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Resum: 

La vehiculació del nacionalisme a través de la representació mediàtica de l’esport és un 

fenomen constatat en la sociologia. Els campionats internacionals esdevenen aparadors d’un 

món dividit en nacions, en què els esportistes esdevenen estendards del seu país i en què les 

emocions desfermades connecten als seus compatriotes amb la competició. En aquest treball, 

analitzem la cobertura de nou diaris espanyols de les set medalles d’or guanyades per esportistes 

espanyols als Jocs de Rio per tal de identificar-hi la possible presència d’un discurs nacionalista 

i les variables discursives que el configuren. A partir d’un sistema de codificació exhaustiu, 

hem pogut detectar i desglossar aquest relat en tres línies: la lògica nacional, la construcció de 

la diferència i la dramatització de l’esport.  

Abstract: 

The conveying of nationalism through sports mediation is a phenomenon vastly observed in 

sociology. International championships become a showcase for a world divided into nations, in 

which athletes become the standard-bearer for their country and in which unbridled emotions 

connect their compatriots with the competition. In this paper, we analyze the coverage of nine 

Spanish newspapers of the seven gold medals won by Spanish athletes at the Rio Games in 

order to spot the possible presence of nationalist discourse and the discursive variables that 

make it up. By using an exhaustive coding system, we were able to detect and break down this 

story into three lines: national logic, the construction of difference, and the dramatization of 

sport. 

Paraules clau: esport, mitjans de comunicació, nacionalisme, Jocs Olímpics, identitat. 
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Introducció  

Els Jocs Olímpics són un fenomen de masses, tal com testimonien les seves audiències, les 

implicacions del qual van molt més enllà de l’esport en sí. Amb totes les càmeres apuntant-hi, 

aquest esdeveniment quadriennal escenifica la lògica d’un món dividit en nacions. Tots els seus 

protocols cerimonials, de fet, orquestren un desplegament de simbologia nacional, que comença 

en la desfilada de banderes inaugural i se sublima quan els medallistes emocionats fan escoltar 

al món l’himne del seu país. La medalla descansa sobre el pit d’un esportista individual, però 

darrere ell hi ha molts compatriotes que també la senten una mica seva. En definitiva, els Jocs 

Olímpics són un dels exemples més visibles de com l’esport pot constituir un vehicle identitari, 

en què es construeix un ‘nosaltres’ en torn a uns jugadors en qui es depositen les emocions 

col·lectives.  

‘Si un ciutadà de la pàtria corre més ràpid o salta més lluny que els estrangers, sento plaer. 

Perquè, no ho sé’ (Billig, 1995: 175) 

Per què ens sentim part d’una comunitat de la que no en coneixem a la immensa majoria de 

membres? Per què veure un esportista del nostre país participar en una competició internacional 

ens implica emocionalment? Aquests ‘perquès’ entranyen molts processos cognitius i 

sociològics poc perceptibles però patents en la vida dels ciutadans. La present recerca se 

centrarà en explicar el paper que hi juguen els mitjans de comunicació, un actor clau a l’hora 

de construir i omplir de significat la comunitat imaginada que és la nació (Anderson, 1983) en 

un context especialment propici com són uns Jocs Olímpics. Concretament, estudiarem el cas 

de la premsa espanyola per dilucidar si les victòries olímpiques es comuniquen des d’una òptica 

nacionalista.   

Es tracta d’una recerca en la línia del gran volum de literatura científica que s’interessa per com 

se segueix reproduint el nacionalisme en els mitjans, en una època en que aquest ja no és central 

en el relat polític dels països occidentals i en què les seves manifestacions no són tan 

exacerbades. Tal com asseveren Pérez Mohorte (2013) o Sanz Hoya (2012), l’exaltació 

patriòtica per raons esportives als mitjans era molt més explícita en el període franquista. Per 

això, resulta interessant esbrinar quin és el discurs en clau nacionalista que fa actualment la 

premsa espanyola amb motiu dels èxits olímpics, aconseguits en disciplines que no figuren 

entre les més populars del país, com ara el piragüisme o l’atletisme.  
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Així doncs, la pregunta de recerca que vertebra aquest treball és: 

Hi ha un discurs nacionalista en la cobertura de la premsa espanyola de les victòries 

espanyoles als Jocs Olímpics de Rio de 2016? A través de quines estratègies verbals 

s’articula? 

La hipòtesis principal, de la que en l’apartat metodològic se’n detallaran les subhipòtesis, és:  

H – La premsa espanyola construeix un discurs nacionalista homogeneïtzador i emotiu en torn 

a la figura dels medallistes d’or espanyols en els Jocs Olímpics de Rio de 2016.   

Per a estudiar-ho, començarem amb un marc teòric en què posarem en context el paper de la 

informació esportiva en la construcció de la nació i intentarem esbrinar a través de quins 

mecanismes es concreta aquest discurs. El nacionalisme, com veurem, es pot transmetre a través 

del fons i de la forma d’una crònica esportiva, amb la lectura dels triomfs i les derrotes en clau 

nacional, la construcció de la diferència entre un nosaltres i un ells, la dramatització de la 

competició i d’altres tècniques discursives que s’han detectat en la literatura.  

Tot seguit, aplicarem els coneixements recollits en una anàlisi de contingut de diversos mitjans. 

La mostra estarà formada per una selecció de 160 peces interpretatives i d’opinió publicades 

amb motiu de les 7 victòries olímpiques d’esportistes espanyols durant els Jocs Olímpics de 

Rio de Janeiro 2016 a les principals capçaleres de premsa diària d’abast espanyol, tant esportiva 

com generalista. Concretament: Marca, El País, As, El Mundo, La Vanguardia, El Mundo 

Deportivo, ABC, Sport i La Razón, els més llegits l’any 2016 a Espanya (EGM, 2016). 

El mètode de recerca serà de caire mixt, qualitatiu i quantitatiu, i consistirà en una anàlisi de 

contingut, és a dir, una codificació sistemàtica i exhaustiva del contingut textual de les peces a 

partir d’unes categories de significat prèviament fixades. A partir dels resultats, presentats en 

forma de freqüències, es pretén inferir si existeix un discurs nacionalista en la premsa i, en cas 

afirmatiu, a partir de quins recursos textuals s’articula.  

Si la comunicació de la nació és un procés amb emissors i receptors, cal assenyalar que ens 

fixarem fonamentalment en els primers, ja que per estudiar la recepció de tals missatges fan 

falta eines demoscòpiques o qualitatives de les quals no disposem. 
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Marc teòric 
 
La nació com a constructe quotidià 
 
L’elusiu concepte de nació constitueix una de les arenes clàssiques de discussió teòrica en 

ciències socials. En aquesta recerca adoptarem el punt de vista social-constructivista de teòrics 

com Anderson (1983), que parlava de nacions com a comunitats imaginades,  Hobsbawm i la 

seva idea de invenció de la tradició (1983), o Calhoun i la idea de formació discursiva de la 

identitat (1998). La nació, doncs, no és concep com una realitat pre-social i invariable, sinó com 

un artefacte cultural, que existeix en la mesura que les persones se’n senten part i que és objecte 

d’un permanent procés de construcció (Skey, 2018).  

 

Molts estudiosos s’afanyen a refutar la idea que la nació sigui una cosa obsoleta o morta (Skey, 

2018, Carrión 2015), un mer arcaisme en el món globalitzat d’avui. Al contrari, la nació segueix 

ben viva com a referent identitari en l’imaginari col·lectiu, gràcies a processos més subtils però 

continus. Aquí entra en joc el concepte de Michael Billig de ‘nacionalisme banal’(1995), teoria 

fonamental per entendre la relació de nacionalisme amb fenòmens tan profans com l’esport. La 

seva obra explica que la nació es naturalitza i es dona per descomptada a partir de la seva 

reproducció en la vida diària dels ciutadans. Micropràctiques quotidianes, des de la bandera a 

la porta de l’escola als discursos polítics i mediàtics (Billig, 1995) conformen el sentiment de 

pertinença dels ciutadans. D’aquesta manera, l’estat-nació esdevé sentit comú (Bishop i 

Jaworski, 2003) i el marc universal dominant per interpretar el món (Billig, 1995), tal com 

palesen els Jocs Olímpics. La nació, doncs, ja no es proclama als quatre vents, però segueix ben 

candent en segon pla: “l’oblit de la ficció original, lluny de debilitar-la, la reforça” (Lizcano 

1999 a Carrión 2015). 

 

Ara bé, si la nació és un constructe al qual estem exposats constantment, cal que aquesta s’ompli 

en algun moment de significat. El ciutadà se sap part d’una nació perquè se li recorda cada dia, 

com diu Billig, però a més, cal que se li proporcionin motius per mantenir-se fidel en aquesta 

adhesió: “les identitats es forgen a partir d’experiències, compartides, memòries i mites” escriu 

Smith (1992). En aquesta línia, Poulton (2004) parla dels “processos subtils de socialització” i 

les pràctiques discursives a través dels quals adquirim “el constructe de la identitat del 

nosaltres”, creant vincles afectius col·lectius que omplen de significat la nació i creen un 

habitus, en termes de Bourdieu.  
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És en aquest sentit que els mitjans apareixen com a actors clau en la formació de la identitat 

nacional, a partir de la creació de imatges, històries i símbols (Poulton, 2004), recursos i 

retòriques sovint imperceptibles que perpetuen la idea de nació (Carrión, 2015). Carrión 

demostra precisament aquesta pràctica mediàtica a partir de “l’orgull del compatriota”, un 

motiu habitual en la premsa espanyola per enaltir en clau nacionalista les gestes (artístiques, 

esportives, econòmiques) de ciutadans espanyols a l’exterior.  Aquesta mena de mites 

cohesionen la societat en torn a un ‘nosaltres’: els nacionalistes són tant els que protagonitzen 

tals fites com els que ho consumeixen diàriament.  

 

Per últim, tal com assenyala Ismer (2011) resta una pregunta per respondre: com passen les 

nacions “de la ment al cor”, de ser una idea a un sentiment? En aquest procés discursiu de 

construcció nacional cal fer èmfasi, doncs, en el paper de les emocions. Tal com escriu Ismer 

(2011), per tal de ser efectiva socialment, la comunitat imaginada ha de ser acceptada a partir 

de l’experiència emocional de ser-ne membre. Skey (2008) parla de nacionalisme ‘eufòric’: 

esdeveniments per celebrar la comunitat nacional que fan tangible la solidaritat nebulosa del 

nacionalisme banal. Ismer (2011) subratlla la importància d’aquests rituals, retransmesos pels 

mitjans de comunicació, i recorda les idees de Durkheim (1915) sobre la religió i els estats de 

efervescència col·lectiva, crucials de cara al desenvolupament de identificació i cohesió grupal.  

 

En resum, hem traçat una idea de nacionalisme com a un procés discursiu en què la idea de 

nació es transmet a la ciutadania a través de símbols quotidians, es farceix d’una mitologia 

comuna a tots els compatriotes i es vehicula per mitjà de les emocions. Aquesta definició ens 

permet arribar al següent estadi d’aquest marc teòric: com l’esport constitueix un pilar 

socialitzador del nacionalisme gràcies a la seva cobertura en els mitjans de masses.  

 

Un ritual nacionalista mediatitzat 
 
A través de la cobertura esportiva, els mitjans ajuden a despertar i reforçar identificacions 

latents (Skey, 2018). La bandera, com dèiem, s’omple de significat: de records col·lectius de 

medalles i triomfs èpics. El periodisme esportiu construeix identificació nacional, especialment 

en el context de grans competicions internacionals tal com demostren múltiples estudis de cas 

com els de Poultron (2004), Tervo (2002) o Billings et al. (2013). Aquest últim relaciona 

positivament les hores de visionat de Jocs Olímpics amb el sentiment nacionalista dels 

teleespectadors. Però són sobretot les victòries les que desperten erupcions d’orgull patriòtic 
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(Van Hilvoorde et Al., 2012), encara que a llarg termini la identificació nacional es mantingui 

estable. De totes maneres, aquest treball no se centrarà tant en la recepció i descodificació dels 

discursos per part del públic sinó en la seva emissió: el grau de presència del nacionalisme en 

la narrativa mediàtica esportiva i la seva construcció semiòtica.  

 

Les cròniques esportives sobre competicions de seleccions sovint tendeixen a un xovinisme en 

què l’equip nacional personifica el caràcter dels seus compatriotes (Triviño, 2012), els 

esportistes encarnen la nació (Rider i Lewellyn, 2015).  La confrontació esportiva esdevé una 

mena de “guerra ritualitzada” (Elias, 1996, a Poulton, 2004), ‘a war minus the shooting’ en 

paraules de George Orwell (1945), i les victòries es llegeixen com a testimoniança de la força 

d’un país (Rider i Lewellyn, 2015). Un dels seus exemples més clars d’això, tal com evidencia 

el gran volum de recerca al seu respecte, és la Copa Mundial de Futbol. González Ramallal 

(2008), per exemple, conclou que la mediatització de les cites mundialistes a la premsa 

espanyola contribueix a “reforçar l’univers simbòlic i identitari de la nació de referència”, a 

través d’uns relats que se sustenten en quatre pilars informatius: la nació, el seleccionador, el 

jugador-líder i l’afició. Així doncs, a Espanya, la informació futbolística juga constantment la 

carta de la identitat (Crolley and Hand 2002 a Poulton 2004). Pérez Mohorte (2013) també 

conclou que, tant en franquisme com en democràcia (encara que de manera més “elegant”), els 

mitjans espanyols van fer servir les victòries d’esportistes nacionals per “comunicar Espanya”, 

tot desenvolupant relats patriòtics. Els esportistes hi representaven un model identitari i de 

conducta per a tots els seus compatriotes.  Les virtuts dels esportistes s’extrapolen a la resta de 

ciutadans (Sanz Hoya, 2012) i en les cròniques hi proliferen els tòpics sobre el caràcter dels 

espanyols com ara la recurrent ‘furia española’, un terme que lligava l’estil de joc amb el 

temperament dels espanyols.   

 

A més, els Jocs Olímpics són també un cas evident d’esdeveniment esportiu que es desglossa 

mediàticament en clau nacional. És força il·lustratiu l’exemple del ‘medaller’, el recompte de 

medalles obtingudes per cada país, que el Comitè Olímpic Internacional no publica oficialment, 

però que apareix sempre en els mitjans durant les setmanes olímpiques. Rider i Lewellyn (2015) 

argumenten que el nacionalisme ha fet dels Jocs el que són avui i ha propulsat la seva popularitat 

i el seu poder comercial.  
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La narrativa de la identitat en l’esport 
 
Dins el ja particular llenguatge d’un periodisme esportiu que tendeix a l’infotainment (un híbrid 

entre informació i entreteniment), les competicions esportives internacionals són objecte d’un 

tipus de discurs força idiosincràtic. Aquestes es representen mediàticament com a competicions 

entre “nosaltres” i “ells” (Poulton, 2004), amb diferenciació constant entre in-groups (la nació) 

i out-groups (la resta de nacions). La denominada ‘construcció de la diferència’ és la base de 

l’anàlisi de contingut mediàtic de Altvater (2011), en tant que constitueix una eina narrativa 

bàsica per fomentar la lleialtat del lector a la nació i, de retruc, al propi mitjà (Eide 2011 a 

Altvater 2011). La identitat pròpia és inherentment relacional (Billings et al., 2016) i va de la 

mà de l’alteritat: “el discurs sobre els altres sempre conté elements d’auto-comprensió” 

(Altvater, 2011).  

 

En les cròniques esportives, doncs, se subratllen les similituds dins la nació pròpia i s’accentuen 

les diferències entre nacions (Altvater, 2011). Per fer-ho, els mitjans se serveixen tot sovint 

d’estereotips que tipifiquen el rival i l’esportista patri (Hall 1991 a Altvater 2011). És notori 

també l’ús de la primera o la tercera persona: a través dels pronoms ‘nosaltres’ i ‘ells’ es 

construeix l’exclusivitat i la distinció entre grups, en una metonímia que vincula equip de futbol 

i nació i fa que el lector se’n senti membre (Bishop i Jaworski, 2003). Amb l’exemple del 

sintagma ‘our boys’, aquests autors parlen de la recurrent retòrica militaritzada en les cròniques 

esportives, que transmeten la idea que l’equip està en “una missió per protegir la nació dels seus 

enemics” (ibid; Dixon 2000 a Triviño 2012).  González-Ramallal (2008) fa èmfasi en el “joc 

emocional” de la premsa, que busca “involucrar al lector en la competició” i presentar “herois 

nacionals” davant els antagonistes estrangers. L’ús recurrent del nom del país i les seves 

declinacions també reforça la noció de l’in-group (Eide 2011 a Altvater 2011).  

 

A més, aquests discursos sovint s’acompanyen de referències a episodis històrics nacionals o 

personatges reconeguts, juntament amb elements que confereixen dramatisme a l’esdeveniment 

esportiu (Crowford 2004 a Altvater 2011). Es tracta d’elements visibles des del primer nivell 

de lectura, és a dir a la foto i els titulars (Stocker 2009 a Altvater 2011). El titular és de fet, el 

primer indicador del possible biaix del periodista (van Dijk 1999 a Altvater 2011). Altres eines 

textuals que reforcen la construcció de la identitat pròpia són el llenguatge metafòric, hiperbòlic 

i emocional (Stocker 2009 a Altvater 2011) o la inflexió d’adjectius com a comparatius i 

superlatius (Altvater, 2011) 
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Per últim, cal destacar la importància dels protagonistes, els esportistes, en el discurs 

nacionalista. L’estil lingüístic en què aquests són descrits és molt important de cara al procés 

d’identificació del lector (van Dijk 1991 a Altvater 2011), i la seva rellevància en la història 

depèn principalment d’una categorització en base al seu origen. És molt habitual el recurs a 

l’heroisme, una pràctica narrativa que, aplicada a les competicions internacionals, sol estar 

lligada al nacionalisme (Holt et al. 1996 a Dauncey i Hare 2013). Billings (2012) explica que 

els mitjans converteixen els atletes del propi país en alguna cosa més que competidors: en 

símbols identitaris, amb uns valors superiors a la resta. La nació s’emmiralla en els seus atletes. 

A partir de l’estudi de la cobertura informativa sobre tres jugadors de futbol australià, Parry 

(2020) també incideix en la narrativa heroica al voltant dels esportistes, que personifiquen 

“nocions establertes de identitat nacional i vells arquetips mitològics”. Gràcies a les seves 

aptituds i èxits, aquestes figures són models de les normes i els valors socials i culturals 

dominants. 

. 
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Metodologia  
 
Hipòtesi i sub-hipòtesis 
 
A continuació passarem a detallar el disseny de la recerca empírica que ens servirà per 

respondre a la nostra pregunta de recerca. Abans, hem traçat una hipòtesi que, a partir del marc 

teòric, guiarà la nostra recerca i que tractarem de falsar mitjançant la seva operacionalització 

en una sèrie de categories de significat, com a base de la nostra anàlisi de contingut. Així, la 

nostra hipòtesi de partida és:  

H –La premsa espanyola construeix un discurs nacionalista homogeneïtzador i emotiu en 

torn a la figura dels medallistes d’or espanyols en els Jocs Olímpics de Rio de 2016.   

Per discurs nacionalista homogeneïtzador entenem una sèrie de recursos discursius que 

construeixen un ‘nosaltres’ en torn als triomfs d’esportistes espanyols, tot fent una lectura de la 

competició en clau nacional, recorrent a símbols i mites nacionals, englobant l’espectador en 

bàndol propi, situant l’esportista com a representant de la nació i accentuant la diferència amb 

respecte al rival estranger.  

 

Per discurs emotiu entenem l’ús de recursos discursius que apel·len a l’espectador a partir de 

les emocions que envolten el triomf, amb un llenguatge de caire connotatiu i amb una tendència 

a la hipèrbole que magnifica la victòria.  

 

Com veiem, aquesta hipòtesi pretén copsar molts de matisos distints. Per això, n’hem derivat 

una sèrie de sub-hipòtesis, és a dir, assumpcions de caràcter provisional que testarem a partir 

de la recollida empírica i sistemàtica de dades textuals. Aquestes són:  

 

Sub-hipòtesi 1 (H1) En les cròniques olímpiques, l’esport s’interpreta a partir d’una lògica 

de competició entre nacions, amb Espanya com a marc de referència propi. 

 

Sub-hipòtesi 2 (H2) En les cròniques olímpiques es representa la nació espanyola a través de 

l’esportista. 

 

Sub-hipòtesi 3 (H3) En les cròniques olímpiques hi ha un biaix a favor de l’esportista espanyol 

i en contra de l’estranger. 
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Sub-hipòtesi 4 (H4) En les cròniques olímpiques s’abandona el llenguatge informatiu a favor 

d’un llenguatge més connotatiu i emotiu.  

 

Quan parlem de cròniques olímpiques ens referim a totes les peces amb què les capçaleres 

espanyoles expliquen el triomf en els dies posteriors a la competició. Més endavant 

especificarem quin tipus de peces formen la nostra mostra.   

 

Anàlisi de contingut  
 
La font d’informació principal d’aquest treball és el text contingut en les hemeroteques de 

premsa. Per això, farem ús d’una tècnica de recerca que permet analitzar grans volums de text 

sense perdre el rigor del mètode científic (Prasad, 2008): l’anàlisi de contingut. L’anàlisi de 

contingut es defineix com qualsevol tècnica de recerca per fer inferències a base d’identificar 

objectivament i sistemàtica característiques específiques dins un text (Stone, Dunphy, Smith & 

Ogilvie, 1996 a Macnamara 2005). Aquesta tècnica va ser introduïda l’any 1927 per Harold 

Lasswell, un dels pioners en l’estudi dels mitjans de comunicació de masses (Macnamara, 

2005),  

 

Es tracta d’un mètode classificat predominantment com a quantitatiu, sobretot tenint en compte 

l’ulterior processament numèric de les dades, encara que no està exempt d’un cert component 

qualitatiu, ja que és sensible al context i al significat simbòlic de les dades (Prasad, 2008). És, 

en tot cas, una tècnica que aspira a l’objectivitat, en què el paper de l’investigador sigui el 

menys discrecional possible. “Va més enllà de les observacions impressionistes sobre el 

fenomen i pot ajudar a donar-li una expressió quantitativa” explica Prasad (2008). Per tot plegat, 

és imprescindible fonamentar l’anàlisi de contingut en unes pautes sòlides: un esquema de 

codificació (és a dir, categories de significat) que compleixi amb les condicions de validesa i 

fiabilitat, que avaluarem més endavant.  

 

En l’anàlisi de contingut hi ha cinc fases bàsiques: la fase de planificació (formular la pregunta 

d’investigació i definir el mètode i la mostra), la fase de desenvolupament (definir el sistema 

de categories), la fase de prova (testar el bon funcionament de la codificació), la fase de 

codificació (classificar totes les dades) i la fase d’anàlisi (extreure resultats i fer inferències).  
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Cal assenyalar, a més, que llegir i codificar és “un procés intensiu en temps i atenció i produeix 

una veritable muntanya de dades”, tal com adverteix Macnamara (2005). Tot i això, gràcies a 

l’ús d’eines digitals, aquest gran volum d’informació s’organitza en bases de dades que després 

poden emprar-se per fer l’anàlisi quantitatiu gràcies a programaris estadístics. És el cas de 

MAXQDA (MAX Qualitative Data Analysis), el software del qual ens hem servit en aquest 

treball, que, a grans trets, permet organitzar i visualitzar tots els documents de la mostra, 

codificar-los àgilment (amb un esquema de codificació flexible a canvis) i processar aquesta 

informació amb tècniques computacionals.  

 

Abans d’entrar a repassar les característiques particulars del nostre anàlisi de contingut, cal ser 

conscients d’algunes limitacions d’aquest tipus de metodologia. Un dels seus punts dèbils 

principals és que trenca la unitat del text en unitats més petites de significat i, per tant, no 

respecta el desenvolupament orgànic del seu conjunt. L’anàlisi, doncs, pot pecar de 

reduccionista, en enfocar-se en paraules i frases aïllades del seu context més complex i 

desproveïdes de matisos o significats més ambigus. Així, l’anàlisi de contingut ofereix sovint 

una interpretació més superficial i extensa que profunda. En aquest sentit, Prasad (2008) 

adverteix que la codificació de contingut simbòlic segons les interpretacions de l’investigador 

no és una garantia que aquestes es corresponguin amb el significat que hi atorga l’emissor del 

text. En tot cas, el marge de subjectivitat ha d’estar cobert per un disseny de l’anàlisi que 

compleixi amb les condicions de validesa i fiabilitat dels resultats. A més, cal assenyalar que, 

com és el cas de la nostra recerca, l’anàlisi de contingut sovint atribueix el mateix pes a cada 

observació, cosa que distorsiona una mica la importància de cada proposició dins el discurs. En 

realitat, el pes de cada idea pot variar en funció de la posició dins el text o la pàgina, el seu 

disseny, les fonts en què es recolza, etc. Per últim,  d’altres aspectes tècnics, com ara la selecció 

de la mostra a través de buscadors booleans, també poden comprometre la generalització dels 

resultats obtinguts.   

 

Unitats d’anàlisi 
 
Tal com hem assenyalat a la pregunta de recerca, la nostra anàlisi se centra en la premsa 

espanyola durant els Jocs Olímpics de Rio 2016. Concretament, hem decidit delimitar la nostra 

selecció de mitjans en les 9 capçaleres diàries d’abast espanyol més llegides el tercer trimestre 

de 2016 a Espanya (EGM, 2016): Marca, El País, As, El Mundo, La Vanguardia, El Mundo 
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Deportivo, ABC, Sport i La Razón, per ordre de nombre de lectors. En la taula següent, en veiem 

alguns detalls: 

 

Nom del diari Tipus Propietari (2016) Lloc d’edició Lectors diaris en milers (2016) 

Marca Esportiu Unidad Editorial Madrid 2.165 

El País Generalista Grupo PRISA Madrid 1.217 

As Esportiu Grupo PRISA Madrid 1.149 

El Mundo Generalista Unidad Editorial Madrid 761 

La Vanguardia Generalista Grupo Godó Barcelona 586 

El Mundo Deportivo Esportiu Grupo Godó Barcelona 466 

ABC Generalista Vocento Madrid 453 

Sport Esportiu Grupo Zeta Barcelona 436 

La Razón Generalista Grupo Planeta Madrid 250 
Taula 1. Diaris inclosos en l’anàlisi de contingut i les seves característiques. 

A nivell temporal, la recerca se centra en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, organitzats 

a la ciutat brasilera pel Comitè Olímpic Internacional i celebrats entre els dies 5 i 21 d’agost de 

2016. Dins aquest context, ens fixarem en el tractament mediàtic de 7 esdeveniments concrets, 

les 7 medalles d’or obtingudes per esportistes espanyols. Són les següents:  

 

Esportista/es Esport Competició Data  

Mireia Belmonte Natació 200m papallona F 10/8/2016 

Maialen Chourrault Piragüisme Eslàlom K1 F 11/8/2016 

Marc López i Rafel Nadal Tennis Dobles M 12/8/2016 

Marcus Walz Piragüisme K1 1000m M 16/8/2016 

Saúl Craviotto i Cristian Toro  Piragüisme K2 200m M 18/8/2016 

Carolina Marín Bàdminton Individual F 19/8/2016 

Ruth Beitia Atletisme Salt d’alçada F 20/8/2016 
Taula 2. Esportistes guanyadors de medalla d’or als Jocs Olímpics de Rio 2016. 

Aquesta selecció de mitjans i medalles olímpiques delimita el nostre univers. A partir d’aquí, 

les nostres unitats d’anàlisi seran totes les peces periodístiques contingudes en aquests diaris 

sobre els triomfs olímpics en qüestió. Aquestes poden ser tant de gèneres interpretatius com 

d’opinió. Els gèneres interpretatius se centren, com els informatius, en els esdeveniments, però 

amb un major marge per elements subjectius de contextualització, observació, anàlisi o 

valoració. Són els gèneres dominants en el periodisme esportiu i inclouen gèneres com la 

crònica, el reportatge, el perfil o l’entrevista. Hem decidit incloure entrevistes en l’anàlisi ja 
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que, encara que en elles sigui l’esportista qui parla més, el periodista hi té un paper a l’hora de 

preguntar i a l’hora de seleccionar la informació (el framing  i el gatekeeping en l’argot 

comunicatiu anglosaxó). Els gèneres d’opinió són aquells en què predomina la visió personal 

de l’autor o el  mitjà i s’hi inclouen la columna, la crònica d’autor o l’editorial. 

 

Amb aquestes pautes, hem procedit al mostreig a través de MyNews, una plataforma de recerca 

d’hemeroteca de diaris espanyols disponible en els serveis de Biblioteca de la UPF. Amb 

aquesta eina, es poden recuperar i descarregar en pdf les pàgines del diari que interessin a la 

recerca. D’aquesta manera, hem recopilat fins a 160 peces, de distint gènere, mida i llargada, 

que expliquen a posteriori els triomfs dels esportistes espanyols a Rio. Cal ser conscients que 

l’ús d’aquesta eina comporta limitacions, ja que condiciona la mostra als resultats trobats per 

MyNews a partir d’una cerca booleana (s’ha buscat pel nom de l’esportista). 

 

   
Figura 1. Exemple de pàgines de diari incloses a l’anàlisi. 

 

En la següent taula desglossem, per esportista, per mitjà i per gènere (interpretatiu i opinió) les 

160 peces que conformen la nostra mostra:  

 

 As Marca 
Mundo 

Deportivo Sport El País 
El 

Mundo 
La 

Vanguardia ABC 
La 

Razón TOTAL 

 Int Op Int Op Int Op Int Op Int Op Int Op Int Op Int Op Int Op  
M. Belmonte 1 1 3 1 2  3 1 3 2 4 1 2 1 2 2 3  32 
M. Chourrault 1 2 3  2  1  1  2  1  1  1  15 
Nadal i López 2  2 1 2  1    1 1 2  3  3 1 19 
M. Walz 2 1 3  2    2  1 1 1  4  2 1 20 
Craviotto i Toro 1  3  3  2 1 2  3 1 2  3  2  23 
C. Marín 2 2 3 1 3  2 1 1  2 1 2  3 1 2  26 
R. Beitia 3 3 4 1 3    2 1 1  1  3  2 1 25 
TOTAL 12 9 21 4 18 0 9 3 11 3 14 5 11 1 19 3 15 3 160 
Total mitjà 21 25 18 12 14 19 12 22 18 160 

     Taula 3. Nombre de peces incloses a l’anàlisi segons esportista, mitjà i gènere.  
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De cara a l’anàlisi de resultats hem agrupat les peces en unitats que hem denominat ‘cobertura’. 

Aquestes apleguen les distintes peces amb què cada mitjà va cobrir cadascun dels triomfs. Per 

tant, amb 9 diaris i 7 medalles d’or, i restant els 3 casos de diaris en els quals no hem trobat cap 

peça sobre una de les medalles, comptarem amb 60 cobertures a analitzar (7x9 - 3 = 60). 

Algunes consisteixen en una única crònica i d’altres combinen vàries peces interpretatives i 

d’opinió.  

 

Codificació  
 
Delimitada la mostra, la següent passa és definir la manera d’operacionalitzar les variables 

contingudes en les nostres hipòtesis i la manera de detectar-les en el contingut textual. En primer 

lloc, cal aclarir la segmentació, és a dir, el tipus d’unitats textuals que codificarem. En el nostre 

cas, farem una codificació força flexible que podrà incloure sintagmes o quasi-frases (el 

deportista de las mil vidas), frases naturals (Los rumanos apretaron por todos los frentes) o 

unitats que abasten més d’una frase (...rendidos al cansancio la emoción y el oro. El abrazo 

compartido...). La única condició és que siguin unitats de text consecutiu que compleixin amb 

el significat què s’atribueix al codi corresponent. Els segments a codificar s’extrauran de tots 

els elements textuals de la pàgina: titulars, cos i peus de foto. S’exceptuen els subtítols o 

destacats que repeteixen un element que ja s’ha codificat en el cos i els texts inclosos dins els 

gràfics que acompanyen algunes cròniques. 

 

Arribem, doncs, a una de les parts més importants del treball, aquella en què es basteixen els 

ponts entre el marc teòric i la recerca empírica: la definició de l’esquema de codificació. Aquest 

esquema consisteix en el conjunt de categories de significat (codis) que estructuraran l’anàlisi 

de contingut i en què es conceptualitzen les distintes variables presents en les nostres hipòtesis. 

És a dir, la calaixera en la qual s’aniran bolcant totes les dades textuals, amb uns codis definits 

de manera inequívoca.  

 

La preparació de l’esquema de codificació pot seguir dues lògiques distintes. D’una banda, el 

model deductiu: un esquema elaborat a partir del marc teòric, amb codis generats en base a les 

distintes dimensions del fenomen d’estudi i sense gaire marge de correcció. En anglès es coneix 

com a priori coding. D’alta banda, el model inductiu, o emergent coding, amb un esquema 

orientat per les pròpies dades i uns codis generats de manera iterativa. És típic de l’enfocament 

de grounded theory. En el cas d’aquesta recerca, hem optat per una tercera via, igual de vàlida: 
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el model híbrid. Primer es va traçar un esquema de codificació en base al marc teòric i després 

es va revisar i ampliar en base una lectura preliminar d’alguns dels textos. De fet, algunes 

categories previstes a l’inici no van veure’s reflectides en els textos analitzats i, per tant, es van 

deixar de banda.  

 
Així doncs, per entendre l’esquema resultant, que desglossem amb més detall a l’annex, cal 

recordar abans la lectura constructivista que en el marc teòric hem fet del nacionalisme: un 

fenomen que es basa en l’exposició reiterada a la nació com a concepte estructurant de la realitat 

(flagging en anglès); la seva significació i escenificació a partir de rituals, símbols i estereotips; 

i la seva vehiculació a través de les emocions, com ara l’èxtasi d’un triomf esportiu.  

 

Per això, el nostre esquema de categories s’articula en tres branques: lògica nacional, 

construcció de la diferència i dramatització de l’esport. Al seu torn, aquestes categories inclouen 

tot un seguit de sub-categories que deriven tant de la literatura revisada com del propi procés 

de codificació i que permeten classificar de manera exhaustiva i excloent els distints motius i 

recursos retòrics que conformen les tres categories mencionades. En molts casos, tal com 

veurem a la presentació de resultats, aquestes sub-categories s’intercalen, es reforcen 

mútuament o es combinen. Alguns segments s’han codificat amb dues etiquetes, però, en tot 

cas, sempre en sub-categories pertanyents a grups distints de categories.  

 

 
Figura 2. Esquema de codificació. 
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Per últim, cal esmentar que aquest esquema compleix amb les dues condicions bàsiques d’un 

bon esquema de codificació: la validesa i la fiabilitat, que garanteixen la seva solidesa per sobre 

dels possibles biaixos de l’investigador. Pel que fa a la validesa, l’entramat de categories beu 

directament del marc teòric del treball i, per tant, té el seu fonament en la literatura que 

prèviament havia explorat la mediatització nacionalista de l’esport. Pel que fa a la fiabilitat, es 

tracta d’un esquema que es podria replicar en anàlisis de fenòmens mediàtics similars. La 

fiabilitat es pot avaluar mitjançant dos tests, que permeten capturar inconsistències i corregir-

les si s’escau. Aquests són:  

 

-L’intracoder reliability test consisteix en que el mateix investigador codifiqui una part de la 

mostra en dos moments distints i obtingui resultats iguals o similars en la major part. 

 

-L’intercoder reliability test consisteix en que dos o més investigadors codifiquin una part de 

la mostra i obtinguin resultats iguals o similars en la major part.  

 

En aquesta recerca s’ha posat en pràctica el primer, però el segon no s’ha pogut fer per manca 

de recursos.  

 

Tancat l’esquema de codificació, la següent passa és fer la lectura de tot el material textual i 

codificar tots els segments que es corresponguin amb cadascuna de les categories. En la següent 

fase del treball, obtingudes les freqüències de codis, podrem avaluar si les hipòtesis s’adeqüen 

als resultats de l’anàlisi de contingut.  
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Resultats 
 
L’exhaustiu procés de codificació ha demostrat l’adequació del sistema de codis al corpus de 

peces analitzades. En total s’han codificat 1651 segments, amb una mitjana de 27,5 segments 

per cobertura i una desviació típica de 11,3 (cal tenir en compte, però que les cobertures poden 

contenir volums de text molt diferents). Per tant, els missatges i idees previstos a partir del marc 

teòric i articulats dins la categorització han estat presents dins els textos analitzats, encara que 

amb ratis ben dispars. A l’Annex (taula 4), veiem una taula on es recull la freqüència total de 

cada categoria i el seu desglossament per esportistes.  

 

L’esportista amb una major mitjana de segments codificats per cobertura és Carolina Marín 

(33,9). De fet, també pertany a Marín la cobertura amb el major nombre de segments codificats: 

la del diari As, amb 55 segments i formada per dues cròniques i dues columnes d’opinió. En 

canvi, la medalla amb una menor concentració de segments codificats és la de Maialen 

Chourrault, amb una mitjana de 12,8 per cobertura. Tot i haver estat cobert pels 9 diaris, el seu 

és el que menys atenció mediàtica suscita (15 peces en total, com veiem a la Taula 3) i en el 

que menys presents hi són les nostres categories. 

 
Passem ara a presentar els resultats de l’anàlisi de contingut que permetran contrastar cadascuna 

de les sub-hipòtesis.  

 

-H1. En les cròniques olímpiques, l’esport s’interpreta a partir d’una lògica de competició 

entre nacions, amb Espanya com a marc de referència propi. 

 

La variable que ens permet avaluar H1 és la categoria 1.1. Ús de España i derivats. Aquest codi 

acumula una freqüència de 345 segments i és present en un 93% de les cobertures (56 de 60).  

 
-H2. En les cròniques olímpiques es representa la nació espanyola a través de l’esportista. 

 

Les variables que permeten avaluar H2 són les categories 2.2 Construcció de l’in-group i 2.3 

Construcció de l’out-group. La 2.2 acumula una freqüència de 227 segments i és present en un 

82% de les cobertures (49 de 60). La 2.3 acumula una freqüència de 70 segments i és present 

en un 60% de les cobertures (36 de 60).  
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Dins elles, les sub-categories més repetides són 2.2.5. Arrelament nacional de l’esportista (68 

segments, en un 45% de les cobertures), 2.2.3. Espanya com a subjecte (66, 55%) i 2.3.1. 

Rivalitat i visió negativa del rival (55, 55%). Les sub-categories 2.2.1. Símbols nacionals (40, 

43%) i 2.2.4. Ús de la primera persona (36, 27%) apareixen una mica menys. Les subcategories 

referides als estereotips són les menys recurrents, tant 2.2.2. Estereotips i mitologia (17, 20%) 

com 2.3.2. Estereotips aliens (15, 17%). 

 

-H3. En les cròniques olímpiques hi ha un biaix a favor de l’esportista espanyol i en contra de 

l’estranger. 

 

Les variables vinculades a H3 són les categories 2.1 Superioritat de l’in-group i 3.2 Heroisme. 

La 2.1 acumula una freqüència de 85 segments i és present en 58% de les cobertures (35 de 60). 

La 3.2 acumula una freqüència de 328 segments i és present en un 93% de les cobertures (56 

de 60).  Dins la 3.2, la sub-categoria 3.2.1. Gesta i recurs a la història apareix fins en 182 

ocasions (87% de les cobertures) i la 3.2.2. Virtuts de l’esportista ho fa 145 cops (82%). 

 

-H4. En les cròniques olímpiques s’abandona el llenguatge més informatiu a favor d’un 

llenguatge més connotatiu i emotiu.  

 

Les variables vinculades a H4 són 3.1 Llenguatge connotatiu i 3.3. Retòrica emocional. La 3.1 

acumula una freqüència de 241 i és present al 93% de les cobertures (54 de 60). La 3.3. acumula 

una freqüència de 356 i és present al 97% de les cobertures (58 de 60). 

 

Dins la 3.1, destaca la 3.1.2. Adjectivació grandiloqüent amb 157 segments (85%). La resta de 

sub-categories de llenguatge connotatiu són força menys freqüents. Per la seva banda, la 3.3. es 

manifesta en tres sub-categories: 3.3.1. Emoció pel triomf, 3.3.2. Emoció per l’esforç i 3.3.3. 

Emocions de competició, amb 172 (93%), 136 (75%) i 48 (43%) segments respectivament.  

 

Discussió de resultats  
 
Constatades les freqüències, passem a analitzar la veracitat de les quatre sub-hipòtesis tot 

indagant en les categories corresponents i el contingut que en elles s’ha codificat.  
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-H1. En les cròniques olímpiques, l’esport s’interpreta a partir d’una lògica de competició 

entre nacions, amb Espanya com a marc de referència propi. L’anàlisi de contingut permet 

confirmar aquesta hipòtesi. La interpretació de la competició des del marc nacional espanyol és 

una constant al llarg de les cròniques, i és present en la pràctica totalitat dels textos analitzats. 

La 1.1. és la categoria amb els segments més curts i la segona més profusa. Són segments tan 

senzills com el primer título de España; el deporte español; los tenistas españoles o fins i tot 

substantivacions com la española salió. Es tracta, doncs, de l’expressió verbal més bàsica del 

nacionalisme banal de Billig (1995), el flagging quotidià de la nació en la narració de l'esport, 

que en sí mateix no té res a veure amb els països. Amb intencionalitat o no, aquesta 

micropràctica recorda al lector que el món s’estructura en nacions i arrenglera la competició 

esportiva en funció d’aquest marc.  

 

-H2. En les cròniques olímpiques es representa la nació espanyola a través de l’esportista. 

L’anàlisi de contingut confirma parcialment aquesta sub-hipòtesi. H2 es vincula amb la 

construcció de la diferència entre nacionalitats, entre un nosaltres espanyol i un ells estranger, 

en què els esportistes personifiquen els grups i els omplen de significat (Poulton, 2004). En 

aquest sentit, hem observat que les referències a l’in-group (2.2) són molt més freqüents que 

les de l’out-group (2.3).  

 

Amb 65 segments codificats, en la categoria 2.2. hi destaca l’esportista Marcus Walz, en bona 

part a causa dels seus 33 segments de 2.2.5 Arrelament nacional de l’esportista. La majoria de 

cròniques del seu triomf comencen refermant la condició d’espanyol de Walz, per aclarir els 

possibles dubtes generats pel seu nom. Un exemple ben notori, cita directa del propi Walz: 

“Nací en Inglaterra, pero compito por España, y es un gran honor. Me cambié la nacionalidad 

para  poder representar a España. Mis triunfos se los debo a entrenadores y clubes españoles”. 

Altres idees repetides en aquesta sub-categoria són l’orgull espanyol de la catalana Mireia 

Belmonte (no se muestra tibia con su españolidad) o Nadal com a abanderat orgullós (escuché 

la llamada de mi país) i molest per la presència d’una bandera estelada entre el públic. 

 

A més, Walz també és l’esportista que acumula més segments de 2.1. Símbols nacionals. 

Aquesta sub-categoria, que beu d’una part ja molt coneguda i naturalitzada de la litúrgia 

olímpica com són el desplegament de himne i banderes en la celebració, es manté com un dels 

tòpics més recurrents en les cròniques dels triomfs.  
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Els estereotips i tòpics espanyols (2.2) apareixen amb poca freqüència, ja que són part d’un 

exercici d’estil, atribuïble exclusivament a la ploma del periodista. Amb ells, es lliga l’esportista 

amb tòpics del bagatge cultural espanyol com la virgen del Rocío; la marca Espanya; o el 

Quijote; o es compara la seva actuació amb episodis històrics patris com l’expedició de 

Cristòfol Colom o l’Armada invencible.  

 

Les següents dues sub-categories estan força relacionades, en tant que ambdues transmeten una 

certa idea de cohesió nacional rere la figura de l’esportista. Pel que fa a 2.3 Espanya com a 

subjecte, la detectem en bona part de les cobertures, amb expressions com: un oro histórico 

para España; todo un país que vibra; o España presume. En canvi, 2.4. Ús de la primera 

persona és un recurs menys habitual (tal vegada més comú en mitjans audiovisuals) i codificat 

amb major mesura en peces d’opinió, amb exemples com nuestra nadadora; una nueva estrella 

para nuestro deporte; nos hace sonar; tenemos quince deportistas. Alguns autors recollits en 

el marc teòric es fixaven en l’ús dels pronoms com a eina lingüística de construcció de la 

diferència. A partir d’aquest indicador, Altvater (2011) també concloïa que la representació de 

l’in-group és més important que la separació amb respecte a l’out-group.  

 

Així doncs, la construcció de l’out-group és menys important. Podem aventurar-nos a suggerir 

que en tractar-se d’esports basats en marques individuals en la majoria de casos (a excepció del 

tennis i el bàdminton), les referències al rival són menors que en una competició cara a cara  

per equips. De fet, les dues medalles amb una major freqüència de la categoria 2.3. són la de 

Nadal i López (14) i la de Marín (20). Aquesta última acumula fins a 15 segments de 2.3.1. 

Rivalitat i visió negativa del rival, amb idees com els crits para comer la moral de la adversaria 

o les mirades como diciéndole: “Tú hoy a mí no me vas a ganar”. D’altres idees dins aquesta 

sub-categoria són la revenja o el perill que suposa un rival, les esbroncades d’un públic que vol 

la victòria rival o la mala actitud d’una contrincant. Per últim, la sub-categoria 2.3.2. Estereotips 

aliens és la menys freqüent en tot l’anàlisi (15 segments en total, només apareix en un 7,5% de 

les peces), amb tòpics com la Dama de Hierro; la muralla china; o el imperio del Este.  

 

Amb tot, doncs, el discurs sobre l’alteritat és menys elaborat i profús que el de la idiosincràsia 

i pertinença pròpia. En tot cas, però, queda evidenciat com la nació és representada a partir de 

la competició esportiva, tot abocant en l’esportista una sèrie de recursos discursius que 

farceixen el marc nacional, vist en la categoria 1, de contingut aprehensible pel lector.  
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Finalment, volem apuntar una troballa curiosa. En la categoria 2.2. Construcció de l’in-group, 

les freqüències són força dispars entre mitjans. Les més altes les trobem a ABC (45) i La Razón 

(39), mentre que les més baixes són de Mundo Deportivo (10), Sport (7) i Vanguardia (6). Tal 

vegada, això podria adduir-se a les distintes sensibilitats d’aquests mitjans respecte de l’eix 

polític nacional. En tot cas, cal aclarir que els matisos ideològics entre capçaleres no constitueix 

part de la nostra recerca i, a més, els resultats poden estar afectats pel nombre de peces trobades 

o la seva llargada.  

 
-H3. En les cròniques olímpiques hi ha un biaix a favor de l’esportista espanyol i en contra de 

l’estranger. L’anàlisi de contingut permet confirmar aquesta hipòtesi. La gran profusió de les 

categories incloses a H3 són una demostració d’allò que hom ja endevina quan fulleja les 

pàgines olímpiques: les cròniques es fan sempre des de l’òptica de l’esportista espanyol, 

protagonista absolut de les narracions i enaltit pel seu triomf i la seva trajectòria. De fet, basta 

fixar-nos en les fonts, un indicador ben il·lustratiu de la posició del periodista. La deontologia 

periodística sol insistir en donar veu a totes les parts, però en les cròniques olímpiques només 

hi apareixen fonts vinculades a l’esportista espanyol. La selecció de les notícies en sí mateixa 

ja ho evidencia: les pàgines d’esports durant els Jocs Olímpics, un període amb una varietat de 

competicions vastíssima, se centren bàsicament en els esportistes espanyols. 

 

Més enllà d’aquestes observacions, que no formen part del nostre anàlisi, l’alineament del qual 

parlem es fa més exagerat a partir de les estratègies retòriques capturades per les nostres 

categories d’interès. És el cas de 2.1 Superioritat de l’in-group, que recull expressions que 

remarquen el domini de l’esportista espanyol sobre la resta en la competició i assenyalen la 

seva qualitat en termes relatius, en relació als altres. En aquesta categoria, que presenta 

freqüències força dispars entre esportistes, hi destaquen els 34 segments de les peces sobre 

Carolina Marín, de qui totes les cobertures aplaudeixen el mèrit d’haver-se imposat a les 

competidores asiàtiques en un esport tradicionalment monopolitzat per esportistes d’aquest 

continent: se ha hecho la dueña; avasalla a los rivales de Oriente; planta cara y bate a las 

representantes de las grandes potencias. Amb 19 segments, també apareix molt en les peces 

de Craviotto i Toro: nadie se les acercó; dominaron con autoridad; aplastan. 

 

La categoria 3.2. Heroisme és present amb una freqüència alta en tots els esportistes i els que 

més segments n’acumulen són Belmonte (60) i Craviotto i Toro (62), esportistes que aquell 

estiu s’elevaven a les primeres posicions del palmarès olímpic espanyol (exceptuant a Toro). 
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Així, la sub-categoria 3.2.1 Gesta i recurs a la història és un recurs molt recurrent, en frases 

que magnifiquen la importància del triomf, com ara: Lo nunca visto; el grupo de las grandes 

leyendas olímpicas; ¿quien puede soñar con tanto?; su oro perdurarà; la gloria; un momento 

mágico de la historia del deporte. Es tracta d’un recurs força hiperbòlic, que denota el biaix del 

periodista en pro de l’esportista compatriota. Difícilment es parlaria en aquests termes 

d’esportistes estrangers en disciplines amb tan poc seguiment mediàtic i popular, com és el cas 

de la natació o el piragüisme. 

 

La sub-categoria 3.2.2. Virtuts de l’esportista també evidencia aquesta inclinació interpretativa. 

Amb 145 segments, veiem com és habitual que el periodista lloï les qualitats de l’esportista, 

vinculades a l’esport (su fortaleza mental; inteligencia tàctica; unas piernas prodigiosas; un 

ejemplo a seguir) o no (buen talante, una cara guapa y amistosa, con unos ojos azules y una 

sonrisa que alumbran; con un gran sentido del humor).  

 

En relació a això últim, un dels motius més freqüents en les cròniques és el costat personal i 

humà de l’esportista, encara que no l’hem recollit en el marc teòric ni en el sistema de codis. 

En moltes cròniques es parla de la seva vida professional o acadèmica fora de l’esport o de les 

seves aficions i gustos. Moltes recorren també a les seves amistats i família: l’exemple més 

notori és la crònica de Maialen a El Mundo, feta en primera persona des del punt de vista de la 

seva filla. La condició de mare de la palista es recorda en totes les seves cobertures. Tot plegat 

permet acostar l’esportista al lector i despertar un interès en ell més enllà del propi esport.  

 

-H4. En les cròniques olímpiques s’abandona el llenguatge més informatiu a favor d’un 

llenguatge més connotatiu i emotiu. L’anàlisi de contingut permet confirmar aquesta hipòtesi. 

Les categories rellevants per a H4 consisteixen en tots aquells recursos que aporten un 

revestiment retòric i emocional a la crònica. Tal component, com hem vist al marc teòric, 

contribueix a vehicular el sentiment de pertinença a l’in-group que representa l’esportista. 

Aquesta narrativa dramàtica és comú a gairebé a totes les cobertures.  

 

En la categoria 3.1. Llenguatge connotatiu hem identificat tots els recursos retòrics que juguen 

amb el llenguatge i fan més amè i interessant el contingut del text. Ens fixem, doncs, en la 

forma, molt sovint tan important com el fons. Hi destaquen Carolina Marín, amb 47 segments, 

seguida de Craviotto i Toro (40) i Nadal i López (39). La sub-categoria més freqüent és 3.1.2. 

Adjectivació grandiloqüent (157 segments en total), mentre que la resta acumulen entre 0 i 8 
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segments per esportista. Demoledor; indestructible; memorable; sensacional... els adjectius 

qualificatius són un recurs lingüístic molt habitual en les cròniques i una de les categories 

gramaticals amb una major càrrega interpretativa. Si Altvater (2011) es fixava en els 

comparatius i els superlatius, nosaltres hem identificat tots aquells adjectius que exageren la 

realitat.  

 

També juga a inflar la narració la sub-categoria 3.1.3 Hipèrboles, usada generalment a favor de 

l’esportista espanyol, com ara: en modo exterminador; hubiera jugado con escayola; o conocer 

el infierno. Per últim, 3.1.1. Metàfores i comparacions (un guepardo; como un tiburón en una 

pecera; o fuego en la raqueta) i 3.1.4. Retòrica militaritzada (una final a machete; o apretaron 

por todos los frentes) són altres recursos que plasmen aquest estil connotatiu. Els termes 

bel·licistes, recurs recollit en d’altres estudis previs sobre mediatització de l’esport, són potser 

més típics d’esports d’equip (com ara la metàfora de la selecció com un exèrcit nacional). Tot 

i això, observem que molts verbs o substantius propis del camp semàntic militar s’empren en 

els nostres textos: lluites, bregues, atacs a bastions, estocades, passeigs militars, treves i armes.  

 

La categoria 3.3. Retòrica emocional és la més freqüent de totes, amb 356 segments. 

L’esportista en què més se’n registren és Belmonte (80), seguida de Marín (76), i en la que 

menys és Chourrault (29).  Són passatges en què la narració s’allunya de la competició en sí i 

es fixa en les emocions de l’esportista i el públic i que, d’alguna manera, permeten contagiar el 

lector de l’emotivitat que comporta la victòria.   La sub-categoria 3.1 Emoció pel triomf  

transmet l’explosió emocional en el moment de la victòria i la celebració posterior: el corazón 

se le salió del cuerpo; le resbalaban las lágrimas; o corrió a abrazarse. És interessant apuntar 

que, tot fent un creuament de codis amb MAXQDA, hem observat la superposició de molts 

d’aquests segments amb els de 2.1.1. Símbols nacionals: és la imatge de l’esportista en 

llàgrimes en escoltar l’himne. La sub-categoria 3.3.2. Emoció per l’esforç fa un relat emocional 

a partir de la preparació prèvia als Jocs: el sueño de toda su carrera;  hemos tenido que pelear 

muchísimo; o he llorado en cada entrenamiento. Per últim, amb una menor freqüència que les 

anteriors (48 segments), la sub-categoria 3.3.3. Emocions de competició retrata la tensió dins el 

terreny de joc: se le encendió la mirada; nos va a matar de un infarto; o dejó sin aliento a los 

espectadores.  
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Figura 3. Núvol de paraules dels segments codificats. 

 

Per tancar la part de discussió de resultats, veiem en la Figura 3 un núvol amb les paraules més 

repetides en els segments codificats (exceptuant articles, preposicions i alguns verbs i adverbis 

sense càrrega de significat). 

 

Limitacions de l’anàlisi 
 
Abans d’arribar a les conclusions, farem una revisió crítica del nostre mètode d’anàlisi, per tal 

de sospesar-ne bé els resultats i la seva possibilitat de ser generalitzats. En l’anàlisi hem 

codificat fonamentalment tot el contingut textual accessori a la narració del joc en sí, tot allò 

que s’allunya dels fets purament objectius i informatius, tot allò que un robot no diria si fes la 

crònica de la competició. Per tant, tota la interpretació més o menys subjectiva i 

contextualització que fa el periodista a partir dels fets. Aquesta és la part en què es pot 

substanciar un posicionament determinat del mitjà i que, en el nostre cas, pot traspuar un biaix 

nacionalista. Tanmateix, tot i la demostrada utilitat del sistema de categories, hi ha certs 

aspectes en què l’anàlisi de contingut presenta limitacions.  

 

-Variables dins la mostra. La mostra és tractada com un conjunt uniforme, sense variables que 

distingeixin les distintes unitats d’anàlisi, com podrien ser el tipus de mitjà (esportista o 

generalista, de Madrid o de Barcelona) o el tipus de gènere (interpretatiu o opinió). Això es deu 

a que el resultat, mesurat en les freqüències dels codis, pot estar determinat en part per les 

distintes llargades de les peces. A més, la mostra podia estar esbiaixada pel buscador 

d’hemeroteca (biaix de selecció).  
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-Unidireccionalitat. El nostre sistema de categories no cobria un espectre de significants amb 

distintes tendències, sinó que dins cadascun dels eixos estudiats (lògica nacional, construcció 

de la diferència, dramatització de l’esport) les categories sols anaven en una direcció, la 

marcada pel marc teòric, sense espai per detectar matisos o contraris. No mesurem, doncs, la 

presència d’un possible relat alternatiu, no nacionalista. És com una mena de sistema binari en 

què 0 és no nacionalisme i 1 és nacionalisme. Amb respecte a això Macnamara (2005) diu: “tots 

els missatges positius identificats haurien de tenir la seva forma negativa corresponent”.  

 

-Pes dels segments. Tots els segments codificats computen amb el mateix valor de cara a 

l’anàlisi de resultats, independentment de la seva posició dins la pàgina, la seva llargada o la 

seva forma. És un dels perills de què ja advertíem en l’apartat metodològic: l’anàlisi de 

contingut aïlla les frases del seu context i, tal vegada, no captura la importància relativa que té 

cada missatge en el conjunt del text.  

 

-Mida dels segments. Els segments codificats són unitats molt petites (frases, sintagmes o 

paraules; no paràgrafs), més centrades en la forma que en el fons. Això fa l’anàlisi més 

fragmentari i dificulta copsar estadísticament les interrelacions entre categories que se 

superposen, la co-ocurrència.  

 

-Component gràfic. En premsa les fotografies són sovint una part central del relat. En la nostra 

mostra, hem comprovat que les imatges que acompanyen les peces reforcen algunes de les 

estratègies retòriques estudiades, com ara el factor emocional o els símbols nacionals. 

Tanmateix, no hem inclòs les imatges en l’anàlisi, a causa de la difícil cientificitat a l’hora de 

classificar-les. És difícil establir una mesura per als possibles significants presents en la imatge: 

quins gestos constitueixen emoció i quins no? Els colors o l’escut del xandall compten com a 

símbol nacional? 
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Conclusions  
 

Hem arrencat aquest treball parlant del nacionalisme com un constructe en el qual els mitjans 

hi tenen un paper socialitzador ben palesat en la literatura científica i per al qual l’esport 

constitueix un ritual idoni de significació. Després de repassar els patrons identificats per altres 

estudis sobre la mediatització nacionalista de l’esport, ens hem endinsat en un anàlisi de 

contingut de la premsa espanyola als Jocs Olímpics de Rio per tal de dilucidar si hi existeix un 

discurs nacionalista homogeneïtzador i emotiu. Ho hem fet gràcies a la codificació dels textos 

en un sistema de categories que reflecteixen les distintes dimensions d’aquest discurs i permeten 

respondre a les distintes sub-hipòtesis. La quantificació d’aquestes categories ens ha permès 

confirmar les quatre sub-hipòtesis i, per tant, confirmar també la hipòtesi troncal: la premsa 

espanyola construeix un discurs nacionalista homogeneïtzador i emotiu en torn a la figura dels 

medallistes d’or espanyols en els Jocs Olímpics de Rio de 2016.   

 

D’aquesta manera, si bé un discurs nacionalista és un objecte difícil d’aprehendre i mesurar 

com a tal, el fet de desglossar-lo en quatre variables, recolzades en el corpus teòric previ, ha 

estat clau per a poder-lo copsar i entendre millor. Cap de les sub-hipòtesis constitueix un discurs 

nacionalista per sí mateixa: la mera interpretació de la competició en un marc de nacions, la 

construcció de la diferència entre grups nacionals, el biaix a favor de l’esportista compatriota o 

la retòrica emocional en narrar el triomf no són per se un discurs nacionalista. Però la 

superposició d’aquestes quatre fotografies sí que ens permet parlar de tal discurs i traçar les 

línies comunes d’aquest relat: en una competició entre nacions, els esportistes representants del 

nostre grup nacional s’imposen sobre els representants de grups aliens tot desfermant unes 

emocions que ens apel·len a tots.  

 

Per tant, hem pogut comprovar que els distints diaris principals a Espanya segueixen tenyint la 

crònica de les victòries esportives en competicions internacionals amb un cert missatge en clau 

nacionalista, un relat que, tot i haver evolucionat, ja es detectava en els mitjans de l’època 

franquista. Belmonte, Chourrault, Nadal, López, Walz, Craviotto, Toro, Marín i Beitia són els 

protagonistes de fites esportives que es carreguen d’una significació nacional: comuniquen 

Espanya.  

 

En tot cas, s’ha de saber calibrar o relativitzar el pes d’aquestes conclusions. La nostra 

constatació no implica que el nacionalista sigui el discurs principal o central dins el text. La 
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narració esportiva és sempre el nucli del contingut, encara que de manera recurrent aquesta es 

vesteix, en major o menor mesura, d’uns recursos textuals accessoris que n’amplifiquen les 

implicacions. Cada cobertura és distinta i el component nacionalista hi és més o menys present. 

Per exemple, mentre que en les cobertures de Marcus Walz les referències a l’in-group són molt 

freqüents (65 segments), en les de Maialen Chourrault hi són molt escasses (4).  

 
Hom pot criticar a la nostra posició el fet que els mitjans poden estar senzillament reflectint les 

dinàmiques nacionalistes i emocionals patents en la pròpia competició. Cal recordar aquí, que 

no estem entrant a avaluar fins a quin punt els mitjans són els artífexs o responsables deliberats 

d’aquest discurs nacionalista. Parlem, en conjunt, de la mediatització de l’esport, el producte 

combinat entre l’esport i la premsa, la matèria primera i l’artesà. L’esport en sí mateix té una 

transcendència sociològica que, això no obstant, no pot entendre’s avui sense l’altaveu dels 

mitjans, també agents socials fonamentals en les societats contemporànies.  

 

No entrem tampoc en judicis de valor sobre el nacionalisme, no el tractem com un relat amb 

fins ideològics, no és bo ni dolent. Senzillament en constatem la seva vehiculació envers el 

públic a través de l’esport i els mitjans.  

 

Així doncs, a partir de les idees extretes de la literatura científica i la seva translació en un 

extens anàlisi de contingut, hem pogut traçar una definició de discurs nacionalista que ens 

permet detectar-lo i entendre com es configura dins les cròniques esportives de la premsa, com 

és el cas dels diaris espanyols amb motiu dels Jocs Olímpics de Rio. Seria, doncs, interessant 

estendre aquesta interpretació del concepte a altres tipus d’estudi de mitjans, per tal de 

contrastar els resultats d’aquesta recerca i ampliar l’espectre d’anàlisi més enllà de les victòries 

olímpiques espanyoles. 
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Annex 
 
Annex 1. Esquema de codificació o llibre de codis 
 

1. Lògica nacional 

 

1.1. Ús de “Espanya” i derivats.  

Ús d’Espanya com a marc interpretatiu de la competició, amb l’adjectivació dels fenòmens o 

dels esportistes com a ‘espanyols’ o l’ús del terme ‘Espanya’ per referir-se a l’equip que 

competeix. No s’empra aquesta etiqueta quan el text es refereixi a Espanya com a país o 

territori, casos en què és ineludible parlar d’Espanya, com ara “la competició celebrada a 

Espanya”; però sí que s’aplica quan es parla d’una competició en què la implicació d’Espanya 

com a país és només imaginada o en què la condició nacional de l’esportista és irrellevant pel 

joc. 

 

Exemples: la atleta española, las medalles españolas, España obtuvo, el español se impuso o 

el record de España.  

 

 

2. Construcció de la diferència  

 

2.1 Superioritat de l’in-group front a l’out-group 

Èmfasi en la distància qualitativa entre el propi país i la resta, personalitzats en els esportistes 

en competició. Això és, quan la victòria s’expressa en termes relatius: l’esportista patri és millor 

que l’esportista estranger, la victòria sobre els altres. 

 

Exemples: una españolita ha roto el poder asiático, avasalla a las rivales de Oriente, en lo más 

alto de Europa, un dominio casi insultante sobre las otras nueve finalistas.  

 

2.2 Construcció de l’in-group 

Tots els recursos retòrics que sedimenten la idea de la pertinença de l’esportista i del lector a 

un mateix grup, a un ‘nosaltres’ espanyol. Aquesta categoria no es codificarà com a tal, sinó 

que es manifesta a través de les següents sub-categories: 
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2.2.1. Símbols nacionals 

Recurs a la simbologia àmpliament identificada amb la nació espanyola: himne, 

bandera, escut, colors... 

Exemples: embutida en una bandera de España, el himno de España sonando en su 

honor, alza la bandera española, entregado a unos colores.  

 

2.2.2. Estereotips i mitologia 

Recurs a tòpics sobre el caràcter dels espanyols o a motius típics de la història, la 

literatura o la idiosincràsia espanyola. 

Exemples: Mireia es el Quijote, la liturgia taurina, reina flamenca, el penúltimo barco 

de la armada.  

 

2.2.3. Espanya com a subjecte 

Recurs que aglutina a tot un país com una massa homogènia rere l’esportista. Es 

manifesta en la utilització de ‘Espanya’ com a subjecte de frases o quan es parla dels 

triomfs com a quelcom que beneficia al país com a unitat, la causa per la que lluita 

l’esportista.  

Exemples: la medalla que necesitaba España, volvió a dar una alegria a España, quiero 

dar las gracias a toda España, todo un país que vibra 

 

2.2.4. Ús de la primera persona 

Utilització explícita del ‘nosaltres’ per part de l’autor del text (no inclou cites) en parlar 

dels esportistes nacionals o els seus triomfs.  

Exemples: un muy buen día para los nuestros, nos ha llenado de orgullo, la octava 

medalla para nuestro país, nos ha enseñado a no renunciar.  

 

2.2.5. Arrelament nacional de l’esportista 

Recurs que subratlla la condició d’espanyol de l’esportista i el seu orgull per representar 

el país.  

Exemples: cumplir el sueño de ser abanderado, Walz es español casi de nacimiento y 

de corazón, una volantista marca España, de genética gallega.  
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2.3 Construcció l’out-group 

Tots els recursos retòrics que remarquen la diferència dels altres esportistes respecte als nostres, 

que construeixen un ‘ells’, una alteritat que s’explica a partir de la rivalitat i les referències a 

característiques alienes, impròpies del ‘nosaltres’ espanyol.  Aquesta categoria no es codificarà 

com a tal, sinó que es manifesta a través de les següents sub-categories: 

 

2.3.1. Rivalitat i visió negativa del rival 

Recurs que destaca els xocs o la competitivitat entre aficions o entre esportistes (dins i 

fora del joc) i idees com la malfiança o la revenja.  

Exemples: me quería descentrar, enfurecida y dispuesta a hacer frente a la española, 

el público respondía con abucheos, remuntar a sus oponentes. 

 

2.3.2. Estereotips aliens 

Recurs a tòpics sobre el caràcter aliè o a motius típics de la història, la literatura o la 

idiosincràsia dels països dels altres esportistes. 

Exemples: la muralla china, un guiri, la Dama de Hierro, como una tigresa.   

 

 

 

3. Dramatització de l’esport 

 

3.1 Llenguatge connotatiu 

Tots els recursos retòrics per teixir una narració de la competició menys planera i més 

apassionant pel lector, en què l’autor hi vessa impressions subjectives i juga amb el llenguatge 

per vestir el joc com a alguna cosa més. Aquesta categoria no es codificarà com a tal, sinó que 

es manifesta a través de les següents sub-categories: 

 

3.1.1. Metàfores i comparacions 

Recurs que juga amb els significats suggerint idees que representen les característiques 

o el joc de l’esportista.  

Exemples: el ciclón de Manacor, su cuerpo como el de un guepardo, el polluelo salió 

del cascarón, dos turbinas sobre una piragua. 

 

3.1.2. Adjectivació grandiloqüent 
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Utilització d’adjectius qualificatius que magnifiquen la dimensió del triomf o les 

característiques de l’esportista.  

Exemples: una bajada extraordinaria, un episodio inverosímil, un tercer set épico, 

inexpugnables en defensa y letales en ataque.  

 

3.1.3. Hipèrbole 

Recurs que exagera la narració esportiva amb idees que desafien la lògica o 

sobredimensionen els fets.  

Exemples: deja de surcar las aguas para empezar a volar, entró en modo exterminador, 

un apretón a muerte, una actuación de libro.  

 

3.1.4. Retòrica militaritzada 

Recurs que empra termes propis de la guerra o els esports de lluita per referir-se a la 

competició.  

Exemples: nuestra legión extranjero, fuera de combate, apretaron por todos los frentes, 

le dio la estocada.  

 

3.2. Heroisme 

Recursos centrats en lloar l’esportista, pels seus mèrits dins i fora del camp. Aquesta categoria 

no es codificarà com a tal, sinó que es manifesta a través de les següents sub-categories: 

 

3.2.1. Gesta i recurs a la història 

Recurs que magnifica la transcendència del triomf olímpic i situa l’esportista com a 

heroi artífex d’una proesa, amb recurrents referències a la història. 

Exemples: el alumbramiento de una nueva estrella, una histórica regata de oro, el 

deportista olímpico en activo más importante, día de gloria, su coronación.  

 

3.2.2. Virtuts de l’esportista 

Recurs que enalteix les qualitats de l’esportista, tant físiques com psicològiques, com a 

esportista o com a persona.  

Exemples: es luchadora y no se rinde nunca, la madre asegura que también se esmera 

en las tareas de casa, la raza y la clase de Nadal, su serenidad impresiona.  
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3.3 Retòrica emocional 

Recursos que transmeten la intensitat de les emocions de l’esportista i el seu entorn abans, 

durant i després de la victòria olímpica. Aquesta categoria no es codificarà com a tal, sinó que 

es manifesta a través de les següents sub-categories: 

 

3.3.1. Emoció pel triomf 

Recurs que transmet l’efervescència emocional dels moments posteriors al triomf 

olímpic, tant de l’esportista com dels seus entrenadors i familiars  

Exemples: le temblaba la voz, misión cuplida y felicidad, ojos rojos de emoción, el 

mejor momento de mi vida. 

 

3.3.2 Emocions de l’esforç 

Recurs que remarca la duresa i la superació personal en la preparació preolímpica i la 

il·lusió amb què s’anhelava la medalla.  

Exemples: el sueño de toda su carrera, me he dejado hasta la última gota, tras no pocas 

dificultades, acuérdate de aquella niña. 

 

3.3.3. Emoció competitiva.  

Recurs que accentua les altes emocions d’esportistes i aficionats durant la competició. 

No parlem d’una “carrera ajustada” o “d’una remuntada a l’últim minut”, que són 

dinàmiques pròpies del joc, sinó dels recursos retòrics que s’afegeixen a la descripció 

de la competició per tal de fer-la més vívida i emotiva. 

Exemples: un final de infarto, se le encendió la mirada, levantaron a la grada, se golpeó 

el pecho, los últimos 25 metros fueron como un orgasmo.   
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Annex 2. Taula de segments per esportista 
 

 1. Mireia 
Belmonte 

2. Maialen 
Chourrault 

3. Nadal 
López 

4. Marcus 
Walz 

5. Craviotto 
i Toro 

6. Carolina 
Marín 

7. Ruth 
Beitia 

Total 

1.1. Ús de España i derivats 75 18 41 40 71 45 55 345 

2.1. Superioritat de l'in-group 4 6 1 8 19 34 13 85 

2.2. Construcció de l’in-group 35 4 62 45 24 38 19 227 

2.2.1. Símbols nacionals 2 2 6 15 3 6 6 40 

2.2.2. Estereotips i mitologia 5 0 2 1 2 7 0 17 

2.2.3. Espanya com a subjecte 12 1 10 12 12 14 5 66 

2.2.4. Ús de la 1a persona 7 1 7 4 3 7 7 36 

2.2.5. Arrelament nacional de 
l'esportista 

9 0 17 33 4 4 1 68 

2.3. Construcció de l’out-group 13 3 14 8 3 20 9 70 

2.3.1. Rivalitat i visió negativa 
del rival 

8 3 14 4 2 15 9 55 

2.3.2. Estereotips aliens 5 0 0 4 1 5 0 15 

3.1 Llenguatge connotatiu 25 33 39 35 40 47 22 241 

3.1.1 Metàfores i comparacions 3 0 2 3 4 6 2 20 

3.1.2. Adjectivació 
grandiloqüent 

13 25 25 23 24 32 15 157 

3.1.3. Hipèrbole 3 8 5 4 8 2 3 33 

3.1.4. Retica militaritzada 6 0 7 5 4 7 2 31 

3.2. Heroisme 60 22 38 41 62 49 55 327 

3.2.1. Gesta i recurs a la Història 44 14 16 20 33 27 28 182 

3.2.2. Virtuts de l'esportista 16 8 22 21 29 22 27 145 

3.3. Retòrica emocional 80 29 39 36 54 72 46 356 

3.3.1. Emoció pel triomf 35 17 20 21 25 29 25 172 

3.3.2. Emoció per l'esforç 36 8 8 4 28 34 18 136 

3.3.3. Emocions de competició 9 4 11 11 1 9 3 48 

Total segments codificats 292 115 214 233 273 305 219 1651 

n cobertures 9 9 8 8 9 9 8 60 

Segments/n 32,4 12,8 26,8 29,1 30,3 33,9 27,4 27,5 
Taula 4. Nombre de segments codificats per cada categoria i esportista 

 


