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L’ús del llenguatge bèl·lic en el futbol. Els casos del clàssic  
Barça-Madrid i del derbi Espanyol-Barça en sis emissores

The use of warlike language in soccer. The cases of the Barça-Madrid Clásico  
and the Espanyol-Barça derby on six radio stations

RESUM: 
l’article proposa l’anàlisi crítica del discurs i de les metàfores bèl·liques utilitzades  

en les retransmissions i programes postpartit de sis emissores radiofòniques de màxima 

audiència que emeten des de Madrid i Barcelona. s’analitza el clàssic disputat el 23 d’abril 

de 2017 entre el FC Barcelona i el Reial Madrid i el derbi entre el RCd espanyol i el  

FC Barcelona del 29 d’abril de 2017. les narracions analitzades mostren discursos que 

promouen l’oposició nosaltres versus ells o elles i, per extensió, poden promoure el discurs 

de l’odi, del qual el llenguatge i les metàfores bèl·lics poden considerar-se una de les seves 

manifestacions. destaca el recurs freqüent a les armes, l’argot de la milícia i les referències 

a la violència, en totes les emissores analitzades. la conclusió remet a la normalització  

de discursos excloents en els programes esportius de màxima audiència, la qual cosa pot 

comportar la normalització de discursos més agressius, violents i carregats de menyspreu.

PARAULES CLAU:
discurs d’odi, futbol, llenguatge bèl·lic, ràdio esportiva, sensacionalisme, periodisme 

partidista.

C

The use of warlike language in soccer. The cases  
of the Barça-Madrid Clásico and the Espanyol-Barça derby  

on six radio stations
L’ús del llenguatge bèl·lic en el futbol. Els casos del clàssic Barça-Madrid  

i del derbi Espanyol-Barça en sis emissores

ABSTRACT:
this paper conducts a critical analysis of the discourse and metaphors used in the 

broadcasts and after-match programs of the six radio channels with the largest audience 

in spain, broadcasting from Madrid and Barcelona. We have analyzed two matches:  

the Clásico played on april 23, 2017 between FC Barcelona and Real Madrid and the derby 

between RCd espanyol and FC Barcelona played on april 29, 2017. the narratives present 

discourses that promote the “us versus them” dialectic and hate speech, of which 

warlike language and metaphors are one of the manifestations. the recourse to 

weaponry terms, military slang and violence-related references are prominent features 

which are frequently observed in all the radio stations analyzed. the paper concludes 

that there currently exists a normalization of exclusionary discourses in prime-time 

sports programs, which could lead to a future normalization of more violent discourses.

KEYWORDS:
hate speech, soccer, warlike language, sports radio, sensationalism, partisan journalism.
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1. Introducció

Les metàfores bèl·liques són habituals en el periodisme esportiu des dels inicis del 
segle xx, amb la configuració de l’esport, i del futbol en particular, com un espec-
tacle mediàtic. L’ús del llenguatge i les metàfores bèl·lics en les narracions esporti-
ves entronca amb una estratègia generalitzada d’espectacularització dels mitjans 
de comunicació. Una de les conseqüències és l’ús de discursos que busquen pro-
moure l’emoció mitjançant l’oposició nosaltres versus ells o elles, o generant dis-
cursos d’odi vinculats amb racisme, masclisme o homofòbia, entre d’altres. 
Particularment en el periodisme esportiu, aquests discursos són habituals gràcies  
a la seva capacitat per captar l’interès i l’atenció de l’audiència, per emocionar i per 
la seva capacitat per provocar l’acció mitjançant judicis de valor.

En sintonia amb estudis anteriors, l’article proposa una comparació del llenguat-
ge bèl·lic emprat en la narració de dos partits de futbol en què es van enfrontar el FC 
Barcelona i el Reial Madrid, el 23 d’abril de 2017, i el RCD Espanyol i el FC Barcelona, 
el 29 d’abril de 2017, analitzant les retransmissions de quatre cadenes d’àmbit esta-
tal que emeten des de Madrid i dues ràdios d’àmbit català que emeten des de Barce-
lona. Això permet aprofundir en el fenomen de l’ús de la metàfora bèl·lica en els 
mitjans i caracteritzar críticament l’ús del llenguatge en les seves narracions.

L’objectiu general de la investigació és caracteritzar l’ús del llenguatge bèl·lic en 
la totalitat dels programes i retransmissions analitzats. Considerem que l’especta-
cularització i l’oposició nosaltres versus ells o elles característics del discurs bèl·lic en 
l’esport són un primer graó en la legitimació de discursos d’odi més violents: mas-
clisme, racisme, homofòbia i altres, que treballem en altres publicacions.

Com a objectius específics, es pretén comparar l’ús del llenguatge bèl·lic —i per 
tant, una base per a la legitimació dels discursos d’odi— en les emissores estudia-
des, i, d’altra banda, l’objectiu és caracteritzar i comparar l’ús d’aquest tipus de 
llenguatge en el clàssic Barça-Madrid i en el derbi Espanyol-Barça.

Aquest article s’emmarca en la recerca del grup de treball Llenguatge Esportiu 
Audiovisual de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya, creat el gener de 2017. Així, la mostra treballa amb programes 
radiofònics sobre partits d’aquest mateix any.

2. Marc teòric

L’espectacularització dels continguts mediàtics és habitual en els diversos formats 
televisius i radiofònics (Moreno-Díaz i Medina de la Viña, 2018; Romero i Pates, 2017; 
Montagut i Carrillo, 2017; Montero i Ferré-Pavia, 2017; Casa i Crespo, 2016), però 
es fa especialment evident en els continguts esportius i el seu tipus de narració 
(Casas-Moreno, Rodríguez-Vázquez i Aguaded, 2017; Marini, 2016; Vera, 2016; 
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Sarremejane, 2016). De fet, el concepte de la societat de l’espectacle es prefigura 
el 1967 quan Guy Debord (1995) caracteritza la societat moderna com aquella en 
la qual tot allò viscut es converteix després en representació. Posteriorment, amb el 
desenvolupament dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies, la societat 
de l’espectacle ha estat estudiada des d’una òptica crítica (Conti, 2016; Carrera, 
2017; Soler Campillo i Marzal Felici, 2018).

L’ús del llenguatge espectacular en l’esport és una tendència àmpliament estu-
diada (Blanco, 2001; Salazar, 2002; González-Ramallal, 2004; Rojas Torrijos, 2010; 
Macías, 2015), i particularment en el món del futbol (Sobrados-León, 2009; Cas-
taño-Arias, 2015; Medina Montero, 2015; Rodríguez González, 2016; Nomde-
deu-Rull i Torrebadella-Flix, 2018), que es relaciona amb la capacitat dels mitjans 
per construir imaginaris i generar valors culturals compartits mitjançant xous mas-
sius. La trivialització progressiva dels continguts és una conseqüència del fet que  
la informació esportiva quedi supeditada a l’entreteniment i adopti elements de la 
indústria de l’espectacle (Rojas Torrijos, 2015).

En el cas de les narracions de partits de futbol,   l’espectacularització es concreta 
en el fenomen anomenat fanatisme, hooliganisme o periodisme de bufanda, és a 
dir, la polarització de la trobada esportiva i fins i tot la seva politització (Gómez-Bue-
no, 2013), un fanatisme que s’usa com a estratègia de fidelització de l’audiència i 
que presenta qualsevol partit com un enfrontament nosaltres versus ells o elles.

La lògica del conflicte que es desprèn del fanatisme en el periodisme esportiu 
deriva en la banalització del missatge (Rojas Torrijos, 2015), per exemple, mitjan-
çant l’ús i abús de metàfores i llenguatge bèl·lics, entre d’altres. Aquest tipus de 
llenguatge es pot entendre com una base per al discurs d’odi, que pot donar peu 
a situacions més agressives i permetre’n la normalització en la societat.

El discurs d’odi es defineix com

qualsevol forma de comunicació de paraula, per escrit o mitjançant el comportament, 
que sigui un atac o utilitzi llenguatge pejoratiu o discriminatori en relació amb una per-
sona o un grup sobre la base de qui són o, en altres paraules, en raó de la seva religió, 
origen ètnic, nacionalitat, raça, color, ascendència, gènere o un altre factor d’identitat. 
En molts casos, el discurs d’odi té arrels en la intolerància i l’odi, o els genera i, en certs 
contextos, pot ser degradant i divisiu. (ONU, 2019)

Per a Waldron (2012), el discurs d’odi envia dos tipus de missatges. D’una ban-
da, pretén deshumanitzar els membres d’un determinat grup. De l’altra, busca re-
forçar el sentit de grup propi amenaçat, suposadament, pels «altres» i unir aquest 
grup de persones amb idees afins. Així, el discurs d’odi (Gagliardone et al., 2015) 
s’estableix i argumenta des de l’oposició nosaltres versus ells o elles, que, precisa-
ment, és característica definitòria del llenguatge i les metàfores bèl·lics.

Els discursos emparats en la dialèctica nosaltres versus ells o elles i l’espectacu-
larització del discurs suposen la base per normalitzar la diferència, l’enfrontament 
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o l’elecció de l’altre com a enemic. Un cop establert l’enemic, pot ser més fàcil in-
terpretar i normalitzar discursos d’odi i situacions d’agressió i violència. En aquest 
sentit, la piràmide de l’odi (figura 1) classifica diferents nivells del discurs d’odi. En 
els nivells inferiors es troben les actituds i els actes generats a partir de l’ús d’este-
reotips i prejudicis. La seva acceptació pot sustentar, argumentar o fins i tot preten-
dre legitimar actes discriminatoris i violència característica de nivells superiors.

Contextualitzant el llenguatge bèl·lic en un procés mediàtic generalitzat d’es-
pectacularització i ressenyada la seva capacitat per normalitzar discursos més 
agressius o violents, es pot revisar més específicament el llenguatge i les metàfores 
bèl·lics.

Lewandowski (2012), Thibodeau, Crow i Flusberg (2017) o Flusberg, Matlock i 
Thibodeau (2018) refereixen la metàfora en la comunicació quotidiana com a eina 
que ajuda a comprendre el món mitjançant la simplificació d’informació complexa 
i permet descriure la connexió entre dos grups d’idees.

La metàfora bèl·lica és un tret definitori del discurs periodístic esportiu i, espe-
cialment, del futbol (Segura Soto, 2009). L’ús de referències i metàfores bèl·liques 
implica un llenguatge sensacionalista i, possiblement, una incitació a la violència 
(Rojas Torrijos, 2010), ja que empra termes que tenen el seu significat primari en el 
camp semàntic de la milícia i que adquireixen un significat nou en l’esport com a 
fenomen de masses i en diferents àmbits, tant en la ràdio, la televisió i la premsa, 
com en el llenguatge col·loquial (Segura Soto, 2009).

Lewandowski (2012), Flusberg, Matlock i Thibodeau (2018), Jenkins (2013) o 
Wilin‘ski (2014) reiteren l’ús i abús de metàfores emocionals en el periodisme espor-

Figura 1. La piràmide de l’odi

Font: Anti-Defamation League (2019).
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tiu per convertir la informació en un producte mediàtic i captar l’interès de l’audièn-
cia; permetre, a la professió periodística, expressar judicis de valor i promoure 
l’en tusiasme i, fins i tot, promoure unes conductes i accions determinades.

Al mateix temps, l’estudi de les metàfores i els discursos bèl·lics «proporciona 
una idea de les estructures metafòriques del context de la cultura» (Raffaelli i Ka-
tunar, 2016: 127) i permet «comprendre com es conceptualitzen aquests contex-
tos en les nostres ments i, per tant, defineixen com un grup de persones és similar 
o diferent, en termes de comprensió d’un concepte, a un altre grup de persones» 
(Alzawaydeh i Alghazo, 2018: 130).

Futbol i guerra comparteixen discurs (Lakoff i Johnson, 1980) generant drama-
tisme, emoció i passió. El futbol esdevé substitut d’un enfrontament real i reflec-
teix, de manera més explícita i mítica, la identitat nacional i la masculinitat (Stempel, 
2006) que emfatitzen l’agressió, la competició, el domini i la violència instrumental 
(Jansen i Sabo, 1994). Hi predomina, doncs, un llenguatge esportiu masculinitzat 
(Bromberger, 2007) i bèl·lic en el qual

cada enfrontament té totes les aparences d’una guerra ritual, amb una gran utilització 
d’emblemes nacionals (himnes, banderes, presència de caps d’Estat), i el recurs a mèto-
des guerrers: termes com atacar, disparar, defensar, conquesta, capità, territori, tàctica o 
victòria. (Ramonet, 1999: 133) (La traducció de totes les citacions és nostra.)

El llenguatge bèl·lic en la narració esportiva del futbol té derivacions cap a l’èpi-
ca (Labrador Méndez, 2007) i referències cap a l’estratègia, els duels i els herois. De 
fet, el llenguatge reflecteix el paper heroic dels esportistes.

El paganisme modern exigeix que els jugadors de futbol global posseeixin, a imatge 
dels antics déus, la dimensió èpica i lírica de l’heroi, mentre que vivim en una època 
sense herois, que no té res d’èpica ni de lírica. (Vázquez Montalbán, 1999: 49-50)

La rivalitat futbolística i les massives xifres de seguidors i audiències promouen 
una mirada espectacular des dels mitjans esportius. Prenen partit obertament en el 
que s’ha definit com a «hooliganisme periodístic» (Pacheco Barrio, 2012), periodis-
me de bufanda o periodisme de samarreta.

Jenkins (2013) o Ross i Rivers (2019: 6) refereixen la doble associació, positiva i 
negativa, que pot generar la metàfora «esport és guerra». D’una banda, es presen-
ta com una situació inofensiva; de l’altra, pot trivialitzar les greus i horribles conse-
qüències de la guerra. Així, Aikin (2011: 256) planteja que pot observar-se com un 
simple intercanvi d’arguments, «reemplaçament pacifista per solucions veritable-
ment violentes als desacords, de manera que hem de reconèixer que el que estem 
objectant és només una batalla metafòrica».

En oposició a aquest argument, cal recordar la multiplicitat de possibles metà-
fores disponibles per al discurs futbolístic que permetrien allunyar el futbol d’esce-
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naris violents com a única opció: el partit com a obra de teatre o d’art; l’equip com 
una màquina; jugadors com a mags, o la competició com a viatge.

No obstant això, la literatura tendeix a observar unes repercussions negatives 
en l’ús i abús de les metàfores bèl·liques. Per a Pankov, Mihelj i Bajt (2011), el dis-
curs de guerra es caracteritza típicament per una confluència de discursos naciona-
listes i sexistes, i tendeix a reduir les múltiples identitats i afiliacions dels éssers 
humans a un contrast nosaltres versus ells o elles.

La relació entre l’espectacularitat, l’emoció i el futbol fa sorgir qüestionaments 
ètics al respecte de si el periodisme de bufanda, és a dir, aquell que manifesta 
obertament les seves preferències, és un periodisme significatiu. La informació i 
l’entreteniment són objectius del periodisme esportiu, però el resultat no és tan 
positiu si no promou l’educació i la formació en valors bàsics (Reinardy i Wanta, 
2015) i compromisos deontològics fonamentals.

L’estudi del llenguatge emprat en les narracions esportives resulta d’especial 
interès per l’alt grau d’influència social que té l’esport i per l’elevat nivell de pene-
tració que posseeix el llenguatge transmès des dels mitjans de comunicació i els 
efectes cognitius que desencadena en els oients i espectadors.

Aquesta influència social i ideològica és ressaltada per Jaworska (2017) en re-
ferir-se a la transmissió de missatges carregats ideològicament que emfatitzen de-
liberadament certs aspectes de la realitat i n’amaguen d’altres. Es normalitza una 
estructura de pensament: «Poden comunicar eficientment una varietat d’actituds i 
creences estructurades, i poden guiar les persones a pensar en un domini objectiu 
de noves maneres» (Thibodeau, Crow i Flusberg, 2017: 1384). O, com manifesten 
Najjari i Mohammadi (2018), aquest llenguatge bèl·lic estableix marcadors metafò-
rics discursius que participen en la conformació de la ideologia. És a dir, la reiteració 
normalitza el discurs i el converteix en codi natural.

Així, normalitzar el discurs d’enfrontament, de divisió nosaltres versus ells o 
elles, de consideració d’inferioritat dels i les altres, pot suposar la base per norma-
litzar discursos amb major càrrega de menyspreu, agressivitat i violència.

3. Metodologia

L’article planteja una anàlisi crítica del discurs (Dijk, 2015) aplicada a les narracions 
esportives del partit celebrat entre el FC Barcelona i el Reial Madrid el 23 d’abril  
de 2017 i del partit entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona del 29 d’abril de 2017.

L’anàlisi crítica del discurs s’ha revelat com una tècnica útil per observar la 
transmissió de valors culturals mitjançant el llenguatge emprat pels mitjans de 
comunicació i la ideologia subjacent del contingut comunicatiu. En paraules  
de Van Dijk (2015), l’anàlisi crítica del discurs és una perspectiva que se centra, 
específicament, en la reproducció discursiva d’abusos de poder, com el sexisme, el 
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racisme i altres formes de desigualtat social, així com en la resistència cap a aques-
ta dominació.

El més rellevant d’aquest enfocament és que es basa en problemes socials i no es 
limita a relacionar les estructures del discurs amb les estructures socials, sinó que ana-
litza la interfície sociocognitiva que vincula representacions mentals d’esdeveniments 
comunicatius i altres situacions socials amb les estructures subjacents al discurs. És a 
dir, el poder s’entén com a control, per exemple, de les estructures de context, text o 
conversa i, per tant, indirectament, de les ments de les persones (Dijk, 2015).

L’elecció d’un esdeveniment social —i comunicatiu— com un partit de futbol 
entre els dos principals rivals esportius espanyols per ser analitzat a la llum de l’anà-
lisi crítica del discurs, es justifica perquè a Espanya aquest esport és protagonista en 
els mitjans (Pacheco Barrio, 2012) i la rivalitat entre el FC Barcelona i el Reial Ma-
drid, «el clàssic», arriba a un perfil global (Lowe, 2013). Igualment, és rellevant 
analitzar la rivalitat entre els dos principals equips de Barcelona.

L’anàlisi empírica treballa retransmissions i programes radiofònics. La ràdio és 
molt rellevant en aquest àmbit per la seva gran penetració entre l’audiència. No 
obstant això, al mateix temps, té una presència secundària en els estudis sobre 
discursos d’odi. La mostra de ràdios analitzades en aquesta investigació es va cen-
trar en sis grans emissores públiques i privades que operen des de Madrid i Barce-
lona. Dues tenen la seu a Barcelona: l’emissora pública Catalunya Ràdio (CR) i 
l’emissora privada RAC1. Quatre cadenes tenen la seu a Madrid: l’emissora pública 
Ràdio Nacional d’Espanya i les emissores privades Onda Cero (OC), Cadena SER i 
Cadena COPE. L’estudi es va basar en una de les formes de programació de ràdio 
esportiva més rellevants: les retransmissions dels partits (Owens, 2006).

La rellevància del seguiment dels programes esportius diaris nocturns (entre les 
22.30 h i la 01.45 h, amb horaris diversos segons emissores) es posa de manifest a 
través de les massives xifres d’audiència segons les dades de l’Estudi general de 
mitjans (EGM).

Amb emissió a tot el territori espanyol, segons les dades de l’EGM de juny de 
2019, El larguero (Cadena SER) compta amb 824.000 oients diaris; El partidazo,  
de la Cadena COPE, amb 681.000 oients, i El transistor, d’Onda Cero, amb 284.000 
oients. En emissió per a Catalunya, les dades inclouen Tu diràs (RAC1), amb 
105.000 oients, i El club de la mitjanit (Catalunya Ràdio), amb 54.000 oients.

Els programes de retransmissions esportives de cap de setmana s’inicien a  
les dotze del migdia i finalitzen a la una de la matinada, segons els horaris dels 
partits de futbol. A la taula 1 es poden observar els programes analitzats i les xifres 
d’audiència que tenen.

Les cadenes catalanes no tenen seguiment esportiu dels clubs de primera divisió 
estatal durant el cap de setmana. Les retransmissions segueixen els partits de lliga 
del FC Barcelona i, per tant, no permeten la comparació de dades d’audiències 
específiques de les retransmissions. Els programes són El Barça juga a RAC1 i  
La TDT de Catalunya Ràdio (La transmissió d’en Torquemada).
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Les àmplies audiències que segueixen els partits per la ràdio han provocat 
l’adaptació dels locutors de televisió a aquests discursos. A més, les cadenes au-
diovisuals de pagament per visió inclouen entre els seus serveis la possibilitat de 
seguir les imatges del joc sincronitzades amb els comentaris de les emissores ra-
diofòniques preferides per l’audiència. Actualment, les cadenes televisives conei-
xen les audiències que seleccionen els diferents canals de ràdio per seguir els 
partits, però no comparteixen aquesta informació amb les mateixes emissores 
radiofòniques.

Aquest seguiment radiofònic en canals de televisió implica un fenomen que 
s’assembla a la «càmera d’eco»: la comunicació es porta a terme en un sistema 
tancat, que amplifica i reforça els punts de vista propis i sentiments personals cap 
a un equip. Aquest desenvolupament multimèdia s’ha transformat en els últims 
anys en una experiència transmèdia d’una audiència que, a més, té la possibilitat 
de participar i contribuir en les discussions en xarxes socials.

La selecció de la mostra treballa amb partits que s’entenen des d’una gran riva-
litat entre els diferents equips. La hipòtesi de treball es refereix a una confrontació 
entre el nosaltres/ells dels mateixos equips i un enfrontament/rivalitat en els discur-
sos de les diferents emissores, que té una de les seves màximes expressions en l’ús 
del llenguatge i les metàfores bèl·lics, que pot comportar el foment del discurs de 
l’odi. En aquest sentit, s’analitza el clàssic entre els dos equips més rellevants de la 
Lliga Nacional de Futbol Professional i el partit entre els dos equips més importants 
de la ciutat de Barcelona. Els partits analitzats són el del Reial Madrid contra el FC 
Barcelona,   el 23 d’abril de 2017, i el del RCD Espanyol contra el FC Barcelona, el 
29 d’abril de 2017.

L’objectiu de la mostra inclou la retransmissió dels partits en les sis emissores 
seleccionades, és a dir, unes tres hores d’anàlisi incloent-hi la durada del partit i els 
trenta minuts previs i posteriors a aquest.

Per a l’anàlisi s’han escoltat íntegrament tots els programes radiofònics i s’han 
buidat i transcrit els continguts relatius al discurs d’odi com a focus d’anàlisi i d’in-
vestigació.

Programes Xifres d’audiència

Dissabtes Diumenges

Carrusel deportivo (SER) 1.958.000 1.910.000

Tiempo de juego (COPE) 1.430.000 1.447.000

Radioestadio (Onda Cero) 1.501.000 1.393.000

Tablero deportivo (RNE) 1.223.000 1.227.000

Taula 1. Programes radiofònics de retransmissions esportives i audiències de cap de setmana 
d’àmbit nacional

Font: Elaboració pròpia.

Comunicacio_Novembre_2021_38-2 (impressio).indd   17 18/11/21   12:46



CCOMUNICACIÓ : REVISTA DE RECERCA I D’ANÀLISI, VOL. 38 (2) (NOVEMBRE 2021)
18

Raúl MaRtínez-CoRCueRa, CRistina FeRnández-RoviRa i MaRC CoMpte-pujol

A través d’un procés deductiu combinat amb la inferència, s’han establert les 
categories i unitats d’anàlisi del discurs. S’han recollit els conceptes utilitzats per 
periodistes i persones col·laboradores en les retransmissions i programes, sempre 
referits a discursos d’odi i llenguatge bèl·lic, i s’han establert les temàtiques i refe-
rències associades a aquests discursos.

La inferència també ha servit per detectar altres aspectes que emergeixen de la 
mateixa evolució del discurs mediàtic i social.

La taula 2 recull les categories d’anàlisi i el contingut relacionat amb aquestes 
trobat en cada emissora estudiada. La mostra d’anàlisi està formada per un total de 
269 unitats, classificades en vuit categories (contingut bèl·lic, espectacular, de bu-
fanda, sobre l’orgull ADN, la història, amb insults, estereotips i sobre masculinitat).

S’observa l’existència de discursos d’odi vinculats a la masculinitat hegemònica, 
és a dir, discursos masclistes i homòfobs o la banalització d’aquests; discursos ra-
cistes de caràcter cultural que destaquen dificultats de pronunciació de noms de 
jugadors, o biològic, argumentat en competències físiques, i menyspreu i insults 
racistes, o la banalització d’aquests, presentant-los com a accions violentes de grups 
reduïts o marginals que es reprodueixen en tots els camps.

4. Resultats

El llenguatge bèl·lic s’ha consolidat com una de les fórmules efectives per atreure i 
fidelitzar audiències, consolidant l’oposició nosaltres versus ells o elles que es pot 
observar en el llenguatge utilitzat en les narracions esportives. En la revisió dels 
resultats s’observen referències habituals al llenguatge i les metàfores bèl·lics, en 

Contingut Catalunya 
Ràdio

RAC1 SER COPE Onda  
Cero

RNE TOTAL

Bèl·lic 27 14 11 8 37 14 111 (41,2 %)

Espectacle 5 — 3 11 9-2 5 130 (11,1 %)

Bufanda — 1 6 12 17 12 148 (17,8 %)

Orgull ADN 6 1 8 3 13 2 133 (12,3 %)

Història 3 1 — — 2 1 107 (2,6 %)1

Insults 3 2 4 4 2 — 115 (5,6 %)1

Estereotips — — 2 5 6 — 113 (4,8 %)1

Masculinitat 2 — 2 2 6 — 112 (4,5 %)1

TOTAL 46 (17,1 %) 19 (7 %) 36 (13,4 %) 40 (14,9 %) 94 (35 %) 34 (12,6 %) 269

Taula 2. Quantitat de continguts identificats dividits per categories de discurs i per emissores

Font: Elaboració pròpia.
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major o menor mesura, en tots els mitjans de comunicació analitzats. El recurs a 
aquests discursos resulta proporcional al grau d’espectacularització en el qual s’em-
marquen els diferents partits. Així, és més recurrent en la retransmissió del clàssic 
entre el Reial Madrid i el FC Barcelona (amb setanta-dos comentaris), i menys recur-
rent en retransmissions amb menor grau d’espectacularització com el derbi entre el 
FC Barcelona i el RCD Espanyol (amb trenta-nou).

La taula 3 recull tots els comentaris identificats que podem classificar dins la 
categoria de discursos bèl·lics durant el clàssic del futbol espanyol del 23 d’abril.

Els setanta-dos comentaris que apel·laren al discurs bèl·lic durant  
les retransmissions del Barça - Reial Madrid del 23 d’abril de 2017

Cadena SER (6)
«Ha ido a atacar, en el buen sentido de la palabra»
«Ejecuta Carvajal»
«El Madrid no se rinde nunca»
«Ejecuta»
«Para resucitar, para seguir combatiendo»
«Ya ves, Pepa, que hemos tenido mucha batalla, mucho fragor»

RNE (8)
«El Madrid a la contra lo puede matar»
«Dispara Messi»
«Ejecución [de la falta]»
«Vaya cañonazo de Rakitic para silenciar al Bernabéu»
«Imperial Piqué i tarjeta roja a Ramos»
«Dispara Messi»
«Un Piqué imperial»
«El Barça asalta el Bernabéu a lo Ramos»

RAC1 (6)
«Han perdut la pólvora» [la MSN = Messi, Suárez, Neymar]
«Realment a la banqueta del Madrid hi ha pólvora»
«La rereguarda de Zidane»
«S’ha de ser més agressiu»
«El caça per darrere»
«El Madrid és un equip amb molta pólvora»

Onda Cero (26)
«La guerra ha comenzado. […] nos superan en potencia de fuego. […] ¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar 
de reintegrarme en el mundo?»
«Si estas tropas les rebasan, nos vamos todos al garete. […] Nunca hemos huido, ¿por qué huir ahora?» 
«¡Seguimos luchando! ¡Seguimos luchando!»
«Ya están ahí los gladiadores, los jugadores del Real Madrid»
«Toca el gobernador de la zona del Barcelona»
«El disparo, el centro chut»
«Va a cañonear […] ha tenido la primera el pistolero uruguayo»
«A tiro limpio en el Bernabéu»
«En el nombre del campeón, fusila por bajo la portería»
«Qué tiroteo, Valdano, qué tiroteo»
«Gran disparo de Kroos»
«Se atrinchera el Barça»
«El coloso de Chamartín en el duelo de titanes de la liga española»
«Ataca el Madrid con peligro»
«Aleja el peligro»

(Continua)
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D’altra banda, la taula 4 recull tots els comentaris bèl·lics identificats durant el 
partit de l’Espanyol-Barça del 29 d’abril.

«Capitanea el ataque [Carvajal]»
«Cañonea»
«Asalta Chamartín»
«Cómo golpea con violencia [gol de Rakitic]»
«El partido no tiene tregua»
«Qué obús, qué misil, qué zambombazo, qué pelota. Impacto total en la portería de Keylor Navas, y 
explosión en la red»
«Se va Messi para matar el partido»
«Duelo […] se defiende el Madrid»
«Defiende con uñas y dientes el Madrid. Ataca con ilusión el Barcelona, con fe»
«No se rinde el Barça, no se rinde, no se entrega en la liga. La tiene viva, la ha de luchar»
«El disparo de Messi sentencia el partido»
«Al final, cuando no matas el partido, puede pasar esto [Zidane]»

Cadena COPE (6)
«El capitán [Iniesta]»
«En transición, el Madrid mata al Barça»
«Fijaos cómo ejerce de líder Piqué sacando la línea defensiva»
«Ejecuta Rakitic»
«Llega a la carga el Madrid»
«Les permite seguir vivos, seguir luchando por el título»

Taula 3. Els setanta-dos comentaris que apel·laren al discurs bèl·lic durant les retransmissions 
del Reial Madrid - Barça del 23 d’abril de 2017, dividits per emissores

Font: Elaboració pròpia.

Els trenta-nou comentaris que apel·laren al discurs bèl·lic durant les retransmissions  
de l’Espanyol-Barça del 29 d’abril de 2017

SER (5)
«Dispara Baptistao»
«El Espanyol el golpe no lo ha acusado, no se rinde»
«Si gana el duelo Leo Baptistao se planta ante Ter Stegen»
«Superando líneas de presión»
«En el fragor de la batalla»

RAC1 (8)
«Zona defensiva»
«Aïllat a l’extrem dret de l’atac del Barça»
«Marcant la línia de pressió»
«Piqué está imperial atrás»
«L’Espanyol […] explota Cornellà»
«Àrea tècnica»
«Este rival»
«Heu resistit [l’atac del Barça]»

RNE (6)
«Compañeros de la línea defensiva, porque no hay duda que es el jefe»
«Contacta con la bala del italo-paraguayo»
«Abortar ese ataque»
«Bate de tiro cruzado»
«Piqué esta imperial»
«Se mete en el área y… dispara!»

(Continua)
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En el total de l’anàlisi realitzada, l’emissora més procliu a l’ús de llenguatge 
bèl·lic ha estat Onda Cero, i molt especialment durant la retransmissió del clàssic, 
partit en el qual arriba a doblar la resta de ràdios en quantitat i diversitat d’inter-
vencions d’aquesta tipologia.

Les emissores d’àmbit nacional (SER, COPE, Onda Cero i RNE) van ser especial-
ment actives en l’ús del llenguatge bèl·lic durant el clàssic i pràcticament no el van 
usar, o el van usar molt poc, durant el derbi català. No obstant això, les emissores 
catalanes, RAC1 i Catalunya Ràdio, mantenen un ús similar d’aquest tipus de llen-
guatge en els dos partits.

L’ús del llenguatge bèl·lic és recurrent en totes les narracions del clàssic 
(23/04/17) i del derbi català (29/04/17) de les ràdios analitzades. A més, les resso-
nàncies èpiques i el llenguatge explícitament bèl·lic apareixen des del comença-
ment del partit en les retransmissions. Les al·lusions compartides en els discursos 
analitzats fan referència als rangs militars, les armes i la violència.

Les metàfores bèl·liques i el to èpic són la base per promocionar el partit i per 
promoure l’espectacle. L’èpica s’observa en la narració de l’inici del partit, i els 
exemples de l’ús del llenguatge referent al camp semàntic de la guerra, de la lluita, 
i les referències culturals al bel·licisme són nombrosos al llarg de la retransmissió. 

Catalunya Ràdio (7)
«Les defenses s’han imposat als atacs»
«Estava molt i molt pressionat»
«L’Espanyol no es rendeix»
«Intenten erosionar la defensa de l’equip»
«Suárez la caça, aborda el porter, Diego López, i el fulmina»
«Un equipo que tiene una estructura defensiva muy consolidada»
«Passeig militar del Barça»

COPE (2)
«Fusila por bajo el uruguayo»
«Se ha de poder preparar Neymar para fusilar»

Onda Cero (11)
«Retaguardia y vanguardia»
«A vida o muerte la liga»
«Tendrá que seguir luchando para salir de los puestos de abajo»
«Ha salido presionando enormemente el Espanyol»
«El disparo era de Neymar»
«Su eterno rival»
«El pistolero… Ta ta ta ta ta… Gol, gol, gol, gol, gol… […] Pim, pam, pum, fuego… uruguayo»
«Atento estaba el pistolero, carga la pistola, mete la bala, enfila la portería»
«Saca brillo a la pistola de oro. Pólvora directa»
«Presiona con el cuchillo»
«Piqué imperial. Aleja el peligro»

Taula 4. Els trenta-nou comentaris que apel·laren al discurs bèl·lic durant les retransmissions 
de l’Espanyol-Barça del 29 d’abril de 2017

Font: Elaboració pròpia.
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Com a exemple de discurs referent a l’èpica es troben diferents fragments. En la 
identificació dels fragments s’inclouen les sigles de l’emissora.

La guerra ha comenzado. […] nos superan en potencia de fuego. […] ¿Tiene una 
misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo? (OC, 23/04)

Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos. […] Si estas tropas les rebasan, 
nos vamos todos al garete. […] Ya vienen. ¿Cuántos? Trescientos hombres. Y el balón va 
para Luis Suárez, que la recibe, ¡gol! Nunca hemos huido, ¿por qué huir ahora? ¡Segui-
mos luchando! ¡Seguimos luchando! (OC, 23/04)

¡A vida o muerte la liga! (OC, 29/04)
Suárez la caça, aborda el porter, Diego López, i el fulmina. (CR, 29/04)

En l’anàlisi es troben discursos que promouen la dialèctica nosaltres versus ells 
o elles a partir de la revisió de llenguatge bèl·lic i la seva consideració de l’altre com 
l’enemic; o estereotips vinculats a país; referències al sentiment nacional, i expres-
sions i símbols com l’himne, banderes o escut nacionals o estatals i els sentiments 
que els envolten.

La locució dels partits converteix l’estadi de futbol en un espai d’enfrontament i 
estratègia. Durant el derbi català (29/04), el llenguatge de Catalunya Ràdio inclou 
diverses expressions com «eix atacant», «novetat tàctica del dia», «línia de pressió», 
«àrea contrària», «camp contrari», i RAC1, en aquest mateix partit, utilitza expres-
sions com la «zona defensiva», «explota Cornellà» (l’estadi de l’Espanyol), i presenta 
un jugador «aïllat a l’extrem dret de l’atac del Barça». Per Onda Cero, durant el 
clàssic, el Barça «s’atrinxera» o bé «assalta Chamartín» (23/04), i valora el derbi com 
un partit «molt estratègic» (29/04). Els comentaristes esportius recorren habitual-
ment als rangs propis de la milícia per referir-se als jugadors de futbol. La Cadena 
COPE (23/04), per exemple, refereix: «el capità» (Iniesta), o «exerceix de líder Piqué».

En la mateixa línia, les narracions analitzades fan referència a la capacitat arma-
mentística dels equips, enalteixen la potència dels jugadors, magnifiquen les seves 
jugades i doten la narració d’una forta càrrega emocional. Això s’observa en els 
exemples següents:

¡Qué tiroteo, Valdano! ¡Qué tiroteo!; gran disparo de Kroos; cañonea; qué obús, qué 
misil, qué zambombazo, qué pelota. Impacto total […] y explosión en la red; va a caño-
near; a tiro limpio en el Bernabéu. (OC, 23/04)

Han perdut la pólvora [la MSN]; a la banqueta del Madrid hi ha pólvora; el Madrid és 
un equip amb molta pólvora. (RAC1, 23/04)

Zambombazo, latigazo, trallazo; gardela descomunal. (RAC1, 23/04)
Dispara Messi; cañonazo de Rakitic para silenciar al Bernabéu. (RNE, 23/04)
Ejecuta Carvajal. (SER, 23/04)
Ejecuta Rakitic; llega a la carga el Madrid; les permite seguir vivos, seguir luchando 

por el título. (COPE, 23/04)
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Ataca el Madrid con peligro; aleja el peligro; la contra letal del Real Madrid.  
(OC, 23/04)

Ta ta ta ta… Gol, gol, gol, gol, gol… Goooool del Barcelona. Pim, pam, pum, fue-
go… ¡Uruguayo, uruguayo, uruguayo, Suárez! […] Atento estaba el pistolero, carga la 
pistola, mete la bala, enfila la portería y… […] saca brillo a la pistola de oro. Pólvora di-
recta. (OC, 29/04)

Sigue sin disparar […] tampoco quiere hacer excesiva sangre. (RNE, 29/04)
Fusila por bajo el uruguayo; Neymar para fusilar. (COPE, 29/04)
El primer disparo de Baptistao. (SER, 29/04)

El recurs a la violència, d’acord amb l’ús del llenguatge bèl·lic, també es fa palès 
en les narracions. Aquests continguts es constaten, per exemple, en alguns comen-
taris expressats a Catalunya Ràdio: «El Madrid vol fer sang amb el Barça» (CR, 
23/04). També coincideixen en el tipus de vocabulari amb referències militars a 
Catalunya Ràdio i Onda Cero:

Aquí la gent està molt convençuda que això d’avui serà una passejada militar. (CR, 23/04)
Raúl Granado: paseo militar en el Bernabéu, y 3-0. (OC, 23/04).

A més, són nombroses les referències a la rendició i a la mort del rival, així com 
als assassins o killers:

Hay equipos que nunca se rinden y otros que a veces. […] el Madrid no se rinde 
nunca. (SER, 23/04)

L’Espanyol no es rendeix. (CR, 29/04)
Hemos tenido oportunidades de matar nosotros el partido [Zidane]. (CR, 23/04)
Una contra con 2-3 le mata el partido [Zidane]; cuando no matas el partido, puede 

pasar esto [Zidane]. (OC, 23/04)
En transición, el Madrid mata al Barça. (COPE, 23/04)
De momento fallaron los killers; [Alcácer] es un killer. (RNE, 23/04)
Al final lo ha matado Messi [el partido]; killer uruguayo. (SER, 23/04)

L’enfrontament o «duel» a petita escala, entre jugadors o «herois», és un re-
curs habitual en la majoria de retransmissions.

I, atenció, un duel. Messi-Casemiro. Està guanyant Messi. (CR, 23/04)
Si gana el duelo Baptistao, se planta ante Ter Stegen. (SER, 29/04).

La selecció de literalitats recollides de les narracions del clàssic mostra les sem-
blances pel que fa a l’ús de les metàfores i el llenguatge bèl·lic, amb referències 
explícites a la violència i el camp semàntic de la milícia, la lluita i la mort, que es 
donen en tots els discursos estudiats. Amb això es posa de manifest que totes les 
emissores analitzades fan servir aquest tipus de narrativa, que és, per tant, genera-
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litzada i assumida pels narradors sense qüestionament. El seu ús es reprodueix 
sense sanció en els mitjans analitzats i per part d’actors diferents.

5. Discussió i conclusions

Els resultats de l’anàlisi reforcen els estudis relacionats amb l’espectacularització 
dels continguts radiofònics (Moreno-Díaz i Medina de la Viña, 2018; Romero i Pa-
tes, 2017; Montagut i Carrillo, 2017; Montero i Ferré-Pavia, 2017; Casa i Crespo, 
2016) amb el recurs al llenguatge bèl·lic en les retransmissions esportives, especial-
ment en el futbol,   en la mateixa línia del que plantegen diversos autors (Sobra-
dos-León, 2009; Castaño-Arias, 2015; Medina Montero, 2015; Rodríguez 
González, 2016; Nomdedeu-Rull i Torrebadella-Flix, 2018). El futbol és un especta-
cle de masses que desperta emoció i les narracions poden presentar els fets de 
maneres diverses. No obstant això, l’enfocament triat sol ser el de l’enfrontament 
o el duel, seguint la lògica del conflicte.

Els resultats confirmen una reiteració preferent per les metàfores bèl·liques en 
l’esport en la línia de les anàlisis de Lakoff i Johnson (1980), Lewandowski (2012), 
Najjari i Mohammadi (2018) o Ross i Rivers (2019).

El fenomen del fanatisme (Gómez-Bueno, 2013) queda patent en observar les 
narracions de partits rivals en diferents emissores. Així, la polarització de continguts 
d’entreteniment, en particular dels esportius, inclou la utilització del discurs de l’odi 
i de l’enfrontament (Rojas Torrijos, 2010), que es manifesten en múltiples exemples 
en què es recorre al camp semàntic de la violència, la milícia o la guerra. Encara que 
l’emoció i les audiències que poden despertar els diferents tipus de partits de futbol 
en els seguidors d’equips rivals són diferents, ja sigui el clàssic Barça-Madrid o  
el derbi Espanyol-Barça, el recurs al llenguatge espectacularitzat, representat en el 
llenguatge bèl·lic, es posa de manifest. En efecte, l’estudi avança en allò demostrat 
per Segura Soto (2009) respecte a la utilització de la metàfora bèl·lica com a part 
consubstancial del discurs periodístic esportiu, amb especial èmfasi en el futbol.

Tal com avançaven Lakoff i Johnson (1980) i es demostra en aquest estudi, el 
futbol i la guerra comparteixen discurs, cosa que porta directament a connectar 
amb la intencionalitat de l’anàlisi crítica del discurs de desvetllar els trets de domi-
nació en l’esdeveniment social i comunicatiu. La utilització de metàfores bèl·liques 
remet a l’imaginari comú de l’enfrontament i el fomenta per fer la narració espor-
tiva una mica més espectacular i passional. Això es relaciona amb el hooliganisme 
periodístic (Pacheco Barrio, 2012), que porta els narradors a identificar-se amb 
certs equips i a no ocultar-se davant les audiències.

En aquest sentit, es reforça la idea de l’oposició del nosaltres versus ells o elles, 
ja que des de la posició dominant de tenir un micròfon des del qual narrar el partit 
es porta a terme un periodisme de bufanda (Pacheco Barrio, 2012). En fer ús del 
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llenguatge bèl·lic es presenta l’altre com a enemic, es banalitza el conflicte armat 
en convertir un enfrontament esportiu en un esdeveniment comparable a la guerra 
i es fomenta la lògica de l’enfrontament. El rival esportiu passa a ser un enemic i 
així es transmet a les audiències.

És per això que, en el context del discurs d’odi i de la piràmide d’odi, l’ús de les 
metàfores bèl·liques i la lògica de conflicte que comporta amb «l’altre» (amb el ri-
val, amb l’enemic), o la consideració d’inferioritat dels i de les altres, pot significar 
una base per normalitzar discursos i comportaments amb major càrrega de menys-
preu, agressivitat i violència ja que la deshumanització del rival i la banalització de 
l’enfrontament comporten una normalització d’actituds potencialment agressives; 
més si és des dels micròfons de les emissores amb més audiència des d’on es fo-
menta aquest tipus de llenguatge. L’estudi comprova que l’ús del llenguatge bèl·lic 
s’empra per dotar d’èpica les trobades esportives i per promoure’n l’espectacle. A 
més, totes les emissores analitzades fan servir aquest tipus de llenguatge que acaba 
fomentant el discurs del nosaltres versus ells o elles.

La present investigació aprofundeix en l’estudi de l’ús del llenguatge bèl·lic en 
les narracions de partits de futbol a les sis emissores de ràdio més seguides en línia 
amb literatura precedent, cosa que el converteix en un estudi exhaustiu. No obs-
tant això, queda fora de l’abast d’aquest article oferir una mostra d’estudi més 
àmplia pel que fa a partits analitzats. Pot ser treball de futures investigacions aug-
mentar el nombre de partits analitzats en les mateixes emissores de ràdio. Així 
mateix, els resultats de l’estudi podrien ampliar-se en el futur amb l’anàlisi de par-
tits més recents per comprovar si perduren les mateixes tendències observades. 
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