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Resum 
 

Aquest treball de fi de màster és una investigació que ha estudiat la cobertura informativa de 

La Vanguardia, ABC, El País i Diari ARA sobre els fets de l'1-0 de 2017 centrats en el partit 

a porta tancada entre el FC Barcelona i la UD Las Palmas. La metodologia s'ha basat en 

estudiar les versions en paper dels dies 2, 3 i 4 d'octubre dels diferents diaris. Els resultats de 

la investigació són clars: els caps de secció d'esports de l’ARA, La Vanguardia i El País 

critiquen a Josep Maria Bartomeu per no haver respectat els valors del Barça, i en 

contraposició, el cap de secció de l’ABC també carrega contra Bartomeu, però pel presumpte 

vincle entre el club blaugrana amb l'independentisme. 

 

 

Paraules clau: FC Barcelona, 1-0, Josep Maria Bartomeu, valors, esport 

 

 

Resumen 
 

Este trabajo de fin de máster es una investigación, la cual estudia la cobertura informativa de 

La Vanguardia, ABC, El País y Diari ARA sobre los hechos del 1-0 de 2017 centrados en el 

partido a puerta cerrada entre el FC Barcelona y la UD Las Palmas. La metodología se basa 

en analizar las versiones en papel de los días 2, 3 y 4 de octubre de los distintos diarios. Los 

resultados de la investigación son claros: los jefes de sección de deportes de La Vanguardia, 

El País y ARA critican a Josep Maria Bartomeu por, según dicen, no haber respetado los 

valores del Barça. En contraposición, el jefe de sección de deportes del ABC carga contra el 

presidente del Barça por la presunta vinculación del club azulgrana con el independentismo 

catalán. 

 

 

Palabras clave: FC Barcelona, 1-0, Josep Maria Bartomeu, valores, deporte 
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Abstract 
 
The following dissertation is an investigation which studies the media coverage of La 

Vanguardia, ABC, El País and Diari ARA of the events of the 1-0, based on the football 

match played without spectators between FC Barcelona and UD Las Palmas. The 

methodology consists of analyzing the 2nd, the 3rd and the 4th of October printed versions of 

the different newspapers. The results of the investigation are conclusive: Diari ARA, La 

Vanguardia and El País section sports chiefs do not support Bartomeu for, allegedly, not 

respecting the main Barça's principles. On the other hand, the sports section chief ABC 

criticizes the president of Barça for the alleged link between the blaugrana club and the 

catalan independence movement.  

 

 

Keywords: FC Barcelona, 1-0, Josep Maria Bartomeu, principles, sport 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El FC Barcelona i Catalunya van viure un moment d'excepcionalitat el passat 1 d'octubre de 

2017. El club blaugrana es va trobar immers en una jornada marcada pel referèndum 

d'autodeterminació que va acabar amb centenars de ferits. La Junta Directiva, encapçalada pel 

president Josep Maria Bartomeu, va estar a punt de suspendre el partit de lliga entre el Barça i 

Las Palmas però finalment els dirigents del club culé van optar per disputar el matx a porta 

tancada. El president Bartomeu va afirmar que la decisió de no deixar que els aficionats 

poguessin assistir al Camp Nou era bàsicament per denunciar la brutalitat policial i el gran 

nombre de ferits. 

 

El partit a porta tancada va donar la volta al món, sobretot en els mitjans de comunicació 

espanyols, que van posar èmfasi en el partit sense públic, però també en les declaracions de 

Gerard Piqué a la zona mixta. A més, les seves paraules van coincidir amb la concentració del 

jugador català amb la selecció espanyola, just un dia després de jugar-se el Barça-Las Palmas.  

 

Aquests fets van posar de manifest diversos escenaris, com per exemple que els esportistes 

d'elit, com en el cas de Piqué, parlin de política i no sigui un problema. Per altra banda, el 

tancament del Camp Nou als aficionats va provocar dues dimissions de dos directius, els 

quals no van estar gens d'acord en la presa de decisions de Bartomeu. Per tant, si el president 

del Barça va actuar bé o malament ha estat un punt conflictiu i un tema molt tractat en els 

mitjans de comunicació, ja que feia molts anys que un fet polític no esquitxava directament a 

un partit de futbol. 

 

Han estat molts els esdeveniments que han provocat que esport i política vagin de la mà. El 

partit del FC Barcelona i Las Palmas no fou una excepció. La manera en què van informar els 

diferents mitjans de comunicació (inclosa la premsa escrita) va ser molt diferent, sobretot 

perquè cada diari, televisió o ràdio té una línia editorial ben diferent i ben marcada. 
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2.METODOLOGIA  

 

2.1 Objectius 

 

Els principals objectius d’aquest treball és esbrinar quin va ser el tractament periodístic que 

van donar quatre diaris de premsa escrita (La Vanguardia, ABC, ARA i El País) en la decisió 

de jugar a porta tancada el partit entre el FC Barcelona i Las Palmas del passat 1 d’octubre de 

2017. És essencial saber si els quatre diaris de la mostra van optar per informar d’una manera 

partidista i ideològicament afina a la seva línia editorial, o si es van decantar per ser crítics 

amb la decisió que va prendre Josep Maria Bartomeu. Cada diari compta amb molts 

periodistes que van escriure i per tant, s'analitza el tractament de cada autor, sempre i quan no 

hi hagi un editorial que escrigui sobre el tema. 

 

A tot això, la intenció és saber si en un dia marcat per un referèndum d’autodeterminació i 

alhora per l’actuació violenta per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van influir a 

l’hora d’informar sobre el partit de futbol. Cal tenir en compte que Gerard Piqué, un dels 

jugadors del Barça més influents del món, va sortir a la zona mixta i va parlar tan de futbol 

com de política. Per tant, un altre objectiu és esbrinar com van quallar les paraules del central 

blaugrana als diferents mitjans. Com també, les declaracions i accions de Bartomeu van tenir 

ressò en els diaris i es vol saber què van dir els diferents mitjans de premsa escrita sobre el 

president del Barça. 

 

Per últim, es voldria despullar la fàl·lacia de que no s’ha de barrejar futbol i política. Tal com 

diuen molts autors, la política forma part de l’esport i per tant no és una part independent. En 

les diferents peces periodistiques s’observa si aquells periodistes o mitjans que són contraris a 

la barreja de futbol i política, apliquen la teoria i no ho fan en les seves peces d’esports durant 

els dies 2, 3 i 4 (només en el cas del diari ARA) d’octubre.  

 

 

2.2 Mostra analitzada 

 

En el treball han estat analitzades i treballades les edicions en paper de quatre diaris 

d’informació generalista dels dies 2, 3 i 4 d’octubre del 2017. La mostra és el diari La 

Vanguardia, ARA, El País i l’ABC. Tots ells tenen una difusió a tota Espanya, menys el diari 
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ARA, el qual es ven a Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Principat d’Andorra, tot i que 

l’edició en paper es pot consultar via online arreu del món, sempre i quan se sigui subscriptor.  

 

Les peces que han estat analitzades són les que corresponen a la temàtica d’esports 

relacionades amb el partit entre el FC Barcelona i Las Palmas de l’1 d’octubre, juntament 

amb les declaracions a zona mixta de Gerard Piqué, i les opinions de Josep Maria Bartomeu. 

Com també, s’inclou la rebuda dels aficionats de la selecció espanyola a Piqué en 

l’entrenament del combinat nacional del dia 3 d’octubre. Les diferents notícies inclouen 

portades, articles d’opinió i notícies informatives.  

 

2.3 Preguntes d’investigació 

 

1.Els mitjans de la mostra recolzen la decisió del FC Barcelona de jugar a porta tancada? 

2.La informació dels diferents diaris és neutral o partidista? 

3.Es barreja futbol i política en la informació dels diferents diaris? 

4.Hi ha editorials d'esports que mostrin la ideologia del diari sobre els fets? 

5.Què van escriure els cap de secció d'esports? 

 

2.4 Hipòtesis 

Les hipòtesis són les següents: 

 

1) Els diaris més afins a la defensa de la Constitució espanyola critiquen que el Barça 

entri en política i que alguns jugadors, com en el cas de Piqué parlin del referèndum i 

critiquin les diferents institucions espanyoles. Per altra banda, els diaris més propers 

al dret a decidir de Catalunya critiquen la gestió de Bartomeu, ja que, a priori 

consideren que no va preservar la “dignitat” ni els valors del club blaugrana. 

2) Els diaris que estan en contra de barrejar esport i política surten en defensa dels valors 

de la Constitució per atacar al Barça. 

3) Les informacions que es van publicar els dies 2, 3 i 4 d’octubre contenen opinió. 
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3.MARC TEÒRIC 
 
3.1 Referèndum d’autodeterminació de Catalunya  
 
Carles Puigdemont va anunciar el 28 de setembre de 2016 la celebració d’un referèndum per 

l’autodeterminació de Catalunya i alhora complir amb el full de ruta marcat pel partit polític 

de Junts pel Sí1 La data de la celebració de llur referèndum es va marcar el dia 1 d’octubre de 

2017, data en què la ciutadania catalana podria votar el futur del seu país en una consulta. El 

Govern de Catalunya va decretar una sola pregunta per votar en referèndum. Cada votant 

podia escollir entre dues opcions, el sí i el no, en la pregunta de “Vol que Catalunya sigui un 

estat independent en forma de república?”.  

 

Finalment, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Referèndum d’autodeterminació 

vinculant sobre la independència de Catalunya al setembre de 2017. No obstant això, el 

Govern espanyol es va posicionar totalment en contra de la celebració de la consulta de l'1-0 i 

des del primer moment va afirmar que no se celebraria i va titllar-lo de referèndum il·legal, el 

qual afirmaven que anava en contra de les lleis i de la Constitució espanyola. El Govern 

català es va trobar amb molts topalls des de l’anunci del referèndum fins a la seva celebració. 

Un dels primers problemes que es va trobar el Govern de Catalunya va ser la investigació 

decretada per un jutge, el 20 de setembre de 2017, al departament  d’Economia, Benestar i 

Afers Socials. També s’hi va investigar el Departament de Governació, Exteriors, el Centre 

de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de 

Finances. A tot això, el Govern central espanyol va decidir enviar un desplegament de 

Policies Nacionals i Guàrdies Civils per evitar qualsevol acte de votació durant el dia 1 

d’octubre. 

 

El clima entre la ciutadania fou tens en els mesos que van precedir el referèndum, ja que part 

de la població catalana, la qual se sent espanyola i catalana, no va estar d’acord en què es 

“dividís” el país català. Per altra banda, més de dos milions de catalans sí estaven d’acord en 

què es decidís el futur de la seva terra i van anar a votar.  

 

 

 
 

1 La informació sobre el refèrendum de Catalunya ha estat extreta del portal web Viquipèdia, 
consultat el 22 de març de 2020 
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3.2 Fets 1-O 

 

Tot i la negativa a la celebració del referèndum d’autodeterminació a Catalunya, el Govern 

català va fer cas omís a les indicacions del Govern espanyol i va decretar que la consulta se 

celebraria el dia 1 d’octubre. Milers de persones es van agrupar en els diferents col·legis 

electorals repartits per Catalunya un dia abans de la votació, per tal que els Mossos 

d’Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil no boicotegessin la votació. La Fiscalia 

espanyola va decretar el tancament de més de dos cents centre de votació i moltes persones 

no van poder anar a votar a on els tocava.  

 
 Agents de la Guàrdia Civil desallotjant a votants durant el referèndum 1-O / Font: La Vanguardia 

 

Malgrat aquestes dificultats, a les 9 hores del matí de l'1 d'octubre de 2017, es van obrir els 

centres de votació i milers de ciutadans catalans van començar a votar. En el llibre anomenat 

'Els fets de l'u d'octubre'2 es relata a la perfecció els problemes que van sorgir ja des de 

primera hora del matí, ja que els cossos i forces de seguretat d’Espanya van carregar de 

manera violenta contra els propis votants que es dirigien a exercir el seu dret a vot. A més, 

tan la Policia Nacional com la Guàrdia Civil van desallotjar a les persones que estaven dins 

dels col·legis electorals, per tal que aquests emplaçaments no poguessin obrir. 

 

 
2 La informació sobre els problemes i la brutalitat policial ha estat extreta del llibre Els fets de l'1 
d'octubre  
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A causa de la repressió policial, moltes persones van quedar ferides i fins i tot un home va 

perdre el seu ull per culpa de l’impacte d’una pilota de foam. La imatge que va donar la volta 

al món fou la de persones grans i joves que van quedar ferides. Centenars de fotografies i 

vídeos de persones sagnant, sent desallotjades de males maneres i arrossegades per part de la 

Policia Nacional, van córrer per les xarxes socials i es van mostrar als informatius de molts 

països del món. El Departament de Salut de la Generalitat va informar que es van produir 

més de mil ferits en la jornada de l’1 d’octubre. 

 

Enmig d’aquest clima de violència policial, el FC Barcelona havia de disputar un partit de 

futbol a les 16,15 hores. El matx que corresponia a la setena jornada de la lliga espanyola de 

la temporada 2017-2018 es va jugar a porta tancada, un cop la Junta Directiva del club 

blaugrana prengués la decisió de no deixar entrar el públic al Camp Nou. Josep Maria 

Bartomeu va explicar que la decisió de jugar el partit a porta tancada fou per donar 

repercussió als fets que van passar durant el dia de l’1 d’octubre. Jugadors de la primera 

plantilla com Gerard Piqué o Sergi Roberto van exercir el dret a vot en el referèndum, i inclús 

ho van penjar als seus comptes oficials de les seves xarxes socials.  

 

Tan els Mossos d’Esquadra, com la LaLiga i la majoria de jugadors de la plantilla del FC 

Barcelona van decidir que s’havia de disputar el partit. En primera instància, Bartomeu i els 

seus directius van voler que se suspengués el matx per solidaritzar-se amb els votants que 

estaven sent agredits, però un cop ho van valorar amb la plantilla i en conèixer que la LaLiga 

els sancionaria amb sis punts de càstig, tan Bartomeu com alguns membres de la Junta 

Directiva es van fer enrere. Per part dels Mossos d’Esquadra, el cos policial de Catalunya va 

assegurar que no hi havia cap mena de problema de seguretat per poder realitzar-se el partit. 

 

3.3 El Barça i el catalanisme 

 

L’entitat blaugrana sempre ha estat a prop de la situació política i social de Catalunya. El FC 

Barcelona s’ha implicat en assumptes de caire polítics des de fa molts anys. El Barça es va 

fundar l’any 1899, i ja des dels seus inicis, a principis de segle XX, els dirigents, i en la seva 

extensió, Joan Gamper van decidir recolzar les idees del catalanisme de l’època. El 19183, 

segons apunta l'article del  FC Barcelona sobre la seva història, el club culé va donar 
 

3 La informació sobre la història del Barça ha estat extreta del porta web FC Barcelona, consultat el 4 
d'abril de 2020. 
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recolzament a la iniciativa de la Mancomunitat, per tant el Barça va adherir-se en qüestions 

socials i polítiques des de fa més de cents anys. Un altre exemple fou el dia 11 de setembre de 

1919, quan el Barça va fer la seva primera ofrena floral al monument de Ferran Casanovas, el 

qual va ser una figura històrica molt important de la història de Catalunya del segle XVIII.  

 

El FC Barcelona, sobretot en les dictadures de Primo de Rivera i de Francisco Franco, va 

patir moltes represàlies polítiques durant el segle XX, bàsicament per haver anat en contra del 

govern del moment. L’any 1925 es va decretar el tancament del Camp de les Corts, ja que 

14,000 aficionats blaugranes van xiular l’himne espanyol en un partit amistós entre el Barça i 

el Júpiter. El Govern de la Dictadura de Primo de Rivera va clausurar el Camp del Barça 

durant tres mesos com a càstig4, segons explica l'article del diario.es de Diego Barcala. A 

més, la dictadura espanyola va obligar a Joan Gamper a abandonar Espanya, ja que 

consideraven que era l’instigador principal de l’ambient “antiespanyol” que s’hi respirava 

dins el club català. A tot això, aquestes xiulades que ja eren habituals als anys vint, han tornat 

a ser molt polèmiques en els últims anys, sobretot en les finals de la Copa del Rei en què ha 

arribat el Barça i on s’ha xiulat l’himne espanyol abans del partit. 

 

La Guerra Civil espanyola i el franquisme van causar estralls a l’entitat blaugrana. Un dels 

fets més negres fou l’assassinat del president Josep Suñol. A l’estiu de 1936 (any d’inici de la 

Guerra Civil) el bàndol nacional va executar a Suñol, el qual era parlamentari per Esquerra 

Republicana de Catalunya. L’expresident sempre va reivindicar els llaços entre esport i 

catalanisme durant el seu curt mandat5, segons narra l'article de la pàgina web del Barça 

sobre la seva història. Per altra banda, durant la República espanyola dels anys 30, el Barça 

va decidir aprovar els Nous Estatuts on deixava molt clar en el seu primer article que el FC 

Barcelona era una associació de caràcter cultural i esportiva. 

 

En època franquista, el Barça va patir la repressió del règim feixista. Un dels primers canvis a 

l’organització blaugrana fou la modificació de les quatre barres de la senyera en el seu escut. 

A partir de 1939, en comptes de quatre barres catalanes s’hi van posar dues, ja que d’aquesta 

manera s'assemblava més a la bandera espanyola. Un any després, es canvià tota la Junta 

Directiva i els nous membres, els quals no eren ni socis del Barça, recolzaven el règim de 
 

4 La informació sobre el clausurament del Camp Nou ha estat extreta del portal web El diario.es, 
consultat el 4 d'abril de 2020 
5 La informació sobre la història del Barça dels anys vint i trenta ha estat extreta del portal web FC 
Barcelona, consultat el 4 d'abril de 2020 



12 
 

Franco. El Govern franquista va voler donar un canvi d’aires al club blaugrana, perquè 

consideraven que durant molts anys el Barça havia estat un instrument del separatisme i del 

catalanisme. Per tant, un cop acabà la guerra civil i el Govern nacional guanyà, el Barça patí 

grans canvis dins el club. Els estatuts que s’havien aprovat democràticament l’any 1932 foren 

totalment eliminats, i s'aprovaren uns altres l’any 1940 amb un caire completament diferent. 

A més, el club canvià de nom i passà a dir-se “Club de Fútbol de Barcelona”6, segons apunta 

l'article del portal web sapiens escrit per Jordi Finestres, Xavier García Luque i Josep Maria 

Solé. En els últims anys, el Barça ha estat actiu en la política i sobretot en el procés 

d’autodeterminació de Catalunya, més centrat en el dret a decidir que no pas en 

l’independentisme. L’any 2013, en motiu de la diada de l'11 de setembre, i en la celebració de 

la Via Catalana, el president Sandro Rosell va permetre que la Via passés pel Camp Nou on 

hi va participar el directiu Jordi Moix, el qual portava una samarreta on s’hi podia llegir la 

frase de “Corre per la independència7”. Un any més tard, l’any 2014, en mandant de Josep 

Maria Bartomeu, el Barça va adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El president del 

Barça va enviar una carta on s’hi podia llegir el compromís del club amb la voluntat del poble 

català: “Estarem sempre al costat del nostre país i de la voluntat del seu poble. Defensem el 

dret a decidir perquè forma part dels drets fonamentals de les persones i de tots els pobles8”.  

 
   La Via Catalana va passar pel Camp Nou/ Font: La Vanguardia 

 
6 La informació sobre els canvis del FC Barcelona en el franquisme ha estat extreta del portal web 
Sapiens, recuperat el 4 d'abril de 2020 
7 La informació sobre la Via Catalana ha estat extreta del portal web MundoDeportivo, recuperat el 6 
d'abril de 2020 
8 La informació sobre esport i política ha estat extreta del portal web La Vanguardia, recuperat el 8 
d'abril de 2020 
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3.4 Esport i política 

 

Per a moltes persones barrejar esport i política no s’hauria de produir mai, tot i que, segons 

apunta un article de La Vanguardia de l’any 2018, a través de fonts d’antropòlegs i sociòlegs, 

es desmenteix la teoria que el binomi esport i política sigui indivisible. Les reivindicacions 

polítiques en el món de l’esport han estat molt presents i inclús han deixat moments per a la 

posteritat. Un dels principals defensors de barrejar esport i política és l’antropòleg Xavier 

Medina, el qual explica a La Vanguardia que l’esport forma part de la política i viceversa, per 

tant són homogenis. Per altra banda, una de les veus que afirma que no es poden separar és la 

del doctor en Història de l’Esport Xavier Pujades. El professor va més enllà de la relació 

entre esport i política, i afirma en una entrevista a la Revista de Blanquerna que en els règims 

menys democràtics és on es posa més l’accent en voler separar esport i política, i en canvi en 

els més democràtics és un factor molt comú. 

 
        Jesse Owens al podi dels Jocs Olímpics de 1936/ Font: La Vanguardia 
 

Han estat molts els esdeveniments esportius marcats per la política, i una bona mostra són els 

Jocs Olímpics. La màxima cita esportiva ha tingut diferents episodis on s’ha barrejat esport i 

política. Els Jocs Olímpics de Berlín de 1936 són coneguts per la seva gran relació amb el 

règim nazi i per la figura de Jesse Owens, el qual va obtenir un gran protagonisme. 

L’Alemanya nazi, d’ençà que Adolf Hitler agafà el poder el 1933, va establir una dictadura 

absolutista i dèspota que provocà estralls en tots els col·lectius que no compartien la idea del 

nazisme i de la superioritat aria. Aquest fet contrasta amb els quatre ors que va aconseguir 
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Owens en els Jocs Olímpics en la categoria d’atletisme. Els nazis desacreditaven els atletes 

negres, ja que creien que eren inferiors als blancs. Un altre fet històric esportiu amb un caire 

polític van ser els boicots dels Jocs Olímpics de Los Ángeles 1984 i Moscou 1980. En els 

jocs de Moscou, no van participar els atletes nord-americans pel boicot capitalista contra el 

comunisme, i als de Los Ángeles va passar el mateix, els atletes soviètics no van anar-hi, tot a 

causa de la Guerra Freda, que enfrontava els dos blocs polítics del moment, els Estats Units 

d’Amèrica i la Unió Soviètica.  

 

Carles Feixa, doctor en Antropologia Social, afirma que l'esport està estretament vinculat a 

les condicions històriques generals i reflecteix de manera dramatitzada la naturalesa de les 

institucions centrals de la societat en cada moment històric, les formes d'exercici de 

l'hegemonia cultural i les resistències enfront d'aquesta hegemonia, segons diu en l’article de 

La Vanguardia9. 

 

3.5 La ideologia de la mostra 

 

Els quatre diaris que formen part de la mostra tenen una ideologia molt diferent. En primer 

lloc, l’ABC, La Vanguardia i El País són diaris generalistes amb una difusió a tot el territori 

espanyol. En canvi, l’ARA té una difusió als territoris de parla catalana com ara Catalunya, 

País Valencià, Illes Balears i el Principat d’Andorra. En el següent apartat s’hi troba la 

informació sobre la ideologia de la mostra: 

 

●ABC: Fundat el 1903 a Madrid pel periodista Torcuato Luca de Tena y Álvarez 

Ossorio. Actualment, pertany al grup de comunicació Vocento i el seu director és 

Bieito Rubido, el qual no ha tingut mai un càrrec polític. La ideologia de l’ABC es 

basa en el conservadorisme, monarquisme, catolicisme i defensa dels valors de la 

Constitució Espanyola10. Per altra banda, el doctor en Comunicació Social Carlos 

Gonzalo, afirma en un article de la seva pàgina web que l’ABC és un diari de dretes, 

amb un públic de dretes que tendeix a votar el Partit Popular o a Ciudadanos11.  

 
 

9 La informació sobre esport i política ha estat extreta del portal web La Vanguardia, recuperat el 8 
d'abril de 2020 
10 La informació sobre la ideologia de l'ABC ha estat extreta de la Wikipedia, consultada el 10 d'abril 
de 2020 
11 La informació sobre la ideologia de l'ABC ha estat extreta del portal web Carlos Gonzalo, 
consultada el 10 d'abril de 2020 
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●ARA: El diari en llengua catalana ARA es va fundar el novembre de 2010 a Barcelona. 

La seva directora és Esther Vera. En el manifest de fundació els accionistes del diari 

van deixar palès que volien un diari que expliqués el món de Catalunya i que donés 

una resposta al periodisme. Com també, en l’escrit s'explica que el seu públic objectiu 

és la part activa de la societat; educadors, científics o emprenedors entre d’altres12. La 

ideologia del diari ARA, segons apunta un article del periodista Èric Lluent a La 

Marea, està vinculada amb el procés català i en extensió en el catalanisme i amb el 

dret a decidir del poble català. Lluent explica que l’ARA té una línia editorial 

clarament independentista13.  

  

 

● El País: El diari El País va ser fundat l’any 1976 a la ciutat de Madrid per José Ortega 

Spottorno14. El País pertany al grup de comunicació Prisa i la seva directora és 

Soledad Gallego. La ideologia d’aquest diari és, segons apunta Carlos Gonzalo15 , de 

centre polític amb un públic objectiu que se sent identificat amb la ideologia de 

Ciudadanos. Són moltes les veus que encabeixen el diari El País a una ideologia de 

socioliberalisme però, tal com afirma Maria Cárdenas Chicón, el diari que tenia una 

línea editorial d’esquerres en anys anteriors, ara ha virat més cap al centre polític. A 

més, el propi llibre d’estil de El País explica que són un mitjà de premsa escrita 

defensors dels valors de la democràcia i que es comprometen a guardar els valors de 

la Constitució Espanyola16.  

 

●La Vanguardia: El comte de Godó va fundar La Vanguardia l’any 1881 gràcies a 

Anselmo Clavé. La Vanguardia ha viscut en tres segles diferents i actualment, és el 

tercer diari amb més difusió en el territori espanyol. El seu director és Màrius Carol i 

La Vanguardia pertany al Grup Godó. Per altra banda, s’imprimeix tan en castellà 

 
12 La informació sobre la ideologia del diari ARA ha estat extreta del seu manifest, recuperat l'11 
d'abril de 2020 
13 La informació sobre la ideologia del diari ARA ha estat extreta del portal web lamarea.es, recuperat 
l'11 d'abril de 2020 
14 La informació sobre la ideologia de El País ha estat extreta de Wikipedia, recuperat el 10 d'abril de 
2020 
15 La informació sobre la ideologia de El País ha estat extreta del portal web Carlos Gonzalo, 
consultada el 10 d'abril de 2020 
16 La informació sobre la ideologia del diari El País ha estat extreta del portal web lifeder, recuperat 
l'11 d'abril de 2020 
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com en català. La ideologia del diari segons apunta Gonzalo és de dretes però és un 

diari afí a les dretes nacionalistes catalanes. El seu públic objectiu tendeix a votar a 

partits polítics com Unió Democràtica o en el seu moment Convergència i Unió. 

Lluent fa un anàlisi crític sobre les diferents ideologies del panorama de premsa 

escrita a Espanya, i explica que La Vanguardia té una ideologia progressista i alhora 

marcada per ser un diari catalanista que està a favor del reconeixement de certs drets 

cap a Catalunya però sense atemptar contra l’ordre constitucional espanyol17. 

 

3.6 Tirada i difusió de la mostra 

 

En el següent gràfic s’hi adjunta les dades i la informació sobre la tirada i la difusió de La 

Vanguardia, ABC, ARA i El País18: 

 

 

 Periodicitat Tipus de difusió Tirada diària Difusió diària 

El País Diària Pagament 150,000 110,000 

La Vanguardia Diària Pagament 118,000 92,000 

ARA Diària Pagament 23,500 14,500 

ABC Diària Pagament 90,000 68,700 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 La informació sobre la ideologia del diari ARA ha estat extreta del portal web lamarea.es, recuperat 
l'11 d'abril de 2020 
18 La informació sobre la tirada i la difusió ha estat extreta dels portals webs comunicacio21, 
dircomfindencial, digitales i Diari ARA 



17 
 

4. RESULTATS 

4.1 ABC 

 

En total, durant els dies 2 i 3 d’octubre de 2017, l’ABC va publicar un total de cinc peces 

sobre el partit del FC Barcelona-Las Palmas i sobre la decisió de jugar a porta tancada. 

També s’informa de la rebuda dels aficionats de la selecció espanyola a Gerard Piqué, el qual 

entrenà el dia posterior al partit entre el Barça i el conjunt canari. En el recull de les cinc 

notícies publicades pel l’ABC en els dos dies esmentats, hi ha tres peces informatives, una 

crònica i un article d’opinió. No hi ha editorial d'esports. 

 

El primer titular que s'hi troba a la secció d’esports del dia 2 d’octubre és  “El referéndum 

fractura el Barça”. Aquest és el títol que utilitza el periodista Sergi Font per obrir la peça 

sobre el tancament a porta tancada del Camp Nou. El subtítol és “La decisión del club de 

jugar ante Las Palmas a puerta cerrada para evitar una sanción encrespa a la masa social y 

provoca dimisiones en la directa”. Font, sense desvetllar la seva ideologia respecte al 

referèndum, tot i que menciona que era un refèrendum secesionista, es posiciona neutral 

respecte a la decisió que va prendre Bartomeu. No obstant això, en la seva notícia Font dóna 

importància als arguments per jugar el partit sense problemes, i el periodista cita l’informe 

dels Mossos d’Esquadra que garantien la seguretat i la possible sanció de LaLiga de sis punts 

al Barça.  

 

La crònica del partit la fa Salvador Sostres, el qual es manifesta en contra de jugar el partit a 

porta tancada. Sostres titula amb “Silencio y victoria en el Camp Nou”, i el subtítol és “En un 

estadio vacío, el Barcelona suma otro triunfo, pero sin aplausos ni emoción”. Els seus 

arguments per mostrar el rebuig a la decisió de Bartomeu són clars: creu que el president del 

Barça es va quedar a mitges en voler “preservar la dignitat de l’equip blaugrana”. Sostres es 

mostra molt crític amb el presumpte recolzament del Barça a l’independentisme, sobretot per 

haver deixat mostrar estelades al Camp Nou. Sostres retreu que l’equip culé hagi estat un 

“trampolí” en el moviment del dret a decidir. 

 

Per altra banda, Sergi Font també escriu una peça sobre les declaracions de Gerard Piqué a 

zona mixta després del partit. Font subratlla i titula la notícia amb el titular de “Ir a la 

selección no es una cuesta de patriotismo”, i alhora el periodista subtitula amb “Piqué, entre 

lágrimas, ataca al Gobierno y a Rajoy, pero no renuncia a España”. Font no es decanta sobre 
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si el partit s’havia d’haver jugat o no, bàsicament l’autor se centra en recollir les diferents 

frases d’interès informatiu de Piqué. 

 

En l’edició del 3 d’octubre de 2017 del diari ABC, Enrique Yunta publica una peça sobre la 

rebuda de Piqué per part dels aficionats que estaven congregats a la ciutat esportiva de Las 

Rozas als entrenaments de la selecció espanyola. El titular posa el focus sobre Piqué, ja que 

Yunta titula “Piqué echa más leña al fuego”. El subtítol de la notícia culpa al jugador 

barcelonista com a instigador i màxim responsable d’una suposada mala maror dins el 

vestidor de la selecció espanyola, segons apunta Yunta. El subtítol és “Al vestuario le molesta 

el insoportable ruido que se genera y la fractura con la afición. La Federación aconsejó ayer a 

Sergio Ramos que mantuviera  silencio”.  En la peça, Yunta posa molt èmfasi en la reacció 

d’alguns ultres entre el públic que es van dedicar a insultar i menysprear a Piqué, tot i que 

segons el periodista és el propi jugador qui provoca aquestes reaccions entre els aficionats.  

 
  Captura de pantalla 

 

En l’última peça relacionada amb els fets de jugar a porta tancada, torna a ser Sergi Font qui 

escriu un article d’opinió sobre la situació de Josep Maria Bartomeu. La peça és titula 

“Bartomeu, entre la espada y la pared” i el subtítol és “El partido a puerta cerrada y la 

dimisión de directivos minan aún más su crédito”. El periodista pensa que el president del 

Barça ha perjudicat tan la pròpia imatge del club com la seva per haver impedit l’entrada als 

aficionats en el dia del referèndum a Catalunya. Font argumenta en la seva tesis la pèrdua de 
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credibilitat de la gestió de Bartomeu amb el fet que dos directius de la seva Junta Directiva 

dimitissin el mateix dia. Segons Font, Bartomeu es troba en una situació molt complicada, ja 

que després de moltes controvèrsies, com el cas Neymar, la judicialització del Barça i el 

divorci entre plantilla i directiva, ha provocat que el club s'hagi fracturat. 

  

 

4.2 El País 

 

El diari amb més tirada del panorama espanyol en premsa escrita aporta un total de set peces 

periodístiques entre els dies 2 i 3 d’octubre. El responsable de les cròniques del Barça, 

Ramón Besa, és efectivament el periodista que escriu la crònica del partit del FC Barcelona-

Las Palmas. El titular és “El Barça silencia el Camp Nou” i el subtítol “Los azulgrana 

derrotan a Las Palmas con un gol de Busquets y dos de Messi en un partido inanimado que 

puso al presidente Bartomeu en la diana”. La crònica de Besa va més enllà d’analitzar i 

explicar el partit de futbol, ja que el periodista català es posiciona en contra de jugar el matx a 

porta tancada. Els seus arguments són clars: Besa considera que el Barça, i en especial, 

Bartomeu van tenir por a suspendre el partit a causa de les represàlies administratives de 

LaLiga, perquè haguessin deixat el club blaugrana amb sis punts de sanció. A més, Besa creu 

que Bartomeu no va estar a l’alçada dels valors que representen la marca Barça ( apel·lant el 

famós eslògan “Més que un club”). A tot això, l’autor de la peça no informa de si es 

posiciona a favor o en contra de la independència de Catalunya, però si que carrega contra 

Bartomeu. 

 

Pel que fa a les paraules de Gerard Piqué a zona mixta, és Nadia Tronchoni qui escriu la peça. 

La periodista titula amb una frase textual del central català “Si soy un problema puedo dejar 

la selección”. Alhora el subtítol és: “Piqué considera el encuentro como la peor experiencia 

de su vida y separa su ideología del hecho de jugar con España”. Tronchoni repassa les cites 

més importants i controvertides de Piqué en una notícia que és purament informativa. En cap 

moment es menciona si l’autora de la notícia està favor de jugar a porta tancada com tampoc 

si està a favor d’una hipotètica independència de Catalunya.  La peça no vol entrar en debats 

de si el que diu Piqué és correcte o no però sí que hi ha quatre paràgrafs que inclouen les 

crítiques del jugador del Barça al Govern espanyol. 
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Nadia Tronchoni també escriu una notícia sobre el partit en la secció de política. La seva peça 

es titula “El Barça juega sin público en protesta por el cierre de colegios”. El subtítol és llarg 

però serveix per donar context a la situació excepcional del dia u d’octubre. “El partido de 

Liga entre el Barça y Las Palmas se disputó ayer en un Camp Nou vacío. Ante la negativa de 

la Liga a aplazar el partido, el Barcelona decidió disputarlo a puerta cerrada para hacer 

patente que se celebraba en circunstancias excepcionales. “Hemos decidido jugar con el 

estadio vacío para que el mundo vea cómo estamos sufriendo en Cataluña”, dijo el presidente 

del club, Josep Maria Bartomeu”. Tot i que Tronchoni no expressa explícitament la seva 

opinió sobre si el Barça hauria d’haver jugat amb públic o no, en la peça torna a agafar força 

l’informe dels Mossos d’Esquadra en què s'avala la seguretat per a disputar-se el partit. La 

periodista torna a escriure sobre el tema, però aquest cop relacionat amb la “crisi” de 

Bartomeu. Tronchoni escriu una peça el dia 3 d’octubre on titula “Bartomeu asume la crisis 

del Barça”. La notícia és informativa i el subtítol aporta el posicionament del president del 

Barça “El presidente defiende la no suspensión del partido ante Las Palmas, pese a las críticas 

y la dimisión de dos miembros de la Junta”. La notícia aporta les declaracions de Bartomeu 

del dia 2 d’octubre relacionades amb la decisió de voler jugar el matx a porta tancada, tot i 

que Tronchoni aporta els arguments de l’informe dels Mossos juntament amb les pressions de 

LaLiga i la voluntat de la plantilla del Barça en voler disputar el matx. En cap moment la 

periodista es posiciona sobre la decisió, sinó que deixa que siguin els interlocutors els qui 

aportin informació i arguments relacionats amb els fets de l’1 d’octubre.  

 

En relació a les possibles pressions dels jugadors del vestidor blaugrana, Jordi Quixano escriu 

un article informatiu sobre això. El titular és clar “El vestuario azulgrana prefirió jugar el 

partido”. El subtítol afirma que alguns jugadors, en minoria, no volien jugar-lo. “ Tras saber 

que habría sanción si se suspendía, una minoría de los jugadores pidió no disputarlo y los 

capitanes que hubiera público.” Quixano explica que el gruix principal de jugadors eren 

partidaris de voler jugar a futbol, mentres que una petita part estava en contra, i deixa 

entreveure que Piqué no volia saltar al camp.  

 

L’article d’opinió del dia 3 d’octubre pertany a Ramon Besa, el qual valora la decisió de 

Bartomeu. Besa, qui ja havia explicat estava en contra que el partit fos a porta tancada, reitera 

que el Barça no va estar a l’alçada de les circumstàncies. L’autor considera que la situació a 

Catalunya demanava un gest del Barça que correspongués amb l’excepcionalitat del moment 

i què respongués a les expectatives “dels valors blaugranes” que tan presumeixen dins del 



21 
 

club. A més, critica a Bartomeu per haver fet marxa enrere en tancar el Camp Nou al públic 

un cop va conèixer que els jugadors sí volien jugar i que hi hauria una sanció de LaLiga.   

 

Diego Torres entra en escena per valorar la rebuda a Piqué per part dels aficionats espanyols 

en l’entrenament de la selecció espanyola. Torres titula “Repudio multitudinario a Piqué”. El 

subtítol és més descriptiu “La selección se entrena en Las Rozas ante una muchedumbre de 

hinchas enfadados, dirigidos por los cánticos de un grupo ultra contra el jugador del Barça, 

que protesta por las cargas policiales en Cataluña”. La peça és informativa però alhora 

serveix com a crònica del propi entrenament. No es menciona si Torres era favorable de jugar 

el partit a porta tancada. En la peça s’inclouen diferents veus que donen legitimitat a Piqué; 

són el cas d'Oleguer Presas, Rafa Alkorta i Fernando Hierro que estan convençuts que Piqué 

no és cap problema per a la selecció. Torres també escriu una peça que serveix per 

normalitzar la compatibilització de sentir orgull per jugar amb la selecció i alhora ser crític 

amb el Govern espanyol. La notícia agafa el cas de Aleñà que rep la trucada de la selecció en 

boca de Gerard López, el qual explica que és compatible que Piqué jugui amb la selecció i 

alhora es mostri crític amb el Govern espanyol. La peça titula amb una frase textual de López 

“Él se moja en algo que nos afecta a todos” i el subtítol és “Exinternacionales con España 

opinan de las manifestaciones del central catalán, que dijo que no es imprescindible ser un 

patriota para ir con la selección”.  
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Captura de pantalla 

 

4.3 La Vanguardia 

 

El diari del comte de Godó va publicar un total de deu peces informatives (sense cap 

editorial) en referència al partit a porta tancada entre el Barça i Las Palmas. La primera 

notícia que es troba a l’edició de La Vanguardia del dia 2 d’octubre és la del periodista Juan 

Bautista Martínez, el qual titula “Pena máxima en el Estadi”. El subtítol és “El Barça decide 

jugar a puerta cerrada tras no querer suspender el duelo LaLiga”. Bautista no expressa si està 

a favor de jugar el partit de futbol que havia de disputar el Barça, però sí que expressa que hi 

ha elements que dificultaven la celebració del partit a causa dels aldarulls del referèndum i 

critica la gestió de LaLiga per no haver posposat el partit, tot i saber que hi havia un 

referèndum. L’autor cita les declaracions de Bartomeu però alhora que es menciona la 

situació excepcional de la disputa d’un matx enmig d’un referèndum, també s’explica 

l’informe dels Mossos i la pèrdua de punts per si finalment el Barça no jugava el partit.  
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La crònica del partit l’escriu Antoni López Tovar. En el text no es menciona si l’autor de la 

peça era partidari d’haver suspès el partit, però López Tovar si escriu una frase on qüestiona 

el fet d’haver-se jugat. Les paraules que diu són: “el partido no era noticia”. El títol de la 

crònica és “tres tristes puntos” i el subtítol “Un Barça melancólico rectifica a tiempo y se 

impone con un doblete de Messi en un Camp Nou desierto”.  

 

Joan Josep Pallàs, també periodista del Mundo Deportivo, és l’encarregat d’informar sobre la 

crisi de la Junta Directiva del Barça. Pallàs titula “Crisis en la directiva” i el seu subtítol és 

“El vicepresidente Carles Vilarrubí y el directivo Jordi Monés dimiten al considerar que no se 

debería haber jugado”. El periodista introdueix la cronologia i la informació sobre la tensió 

dins els membres de la Junta Directiva i sobre la decisió de Bartomeu de tancar el Camp Nou 

als aficionats. No obstant això, en cap moment l’autor expressa la seva opinió, per tant se 

centra en la informació i no entra pas en el gènere d’opinió. Curiós o no, la notícia sobre les 

declaracions de Gerard Piqué a zona mixta no està firmada. El titular és “Piqué rompe a 

llorar” i el subtítol “ El central se emociona al hablar del referèndum, critica la represión y 

culpa a Rajoy”. En el text no s’inclou la ideologia o l’opinió de la redacció de La Vanguardia, 

però el relat del text es construeix mitjançant les declaracions de Piqué que reforcen que el 

partit no s’hauria d’haver jugat. Per altra banda, la redacció del mateix diari també firma una 

altra peça. En aquest cas es titula “Pagamos justos per pecadores, dice la afición”, la qual és 

una cita textual d’un aficionat del Barça al ser preguntat per la decisió de no poder entrar a 

l’Estadi. En aquesta notícia s'introdueixen la veu dels aficionats, els quals hi ha alguns que es 

queixen per no veure el Barça i d’altres que consideren que el partit de lliga no s’hauria 

d’haver jugat. La columna d’opinió del 2 d’octubre està reservada al Sergi Pàmies. El titular 

és clar “Patriotismo autodestructivo”. Pàmies dóna explícita la seva opinió i la seva tesi és 

clara: considera que el partit mai s’hauria d’haver jugat, ja que era una falta de respecte als 

centenars de ferits que es van produir durant la celebració del referèndum.  
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Captura de pantalla  

 

En el dia 3 d’octubre hi ha un total de quatre peces dedicades als efectes del Barça-Las 

Palmas. És l’únic diari dels quatre que dedica un espai a la seva portada. En llur portada s’hi 

pot llegir: “Bartomeu dice que el partido sin público tuvo aún más impacto” i l’acompanya 

una fotografia del Camp Nou buit amb els jugadors del Barça i Las Palmas a la gespa. López 

Tovar torna a escriure sobre el tema però aquest cop no escriu una crònica, sinó que informa 

sobre les declaracions de Bartomeu respecte a la decisió de jugar sense públic. López Tovar 

titula amb una cita del president del Barça “La decisión no fue fácil”. El subtítol és 

“Bartomeu dice que el partido sin público impactó más que un aplazamiento”. En la peça 

dedicada a Bartomeu, el periodista no fa pública la seva postura envers el tema, tot i que 

agafa força l’informe dels Mossos d’Esquadra. Carlos Novo escriu sobre els insults d’alguns 

aficionats de La Roja a Piqué. Novo titula amb “Piqué, recibido con insultos” i subtitula amb 

“La Federación abre el entrenamiento, con grupos de radicales en la grada”. És una notícia 

informativa on no s’explica el posicionament de Novo, tot i que el periodista inclou les 

declaracions de José Ramon Lete, president en funcions en aquell moment del Consell 

Superior d’Esports, el qual està a favor de l’actuació de la Guàrdia Civil en el referèndum. 

Per últim, el director del Mundo Deportivo Santi Nolla escriu una peça d’opinió sobre el 
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tancament del Camp Nou. Nolla titula amb “Sin papel, hay que jugar”. El periodista es 

posiciona a favor del tancament del Camp Nou al públic, ja que pensa que si no es deixava 

entrar als aficionats cridaria més l’atenció i es donaria més ressò internacional. Com també, 

explica que si es jugava el partit no molestaria als jugadors del Barça. 

 

2.4 ARA 

 

El diari ARA va publicar un total de vuit peces el dia 2 d’octubre de 2017, no obstant això, el 

dia 3 d’octubre la direcció del diari va decidir sumar-se a la vaga general i no publicar l'edició 

d’aquell dia. Per tant, s’analitza el dia 2 i 4 d’octubre. La ressaca del partit del Barça va 

deixar un gran nombre de notícies. Per començar, el cap de la secció d’esports de l’ARA Toni 

Padilla va obrir amb un peça on va titular “El dia que el Barça va deixar de ser més que un 

club”, i va subtitular “Després d’hores de debat, la directiva decideix jugar contra el Las 

Palmas sense aficionats al camp”. La notícia és opinativa i Padilla es posiciona clarament en 

contra de la decisió del Barça de tancar el Camp Nou, ja que considera que el club culé no va 

estar a l’alçada de les circumstàncies que passava Catalunya i per tant faltava al respecte als 

centenars de ferits. El periodista català carrega contra Bartomeu per anar en contra dels valors 

que representa el Barça amb el famós eslògan “Més que un club”. La crònica del partit també 

l’escriu Padilla on manté la informació esportiva per sobre de l’opinió respecte a la situació 

del referèndum. En l’apartat de 'Les claus', Natàlia Arroyo aporta informació tècnica sobre 

futbol del partit del Barça, però no escriu sobre política. 

 

Martí Molina presenta la informació sobre les dimissions de Vilarrubí i Monés. La peça és 

informativa i es titula amb “El partit a porta tancada sacseja la junta i provoca dues 

dimissions”. El subtítol és “Bartomeu es responsabilitza de la decisió i veu com li pleguen 

dos directius”. En la globalitat de la notícia Molina no especifica si ell és partidari de 

suspendre el partit, per tant, passa de puntetes en la qüestió del partit del Barça. Toni Padilla 

torna a escriure per informar de les paraules de Gerard Piqué, les quals van aixecar 

polseguera. Padilla titula amb “El partit més difícil de Piqué, el futbolista amb veu pròpia" i 

el subtítol és “Guardiola alça la ves des d’Anglaterra i Sergi Roberto també vota”. En la peça 

Padilla no menciona res més sobre la seva opinió de tancar el Camp Nou, ja que ho havia dit 

en les pàgines anteriors del diari. La peça inclou les declaracions de Piqué i de Guardiola, on 

tots dos protagonistes critiquen que s’hagués jugat el partit. 
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El publicista Enric Jovè aporta un article d’opinió on titula “Futbol no és futbol”. Jovè es 

desmarca dels seus companys periodistes del diari ARA i es posiciona a favor del tancament 

del Camp Nou al públic, ja que pensa que el fet de jugar-se un partit de lliga sense aficionats 

a l’Estadi donaria la volta al món i es convertiria en Trending Topic mundial. Com també, 

considera que la marca de LaLiga quedaria tocada i si finalment el matx s’hagués suspès, la 

competició domèstica de la temporada 2017-2018 hagués estat titllada com la lliga del 

referèndum. Per últim, Àlex Gozalbo presenta la informació de l’esport català i titula “El món 

de l'esport també plora”. El subtítol és “Gerard Esteva viu en primera persona les agressions 

quan feia cua per anar a votar”. La peça és informativa i Gozalbo no explica el seu 

posicionament explícit, però deixa que sigui Esteva, el protagonista de la notícia, per explicar 

les sensacions d’una persona amb legitimitat per explicar com es va viure el referèndum i 

quin era el posicionament d’Esteva respecte a la decisió de Bartomeu. 

 
Captura de pantalla 

 

El dia 4 d’octubre el diari ARA va publicar poca informació esportiva, ja que tan sols va 

incloure dues peces esportives. La primera la redacta Natàlia Arroyo i tracta sobre Piqué i els 

insults que va rebre durant l’entrenament amb la selecció espanyola del dia 2 d’octubre. El 

titular que empra Arroyo és “La ressaca de l'1-O eleva la tensió de Piqué amb Espanya" i el 

subtítol “Els insults al central reobren la polèmica sobre el seu paper amb la selecció”. La 

notícia pretén informar sobre els insults dels aficionats de La Roja a Piqué, però Arroyo va 

més enllà. La periodista inclou declaracions dels companys de la selecció espanyola, i inclús 

informa sobre el cas de jugadors de l’absoluta que van ser nacionalitzats espanyols per poder 

jugar amb la selecció, com el cas de Donato o Marcos Senna. D’alguna manera, Arroyo vol 

explicar el relat que és possible que un jugador que no senti del tot la bandera espanyola, però 

pugui jugar si té el compromís. No obstant això, l’autora de la peça no menciona el seu 

posicionament respecte al tancament del Camp Nou.  
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La darrera notícia sobre el cas del partit entre el Barça i Las Palmas l’escriu Àlex Gozalbo. El 

periodista titula amb “Del seny de l’Espanyol a la rauxa de Stóitxkov” i el subtítol és “El món 

de l’esport se suma a l’aturada general”. Tot i que la peça no acaba de referir-se del tot sobre 

el partit sí que inclou les declaracions de l'exjugador búlgar del Barça  Hristo Stóitxkov, el 

qual insinua a la televisió mexicana que Soraya Sáenz de Santamaría és “franquista”.  

 

 

2.5 Quadre Quantitatiu 

 

En el següent quadre s'hi pot observar el número de peces interpretatives i informatives que 

van publicar cada diari en els dies 2, 3 i 4 d'octubre. També s'hi pot llegir si els caps de secció 

van recolzar o criticar la decisió de Bartomeu: 

 

 

 El País La Vanguardia Diari ARA ABC 

Número de peces 
informatives 

5 6 4 2 

Número de peces 
interpretatives  

3 3 5 3 

Número d’articles 
d’opinió 

2 2 4 3 

Número de cròniques 1 1 1 1 

El Cap de secció 
recolza o critica la 
decisió de Bartomeu? 

Critica Critica Critica Critica 
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5. VALORACIONS 

 

Els quatre diaris van optar per donar una cobertura periodística diferent. Com que la mostra 

és heterogènia s’analitza cada diari específicament. 

 

5.1 ABC 

 

Salvador Sostres es mostra contrari a la decisió de Bartomeu de tancar el Camp Nou, ja que el 

tancament servia per denunciar una situació d’injústicia, (segons va explicar el president 

Bartomeu). Per tant, Sostres considera que la presa de decisions no és la correcta. La crònica 

del partit l’escriu Sostres on, a més d’escriure sobre el partit, també inclou la seva opinió 

sobre els fets. El periodista no veu amb bons ulls que Bartomeu tanqués el Camp Nou perquè 

considera que es va quedar a mitges en “preservar la dignitat del club blaugrana”. No obstant 

això, Sostres es mostra crític amb la vinculació del Barça amb l’independentisme català. 

L’autor de la crònica no se centra purament en el partit, sinó que a més inclou molts elements 

per criticar al Barça. En la següent cita textual de Sostres es critica la decisió del president del 

Barça i la suposada vinculació del club amb el moviment independista. “La solución de no 

dejar entrar al público como protesta por lo sucedido ayer en Cataluña fue, además de 

cobarde, cínica. Cobarde porque quien paga de sus causas no merece poder decir que las 

defiende. Y cínica porque ha sido el club quien ha azuzado durante todo este tiempo a su 

público promoviendo las esteladas en los partidos de Champions, presentado los problemas 

de Messi con Hacienda como un ataque al barcelonismo y a Cataluña (Messi som tots) y 

vinculando al club con las demostraciones independentistas de los últimos años”. Per tant, 

Sostres és l’únic periodista, en relació als tres diaris, que no vol que es tanqui el Camp Nou 

pel fet que es vinculi el Barça amb el procés independentista i en un referèndum 

d’autodeterminació. 

 

Sergi Font escriu la peça informativa sobre el referèndum i el Barça. El subtítol argumenta el 

perquè del titular, ja que informa dels motius pels quals el Barça, segons diu Font, s’ha 

fracturat. El periodista considera que l’enuig de la massa social i les dues dimissions han 

provocat una fractura dins el Barça. La peça no inclou l’opinió del periodista, sinó  

informació amb fets i dades. El dia 3 Font torna a escriure i es posiciona en contra del 

tancament del Camp Nou perquè pensa que Bartomeu va enfeblir la seva imatge i alhora va 

provocar dues dimissions. Per altra banda, Font es mostra prudent quan explica el relat en el 
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tema de Piqué i de la selecció espanyola. En cap moment expressa explícitament la seva 

opinió i la notícia es manté “objectiva”. Per tant, Font va exercir una gran neutralitat en les 

seves peces en relació al Barça i Piqué.  

 

Segons Font, el president del Barça ha perdut crèdit per haver judicialitzat el club, per la seva 

implicació en el fitxatge irregular de Neymar, per estar en un divorci amb la plantilla i per 

estar a punt d'una moció de censura impulsada per Agustí Benedito. A més, Font també 

explica que hi ha detractors, sense mencionar quins són, que han reprovat a Bartomeu per 

tenir implicació política. Tot i que el periodista apunta que Bartomeu ha danyat la seva pròpia 

imatge, el periodista no especifica si ell està a favor de la decisió de Bartomeu però s'entén 

que si la decisió del president ha provocat conseqüències negatives, aleshores no ha estat una 

decisió encertada.  

 
     Captura de pantalla 

 

Enrique Yunta escriu la peça de Piqué i la selecció espanyola. Yunta considera que el central 

català és el culpable d’un suposat mal ambient a la selecció espanyola. El periodista expressa 

que Piqué genera massa soroll extraesportiu i que per això fractura l’afició. El soroll 

extraesportiu, del qual se’n refereix Yunta, podria estar relacionat amb les declaracions de 

Piqué sobre fets polítics, però no es menciona a la notícia si es refereix a política o altres 

assumptes. A més, Yunta considera que les declaracions del jugador barceloní poden 

erosionar el bon ambient dins del vestidor del combinat nacional espanyol. Quan Yunta es 
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refereix al públic que xiula i insulta a Piqué no els titlla d’ultres o de maleducats per insultar 

un futbolista. És més, l’autor de la peça utilitza les paraules de “un millar de personas”, “un 

señor de unos cincuenta años, con buena planta y seguro de lo que decía”; “por fin todos los 

aficionados se juntaron para exclamar Piqué cabrón” i; “siempre suele haber un par de 

jóvenes que llevan la voz cantante y que mueven al pueblo a base de improperios y gritos, no 

siempre con sentido”. Yunta empra qualificatius molt suaus i sense utilitzar substantius o 

adjectius negatius per qualificar a les persones que van insultar a Piqué. 

 

En línies generals, Sergi Font és manté neutral tot i que no recolza a Bartomeu però la 

informació que aporta no cau en el sensacionalisme. Per altra banda, tant Sostres com Yunta 

no són gens favorables als fets del dia 1 d’octubre ni amb la decisió de Bartomeu i per això 

critiquen, en primera instància al president i al Barça, i en segona a Piqué. 

 

5.2 El País 

 

Ramon Besa, el cap de la secció d’esports del diari, agafa l’autoritat per escriure la crònica 

del partit i alhora l’article d’opinió sobre la postura del president Bartomeu. La màxima 

autoritat de la secció d’esports de El País és Besa, el qual es posiciona en contra de Bartomeu 

per haver permès que el Barça jugués el partit en un dia on el referèndum va sacsejar 

l’esdevenir de la societat, però l’articulista ho fa a través de les sensibilitats i les opinions del 

sector barcelonista més oposat a jugar el matx. El País es manté crític amb la decisió de 

Bartomeu però ho fa només amb les paraules de Besa. No obstant això,  no hi ha un editorial 

en la secció d’esports que reflecteixi l’opinió del diari.  

 

La crònica del partit no se centra en aspectes purament futbolístics, sinó que també entra a 

explicar els motius pels quals Besa no està gens d’acord amb la postura de la Junta Directiva 

del Barça. Besa aporta un parell de paràgrafs on opina i analitza el soroll mediàtic del 

referèndum, però ho fa, tal com s’ha dit anteriorment, aportant els arguments del sector crític 

barcelonista que de cap de les maneres volia que es jugués el partit, a causa la situació que 

s’estava vivint a Catalunya. El paràgraf que manifesta aquests arguments mostra com Besa es 

posiciona a favor dels aficionats culés que volien que el futbol no se celebrés al Camp Nou. 

“Una vez llegado el partido, el presidente prefirió salvar la competición, obediente con el 

reglamento y sordo ante los seguidores que le pedían que se plantara, el camino opuesto al 

que ha seguido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont”, explica Besa. 
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Captura de pantalla 

 

En cap moment s’explica en la crònica o en la columna d’opinió si Besa està favor o en 

contra de la independència però sí que deixa palès que ell era partidari d’haver posposat el 

partit del diumenge 1 d’octubre al 30 de setembre. Per tant, Besa ja li està donant una 

importància rellevant al referèndum, fos o no fos legal dins el marc constitucional espanyol. 

Besa dóna una autoritat moral al referèndum que no dóna l’ABC. En l’últim paràgraf de la 

seva crònica, s’atreveix a qualificar el Barça (en aquell dia específicament) de club de només 

futbol i no pas com un “Més que un club”.  

 

Si a la crònica Besa utilitzava la veu dels aficionats per posicionar-se en contra de jugar sense 

públic, a la notícia de “Un presidente funambulista”, Besa “ataca” ferotgement a Bartomeu. 

Els arguments són clars: considera que el Barça no s’ha de portar com una empresa, i a més 

pensa que al president del Barça li falta autoritat i valor per prendre decisions, com ara la de 

mantenir-se en la determinació de no jugar, tot i les pressions del vestidor, dels Mossos i de 

LaLiga. Segons apunta Besa, Bartomeu es contradiu i no actua amb coherència. “El proceder 
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de Bartomeu, en cualquier caso, no fue consecuente con las decisiones que había tomado 

previamente la directiva, como las de adherirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y 

al del Referéndum, ni tampoco respondió al guión de la historia azulgrana ni a las dos divisas 

las que presume: esport i ciutadania y més que un club, ambas decisivas para sanear las 

cuentas del Barça”. En aquest paràgraf es deixa palès que Bartomeu “traeix” els valors que 

tan defensa el barcelonisme i alhora actua amb hipocresia.  

 

En conclusió, Ramón Besa valora negativament la decisió de Bartomeu per, segons el seu 

parer, no haver respectat els valors del Barça i el seu eslògan de “Més que un club”. A més, 

tampoc entén el fet que Bartomeu decidís prèviament suspendre el partit, però que amb les 

continues pressions dels diferents agents es fes enrere. Besa mai ha mencionat si està a favor 

de la independència de Catalunya, però els seus arguments que empra en els dies 2 i 3 

d’octubre són totalment vàlids, perquè aquests tenen coherència.  

 

Pel que fa als demés periodistes que van escriure a El País, tant Nadia Tronchoni com Jordi 

Quixano també entren a valorar els fets però de manera molt més subtil, dit en altres paraules, 

no es posicionen. En la notícia de la secció de política (Tronchoni escriu a la secció d’esports 

i política), Tronchoni no valora en si Bartomeu va fer bé o no, però en canvi sí dóna 

protagonisme a l’informe dels Mossos d’Esquadra on  es donava la certesa que hi havia la 

seguretat suficient per jugar-se el partit sense problemes. En la peça de política, la qual es 

titula “El Barça juega sin público en protesta por el cierre de colegios”, cita fins a tres 

vegades el Mossos, juntament amb les “veus discordants de la junta”. Pel que fa a la notícia 

de les declaracions de Piqué i en la crisi de Bartomeu, Tronchoni no explica si ella hagués 

jugat o no el partit. En la peça de Piqué cita textualment les frases del central i afegeix un 

titulet on s’inclouen les crítiques del “3” del Barça a Mariano Rajoy. En l’altra peça, la qual 

tracta sobre Bartomeu, es torna a mencionar l’informe dels Mossos d’Esquadra. “En continuo 

contacto con la Junta de Seguridad, el Barcelona buscó amparo en los Mossos, pero estos 

garantizaron al club que no habría problema alguno”, explica Tronchoni. Per tant, en les 

seves peces es manté neutral i no acaba d’explicar explícitament el seu posicionament, tot i 

que cal mencionar que Besa escriu dues peces opinatives i les de Tronchoni són informatives. 

És més, els punts de vista han de ser diferents i Tronchoni respecta a la perfecció la 

neutralitat informativa.  
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Jordi Quixano escriu sobre el posicionament del vestidor del Barça respecte a si volien jugar 

el partit. El titular de la notícia és contundent, perquè ja deixa clar que el vestidor sí volia 

jugar el matx, tal com diu Quixano: “El vestuario azulgrana prefirió jugar el partido”. Dins la 

notícia  no hi ha gairebé opinió, ja que la peça es construeix amb els relats de les pressions 

rebudes per part dels Mossos i de LaLiga, i també s'inclou el testimoni del vestidor blaugrana, 

el qual sí volia jugar el partit, a excepció d'una minoria. La notícia hauria d’haver especificat 

el què significa minoria i majoria, perquè se sap que Piqué no volia jugar el partit (ho diu a la 

zona mixta), però Quixano no diu quins són els altres futbolistes que tampoc volien jugar, 

només cita fonts del club, sense dir qui és realment la font ni quins són els altres companys de 

vestidor del Barça que no volien vestir-se de curt. Pel que fa als percentatges de minories i 

majories, s'entén que dos terços seria majoria i un terç minoria, però Quixano tampoc 

especifica el nombre de jugadors que volen jugar i els que no. Hagués estat molt més 

interessant si s’haguessin donat més noms, però s’entén que hi ha fonts reservades que no es 

poden dir. Tot i això, pel lector hagués estat molt més sucós saber noms.  

 

Per la seva part, Diego Torres escriu sobre la rebuda dels aficionats de la selecció espanyola a 

Gerard Piqué, just un dia després de l’1 d’octubre. Torres valora els fets i titula amb un 

“Repudio multitudinario a Piqué”, i a més expressa que les paraules del central català van ser 

benzina pel “foc” de crits i insults dels aficionats, els quals protesten contra les paraules de 

Piqué, ja que aquest va criticar les actuacions policials. En la notícia, Torres posa de manifest 

que el jugador mai hagi dit que fos independentista, però alhora informa que hi ha una part 

dels aficionats de “La Roja” que creuen que Piqué no hauria d’estar a la selecció perquè 

consideren que és un secesionista.  “La multitud representa un sector de la población que 

rechaza la presencia de Piqué en el equipo de España. Lo equiparan con un secesionista, 

aunque él nunca haya manifestado su inclinación política, más allá de pedir desde 2014 la 

celebración de un referéndum pactado para resolver el conflicto soberanista en Cataluña”.En 

aquesta cita, Torres pretén mostrar les dues realitats, la de l’enuig d’una certa part 

d’aficionats i la de la “presumpció d’innocència de sentiments secessionistes de Piqué”.  

 

No obstant això, Torres cita la piulada de Piqué on es critica a la vicepresidenta del Govern 

espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el periodista considera que té tot el dret a fer ús de la 

seva llibertat d’expressió però que això l’apropa a ser un activista polític. Per altra banda, 

Torres també cita les declaracions d’Oleguer Presas (futbolista que no va voler anar convocat 

amb la selecció espanyola) per expressar que els esportistes els hi costa parlar de política, i 
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alhora Presas critica ( a la notícia) l’actuació de la policia espanyola i defensa la 

professionalitat de Piqué amb la selecció espanyola. Per tant, Torres agafa el relat d’Oleguer 

Presas per d’alguna manera desmitificar que els esportistes no puguin participar activament 

de la vida política i per defensar a Piqué, ja que sempre ha tingut una gran actitud amb 

Espanya. Com també, les paraules de Rafa Alkorta i de Fernando Hierro donen suport a 

Piqué. En contraposició, també s'afegeix el sentiment patriòtic amb unes paraules que va dir 

Luis Aragonés. “¡A mí, cuando escucho el himno se me ponen los pelos como escarpias!”, 

advirtió una vez a sus futbolistas. “¡Y el que no sienta lo mismo que me lo diga!”, cita Torres. 

 

El periodista agafa les dues realitats plurals pel que fa al tema de la selecció espanyola. En el 

tema de Piqué agafa l’argument de que ell mai s’ha posicionat a favor de la independència i a 

més, ho lliga amb les paraules de Presas, d’Alkorta i de Hierro. Per altra banda, la xiulada 

dels aficionats de la selecció i les paraules d’Aragonés són una altra realitat i sensibilitat. Per 

tant, la notícia comprèn les dues realitats que conviuen ( en al·lusió a Piqué) en el statu quo 

d’Espanya. La segona fotografia de la notícia mostra una pancarta que sostenen dos aficionats 

on es pot llegir “Mi mama dice que para independizarse hay que irse casa . 

#ESPAÑAESTUCASA.” 

 

La secció d’esports de El País del dia 3 d’octubre acaba amb una peça que intenta normalitzar 

la situació dels futbolistes catalans amb les convocatòries de la selecció. Torres narra la 

història de Gerard López, exfutbolista de la selecció, que critica l’actuació policial durant el 

referèndum. En la notícia s’explica que un jugador català sempre rep amb gran alegria la 

trucada de la selecció. A través de les paraules de López s’arriba a la conclusió que es pot 

estar orgullós de jugar amb Espanya i alhora poder criticar el què fa malament l’Estat 

espanyol. La peça pretén normalitzar ésser català, ser crític amb el Govern espanyol, 

especialment amb la forma que es va actuar en el referèndum, però alhora poder estar 

orgullós per jugar amb l’absoluta. 

 

En conclusió, Ramón Besa es mostra molt crític amb Bartomeu, mentre Tronchoni i Quixano 

escriuen de manera informativa i no manifesten la seva opinió. Diego Torres exposa les dues 

sensibilitats, la independentista i la patriòtica espanyola. 
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5.3 La Vanguardia 

 

Juan Bautista Martínez, cap de secció d’esports de La Vanguardia, és qui obre la secció del 

dia 2 d’octubre de 2017. Bautista Martínez escriu la peça sobre el tancament del Camp Nou 

als aficionats del Barça, la qual és una notícia híbrida, ja que conté informació i opinió. El 

periodista es mostra crític amb l’escenari d’haver-se de jugar un partit enmig de la “tempesta 

del referèndum”. És per això que Bautista Martínez no dubta en manifestar la seva opinió, de 

forma impersonal, sobre el fet que es jugués un partit mentre hi havia aldarulls.  A més, 

carrega contra Bartomeu perquè considera que va perjudicar la seva pròpia afició i alhora 

critica Javier Tebas, ja que aquest no va voler suspendre el partit. Les últimes línies de la 

notícia Bautista Martínez és quan més dóna la seva opinió envers els fets:“Pero ¿qué 

importaban ayer los goles, las tarjetas, las ocasiones o el lenguaje del fútbol? Lo que se vivió 

en el Camp Nou fue de pena máxima”, escriu Bautista Martínez. L’autor es mostra crític amb 

què es jugués el partit i alhora el titular de la notícia pot tenir doble significat. Titular “pena 

máxima” pot entendre’s com la definició d’un penal o que realment la situació de jugar sense 

públic i amb centenars de ferits per tota Catalunya donava “pena màxima”. L’interpretació és 

doble però Bautista Martínez deixa entreveure al final de la peça que es referia a la situació 

que estava vivint Catalunya. No obstant això, el periodista no es posiciona ni a favor ni en 

contra del referèndum, com tampoc a favor de la independència però si que rebutja que es 

disputi un matx en aquelles condicions. 
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Captura de pantalla 

 

La crònica del partit l’escriu Antoni López Tovar. La peça és completament una crònica 

esportiva, amb molta poca informació sobre el context, tot i que sí descriu l’atmosfera del 

Camp Nou, centrat en els aficionats que tornaven a casa sense poder veure el partit i dels 

jugadors. Més enllà d’això, López Tovar no entra en el debat de si havia de jugar-se o no, 

però a l’última línia expressa que el partit no era notícia, per tant es pot entendre que els fets 

del referèndum havien cobert de boira el partit de futbol entre el Barça i Las Palmas. Per altra 

banda, Joan Josep Pallàs s’encarrega de cobrir la informació sobre la crisi de la directiva del 

Barça. Pallàs manté un to informatiu en la peça i basa la seva notícia en descriure els fets que 

van passar i alhora informar sobre les dimissions dels dos directius. La peça és molt 

completa, ja que aporta els diferents punts de vista de jugadors, directius i president. A més, 

també aporta cites de Bartomeu i de Vilarrubí. Pallàs es manté neutral i no opina sobre si la 

Junta es va equivocar o si va fer-ho bé. 

 

Dels quatre diaris analitzats, La Vanguardia és l’únic que no signa la notícia sobre les 

declaracions de Piqué a zona mixta, ja que és Redacció qui la redacta. No obstant això, la 

peça, de la qual no se’n sap l’autor, engloba les principals declaracions del jugador català que 

critiquen a Rajoy i les que també parlen sobre el seu futur a la selecció espanyola. La notícia 
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està construïda amb les cites de Piqué i aporta tot allò que el jugador va dir a zona mixta. A 

tot això, La Vanguardia va publicar una altra notícia el 2 d’octubre que recollia les reaccions 

dels aficionats del Barça quan es van assabentar que no podrien veure el partit des de la seva 

localitat del Camp Nou. La peça incorpora l’opinió dels aficionats que creien que el partit no 

s’havia de jugar i d’altres que es queixaven del tancament del Camp Nou. Per tant, es manté 

una bona neutralitat informativa en la notícia que signa la redacció de La Vanguardia. 

 

L’article d’opinió del dia 2 d’octubre l’escriu Sergi Pàmies. L’escriptor català es mostra molt 

crític amb la decisió de jugar-se el parti. Pàmies es posiciona en contra de disputar el matx i 

l’autor d’aquesta peça és qui més es mostra crític amb Bartomeu per haver “faltat al respecte 

als ferits” i amb LaLiga per no haver volgut posposar el partit. Per tant, Pàmies, que té 

llibertat absoluta per escriure, és l'autor més crític de La Vanguardia, ja que carrega contra 

Bartomeu i Tebas. Les similituds entre les notícies de Pàmies i Bautista Martínez són 

tanglibles, però amb la subtil diferència que Pàmies si posa  a Bartomeu al disparador i 

Bautista Martínez ho fa només amb Tebas.  

 

La portada del dia 3 d’octubre inclou un espai on s’informa de la decisió de Bartomeu, el qual 

expressa que el partit sense públic va tenir molt impacte. La primera peça que obre la secció 

d’esports del dia 3 és la notícia sobre les declaracions de Bartomeu en relació a no permetre 

l’accés dels aficionats al Camp Nou. López Tovar, el qual escriu la crònica, no entra a 

discutir el paper de Bartomeu, sinó que construeix el relat mitjançant les paraules del 

president del Barça i destaca els arguments de Bartomeu per explicar la decisió del dia u 

d’octubre. La notícia és estrictament informativa, però amb els tocs de minsa opinió com 

poden ser les frases de “los primeros síntomas de grave excepcionalidad” i de “el president 

del Barcelona estuvo en conversaciones con la junta directiva, los ejecutivos y el vestuario 

para adoptar una respuesta simbólica a la violencia policial que se multiplicaba en las calles”.   

 

La notícia dels insults dels aficionats de la selecció espanyola cap a Piqué l’escriu el redactor 

Carlos Novo. El periodista no entra a valorar els posicionaments ideològics del central català 

però sí que posa de manifest que es permetés l’assistència als radicals que increpaven a 

Piqué. Alhora, la notícia inclou les declaracions del president en funcions del Consell 

Superior d’Esports, José Ramon Lete que expressa que no és partidari de barrejar esport i 

política i a més lloa l’actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. L’article d’opinió 

l’escriu Santi Nolla, director del Mundo Deportivo, el qual es mostra favorable a la decisió de 
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Bartomeu de tancar el Camp Nou. Els arguments de Nolla són semblants als que empra 

Bartomeu. Nolla creu que el soroll mediàtic que aixecaria un Camp Nou buit seria la millor 

manera per denunciar la violència policial, i a més considera que fou una “decisió 

pusil·lànime”, ja que segons el periodista preservava els valors de la història del club i el 

“seny” esportiu. Per tant, Santi Nolla contrasta amb la majoria d’articulistes i de redactors de 

La Vanguardia, ja que va expressar que Bartomeu va actuar correctament, tot i que escriu que 

no era un dia fàcil per prendre decisions i que es deixaria a molta gent descontenta.  

 

El cap de la secció d’esports i Sergi Pàmies són crítics amb el tancament del Camp Nou. 

Pàmies sí carrega contra Tebas i Bartomeu, mentres que Bautista Martínez ho contra Tebas i 

molt tímidament amb Bartomeu, només ho expressa quan especifica que el president va 

castigar la seva pròpia afició. En contraposició, La Vanguardia mostra el doble fil de l’opinió 

pública, i Santi Nolla surt a defensar l’altre argument, igual de vàlid que els demés.  

 

5.4 ARA 

 

Toni Padilla, cap de la secció d’esports del diari ARA, es mostra molt crític amb la Junta 

Directiva del Barça i la primera notícia d’esports del dia 2 d’octubre és una crítica ferotge al 

president del club blaugrana. La peça, tot i tenir una intenció informativa, acaba sent més 

opinativa que no pas informativa, ja que el titular és una mostra d’intencions de Padilla. El 

periodista titula amb “El dia que el Barça va deixar de ser més que un club”, perquè segons 

apunta Padilla, el club culé, o millor dit, el president, no va estar a l’alçada de les 

circumstàncies al no respectar “els valors” que representa el FC Barcelona. La decisió del 

màxim mandatari culé obre la secció i s'hi pot llegir el rebuig del cap de la secció d’esports 

del diari ARA. Per tant s’entén que la màxim autoritat d’esports del diari no li va agradar que 

Bartomeu tanqués el Camp Nou. En el primer paràgraf de la peça, Padilla opina sobre la 

decisió del president del Barça i deixa clar el què pensa: “ En un dia trist, el Camp Nou, 

aquell recinte esportiu que tants cops s’havia convertit en un temple de la ciutadania, va veure 

com la directiva del Barça no trobava ni la manera ni el coratge per no jugar contra el Las 

Palmas, en un dia en què tants aficionats i socis amb la seva samarreta rebien cops de porra”, 

apunta Padilla. La crònica també l’escriu Padilla però manté un estil narratiu basat en criteris 

futbolístics i no extraesportius. 
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Captura de pantalla 

 

A més, Padilla escriu la peça sobre les declaracions de Piqué i de Guardiola. Tots els diaris 

analitzats escriuen sobre Piqué, però el diari ARA és l’únic que recull les declaracions de 

Guardiola. La peça no agafa un to opinatiu, sinó que mitjançant les cites textuals de Piqué i 

Guardiola, el periodista elabora una notícia on inclou les veus més crítiques i desfavorables a 

jugar el partit del Barça. La notícia sobre les dimissions dels directius l’escriu Martí Molina, 

tot i que el periodista es manté neutral en la peça. El relat es construeix a través de les 

declaracions de Josep Maria Bartomeu i d'Ernesto Valverde, però Molina no valora si el 

president va fer bé de tancar el Camp Nou. 

 

Una de les poques veus que es mostran favorables a la decisió de Bartomeu és la d’Enric 

Jovè, el qual escriu la peça del dia 2 d’octubre en la qual manifesta que dóna suport al 

president del Barça. Jovè considera que el Barça va marcar un “gol” a la LaLiga, ja que amb 

el Camp Nou buit la gent es preguntaria del perquè d'aquesta situació i impactaria a 

l'audiència. A més, si s'hagués cancel·lat el partit hauria estat la lliga del referèndum, segons 

apunta Jovè. Per tant, l’autor recolza a Bartomeu. 
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Una altra notícia que no recullen els diaris de la mostra, a excepció de l'ARA, és la reacció de 

l’esport català al referèndum. El fet que el diari ARA sigui imprès i venut a la zona dels 

Països Catalans influeix que es volgués donar cobertura a les reaccions de l’esport català. 

Àlex Gozalbo escriu una peça sobre les declaracions de Gerard Esteva que expliquen que el 

president del Comitè Olímpic de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya està en contra que el Barça tanqués el Camp Nou i disputés un partit davant la 

situació de brutalitat policial que s’hi estava donant. La notícia no aporta l’opinió de Gozalbo 

i es manté neutral, però inclou les declaracions d’esportistes i d’entitats esportives com ara 

Jordi Sans, exjugador de waterpolo, o el comunicat de la UE Olot que carregaran contra 

l’actuació de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. 

 

El dia 3 d’octubre el diari ARA es va sumar a la vaga general i no va fer edició, però el dia 4 

d’octubre sí se’n va fer. Natàlia Arroyo i Àlex Gozalbo van ser els autors de les dues peces 

del dia 4. Arroyo va escriure sobre Piqué i l’entrenament de la selecció. En la notícia, la 

periodista inclou declaracions de futbolistes, directius i exjugadors per guiar al lector a 

entendre la complexitat de l’assumpte. Arroyo inclou les declaracions de futbolistes que 

donen suport a Piqué com ara Thiago Alcántara, Álvaro Odriozola o el propi Julen Lopetegui 

(seleccionador nacional d’Espanya). En contraposició, a la peça hi ha les veus de Miguel 

Torres, jugador del Màlaga, i de Juan Luis Larrea, president en funcions del Consell Superior 

d’Esports. Torres considera que ell no jugaria amb la selecció si no se sentís 100% espanyol, 

mentre que Larrea explica que l’ambient a la Roja no està enrarit. A més, Arroyo reflecteix a 

la perfecció els exemples d'exfutbolistes que van jugar amb la selecció, Marcos Senna i 

Donato, per fer saber al lector que hi hagut casos de jugadors que no havien nascut a Espanya 

o que potser no tenien un cent per cent de sentiment d’espanyolitat, però van mostrar un gran 

compromís amb l'absoluta. Natàlia Arroyo redacta molt bé la seva peça, perquè inclou les 

diferents realitats de l’ambient de la selecció: alguns aficionats que no volen a Piqué, 

companys de la selecció que el recolzen, futbolistes que dubten del seu compromís, i els 

casos d'exfutbolistes que potser no van sentir del tot el sentiment patriòtic espanyol.  Gozalbo 

inclou les declaracions de Hristo Stóitxkov en una peça on també el periodista escriu sobre el 

posicionament del RCD Espanyol respecte al referèndum. No obstant això, la notícia explica 

que el exjugador búlgar critica durament a la que fou la vicepresidenta del Govern espanyol, 

Soraya Sáenz de Santamaría.  
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En conclusió, Toni Padilla és el periodista més crític del diari ARA en relació als fets de l’1 

d’octubre i carrega molt durament contra Bartomeu. Per altra banda, l’ARA també compta 

amb l’opinió d’Enric Jovè que és la contraposició de l’opinió de Padilla, ja que Jovè sí 

recolza a Bartomeu.  A més, el diari fa molt bé en incloure les declaracions d'agents externs a 

Piqué com Juan Luis Larrea i Miguel Torres per explicar que hi ha altres sensibilitats a la del 

central culé. 
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6. CONCLUSIONS 

 

La política afecta a tota la societat i gairebé cap sector és immune als seus efectes. El món de 

l'esport no és cap excepció, encara que hi hagi un determinat col·lectiu de persones que pensi 

que no s'ha de barrejar. Tal com afirmen els autors Carles Feixa, Xavier Medina, Víctor 

Alonso i Xavier Pujades, que van escriure l'article 'Deporte i política, un binomio 

inseperable', la divisió d'esport i política no és possible19. Els diferents autors ho il·lustren 

amb els seus estudis que demostren que la política forma part de l'esport.   

 

En aquesta investigació sobre la cobertura informativa del Barça-Las Palmas es ratifica la tesi 

dels diferents autors. Un referèndum d'autodeterminació i en extensió, les múltiples 

agressions als votants van ser el motiu pel qual molts periodistes dels diaris de la mostra 

mostressin el seu rebuig a jugar el matx entre el Barça i l'equi canari, perquè tal com diu 

Besa, Padilla, Bautista Martínez o Pàmies, entre d'altres, hi havia coses més importants que 

un partit de futbol. A més, als jugadors també els afecten les decisions polítiques, i això es 

demostra en el cas de Piqué, el qual va manifestar que ell era partidari de no jugar el partit i 

que haver-lo de disputar a porta tancada no va ser una situació còmode.  

 

Un exemple clar del binomi entre política i esport es troba en les diferents peces 

periodístiques que es van publicar als diferents diaris, ja que la majoria contenen grans dosis 

de política. Al cap i a la fi, hi ha moments en què les situacions socials com ara eleccions 

generals, guerres, manifestacions o injustícies acaben afectant al món de l'esport i els 

periodistes esportius es veuen en l'obligació d'haver de parlar tan d'esports com de política. 

 

Una altra conclusió que s'extreu de llur investigació és que els diaris que són més propers a 

l'esquerra política tenen més empatia respecte a la situació que viu Catalunya i al dret a 

decidir del poble català. En contraposició, els diaris que són més propers als valors de la 

Constitució espanyola són més contundents cap al referèndum i cap a la presa de decisions de 

Bartomeu. En aquest cas, cal mencionar l'ABC com el diari que vincula el Barça amb 

l'independentisme. La Vanguardia, El País i el diari ARA no ho vinculen ni tampoc carreguen 

contra el president del FC Barcelona com un presumpte instigador de cap causa secessionista.  

 
 

19 La informació sobre esport i política ha estat extreta del portal web La Vanguardia, recuperat el 8 
d'abril de 2020 
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El diari ARA i El País compten amb dos caps de secció d’esports que coincideixen en la 

crítica a Bartomeu per, segons consideren ambdós periodistes, haver traït els valors 

blaugranes i haver deixat en mal lloc a la institució culé. Per altra banda, el cap de la secció 

d’esports de La Vanguardia carrega més contra Tebas per no haver volgut suspendre el partit 

i alhora critica tímidament a Bartomeu. En canvi, alguns periodistes de l'ABC fan un anàlisi 

ben diferent. Salvador Sostres creu que el Barça és cínic i covard respecte al tancament del 

Camp Nou, ja que considera que el club blaugrana ha estat un aliat de l’independentisme des 

de fa anys. El diari del grup Vocento es mostra crític amb la relació del Barça amb 

l’independentisme a través de les paraules de Salvador Sostres i d’Enrique Yunta. Tot i que, 

Sergi Font es manté neutral, no ho fan pas ni Sostres ni Yunta, els quals veuen amb mals ulls 

que el Barça tingui relació amb el procés català, segons expliquen els periodistes. Per tant, no 

els convenç la decisió de Bartomeu de no deixar que els aficionats poguessin veure el partit al 

Camp Nou perquè consideren, segons les paraules de Sostres, que és una decisió covard i 

cínica. A més, Yunta carrega contra Piqué per parlar de política i que, segons diu el 

periodista, provoca un mal ambient a la selecció. L'excepió de la neutralitat política dins les 

peces de l'ABC és Sergi Font, però sí que pensa que Bartomeu ha perdut crèdit degut a les 

múltiples controversies dels últims anys i que ha rebut reprovacions pels temes polítics. 

 

A través de les paraules de Toni Padilla, l'ARA és el mitjà que més durament carrega contra 

Bartomeu. El cap de secció d'esports de l'ARA és molt contundent amb el president del 

Barça, i és qui més opinió explícita incorpora a les seves peces. El periodista sabadellenc 

expressa la seva pròpia opinió per explicar que Bartomeu no va fer-ho gens bé i que no 

s’hauria d’haver jugat el partit. En canvi, un col·laborador del diari, com és l’Enric Jovè sí 

que defensa a Bartomeu, però la màxima autoritat d’esports de l’ARA, Toni Padilla, no ho fa. 

 

En línies generals, La Vanguardia fa un tractament heterogeni, ja que dos dels articulistes que 

escriuen entre els dies 2 i 3 d’octubre critiquen el partit a porta tancada. Bautista Martínez ho 

fa contra Tebas i subtilment contra Bartomeu, mentres que Pàmies ho fa contra el president 

de LaLiga i contra el president del Barça. Per altra banda, Santi Nolla, director de Mundo 

Deportivo i col·laborador de La Vanguardia recolza a Bartomeu. Per tant, el diari del grup 

Godó incorpora diferents veus, les quals algunes expliquen que Bartomeu no hauria d’haver 

permès que se jugués el partit, però també s’incorpora les altres veus que expliquen que el 

president del Barça va fer bé.  
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Ramón Besa, cap de la secció d’esports de El País, és contundent amb Bartomeu i l’acusa de 

contradir-se i de no saber gestionar correctament el FC Barcelona. Per tant, Besa que és tota 

una institució en el periodisme, carrega contra el president del Barça en el seu article d’opinió 

del dia 3 d’octubre. Cert és que Besa també dóna la seva opinió explícita en els seus articles i, 

tot i que treballa pel diari El País, no té cap mena de problema en sortir a defensar als 

centenars de ferits. Per altra banda, els demés articulistes no mostren la seva opinió explícita 

en les seves peces.  

 

El País i el diari ARA mostren les dues sensibilitat envers el tema de Piqué i del sentiment 

espanyol dins la selecció. Natàlia Arroyo i Diego Torres aporten diferents declaracions, 

algunes a favor de Piqué i d’altres en contra, per mostrar que hi ha gent que veu que per jugar 

a la selecció cal tenir un compromís patriòtic i d’altres que no cal. Sorprèn que en els quatre 

diari analitzats no hi hagi ni un sol editorial d’esports en el tema de Bartomeu o de Piqué, 

però sí que hi ha articles d’opinió sobre aquests assumptes. Besa, Padilla, Sostres, Bautista 

Martínez i Font són els responsables d’opinar sobre Bartomeu. 

 

La Vanguardia i el diari ARA aporten un total de nou peces entre els 2, 3 i 4 d'octubre. Tots 

diaris informen correctament sobre els fets però El País, juntament amb l'ARA, serien els dos 

diaris que ofereixen la informació més completa sobre  els successos d'aquells dies. Es pot dir 

que aquests dos diaris informen de les dues realitats que hi ha a Espanya, els qui volen que 

Piqué jugui amb la selecció i els qui no. Per altra banda, en els respectius articles d'opinió, 

són els caps de secció qui agafen el protagonisme per escriure sobre el tema i aporten 

arguments molt sòlids per defensar les seves tesis. 

 

A tot això, no hi ha cap periodista que es posicioni a favor de la independència de Catalunya i 

els que defensen la suspensió del partit ho fan per defensar la situació d'injustícia que estava 

vivint el poble català.  

 

"Aunque una competición deportiva de cualquier tipo no tenga porque estar relacionada 

directamente con política, las personas, las instituciones y los clubes acostumbran a estarlo, 

por lo tanto lo más normal es que el deporte se tiña de política", explica Xavier Medina en 

l'article de La Vanguardia. Per tant, s'hauria de deixar de concebre que la política no formi 

part de l'esport, perquè són dos elements indivisibles.  
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8. ANNEXOS 
 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Silencio y victoria en el Camp Nou 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Salvador Sostres 

•Gènere: Crònica 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: En contra 

•Arguments: Sostres creu que Bartomeu va ser covard per no acceptar totes les 

conseqüències de no jugar el partit, és a dir, l'autor de la peça considera que el 

president del Barça es va quedar a mitges en la decisió de preservar la dignitat del FC 

Barcelona. A tot això, Sostres ataca a l'equip blaugrana per deixar que les estelades 

siguin presents al Camp Nou i perquè el club culé, segons considera Sostres, va titllar 

d'atac cap a Catalunya i al Barça l'acusació de frau fiscal de Messi. Sostres es mostra 

molt crític amb la directiva del Barça, sobretot perquè aquesta recolza 

l'independentisme. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu explícitament, però 

s'entén que en contra pels atacs de Sostres a la vinculació Barça amb 

l'independentisme. 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: El referéndum fractura el Barça 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Sergi Font 

•Gènere: Opinió camuflat d'informació  

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu, però 

menciona el tema de la pèrdua de punts i que els Mossos garantien la seguretat per 

disputar el partit sense problemes. 
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•Arguments: A partir de cites i de paraules d'alguns jugadors i exdirectius com Laporta 

s'explica el relat. No obstant això, dóna importància al fet que LaLiga obligui al Barça 

a jugar el partit perquè no veu que la celebració del referèndum sigui un fet 

excepcional i a més, des dels Mossos d'Esquadra es diu que es pot jugar sense 

problemes, tot i que apareix un breu a la notícia on s'explica que la Grada d'Animació 

pretenia saltar al terreny de joc en senyal de protesta.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho explica però Sergi Font 

diu que el referèndum és secessionista. 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: Bartomeu, entre la espada y la pared 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Sergi Font 

•Gènere: Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu, però 

presumiblement en contra 

•Arguments: Font creu que Bartomeu va perjudicar la seva pròpia imatge per haver jugat 

el partit a porta tancada. Això ho justifica amb la dimissió de dos membres de la Junta 

directiva que van decidir plegar del Barça per haver jugat el partit en comptes de 

haver-lo suspès.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: "Ir a la selección no es una cuestión de patriotismo" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Sergi Font 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu però 

menciona que Piqué no volia jugar el partit. 



50 
 

•Arguments: La cita textual de Piqué sobre la decisió de jugar a porta tancada que 

explica que ell no volia jugar el matx però que es va adaptar al que volia la majoria de 

jugadors. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: Piqué echa más leña al fuego de la selección  

•Secció:  Esports 

•Autor de la peça: Enrique Yunta 

•Gènere: Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu, però 

Yunta carrega contra Piqué 

•Arguments: Piqué com a culpable del suposat "mal ambient" a la selecció 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ABC 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: Piqué echa más leña al fuego de la selección  

•Secció:  Esports 

•Autor de la peça: Enrique Yunta 

•Gènere: Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu, però 

Yunta carrega contra Piqué 

•Arguments: Piqué com a culpable del suposat "mal ambient" a la selecció 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 
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FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "Les claus" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Natàlia Arroyo 

•Gènere:  Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: Són apunts futbolístics.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 04/10/2017 

•Títol: "La ressaca de l'1-O eleva la tensió de Piqué amb Espanya" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Natàlia Arroyo 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es menciona 

•Arguments: El relat es construeix mitjançant les declaracions de diferents protagonistes 

com Lopetegui, Koke, Thiago Alcántara, Miguel Torres o Juan Luis Larrea, els quals 

parlen sobre la rebuda de Piqué i l'hostilitat amb què es rep al jugador català. A més, 

la notícia incorpora els casos de Donato i Marcos Senna per ajudar a entendre al lector 

que es compatible competir al màxim nivell amb la selecció espanyola i alhora no 

sentir-se al 100% espanyol. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "El món de l'esport també plora" 

•Secció: Esports  
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•Autor de la peça: Àlex Gozalbo 

•Gènere:  Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

explícitament  

•Arguments: Gozalbo empra les declaracions de Gerard Esteva, president del Comitè 

Olímpic de Catalunya (COC) i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 

(UFEC), el qual està absolutament en contra de la decisió del Barça de jugar el partit, 

per donar força a l'opinió que no s'hauria d'haver jugat el matx. El periodista posa en 

boca dels demés per deixar anar la seva opinió amagada en el text.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 04/10/17 

•Títol: "Del seny de l'Espanyol a la rauxa de Stóitxkov" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Àlex Gozalbo 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 

•Arguments: S'aprofiten les declaracions de l'exjugador búlgar, el qual critica durament 

a Soraya Sáenz de Santamaria i la titlla de franquista. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "Futbol no és futbol" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Enric Jovè 

•Gènere:  Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: A favor 

•Arguments: Jovè considera que el Barça va marcar "un  gol" a la LaLiga, ja que amb el 

Camp Nou buit la gent es preguntarà del perquè d'aquesta situació i impactarà a 
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l'audiència. A més, si s'hagués cancel·lat el partit hauria estat la lliga del referèndum, 

segons apunta Jovè. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "El partit a porta tancada sacseja la junta i provoca dues dimissions" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Martí Molina 

•Gènere:  Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: El relat de les dimissions es construeix mitjançant les paraules de Bartomeu 

i de Valverde, però Molina no especifica si ell era partidari o no de suspendre el partit.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "El dia que el Barça va deixar de ser més que un club" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Toni Padilla 

•Gènere: Informatiu/Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: En contra 

•Arguments: Segons Padilla es traeix l'eslògan de "més que un club", ja que considera 

que el Barça no va estar a l'alçada del moment en què requeria suspendre el partit per 

la gravetat dels successos. A més, critica la gestió de Bartomeu per no tenir la valentia 

de suspendre el partit. En l'article, Padilla és molt crític amb la decisió de Bartomeu 

perquè pensa que no va ser fidel a la política que el Barça ha d'estar al costat de la 

situació social i política de Catalunya. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
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•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "Una bona segona part permet al Barça derrotar el Las Palmas i mantenir el ple de 

victòries a la lliga" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Toni Padilla 

•Gènere:  Crònica 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: No hi ha 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: ARA 

•Data: 02/10/17 

•Títol: "El partit més difícil de Piqué, el futbolista amb veu pròpia" 

•Secció: Esports  

•Autor de la peça: Toni Padilla 

•Gènere:  Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: A través de les declaracions de Piqué i de Guardiola, la peça agafa un to on 

es pot interpretar que no s'hauria d'haver jugat el partit sense haver de donar l'opinió 

explícita del periodista 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: El Barça silencia el Camp Nou 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Ramon Besa 

•Gènere: Crònica 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: En contra 
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•Arguments: Considera que la Junta no va suspendre el partit per por a les represàlies 

administratives del reglament de la LFP, i per tant no van estar a l'alçada del què 

representa el "Més que un Club". 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 03/10/17 

•Títol: Un presidente funambulista 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Ramon Besa 

•Gènere: Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: En contra 

•Arguments: Besa considera que Bartomeu no va estar a l'alçada de les expectatives pel 

seu compromís amb la situació de Catalunya, i alhora creu que es contradictori que es 

jugués el partit quan la Junta havia decidit que no es disputés el matx, però va haver 

de recular per les diferents pressions (jugadors, Mossos i La Liga). 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: El Barça juega sin público en protesta por el cierre de colegios  

•Secció: Política 

•Autor de la peça: Nadia Tronchoni 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 

•Arguments: Agafa força l'informe dels Mossos d'Esquadra, el qual explica que hi ha la 

suficient seguretat per jugar el partit. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 
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•Data: 03/10/17 

•Títol: El vestuario azulgrana prefirió jugar el partido 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Jordi Quixano 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 

•Arguments: el gruix de la majoria de jugadors de la plantilla que volien jugar el partit és 

clau en la peça 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 03/10/17 

•Títol: Repudio multitudinario a Piqué 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Diego Torres 

•Gènere: Informatiu/crònica 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 

•Arguments: Piqué enfada als aficionats de la selecció espanyola i el consideren 

secessionista, sobretot arran de les últimes declaracions a zona mixta del dia 1 

d'octubre, tot i que el jugador català mai ha expressat ser independentista. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es menciona 

explícitament. 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 03/10/17 

•Títol: "Él se moja en algo que nos afecta a todos" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Diego Torres 

•Gènere: Opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 
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•Arguments: Un futbolista català sempre rep amb satisfacció i alegria la trucada de la 

selecció i espanyola i ho reflecteix amb el relat de Gerard López que explica que va 

dir-li a Carles Aleñà que anava convocat amb la sub-21. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

 
FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: "Si soy un problema, puedo dejar la selección" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Nadia Tronchoni 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu 

•Arguments: No hi ha 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: El País 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: Bartomeu asume la crisis del Barça 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Nadia Tronchoni 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es diu 

•Arguments: Tronchoni "posa sobre la taula" tots els arguments perquè es jugués el 

partit (informe dels Mossos, les pressions de la LaLiga, la plantilla del Barça). 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Pena máxima en el Estadi 
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•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Juan Bautista Martínez 

•Gènere: Informatiu amb opinió (híbrid) 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu però 

introdueix elements que posen de manifest el fet de jugar-se amb els incidents del 

referèndum. 

•Arguments: L'autor de la peça cita les paraules de Bartomeu on manifesta la situació 

extraordinària que està vivint el poble català, per tant es pot entendre que Bautista no 

entenia del tot el perquè es jugava el partit. D'altra banda, també es menciona la 

possibilitat de la pèrdua de punts si el Barça hagués suspés el partit i que els Mossos i 

la Guàrdia Urbana no temien per la seguretat del matx. Com també "culpa" a la 

LaLiga per no voler suspendre el partit tot i la celebració del referèndum.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: "Sin papel, hay que jugar" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Santi Nolla  

•Gènere: Opinió  

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: A favor 

•Arguments: Utilitza l'argument de jugar el partit a porta tancada per cridar més 

l'atenció. Alhora, ajudava als jugadors a què no es poguessin sentir molestos per 

perdre punts.  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: Piqué, recibido con insultos  

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Carlos Novo 
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•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu 

•Arguments: No hi ha 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu, però s'afegeixen 

les declaracions de José Ramon Lete que es posiciona a favor de l'actuació de la 

Guàrdia Civil i de la Policia Nacional durant l'1 d'octubre. 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Crisis en la directiva 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Joan Josep Pallàs 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: Tot el que diu la peça surt per cites i informació de la Junta Directiva 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Patriotismo autodestructivo 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Sergi Pàmies 

•Gènere: Columna d'opinió 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: En contra 

•Arguments: Creu que és una falta de respecte cap als votants ferits del referèndum, cap 

als assistents de l'estadi  

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 
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•Data: 03/10/2017 

•Títol: Bartomeu dice que el partido sin público tuvo aún más impacto 

•Secció: Portada 

•Autor de la peça: La Vanguardia 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu 

•Arguments: No hi ha 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Piqué rompe a llorar 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Redacció 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu però sí 

s'empre les cites de Piqué per recolzar a tots aquells que pensen com ell i que 

pensaven que el partit no s'hauria d'haver jugat 

•Arguments: Les cites sobre Rajoy i Espanya, les frases sobre que molta gent no ha 

pogut votar i la frase de què ell era partidari de no jugar el partit 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: "Pagamos justos por pecadores" dice la afición 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Redacció 

•Gènere: Informatiu 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No es menciona 
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•Arguments: Hi ha cites d'aficionats que es queixen sobre el tancament del Camp Nou 

però d'altres que creuen que no s'ha de jugar 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No es menciona 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 03/10/2017 

•Títol: "La decisión no fue fácil" 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Antoni López Tovar 

•Gènere: Informatiu  

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho diu,  

•Arguments: El paràgraf que diu: "Los Mossos garantizaron en todo momento que no 

había ningún motivo de seguridad que impidiera jugar". 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 

FITXA METODOLOGIA PREMSA 
 

•Diari: La Vanguardia 

•Data: 02/10/2017 

•Títol: Tres tristes puntos 

•Secció: Esports 

•Autor de la peça: Antoni López Tovar 

•Gènere: Crònica 

•Posicionament sobre la decisió de jugar el partit a porta tancada: No ho menciona 

•Arguments: La frase de "el partido no era noticia" fa indicar que el referèndum havia 

passat a primera pàgina més enllà dels esdeveniments esportius de la jornada del 

diumenge 1 d'octubre. 

•Posicionament respecte a la independència Catalunya: No ho diu 
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