. És un recurs que s’utilitza fins i tot 

per fer un vídeo a part (veure annex 1). En canvi, Carrusel Deportivo aposta per una 

producció més modesta, que s'ajusta a dues càmeres situades als estudis de Madrid 

i Barcelona. La forma de funcionar és similar; quan hi ha un gol, s'enfoca a 

Barcelona on veiem les reaccions al gol de Jordi Martí. En canvi, ens perdem les 

d'altres comentaristes que no tenen càmeres i, per tant, no apareixen al directe. 

 

Altres diferències respecte a aquest espai de difusió són els elements que apareixen 

en pantalla. Si bé els dos programes utilitzen les alineacions, el minut i resultat i els 

suplents com a suport per contextualitzar el partit, Carrusel Deportivo inclou un 

seguidor en directe de la freqüència cardíaca de dos dels seus comentaristes, que 

remet al sorteig que s'està duent a terme per Twitter. D'aquesta manera poden 

interactuar amb els oients per les xarxes mentre els redirigeixen al seu streaming, on 

poden veure les freqüències del sorteig en directe. Per la seva part, Tiempo De 

Juego interacciona amb els seus oients de dues formes; a través del propi directe 

durant breus instants de la mitja part, i a partir de missatges que envien els oients al 

whatsapp del programa i que després són llegits en directe abans que comenci la 

segona part i al final del partit. 
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6. Conclusions 

A partir de l’anàlisi realitzat i els resultats extrets es poden observar diferents 

aspectes rellevants relacionats amb el tractament de la transmissió que ofereix cada 

programa radiofònic.   

 

Responent a les hipòtesis principals, referents al valor que oferia cada programa 

segons els perfils i les funcions que s’establien a la transmissió, podem afirmar que 

Tiempo de Juego no ofereix una estructura de programa més professional que 

Carrusel Deportivo pel que fa als perfils inclosos i la seva varietat. Construeix el 

programa a partir de Paco González, presentador, i Manolo Lama, narrador (vegis 

les figures 2 i 3). Són les dues icones de Tiempo de Juego, acompanyades per 

comentaristes i inalàmbrics que conformen un equip menys nombrós que el de 

Carrusel. En canvi, gràcies a aquesta menor presència de perfils, aprofiten més el 

valor de cadascun d’ells, ja que tenen més espai per establir les seves opinions.  

 

En relació amb això, s’estableix a Tiempo de Juego un programa més distès que a 

Carrusel Deportivo, on intenten implementar un format similar que no acaba de 

quallar del tot. Es pot observar a partir de les múltiples intervencions que es 

produeixen quan s’entaula un debat; A Tiempo de Juego, tot i que les opinions 

s’entrecreuin i pugui semblar atapeit, es controla bé l’espai radiofònic i cadascú té el 

seu moment. En canvi, a Carrusel Deportivo això és més complicat. En oferir tants 

perfils, tan variats entre ells (vegis figura 3), no s’acaba d’aprofitar el potencial de 

cadascú per culpa de la massificació que es dona en antena. Quan es vol donar una 

opinió de forma lliure cal coordinar-se amb els comentaristes, que són el doble que a 

Tiempo de Juego. Si bé alguns aprofiten aquest espai de temps d’opinió, altres com 

Bruno Alemany, Sique Rodríguez, Iturralde González o fins i tot els dos exjugadors 

que incorpora el programa no tenen tant espai per realitzar intervencions, de caire 

més informatiu.  
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Aquest aspecte marca una disjuntiva a Carrusel Deportivo com podem observar a 

partir de la conclusió anterior; si bé aporten un valor afegit respecte Tiempo de 

Juego amb les intervencions de perfils molt variats, aquests tenen poc espai a la 

transmissió. Encara i això, l’absorció d’aquests perfils diferents i més variats per part 

de Carrusel Deportivo influeix de forma directa en els continguts que aporten en 

certs moments de la transmissió; a la prèvia (vegis la figura 1), ofereixen un 

seguiment més actualitzat gràcies al perfil de l’inalàmbric exterior, Antón Meana. És 

l’únic aspecte diferencial en l’equip d’inalàmbrics, on per funcions i temes tenen una 

actuació gairebé idèntica a cada programa (vegis figura 6). Aporta descripcions en 

directe, entrevistes amb aficionats, etc. La diferència del tractament inicial radica 

principalment en aquesta distribució. Tiempo de Juego, per la seva part, decideix 

centrar els seus esforços en una prèvia més reduïda, però amb més opinió que a la 

de Carrusel.  

 

Aquest aspecte no es nota de forma tan clara als blocs temàtics que es tracten a 

cada programa durant el partit (vegis figura 7), on tan Tiempo de Juego com 

Carrusel Deportivo estableixen interaccions similars a cada tema. Caldria espera que 

Carrusel, amb un analista tàctic, tingués més presència en aquest àmbit. En canvi, 

és Tiempo de Juego qui en fa més en aquest apartat, el que reafirma l’apartat 

anterior. Aquesta gràfica també ressalta la diferència entre les vegades en què els 

comentaristes parlen sobre aspectes arbitrals; són espais de debat més amplis on 

s’interpel·len sobre accions polèmiques. Tiempo de Juego dobla en intervencions a 

Carrusel Deportivo, confirmant el que s’apuntava sobre la tipologia de transmissió 

que estructura cada cadena. Gràcies a aquesta part de l’anàlisi podem afirmar que la 

confecció dels equips de comentaristes segons la seva parcialitat (vegis figura 4) , no 

repercuteix en els temes que es tracten. Aquesta part de la transmissió només remet 

a mantenir l’equitat entre ambdues corrents d’opinió i la seva representació en cada 

debat.  

 

Gràcies a l’estudi del narrador a cada programa com la figura principal que 

estructura cada transmissió, establim com a diferència principal la tipologia de 

narració de cada programa. A Tiempo de Juego, l’únic narrador és Manolo Lama, 
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amb excepcions de Manolo Oliveros en moments puntuals. En canvi, a Carrusel 

Deportivo es reparteixen el partit entre Antonio Romero i Lluís Flaquer. Aquesta 

divisió principal provoca dos aspectes derivats a esmentar; primer de tot, s’estableix 

una diferenciació formal entre la narració de la COPE i de la SER. Mentre Manolo 

Lama no empra cap terme partidista, Romero i Flaquer sí que ho fan (vegis figura 5). 

El fet de tenir dos narradors facilita el fet de poder opinar a favor d’un o altre equip. 

L’altre aspecte recau en la part tècnica de la narració; Manolo Lama estableix un 

ritme més pausat, en canvi, Flaquer i Romero, en ser dues persones que han de 

narrar cada atac i defensa segons el seu equip, estableixen un tempo més accelerat, 

acaparant un gran espai de la transmissió.  

 

Amb aquestes dues consideracions, la narració de Tiempo de Juego va en la línia de 

la hipòtesi plantejada sobre els narradors de cada programa; en aquest cas, Manolo 

Lama veu com la confecció de la transmissió de Tiempo de Juego influeix en la seva 

forma de narrar; intervé amb els comentaristes gairebé el doble que a Carrusel 

Deportivo. En ser un programa més obert al diàleg, la narració contribueix a això. 

D'altra banda, la narració que ofereix Carrusel Deportivo coarta les intervencions 

amb els comentaristes, ja que la gran majoria del temps són els narradors qui 

ofereixen valoracions subjectives del partit (vegis figura 5). De la mateixa forma, la 

interacció amb els comentaristes serà menor, una feina que queda relegada al 

presentador. En aquest cas, la narració no contribueix a deixar un espai ampli 

perquè els comentaristes de la cadena puguin oferir les seves valoracions. 

 

De la mateixa manera això marca els rols dels presentadors; Paco González pot 

permetre’s un grau major d’opinions al programa, mentre Jorge Escorial s’ha de 

limitar a interpel·lar als comentaristes sense oferir una opinió massa extensa; només 

ho fa quan el partit va 0-4 i la narració baixa el ritme.  

 

Finalment, les dades recollides sobre la confecció del producte revelen que tant 

Tiempo de Juego com Carrusel Deportivo s'han adaptat d'una forma similar a les 

plataformes d'streaming. Les dues emeten per YouTube, amb una única diferència; 

Al programa de la COPE s'abusa més del contingut audiovisual, mostrant en tot 



71 
 

moment el directe dels comentaristes mentre fan el partit. Això ens facilita veure les 

celebracions dels gols, que afegeixen un punt distès a la transmissió per aquells qui 

busquen entreteniment. És un objectiu diferent del que té la ràdio, però va en la línia 

de la hipòtesi principal ja esmentada, buscant reforçar la importància dels perfils 

principals del programa. En canvi, Carrusel Deportivo no aporta un gran valor extra 

en la seva transmissió en directe més que el seguiment d'un sorteig. Això 

promociona les xarxes, però no destaca tant com el directe de Tiempo de Juego. 

 

En canvi, podem observar que l'estratègia de la promoció l'encaren diferent ambdues 

cadenes. Junt amb el sorteig Garmin, Carrusel Deportivo ofereix anuncis de marques 

més variades com la Once, Euromasters, Viña del Duero, Plus Ultra Seguros o 

Santander. Són 17 espais publicitaris els que es dediquen durant la transmissió, 

davant els 4 que ofereix Tiempo de Juego. És un ús molt diferent dels anuncis, que 

concorda amb les hipòtesis principals de l'estudi. La Cadena SER busca una 

promoció més àmplia del seu producte, ja que és una forma d'apropar-se a la 

popularitat de la COPE, que no exhibeix aquest aspecte de la mateixa manera 

durant la transmissió. 

 

Amb tot, podem establir les següents conclusions generals respecte a les hipòtesis 

plantejades a l’inici d’aquest estudi;  

 

La Cadena COPE manté un format diferenciat, amb una forta importància en la 

transmissió del gènere de l’opinió. La presència de perfils diferenciats com Manolo 

Lama o Paco González marquen els temes d’opinió del programa, que després es 

debaten amb l’equip de narració i de comentaristes. Són espais d'interacció amplis, 

on cadascú té temps per oferir valoracions. El ritme de narració, els temes i les 

funcions del narrador van en concordança de l’estructura de Tiempo de Juego, 

contribuint a aquesta interacció i donant lloc a diverses opinions favorables tant al 

Barça com al Madrid. Això es veu ampliat gràcies al suport en streaming, on 

s’aprofiten del component gràfic que ofereix YouTube.  
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La Cadena SER, per la seva part, intenta establir un format professionalitzat, amb 

perfils tècnics més diferenciats que els que ofereix Tiempo de Juego, com el de 

l'analista tàctic. A més, ofereix un nombre major de comentaristes per afegir més 

pluralitat d'opinions i visions diferents del programa. Aquesta estructura principal 

casa amb el fons que ofereix la narració; Romero i Flaquer representen al Barça i al 

Madrid, culminant els punts d'opinió que es creen a l'equip de comentaristes. Durant 

la transmissió, però, estableixen un ritme narratiu, condicionat per la manera 

d'explicar el partit, que coarta part d'aquesta composició i pluralitat prèviament 

esmentada, sobretot en les seves intervencions. Amb l'ús de la publicitat podem 

concloure afirmant que Carrusel Deportivo inclou aquest recurs de forma repetida 

per augmentar la seva popularitat gràcies als anunciants que promociona. 

 

Amb tot, l’estudi certifica o matisa totes les hipòtesis prèviament plantejades. 

Aquesta anàlisi marca el moment on es troben els dos programes esportius amb 

més repercussió a l’EGM en el partit més important de la competició domèstica. 

Ambdós programes han evolucionat respecte fa més 10 anys, quan es va produir el 

salt dels components de la Cadena COPE d’esports a la SER, però en especial ha 

crescut Carrusel Deportivo, a partir d’una reconstrucció de zero. Per això es proposa 

com un estudi a futur un reportatge en profunditat que tracti aquesta evolució, així 

com entrevistes o anàlisis sobre com evolucionen les transmissions esportives de la 

cadena.  
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8. Annexos 

 

ANNEX 1: ARXIUS DELS PARTITS ANALITZATS 

 

CADENA COPE- TIEMPO DE JUEGO  

Transmissió del partit a YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yoh-5Fu_uCo  

 

Gols del partit: https://www.youtube.com/watch?v=daDIT3vLu4M  

 

Podcasts del partit 

 

Prèvia i primera part; https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2030-

2200-20-03-2022-tiempo-juego-20220320_1892852  

 

Segona part i comiat 

https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2200-2300-20-03-2022-

tiempo-juego-20220320_1892864   

 

CADENA SER - CARRUSEL DEPORTIVO 

Transmissió del partit a YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8eRRPz9oEOw&t=6615s  

 

Gols del partit: https://www.youtube.com/watch?v=mNgq5uoiQaQ 

 

Podcasts del partit 

 

Prèvia: https://play.cadenaser.com/audio/1647815515320/  

Primera part: https://play.cadenaser.com/audio/1647815524324/  

Segona part: https://play.cadenaser.com/audio/1647815526812/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yoh-5Fu_uCo
https://www.youtube.com/watch?v=daDIT3vLu4M
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2030-2200-20-03-2022-tiempo-juego-20220320_1892852
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2030-2200-20-03-2022-tiempo-juego-20220320_1892852
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2200-2300-20-03-2022-tiempo-juego-20220320_1892864
https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/audios/2200-2300-20-03-2022-tiempo-juego-20220320_1892864
https://www.youtube.com/watch?v=8eRRPz9oEOw&t=6615s
https://www.youtube.com/watch?v=mNgq5uoiQaQ
https://play.cadenaser.com/audio/1647815515320/
https://play.cadenaser.com/audio/1647815524324/
https://play.cadenaser.com/audio/1647815526812/
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Annex 2: resultats de l’anàlisi de la prèvia 

 

 PRÈVIA DEL PARTIT CADENA COPE CADENA SER 

Temps que es dedica 

a la prèvia 

41 minuts 50 segons  57 minuts 

Recursos que s’hi 

dediquen  

En un principi s’utilitza una 

música èpica per 

contextualitzar el moment.  

Després de l’inici van 

presentant als 

comentaristes i a l’equip de 

narració, que són els qui 

aglutinen un major temps 

de la prèvia amb debats i 

aspectes sobre el clàssic. 

Exploten molt aquest 

aspecte amb les imatges en 

vídeo de cada comentarista.  

En menor mesura s’aprofita 

aquest espai radiofònic per 

actualitzar les notícies en 

directe, que passen a ser 

connexions ràpides per 

posar en relleu l’última hora.  

S’utilitza la música en 

diversos trams per 

acompanyar la prèvia.  

En el cas de Carrusel 

Deportivo, s’utilitzen 

càmeres en directe en 

diferents punts del 

recorregut dels 

autobusos i s’interactua 

amb un dels inalàmbrics 

enviat al partit que està 

fora l’estadi, Anton 

Meana. Ell mateix ofereix 

també entrevistes en 

directe amb aficionats 

que estan entrant al 

camp.  

Aporten connexions 

constants amb el directe, 

el minut a minut abans 

del partit.  

Els debats i les opinions 

prèvies apareixen de 

forma extensa en els 

últims 25 minuts, ja amb 

tot l’equip de 

comentaristes preparat.  
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Tipus de prèvia  El tipus de prèvia que fa 

Tiempo de Juego se centra 

sobretot en les opinions 

dels tertulians. En ser 

menys, tenen més temps 

d'intervenció i s'aprofita per 

debatre sobre temes més 

diversos. L'actualitat es 

basa en les alineacions i 

l'última hora del que passa 

al Bernabéu; gràcies a 

aquestes actualitzacions 

van introduint nous temes 

de debat perquè n'opinin 

tots els integrants de la 

transmissió. 

El tipus de prèvia que fa 

Carrusel Deportivo es 

centra molt en l’última 

hora.  Connecten a dues 

hores del partit per saber 

només l’alineació del 

Madrid, i posteriorment 

la presenten quan van 

apareixent els 

comentaristes. En 

aquest cas el debat es 

guarda pels últims 30 

minuts, ja que abans 

prima la informació en 

directe, transmetent les 

sensacions als exteriors 

gràcies al paper d’Anton 

Meana.  

CONFORMACIÓ DELS 

EQUIPS DEL PROGRAMA 

  

    

Equip de narració Manolo Lama - Narrador 

principal  

Manolo Oliveros - 

Narrador secundari 

Miguel Ángel Díaz - 

Inalàmbric del Madrid 

Helena Condis - Inalàmbric 

del Barça 

Antonio Romero - 

Narrador del Madrid 

Lluís Flaquer -  

Narrador del Barça 

Javier Herráez - 

Inalàmbric del Madrid 

Adrià Albets - 

Inalàmbric del Barça 

Antón Meana - 

Inalàmbric exteriors 
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Equip de 

comentaristes 

Jorge Escorial - 

Presentador 

Bruno Alemany - Analista 

tàctic 

Iturralde González -   Ex 

àrbitre 

Marcos López - Periodista 

que segueix al Barça 

Jordi Martí -    Periodista 

que segueix al Barça 

Tomás Roncero - 

Periodista que segueix al 

Madrid 

Laura Martínez -       Cap 

d’esports a la SER 

Alfredo Relaño - que 

segueix al Madrid 

Sique Rodríguez - 

Periodista que segueix al 

Barça 

Luís Suarez -              Ex 

futbolista 

Pedja Mijatovic -              

Ex futbolista 

Paco González -    

Presentador 

Dani Senabre -   

Periodista que segueix al 

Barça 

Josep Mª Minguella - 

Ex entrenador i agent de 

futbolistes a Barcelona 

Poli Rincón -                

Ex futbolista del Madrid 

Manolo Sanchís -        

Ex futbolista del Madrid 
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Annex 3: resultats de l’anàlisi del partit 

 

TEMES I  FUNCIONS DEL 

NARRADOR 
 CADENA COPE  CADENA SER 

Aspectes tàctics  9  20 

Aspectes “extres del 

partit”  

 7  7 

Mencions a altres 

partits 

 4  5 

Menció a alguna dada 

puntual preparada 

 1  4 

Valoracions 

subjectives d’un 

moment puntual del 

partit 

 27  65 

Comentaris Arbitrals  14  16 

Situació del partit pels 

oients 

 11  15 

Interacció amb els 

comentaristes - 

tertulians 

 59  33 

Interacció amb l’equip 

de narració 

 35  30 
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Posicionament a favor 

o en contra d’algun 

equip 

  

En ser Manolo Lama 

l’únic narrador 

principal no es 

posiciona a favor de 

cap equip en cap 

moment.   

 

Tant Antonio Romero 

com Lluís Flaquer 

duen a terme una 

narració partidista, 

afegint valoracions 

que troben adients en 

certs moments del 

partit en favor o en 

contra del seu equip:  

10 vegades en total. 

El moment del gol; 

com es canta, que ve 

després 

Manolo Lama canta 

els gols de forma 

imparcial i després li 

deixa el torn a Manolo 

Oliveros.  

La seva narració no és 

parcial; si bé és el 

narrador dels partits 

en què juga el Barça, 

no fa cap valoració 

subjectiva del 

moment.  

Canta el gol amb 

l'experiència dels que 

ja canta quan fa el 

Barça; en estar més 

acostumat dota a la 

narració de més 

naturalitat. 

Lluís Flaquer canta els 

quatre gols del partit, 

els quatre del Barça. 

Li pertoquen a ell, ja 

que és qui narra les 

jugades de l'equip 

culer.  

Els canta amb 

valoracions 

subjectives com 

"alegreu-vos culers, 

hem tornat!", que 

apropen més a 

l'aficionat. Antonio 

Romero no juga cap 

paper en aquests 

espais. 

Interacció amb els 

oients 

 

 0 

 

 0 

TEMES I FUNCIONS DE     
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L’EQUIP DE NARRACIÓ 

Tipus d’intervencions 
 

Són interpel·lats pels 

narradors principals per 

descriure imatges que 

succeeixen al terreny de 

joc; a l'inici, Manolo 

Lama interpel·la a 

Helena Condis i Miguel 

Ángel Díaz perquè 

descriguin com és la 

sortida dels jugadors i 

les seves equipacions. 

 

Interactuen també amb 

els comentaristes i el 

presentador sobre el 

color de les samarretes i 

altres temes que 

introdueixen. Fan la 

"fotografia dels dos 

equips abans de 

començar". Recorden 

les alineacions abans 

que comenci el partit a 

l'ordre de Manolo Lama. 

 

Un cop comença el 

partit, els inalàmbrics 

fan la funció del 

seguiment del seu 

equip. Funció 

descriptiva dels 

inalàmbrics en una 

jugada en concret que 

després dona pas al 

debat general, 

mantenint així un cert 

Són utilitzats per 

descriure el que passa 

durant el partit. Segons 

es necessita 

l’actualització d’un 

equip o altre, 

l’inalàmbric en qüestió 

fa una fotografia del 

moment.   

Adrià Albets (Barça) 

està atent a Xavi i 

descriu les seves 

accions sense 

necessitat que li 

donguin pas sempre 

que siguin importants. 

També detalla la tàctica 

del Barça. Herraez, el 

seu homònim, fa 

exactament el mateix 

amb el Madrid.  

Responen els dos a les 

peticions dels 

narradors principals. 

També participen de 

forma voluntaria, com 

si fossin un 

comentarista més, en 

les intervencions dels 

altres comentaristes 

sobre el seu equip en 

concret.  

Herraez en algunes 

ocasions talla la 
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ordre.  

 

Intervenen sense petició 

quan alguna cosa del 

Madrid o del Barça és 

notable d’explicar. 

Funcionen com els ulls 

de l’oient que no pot 

veure el partit. 

Normalment es 

compaginen 

 

Després dels gols són 

ells els que actualitzen 

l’estat de les banquetes, 

igual que després 

d’alguna jugada 

destacada o al final de 

cada part. El mateix 

amb els canvis a cada 

equip. Descriuen tot el 

que passa al terreny de 

joc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

narració de Romero per 

destacar diversos 

aspectes del Madrid. 

Predomina sempre la 

necessitat d’explicar el 

que l’oient no pot 

veure. Funció gràfica i 

ilustradora. Comenten 

també aspectes tàctics 

que no esmenten els 

comentaristes. Són 

apunts molt puntuals.  

També intervenen 

sense ser interpelats 

(exemple; Herraez amb 

els canvis demanant 

pas). Búsqueda de 

l'actualitat en tot 

moment. Narracció en 

directe de com salten 

els jugadors i dels 

canvis.  

En algún moment 

donen la seva opinió 

(Herraez al 4t gol) o 

també amb el públic 

que marxa del 

Bernabéu o amb la 

disposició tàctica i les 

eleccions d’Ancelotti. 

Opina molt més que 

AAlberts, que ho fa en 

ocasions especials com 

els gols.   

Paper que juguen dins 

l’equip de narració 

La seva funció bàsica 

és la de descriure tot el 

que succeeix al terreny 

La seva funció bàsica 

és la de descriure tot el 

que succeeix al terreny 
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de joc  de joc  

TEMES I  FUNCIONS DELS 

COMENTARISTES 
    

La figura del 

presentador 

Paco González té un 

rol molt lliure dins la 

retransmissió, més que 

els altres 

comentaristes. 

Funciona sense 

donpàs com observem 

a l’inici, fent un 

comentari sobre la 

samarreta. Estableix 

aquest model dispers. 

Deixa anar 

onomatopeies en 

alguns moments.  

Introdueix debats ell sol 

on també opina com un 

comentarista més. És 

el centre del debat 

excloent la figura del 

narrador, es gairebé 

tan important com ell.  

Als gols funciona com 

l’enllaç que, després 

del narrador, introdueix 

les reaccions dels 

inalàmbrics.  

Durant la mitja part i al 

final del partit és ell qui 

agafa les regnes.  

 

Jorge Escorial 

Introdueix aspectes de 

debat. Ho fa més com 

a fil conductor que no 

com a opinador implícit; 

intepel·la a un 

comentarista i li 

demana opinió.  

Funciona també com a 

fals inalàmbric, 

descrivint juggades que 

no es veuen desde la 

cabina i que es 

repeteixen per tv. 

Pregunta també als 

inalàmbrics per certes 

situacions. És ell qui 

dona pas a tothom. No 

els narradors (si en 

algún moment concret). 

Després de les jugades 

és ell qui interpela, qui 

proposa els temes 

abans de que faci el 

narrador. També ho fa 

amb els inalàmbrics.  

Als gols funciona com 

l’enllaç que, després 

del narrador, introdueix 

les reaccions dels 

inalàmbrics. A 

diferència de Paco 
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Gonzáez, és ell qui 

introdueix els espais 

publicitaris, siguin 

després de cada gol o 

en algun altre moment. 

Durant la mitja part i al 

final del partit és ell qui 

agafa les regnes.  

  

Tipus d’intervencions 

dels comentaristes 

To dispersen l’entrada 

del partit. Comentaris 

partidistes i Pedro 

Martin, l’arbitre al plató 

de ràdio, exerceix com 

aquesta veu neutral. 

Aprofiten, tant ells com 

Paco González, quan 

la pilota surt fora per 

comentar la jugada o la 

situació del partit. Són 

intervencions 

espontànies, sempre 

condicionades per 

quan comença el joc de 

nou. Onomatopeies 

puntuals en alguns 

moments del partit, pel 

darrere del narrador. 

Interactuen entre sí i 

entre ells sempre que 

no hi hagi una jugada 

de perill.  

 

Els tipus de comentaris 

són, en un inici, en línea 

descriptiva i opinativa 

del partit. Intercanvien 

Les seves 

intervencions venen 

marcades per les 

accions que es donen 

al partit. Iturralde 

González, l’àrbitre al 

plató, només opina i 

intervé quan hi ha una 

falta pel mig. Tenen 

funcions més 

encasellades segons el 

seu perfil. Bruno 

Alemany, analista, 

intervé en espais de 

comentaris tàctics, de 

la mateixa manera que 

Sique Rodríguez 

només aporta dades 

estadístiques del 

Barça. Existeixen rols 

més lliures com el de 

Tomás Roncero o Jordi 

Martí, de caire opinatiu.  

Quan hi ha ocasió clara 

com la d’Auba al minut 

10 entren en debat 

sense necesssitat de 

que ningú els doni pas.  
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opinions amb respecte i 

inclus convenint en 

algunes, manifestant 

aquesta coincidència. 

“Estic amb tu, tens tota 

la raó, etc”.  

L’espai posterior a  la 

narració està obert a 

intervencions, siguin de 

comentaristes o de 

l’inalàmbric . Aquí 

participen tots sense 

necessitat de 

respondre a un equip o 

altre; No prevaleixen 

els perfils, és un debat 

obert. El debat tancat 

sorgeix amb les 

preguntes 

sectoritzades.  

Existeixen també 

interaccions entre 

comentaristes; són més 

freqüents entre els dos 

exjugadors del 

programa, compartint 

records de partits 

passats.  

 

 

Cap a on tendeixen 

els comentaris; 

objectivitat o 

forofisme 

La transmissió conté 

més intervencions 

marcades per 

l’objectivitat. Cal 

distingir l’objectivitat de 

cada comentarista 

perquè serà diferent 

segons el prisma a 

partir del qual es miri. 

Per exemple, 

existeixen jugades del 

Madrid on es veu 

Moltes de les 

intervencions que es 

fan al programa 

tendeixen a la 

subjectivitat segons 

l’equip que cadascú 

anima. No existeixen 

tants víncles entre els 

comentaristes, sinó que 

cadascú passa a 

defensar els seus 

interessos.  
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perjudicat i tant Poli 

Rincón com Manolo 

Sanchis són objectius; 

tot i ser del Madrid, 

accepten que és justa 

la penalització. (minut 

22.47) 

En canvi, en alguns 

moments en concret, si 

que apareixen 

aquestes intervencions 

marcades pel 

forofisme; Són opinions 

que s’enmarquen en un 

extrem dins la jugada 

que acaba de passar, i 

esbocen un escenari 

radical a favor del seu 

equip. En són exemple 

algunes de Poli Rincón 

(minut 82:00).   

Per exemple, Sique 

Rodríguez només 

intervé quan el Barça 

marca per oferir 

estadístiques 

oportunistes que posen 

en relleu factors del 

Barça que només es 

poden apreciar en 

aquell moment amb les 

dades a la mà.  

Tomás Roncero, per 

part del Madrid, realitza 

intervencions clarament 

fanàtiques opinant en 

certes jugades del joc 

molt a favor del seu 

equip. Les podem 

classificar d’aquesta 

forma perquè les veus 

neutrals del programa 

l’acaben contradient en 

majoria.  

 

Interacció amb el 

narrador o l’equip de 

narració 

Són intervencions 

bidireccionals; van tant 

del narrador als 

comentaristes com al 

revès. Aprofiten 

sempre que no passa 

rés notable al partit.  

Són intervencions 

dirigides en la seva 

majoria pel 

presentador. Si bé en 

alguna ocasió narrador 

i comentaristes 

s’interpel·len, en la 

majoria dels casos es 

Jorge Escorial qui 

estableix els torns de 

paraula i estructura els 

debats.  
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SO EXTRADIEGÈTIC DE 

LA NARRACIÓ 
    

Ús del so ambient Deixen el so ambient 

present durant tota la 

retransmissió i en 

alguns moments el 

pugen mentre parlen 

els comentaristes. Li 

donen molta 

importància en l’inici, la 

mitja part i el final.  

  

Deixen el so ambient 

present durant tota la 

retransmissió i en 

alguns moments el 

pugen mentre parlen 

els comentaristes. Li 

donen molta 

importància en l’inici, la 

mitja part i el final.  A 

diferència de la COPE, 

en alguns moments 

deixen de parlar 

perquè soni l’estadi 

només.  

 

Presència de la 

publicitat  

Només fan anuncis 

després de cada gol, 

anunciant al banc 

Santander.  

Fan un total de 17 

anuncis de forma 

independent al partit. A 

diferència de la COPE, 

a part de després de 

cada gol, inclouen 

anuncis en moments 

on el partit no té una 

gran activitat.  

 

 


