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Resum : El articulo propone un analsis del deporte -espectaculo televisado

que se desarrolla en base a tres directrices. La primera de ellas, considera el

evento deportivo como episodio de una historia secuencial, capaz de estilizar

y miniaturizar conflictos y estereotipos culturales. La segunda hace

referencia al papel de los aparatos simbolicos y las movilizaciones del

irnaginario social que actuan en la construction -narration del evento. La

tercera se centra en las estrategias que presiden la production televisiva en

si misma. Adoptando y adaptando categorias e instrumentos de la

comunicacion politica, de la investigacion sobre medios de comunicacion y

de la propia historia social, es posible identificar la presencia de tres

dimensiones analiticas (sintaxis, semantica y pragmatica del discurso) y de

tres arquetipos recurrentes (la conquista, la coronation y la competition). Al

mismo tiempo, partiendo de una investigacion empirica realizada en un

torneo internacional de ffutbol por selecciones nacionales, se perfilan los roles

v dinamicas de interaction que afectan a los agentes sociales implicados:

organizadores del evento, productores de la narration y pt blicos

diferenciados que confluyen en el desarrollo de la trama explicativa.

Abstract The article suggests an analysis of TV spectacular sport developed

along three main paths. The first concerns the sporting event itself as an episode

of a sequential history, able of stylizing and miniaturizing conflicts and cultural

stereotypes. The second regards the role of symbolic apparatuses and the

mobilization of social imaginary oriented to the construction-narration of the

broadcasting. Adopting and adapting categories and tools proper of political

communication, media research and social history itself, we can manage to locate
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three analytical domains (syntax, semantics and pragmatics of the media tale)
and three recurring scripts (the Conquest, the Incoronation and the Competition).
At the mean time, moving from an empirical research devoted to a football
international championship for national teams, are traced roles and dynamics of
interaction involving social actors, such as the organizers of the "big event", the
producers of its media narration and the differentiated publics participating in
various ways in the actual and symbolic development of the plot.

Premissa

Els simbols que no son rellevants per a la vida diaria, ja siguin
linguistics o iconics, amb les seves frustracions i exits, es revelen
impotents i privats de significat. Els simbols esdevenen aquell
aspecte de l'experiencia del mon material que confereix a aquesta un
significat concret. Un simbol comporta sempre una varietat de
significats diversos, sovint conflictius, que son tanmateix aspectes
constitutius de situacions materials i socials especifiques.
Amb aquestes paraules, dedicades a la funcio del simbolisme en

la comunicacio politica, Murray Edelman (1992: 13) distingeix entre
tits retoric dels codis de comunicacio i produccio de significat, en el
sentit sociologic que han atorgat a aquesta formula Max Weber i
1'escola interaccionista. Al meu parer, la sociologia pot trobar en
l'univers cultural de 1'esport un laboratori de recerca extraordinari
per donar coherencia teorica a aquesta proposta i evidencia
empirica, a la dificil recerca sobre simbols, llenguatge i estrategies de
comunicacio social.

L'univers de 1'esport constitueix, pero, una galaxia complexa i
diferenciada, que defuig tot intent de reductio ad unum. Tenint en
compte aixo, aquest treball vol aportar un primer marc teoric
conceptual en que l'analisi se centra (i) en els grans esdeveniments
televisats, que tracten (ii) els esports col-lectius d'espectacle.

La base empirica per arrodonir aquest marc de referencia encara
incomplet, l'aporta una recerca promoguda pel servei de control de
qualitat dels programes de la RAI (ens public italic de radiotelevisio) i
dirigida per mi mateix. Aquesta ha consistit en l'observacio dun
esdeveniment-espectacle de gran audiencia: la final dels campionats
europeus de futbol que va tenir lloc a Anglaterra els mesos de juny i
juliol de 1996.

L'estil i la cronica

Els esdeveniments esportius de gran audiencia constitueixen un estil
narratiu autonom, que es nodreix de 1'extraordinari impacte social de
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la comunicacio televisiva, que ofereix al public la cronic_a d'una

vivencia emocionalment intensa i carregada de continguts simbolics.

Aquest "gran" esdeveniment esportiu, construct per productors

televisius segons estrategies cada vegada mes especifiques i

sofisticades, s'ha definit com "historia arquetipica de l'actualitat"

(Dayan & Katz, 1992). A mes, les emocions, per la seva banda,

posseeixen un poder molt gran a 1'hora d'orientar la construccio de la

realitat, corn ho demostren els estudis de Daniel Goleman (1996)

sobre la intel•ligencia emocional'.

L'aprenentatge emocional i la reelaboracio cultural, fan que la

produccio de l'esdeveniment per part dels mitjans de comunicacio

sigui una representacio estilitzada dels valors socials dominants, de

la cultura col•lectiva i del propi paper de les institucions. Les grans

manifestacions d'esport-espectacle, d'altra banda, sempre son

organitzades per institucions dotades d'un imminent poder politic

(estat) o economic (operadors comercials especialitzats, agencies o

consorcis d'empreses). L'esdeveniment esportiu d'espectacle pertany

en definitiva al centre percebut d'una societat i tendeix a ser vehicle

de valors i referencies simboliques de tipus consensual (Shils, 1975).

La construccio televisiva de l'esdeveniment, de la mateixa manera

que els ritus comunitaris tradicionals, tendeix a sacralitzar el

"centre". D'altra banda, el nexe subjacent que lliga el joc amb 1'ambit

d'allo que es sagrat i la recerca del "centre" amb la seva

representacio escenica ha sigut intuit per autors com Huizinga

(1938) i Caillois (1958), ja fa una colla d'anys, en un temps que

precedeix o acompanya l'adveniment de l'era televisiva.

La televisio, o mes aviat la seva estrategia productiva

(broadcasting), ofereix tambe el codi interpretatiu o la clau de lectura

de 1'esdeveniment. La seva descodificacio no es sempre facil i

immediata, perque, com en les faules i contes populars, la trama

narrativa es desenvolupa a mes dun nivell. Dayan i Katz, influcts per

la recerca sociolingiiistica de C. Taylor, distingeixen entre una esfera

sintactica - que ordena la cronica en moduls mes o menys estables -,

una dimensio semantica - en que es "produeix el significat" que

l'esdeveniment ha d'assumir per a la comunitat de referencia - i un

ambit pragmatic, en que es desenvolupa materialment la historia.

Tots tres ambits d'analisi, alhora, admeten tres nivells principals

de recerca. El primer fa referencia a la perspectiva historica: les

1. Per a Golernan, segons la teoria de I'aprenentatge emocional: "Les emocions poden

modificar les modalitats de pensament i d'aprenentatge". Aquest parla

d'autoconsciencia de les emocions corn a estrategia cognitiva. Nosaltres ens ocupem

mes aviat de les metaemocions, enteses corn a capacitat de fer abstraccions respecte

del context emocional i corn a instrument de la produccio de significat.
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confrontacions previes entre els equips en competicio, la historia del
torneig, etc. Aquesta lectura serveix per construir el marc de
l'esdeveniment analitzat, situant-lo en una dimensio de Varga
durada o en una historia segi encial. La perspectiva historica
posseeix un valor semantic fortissim: la historia i la memoria
concorren a construir el significat de 1'esdeveniment, evocant
precedents, reelaborant mites lligats a vivencies i personatges mes o
menys remots i connectant-los amb l'actualitat mitjancant
l'elaboracio d'una trama de significat. D'aquesta manera,
l'esdeveniment es transformat en episodi dun cercle narratiu, que
pot recordar les Chansons de geste medievals, amb el seu seguit
d'herois, llegendes i allegories morals o, mes banalment, els serials
televisius contemporanis. La caracteristica principal d'aquests cicles
narratius es la de combinar en trames sempre noves elements
absolutament repetitius, operant sobre els materials consolidats en
la imaginacio i, per aixo, psicologicament familiar i tranquil -litzant.
Per aixo atribuim el maxim impacte a la dimensio semantica. La
reconstruccio de la trama historica en que s'insereix l'esdeveniment,
evidentment, no to res a veure amb el desenvolupament concret que
tindra el partit al camp, ]'exit del qua] sera producte dun concurs de
circumstancies nomes parcialment previsibles. Aquesta, tanmateix,
orienta amb molta forca la construccio retorica que el precedeix. La
reelaboracio historica interve tambe, en part, en la definicio de la
sintaxi, perque la trama i l'estructuracio de la cronica son, en
qualsevol cas, condicionants de la manera d'enfocar-la a llarg
termini. Concretament, la cronica del partit s'organitzara en base a
un modul narratiu que, segons com s'hagi emmarcat la oposicio
entre els dos equips contrincants, donara mes valor a determinades
caracteristiques i tecniques que a d'altres. Dun enfrontament entre
les seleccions anglesa i alemanya s'esperara una exhibicio
d'agressivitat i potencia en base al falsejament d'una historia
sequencial marcada per antigues rivalitats i impregnada d'estereotips
etnicoculturals molt arrelats. Per contra, es previsible que un partit
entre brasilers i italians giri, sobretot, al voltant de la fantasia i de
l'espectacularitat, esperant-ne una exhibicio de dots tecnics i de
talents individuals. Cada enfrontament sera emmarcat en la seva
produccio pel fet d'estar precedit i acompanyat del record dels grans
reptes del passat i, per tant, de referencies a la psicologia social i a
1'antropologia cultural. Es important per a l'analisi documentar-se
suficientment amb el material prodult per la premsa escrita. Els
periodistes d'aquesta, de fet, han tingut i conserven un gran poder
de tematitzacio de l'esdeveniment, perque es dirigeixen a un public
relativament seleccionat i perque no estan subordinats a la tirania de
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les imatges i de la velocitat que presideix el periodisme televisiu.

El segon nivell d'analisi estudia les estrategies productives

especifiques posades en escena pels operadors televisius. Es tracta

aqui, sobretot, de verificar corn i amb quanta intencionalitat els

productors televisius han organitzat la cronica en base a la captacio

de public. Una estrategia de broadcasting es ressent, en canvi,

nomes en part de la dimensio semantica, es a dir, de com s'ha

estructurat en el temps la interpretacio de 1'esdeveniment en termes

d'historia sequencial. El que si es determinant, pero, es el paper del

productor televisiu, que posseeix el maxim poder d'ordenacio de la

cronica. Son els productors els qui defineixen la sintaxi de la

retransmissio televisiva, adoptant i adaptant llenguatges

comunicatius, codis expressius i instruments tecnologics sense,

d'altra banda, poder influir directament en el desenvolupament

tecnic de l'encontre en concret. I el que es escas, o gairebe nul, es el

poder pragmatic del broadcasting2.

Aquesta debil o inexistent influencia del productor sobre el

desenvolupament material del partit i sobre el seu exit cornpetitiu

esdeve el factor principal que diferencia la cronica esportiva

mediatica de la produccio ficticia tradicional o be, per romandre en

1'ambit esportiu de la produccio d'esports perdularis (els encontres

trucats de wrestling i similars), que s'orienten tinicament cap al seu

valor com a espectacle. Es la pragmatica el que fa 1'esdeveniment

imprevisible, fins i tot per als seus mateixos constructors.

La reconstruccio historica contribueix, doncs, de manera decisiva

a fer entreveure el significat atribuit a l'esdeveniment, mentre que les

estrategies de narracio-produccio desenvolupen una sintaxi

caracteristica del mitjans. Entre ambdues, els operadors

especialitzats, corn periodistes i productors televisius, elaboren un

producte orientat a un public que sera tant menys diferenciat com

mes elevat sigui l'impacte social de 1'esdeveniment. Obviament,

l'increment de la participacio va lligat a un decrement de la

competencia tecnica mitjana dels telespectadors3.

2. De totes maneres les recerques sobre mitjans de comunicacio i esport constaten que

les raons sintactiques -comencant per l'imperatiu elemental de no avorrir el public,

defensant l'audiencia i el seu impacte comercial- han influit a la llarga

significativament en les normes que regulen les competicions esportives. Em refereixo

tant a les normes formals. per exemple la introduccio del tie-break en el tennis i el

voleibol, com a les informals, per exemple 1'efecte cinquanta quilometres en les curses

ciclistes: la cursa s'encen i exalta tecnicament nomes a partir del moment que entra en

accio la camera de televisio que seguira els corredors fins a l'arribada, emfasitzant-ne

les maneres de procedir.

3. Aixi, de fet, mentre la retransmissio d'una cursa d'equitacio, un dia i a una hora no

especialment bona, pot fer seure davant de la pantalla un petit percentatge de
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El gaudiment de 1'espectacle es carrega de continguts emocionals
i culturals que desborden amb molta facilitat el context del
paradigma esportiu tradicional. L'esdeveniment es converteix en fet
social total, en que es desenvolupen dinamiques integratives i
sorgeixen manifestacions d'identitat que romanien latents,
dinamiques de conflicte, produccions d'estereotips, etc. Des del punt
de vista sociologic, aixo implica que no ens podem acontentar amb
obtenir i comentar dades estadistiques sobre la quantitat de
telespectadors i sobre I'audiencia dels programes. Tornant a
1'exemple anterior: sabem pels indexs d'audiencia que gairebe el 75%
dels telespectadors italians (22.179.000) van seguir el partit Italia -
Alemanya del 19 de juny de 1996. Pero per identificar la capacitat
integradora de l'esdeveniment, els nivells d'implicacio, l'impacte dell
sediments culturals sobre la comunitat, les suggestions emocionals i
les estrategies productives "tingudes en compte", ens ha calgut dur a
terme 850 entrevistes que nodrissin la dimensio sociologica, i no
nomes la purament estadistica, de l'esdeveniment i dels seus efectes.
L'objectiu era identificar els diferents tipus de public que conflueixen
en la composicio de l'exercit indiferenciat dell telespectadors. Aixo
implica tambe 1'intent de reconstruir el feedback semantic que to lloc
entre els espectadors i la durada (historia sequencial) de
l'esdeveniment. Amb aquesta finalitat, la nostra estrategia de recerca
va consistir en el subministrament dels giiestionaris a diferents
estrats de telespectadors, seleccionats en base a criteris establerts, el
principal dels quals era la diferent competencia tecnica. L'analisi de
les respostes ha confirmat substancialment la hipotesi de treball,
segons la qual, l'estrategia productiva influeix ben poc en la
reelaboracio del significat per part del public, mentre que l'impacte
dels aspectes socioculturals latents es mes fort i, sobretot, com era
d'esperar, el del desenvolupament del partit, amb el seu autentic
caracter teatral i la seva aparent casualitat.

La taula 1 resumeix sinopticament les consideracions sobre el
marc teoricometodologic que s'han desenvolupat fins aquest punt.

l'audiencia, el public que assisteix a una final de la copa del mon de futbol en que
participa la seleccio nacional del propi pais pot coincidir amb la quasi totalitat dels
telespectadors (aquest va ser el cas d'talia a la final dels Estats Units del 94, que van
seguir uns tres mil milions d'espectadors de tot el mon).
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Taula 1

Ambits i instruments per a la recerca empirica.

Perspectiva
historica

Produccib
televisiva

Feedback pel public

Instruments * Analisi del
adoptats material

documental
disponible, tenint
especialment en
compte la produccio
hemerografica i les
retransmissions
radiotelevisives.

Interaccions i * Forta influencia
influencies sobre la produccio

de significat de
I'esdeveni.ment.
(esfera semantica).
Debil influencia
sobre la sintaxi.

* Valoracio de les
estadistiques sobre
els indexs
d'audiencia.
Analisi de la
composicio de la
programacio

* Analisi del
contingut dels
encontres i de les
retransmissions
clue 1'envolten.

* Entrevistes amb

giiestionari a una

mostra estratificada

aleatoria de

telespectadors d'un

partit.

* Analisi de contingut
dell contactes per
Internet.

* Perfil de la
produccio
publicitaria.

* Debi] influencia

sobre la produccio

de significat de

1'esdeveniment

(esfera semantica).

* Forta influencia
sobre la sintaxi.

* Reaccions fortament
estimulades per la
pragmatica del partit.

* Influencia semantica
de la historia
sequencial.

Conquesta , coronacio , competicio

El discurs esportiu produit pels grans mitjans de comunicacio i,

especialment per la televisio, ester dotat de tres dimensions basiques

i es reconstruible analiticament mitjancant una metodologia

combinada que tingui en compte la tematitzacio adoptada sobre tot

per la premsa escrita (prospectiva historica), la estrategia de

broadcasting duta a terme en relacio amb l'esdeveniment especific i

les dinamiques de feedback que afecten el public i que poden ser

estudiades mitjancant l'observacio.

El resultat d'aquest tipus de lectura combinat permet identificar

les principals formes narratives (script) que aborda la

narracio-construccio de l'esdeveniment. Dayan i Katz, ocupantse

dell grans esdeveniments cerimonials, mantenen haver identificat

tres formes dominants: la conquesta, la coronacio i la competicio,

categoria principal (encara que no exclusiva) de l'univers esportiu.

La categoria de la conquesta s'associa al paradigma carismatic
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weberia: una empresa excepcional realitzada per un personatge que
esta representat pels estereotips de l'heroi. La coronacio es relaciona
mes aviat arnb el model tradicional i dona emfasi als caracters
cerimonials i rituals que exalten l'estatus i prerrogatives d'una o mes
de les personalitats dominants. La competicio pertany, en canvi, a la
dimensio legal-racional: requereix regles precises i criteris
indiscutibles d'atribucio de la victoria.

L'esport, com la politica o el debat juridic, presenta una relacio
privilegiada en 1'esfera de la competicio. El gran esdeveniment
esportiu, tanmateix, es particip de totes tres formes narratives
diferenciades en el model de Dayan i Katz.

En un context competitiu dirigit per regles, es materialitza una
conquesta (el titol, la medalla, el record), la qua] alhora alimenta una
reelaboracio en clau heroica del/s protagonista/es. L'exit es despres
celebrat mitjancant un cerimonial (com ara el lliurament de medalles
olimpiques). Aquest cerimonial to en compte, gairebe perfectament,
els moduls metaforics del ritus de coronacio: 1'exalcament del
guanyador mitjancant l'activacio dun potent aixovar simbolic
(tendencialment inalterat amb el temps), 1'emfasi posat en la
identificacio col•lectiva que aixo produeix (1'al(;ament de la bandera,
escoltar l'himne nacional ...) o l'acte de submissio dels vencuts (la
jerarquia del podium) que serveix per refermar i/o confirmar
l'estatus unit del dominador.

Tota competicio -pero especialment l'esportiva- implica regles
conegudes, pressuposa la presencia de jutges-arbritres i dun public
participant i es desenvolupa segons dinamiques esceniques
relativament constants. Gairebe tots els grans esdeveniments
esportius, d'altra band, tenen caracter periodic, pertanyen a un
calendari que emfasitza el temps d'espera i, en aquest sentit,
converteix l'esdeveniment en previsible, tecnicament programable. La
"ritualitat ciclica" de les grans performances esportives es molt
important per a la produccio televisiva. La previsibilitat, de fet,
permet la comercialitzacio de la manifestacio, la seva rendibilitat en
termes de mercat (drets televisius, esponsoritzacions, publicitat,
merchandising). Al cap i a la fi, l'esdeveniment roman no predible ni
programable en el seus exits. La salsa de la competicio consisteix en
definitiva en la impossibilitat d'identificar a priori un guanyador
concret (i corn no, l'opulent mercat de les juguesques). I si aixo es
generalment valid per a totes les competitions esportives, potser ho
es mes que per a cap altre, per al futbol professional. "La pilota es
rodona" no es tan sols una dita popular banal: la historia del gran
futbol es plena d'esdeveniments inesperats, sorprenents
"irrepetibles" en la seva repetibilitat, capacos de desencadenar en
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masses de seguidors la depressio o l'euforia. Totes les seleccions de

futbol han tingut l'experiencia d'una catastrofe simbolica: Anglaterra

en la seva primera participacio als Mundials (1950), eliminada pels

diletants Estats Units ; Italia derrotada en els Mundials del 66 pel gol

d'un deritista nord-cored... De la mateixa manera que un equip africa

amb molta voluntat , Nigeria , pot aconseguir, superant tots els

pronostics , vencer el torneig olimpic d 'Atlanta, humiliant

1'aristocracia del futbol europeu i sud-america.

No obstant aixo, un par-tit de futbol representa tambe una forma

d'estilitzacio i miniaturitzacio de comportaments col•lectius que

s'arrelen en sensibilitats i percepcions socials difuses . Es pot explicar

aixi el fort corrent empatic que lliga els telespectadors amb el seu

equip . La recerca amb questionari que hem dut a terme, per

exemple, ha demostrat ampliament fins a quin punt es difusa la idea

que la tecnica , la tactica i l'estil de joc de la seleccio nacional

expressin una mena de "caracter" peculiar de la comunitat de

referencia . Dada que es reforga amb el fet que aquesta conviccio

decreix en la mesura que augmenta la competencia tecnica . Un grup

de control dels nostres entrevistats -constituit per tecnics,

entrenadors i jugadors semiprofessionals- ha manifestat una

percepcio forga menys propensa a aquesta representacio

antropologica , destacant , per contra , el caracter cada vegada mes

internacionalitzat , professionalitzat i homologat del futbol - espectacle.

Cal destacar que aquesta es una de les poquissimes diferencies

significatives registrades entre mostres de telespectadors generics i

public competent , mentre que la implicacio emocional i empatica

amb ]'equip i el sentiment de pertinenga simbolica a la comunitat

nacional , presenten valors estadistics increiblement homogenis entre

els diversos publics seleccionats per a la recerca ( Porro 1997).

Podriem afegir que la periodicitat de les grans manifestacions

competitives , per-net, en teoria, que l'esdeveniment i el seu exit

esdevinguin menys dramatics , perque contempla la possibilitat d'una

revenja en un termini establert. Es , tanmateix , en l'esfera de la

comunicacio televisiva que 1'esdeveniment sobressurt de la

quotidianitat i es configura com a arena d'incertesa elaborada en

clau teatral i impregnada d'humors col•lectius, de desigs

inconscients , d'expectatives latents i de valencies politiques. El gran

esdeveniment esportiu d 'espectacle s'inclou , doncs, en un context de

ritualitat ciclica (les cites del calendari de competicions

internacional ), produeix la sensacio d'una sortida de la quotidianitat

i s'identifica en un espal territorial i temporal que confereixen

unicitat i irrepetibilitat . Aquestes caracteristiques permeten a la

forma narrativa dominant -la Competici6 -, reforgant el propi reclam
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sobre un public vast i de gustos heterogenis, incorporar elements
propis de la Coronacio i la Conquesta.

En resum, la periodicitat de l'esdeveniment -fins i tot amb
l'alternanca dels actors individuals- significa continuitat, construccio
i reforc d'una tradicio. En l'esfera carismatica de la Conquesta es
produeix una altra -no secundaria- dimensio, que es la Competicio.
L'esdeveniment es reelabora sempre com a desafiament portat al
limit, que fa de testimoni indirecte de la presencia entre nosaltres
d'herois autentics, dipositaris de facultats sobrenaturals
imprecisables (el carisma en el seu significat etimologic). Les
tematitzacions que els mitjans de comunicacio tradicionals, la
premsa principalment, n'ofereixen, poden ser plenament
considerades com a forma de produccio intencional de la historia. La
televisio, per la seva part, aporta en aquesta construccio de significat
l'impacte poderos de la imatge, afavorint la il•lusio d'una historia
viscuda corn a experiencia compartida per 1'espectador ("jo tambe hi
era"). La retransmissio en "directe", alimentant funcions tipicament
integratives per a la comunitat, produeix sensacio de fusio i evoca
una historia comuna, menor pero solidament ancorada en
l'imaginari i en la memoria col•lectiva. Aquesta pot, finalment,
desencadenar comportaments "anomals" que s'accepten dins
1'excitaci6 produida per l'esdeveniment com a perfectament normals:
reaccions individuals d'exaltacio, de rabia, d'entusiasme, de la
desil•lusio dun sol seguidor davant del televisor fins a les
manifestacions d'exaltacio colilectiva que segueixen una victoria
important de 1'equip. Euforia, depressio, deliris d'omnipotencia i
rituals d'elaboracio del dol, assumeixen al seu temps configuracions
culturalment peculiars. Aquestes funcions integratives de
l'esdeveniment esportiu tractat pels mitjans es diferencien,
tanmateix, dels ritus comunitaris tradicionals per la presencia dun
enemic. L'adversari al camp, especie tan identificable amb un Alter
codificat (una seleccio futbolistica), permet una forta transposicio
simbolica de 1'esdeveniment en termes de conflicte d'identitat.

La retransmissio d'una competicio -com per exemple els Jocs
Olimpics- es, efectivament, una transposicio simbolica del conflicte
politic. Les competicions televisades emmarquen els conflictes i el
representen a escala redulda (Dayan i Katz, 1993: 43).

Les estrategies d'integracio i de produccio dun conflicte d'identitat
-varietat del genere del conflicte politic- conviuen i es reforcen
reciprocament. Gracies a la possibilitat d'innumerables revenges, el
conflicte no perd intensitat pel fet d'esser circumscrit en l'espai i en
el temps, d'estar sotmes a regles i de poder ser teoricament
prolongable fins a l'infinit. Ans al contrari, la miniaturitzacio
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mediatica del conflicte politic produeix una condensacio ernotiva al

voltant de l'esdeveniment (els preparatius abans del partit, la recerca

d'un gaudiment de grup que assoleixi el llindar de l'ansia) i

n'afavoreix una elaboracio que pot valer-se de multiples registres,

des de 1'al•legoria bel•lica fins a la ironia. La posada en escena es la

conquesta dun regne provisional, tant mes entusiasmant com

menys probable es consideri. Amb la finalitat de la construccio

televisiva dels enfrontaments passats, aquestes dinamiques de fusio

poden arribar a la invenciO de la tradicio (Hobsbawm i Ranger,

1983). Un partit pot ser, a mes, inserit en un cicle narratiu autonom,

el leitmotiv del qual es el desafiament d'aquest o aquell rival historic.

Del que s'ha dit fins aqui, resulta clar que 1'esdeveniment

connstruit-narrat pel mitja televisiu es el producte -mes o menys

sofisticat, segons les intencions i la capacitat del productor- d'una

veritable i autentica enginyeria simbOlica. Aquesta se serveix de

materials preexistents, de latencies culturals a les quals la dimensio

de prejudici o de l'estereotip no els es estranya, pero transforma

aquest material inert en una materia incandescent, en una barreja

psicologica preparada per explotar al contacte amb la pragmatica de

l'esdeveniment, activant dinamiques d'evocacio, reclam, suggestiO i

reforc. Podnem afegir-ne fins i tot d'altres i referir-nos a una distinciO

crucial que neix d'una distincio classica d'Emile Durkheim: la que fa

entre Laparell simbolic i l'imaginari social.

L'imaginari social, en aquesta clau de lectura, constitueix una

mena de diposit il•limitat de la memoria i de les emocions collectives.

Aquest ester regit per un principi de representacio que opera a nivell

difus (per aixO es una autentica representacio social), pero respon a

les mateixes dinamiques oniriques individuals descrites per Freud.

En i'imaginari social, com en el somni, projectem desitjos reprimits,

elaborem processos de substituciO, disfressem trameses

metaforiques i al•legories, necessitats i expectatives socialment

inacceptables. Gracies a l'imaginari aconseguim alentir la coerciO del

principi de realitat i experimentar una forma controlada i (gairebe

sempre) innocua de retorn al principi freudia del plaer.

L'aparell simbolic es, en canvi, un producte d'estrategies de

manipulacio en gran mesura conscient. En aquest sentit es una

construccio social que implica i incorpora una dimensio politica

essencial, perque deriva per definicio de lOgiques de control i de

poder. A diferencia de l'imaginari, que es nodreix de practiques i de

creences efectives que no tenen cap necessitat de ser dissim.ulades o

reelaborades, perque son ampliament compartides a nivell col•lectiu,

com en el cas de l'estereotip etnic.

La taula 2 recull i resumeix els elements fonamentals d'aquesta
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analisi.

Taula 2 . Aparell simbolic i imaginari social

, arell.simbolic

Es una construccio social.

Fa referencia a les practiques i creences efectives.

Imaginari social

Es una representacio social.

Assumeix el paradigma freudia de
la representacio onirica (desig
reprimit, substitucio,
dissimulacio).

La societat s'enten corn a comunitat simbolica
(Durkheim).

Pot associar-se a ]'idea de sistema social i mores
vitals (Habermas: accio estrategica /accio
comunicativa).

El simbolisme social es inseparable de la
comunicacio.

Alenteix la coercio del principi de
realitat.

Es ]'accio de 1'aparell simbolic, doncs, el que fa possible la divisio
de Durkheim entre societat i comunitat simbolica, i fins i tot les
reelaboracions en clau etnohistorica que se'n deriven, corn per
exemple el treball, molt util per al perfeccionament del nostre model,
que B. Anderson (1996) dedica a les comunitats imaginades'.

Sempre en l'esfera de la gestio simbolica es possible, segons J.
Habermas (1986), la distincio entre accio estrategica i accio
comunicativa. Aquesta distincio, corn es sabut, funda una teoria de
]'accio comunicativa que no es presenta corn a metateoria, sing corn
el punt de sortida d'una teoria general de la societat que preten
posar a prova els propis pressuposits critics. Es en ]'accio
comunicativa que la rao, entesa corn a nucli en el qual convergeixen i
interactuen accio social, llengua, normes i valors, pot superar el

4. Ocupant-se, per exemple de la genesi social de l'idea de nacio, Anderson escriu:
(la nacio es) una cornunitat imaginada, i imaginada corn a intrinsecarnent junta,
limitada i sobirana. Es imaginada pel let que els habitants de la nacio mes petita no
coneixeran mai la majoria dels seus compatriotes, ni sels trobaran, ni en sentiran mai
a parlar i, tot i aixi, en la ment de cadascun d'ells viu la imatge del seu ser comunitat.
(pag. 25)

Corn per a Durkheim, I'imaginari es condensa en un potent proces d'identitat que
evidentment satisfy necessitats latents a traves de I'obra dun aparell simbolic. L'obra
de les esglesies, universitats i moviments politics en la construccio politica de les
identitats nacionals modernes es un exemple d'aparell simbolic en accio. Encara poc
estudiat, pet-6 potencialment de gran interes, es el paper de la produccio d'una epica
esportiva en 1'epoca de les nacionalitzacions a Europa (Porro, 1995).
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reduccionisme cientific i mostrar-se en la seva dimensio social.

En un cas (Durkheim, Anderson), doncs, la societat es recondufda

a la comunitat simbolica. En l'altre (Habermas), aquesta tendeix a

dissoldre's en la comunicacio. Aquestes posicions es poden

aprofundir i confrontar amb les nombroses objeccions critiques de

que han estat objecte. En aquestes linies, sense voler anular la

recerca sociologica en la "metafisica de la comunicacio" o en el

funcionalisme simbolic, nomes podem constatar que es impossible

prescindir de 1'analisi dels aparells mediatics i del simbolisme per a

una recerca que s'ocupa de la produccio de significat que els publics

atribueixen a un gran esdeveniment televisiu. Aquesta indaga, de fet,

un espai social que definim corn a arena poiiticomediatica. En la

nostra recerca en particular, el model teoric adoptat recondueix els

quatre paradigmes principals suggerits en la literatura i que fan

referencia als estudis classics de Durkheim, Merriam, Lasswell i

Edelman. Per raons d'espai resumim en la taula 3 les principals

funcions que aquest autors atribueixen als simbols politics.

Taula 3 . Les funcions simboliques en la literatura sociologica

Durkheim Les representacions colectives simbolitzen,

redefineixen i perpetuen la societat (per exemple la

bandera nacional).

Prevalen les funcions integratives (mites de fundacio,

consens moral).

Merriam Preval la funcio de lluita politica.

Visio i creenca.

Lasswell

Edelman

Preval la funcio de lluita politica. El lloc social del

simbolisme es el conflicts entre elits en situacions

critiques.

Cada funcio simbolica s'estructura en una relacio a

tres bandes entre elits i massa (preferentment

expressiva) i entre elit i grups organitzats

(preferentment instrumental).

4. Del desencis al contracte

Es diu que l'edat contemporania ha posat fi a les "grans

narracions" lligades al cicle historic de la comunitat, a 1'epica de

l'estat-nacio i a les nostalgies carismatiques, afavorint amb el

desencis, una representacio del mon de tipus enterament
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racional-instrumental. Una analisi aixi de peremptoria no explica
tanmateix corn fenomens socials de masses, com ara la participacio
als esdeveniments de l'esport-espectacle, conserven i reprodueixen
en el temps la necessitat d'epopeia, alimenten mitologies inedites i
afavoreixen processos d'identificacio a molts nivells (de la passio per
I'equip del cor fins a la brand loyalty en els enfrontaments d'una
escuderia automobilistica), condensant-se en el sentiment de
pertinenca a una comunitat imaginaria: la patria esportiva.

La nostra recerca, en la part empiricodescriptiva ha tret a la hum
la persistencia i la forca d'aquest sentiment, en una fase
historicopolitica molt significativa. De fet, es la primavera-estiu del
96, quan tots els paisos europeus -i Italia arnb especial urgencia i
dramatisme- son cridats a fer importants sacrificis per garantir l'exit
de la integracio monetaria europea i la participacio en aquesta de les
comunitats nacionals respectives. Al cap i a la fi, en relacio no casual
amb aquest imperatius, que imposen als contribuents esforcos
financers no gens insignificants, emergeix amb mes forca i
radicalisme el desafiament secessionista dun moviment politic
localista, la Lega Nord, que es considera interpret de la revolta fiscal
de la classe mitjana productiva de les regions mes riques del pals
contra 1'estat centralista. A un desafiament exogen de caire
supranacional -la integracio europea-, s'hi afegeix aixi un
desafiament endogen fonamentat en una reivindicacio d'autonomia
politicoadministrativa sense precedents en la historia unitaria dun
pals corn Italia, que ja coneix la divisio significativa economica i
social entre el Nord prosper i "centreuropeu" i el Sud deprimit i
"mediterrani", pero que mai no ha estat dividit per conflictes d'ordre
religios, etnic o linguistic.

Les dades de la recerca amb questionari (Porro, 1997), aixi com
1'examen qualitatiu dels missatges del "poble d'Internet" deixats a
l'adreca de la Rai creada pels Europeus de futbol, demostren com la
retransmissio televisiva dun esdeveniment d'esport-espectacle
contribueix a alimentar un proces d'identificacio en el llindar de la
fusio entre els ciutadans-espectadors i la representacio nacional. Es
mes: de les respostes dels entrevistats a la pregunta sobre la
intensitat de l'orgull nacional s'observa que, fins i tot, en les regions
mes interessades en la propaganda secessionista de la Lega es
manifesta un sentiment mes fort de pertinenca i una identificacio
mes oberta i apassionada amb els resultats de la seleccio nacional.
Concretament, el partit contra Alemanya del 19 de juny -que va
acabar amb un empat sense gloria- es carrega dun significat
politicocultural molt marcat, tan per la memoria historica dels grans
enfrontaments del passat entre les dues seleccions (memorables son
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la del juny del 1970 en els Mundials de Mexic i la del juliol del 1982

a Madrid, que van coronar els blaus campions del mon), com per

l'actualitat. Als jugadors italians se'ls confia una missio simbolica:

venjar sobre el terreny de joc l'hostilitat de les autoritats politiques (i

sobre tot financeres) alemanyes sobre i'ingres d'Italia en el futur

mercat monetari unificat, que evidentment es considerat Punic hoc

valid on de debo s'hauria d'exercitar a ple titol i amb igual dignitat la

ciutadania europea.

Dissenyant la trajectoria de la historia sequencial esdeve mes facil

recollir els significats latents i les funcions manifestes presents en

cadascun dels partits internacionals. Particularment important

resulta doncs la reconstruccio mitjancant el material impres i el

recollit en els arxius televisius de com han estat emmarcats i

interpretats els enfrontaments italoalemanys mes importants i

dramatics dels ultims vint-i-cinc anys. La semifinal pirotecnica de

Ciutat de Mexic el 1970 es un exemple de llibre del ritus col•lectiu

d'alliberacio del sortilegi. Despres de guanyar Alemanya en el temps

suplementari amb una increible segiiencia d'impacte d'escena, la

nacio italiana conquereix despres de trenta-dos anys el dret de

disputar una final mundial. Es trenca aixi un encanteri lligat a forts

records colFlectius, el mes dramatic dels quals es, sens dubte, el

desastre aeri en que perderen la vida el 1949 gairebe tots els

jugadors italians candidats a defensar l'any segiient al Brasil, en la

primera edicio postbel•lica dels Mundials, el titol conquerit a Paris el

1938. Molt mes explicit es el significat metaforic que la premsa i

l'opinio publica confereixen a l'exit del 82 a Madrid, quan Italia

elimina Alemanya per 3-1, adjudicant-se per tercera vegada el titol

mundial. Una victoria que assumeix el significat dun Titus de pas,

desencadenant una mobilitzacio espontania que s'ha definit com la

manifestacio popular mes gran no dirigida des de fora de la historia

nacional postbel•lica. El leitmotiv de ]a tematitzacio es en aquest cas

de caire merament politic. L'apoteosi en terra espanyola al•legoritza

la sortida dels negres anys setanta, dominats per la recessio

economica i per 1'espiral de terrorisme que havia banyat de sang el

pals (les ultimes "cuallades" d'aquella estacio van ser l'assassinat

d'Aldo Moro el 1978 i l'estrall de l'estacio de Bolonya el 1980).

L'efervescent presencia a la final madrilenya del president del la

Republica italiana, Sandro Pertini, lider de la resistencia antifeixista i

guia moral de la "Nova resistencia" al terrorisme, va adquirir un

significat molt mes ampli de l'atribuible al protocol o a les raons de la

politica d'imatge.

En ambdos casos, I'exit esportiu -assolit contra l'Alter identitari

alemany- corona i confirma una dinamica alliberadora i reprodueix
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en el temps 1'esquema sequential o cicle narratiu del desafiament.
L'script de la competicio es transforma en el de la conquesta i li
confereix un significat colJlectiu intrinsec.

Aquesta autentica produccio de significat treu a la Hum el
complex mecanisme subjacent que regula les relations entre els tres
agents diferents que intervenen en el circuit de la
narracio-construccio de l'esdeveniment: (i) els publics televidents (la
recerca amb questionari demostra que la categoria generica de
public s ha de descompondre en subsistemes governats per logiques
simboliques diferents); (ii) els organitzadors de l'esdeveniment i (iii) el
sistema tecnicoprofessional que el produeix (la "maquina" televisiva).
Entre aquests agents s'institueix un contracte implicit, que cal
reconstruir analiticament.

Cal aclarir que per organitzadors no entenem nomes, ni
primerament, els responsables executius de la manifestacio (el
comite organitzador local o les autoritats esportives institucionals).
Ens referim mes aviat de manera extensiva a tots aquells que
organitzen el significat esportiu, politic i simbolic de l'esdeveniment:
els periodistes, els membres de les federations o els diaris
encarregats de les relations externes, que donen forma a
l'esdeveniment i que li confereixen historicitat. Son aquests els qui
configuren les manifestations de manera operativa, tracant-ne les
coordinades espacials-temporals concretes dins d'una geografia
simbolica precisa.

Igualment, quan parlem de productors de 1'esdeveniment ens
referim de manera especifica a 1'estructura que precedeix a la
construccio narrativa mitjancant 1'elaboraci6 de la programacio
radiofonica, televisiva o la definicio d'una forma de dirigir, o be a
l'adopcio de tecnologies i de Ilenguatges concebuts i adaptats per
proposar una peculiar forma d'exposicio. Tambe l'obertura d'una
adreca d'nternet destinada a activar un circuit de comunicacio
directe entre gran public, produccio i equips operants a Anglaterra
(l'equip obviament, pero tambe el casting de tecnics i de periodistes
acreditats al voltant del torneig), s'inclou en una estrategia
productiva que tendeix a explotar tots els recursos de la tecnologia
per multiplicar oportunitats i codis de comunicacio. Una part
significativa de la recerca es l'analisi de contingut dels missatges
d'Internet i de les pagines web proposades per la Rai.

Els organitzadors han d'inventar el producte-esdeveniment sense
trencar-ne la continuitat simbolica amb el passat. Els productors
han de conferir forma, visibilitat i llenguatge a aquesta recerca de
sentit. Aixi els productors -i sobretot els periodistes televisius- han
de compondre una trama narrativa que reprodueixi i combini
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elements transferits de la tradicio, tematitzats i jerarquitzats pels

organitzadors i desitjables per al public. En el cas d'un gran

esdeveniment esportiu, es forca frequent, com ja s'ha indicat,

l'adopcio d'un paradigma que integra el motiu de la competicio amb

el de la conquesta o el de la coronacio. L'emfasi atribuida als

cerimonials (obertura, repartiment de premis, execucio d'himnes,

etc.) no es, en aquesta prospectiva, una simple exigencia

escenografica o una simple praxi protocolaria. Es tracta, per contra,

d'una estrategia narrativa intencional, que associa motius i

llenguatges, que combinant-se i contaminant-se, son capacos de

donar vida a una historia nova, imprevisible, com el final dun

thriller, i alhora tranquil -litzant en el desenvolupament, corn una

liturgia religiosa.

Tampoc els publics desenvolupen una funcio exclusivament

passiva. Hi ha un public al camp, que representa un component no

secundari del marc escenic de ]'esdeveniment, pero que tambe pot

intervenir en temps real, interaccionant amb la pragmatica del partit.

I hi ha un public domestic, mes ampli, de telespectadors, involucrats

en una mena de participacio a distancia en el gran joc competitiu.

Pot expressar previsions, expectatives i valoracions del rendiment

mitjancant sondeigs telefonics i telematics. Pot premiar o castigar la

produccio amb els sews indexs d'audiencia. Pot mobilitzar-se sota

l'ona d'un entusiasme col•lectiu despres dun partit victories,

abocant-se al carrer o cridant des dels balcons de les cases.

Mitjancant el contracte implicit, en definitiva, els organitzadors

tracen els elements essencials de la trama que els productors poden

utilitzar, combinant els elements narratius i els materials,

retrobables en l'imaginari col•lectiu, a la seva disposicio. Els publics,

per la seva part, interactuen amb ]'esdeveniment conferint un gir

particular a l'espectacles.

5. Un exemple hipotetic: un desafiament futbolistic classic entre dues seleccions

prestigioses pot ser tematitzat pels organitzadors com a esdeveniment centrat en les

categories de tradicio, respecte mutu i predomini de l'enfrontament

tecnicoespectacular. Els productors televisius poden sintonitzar amb aquesta

configuracio de ]'esdeveniment, pot ser, adoptant les tecniques mes sofisticades de

filmacio i mobilitzant comentaristes capacos d'abracar diversos nivells d'atencio (el

comentarista en si mateix i el "cronista" que subratlla i comenta els continguts

tecnicotactics en favor din public relativament especialitzat). El public en el camp pot

afegir a aquest valor narratiu, l'elaboracio de ]'esdeveniment com un gran happening

espectacular en el qua] el mes important es ser-hi. Pero tambe es poden torbar els

elements essencials de la trama amb comportaments que cap forma de dirigir no pot

programar. Xiular fort l'himne de ]'equip convidat abans del partit es un ca.s eloquent

de trencament del gentlemen's agreement proposat per organitzadors i productors,

transformant un cerimonial pacific en una declaracio de guerra simbolica. El mateix

public a Casa pot alimentar la dramatitzacio de ]'esdeveniment, guarnint les finestres
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Cada cronica esportiva es, al cap i a la fi, el resultat d'una
negociacio subjacent que no admet improvisacio ni desplacaments
de rols (Alverson i Berg, 1992). Els publics no accepten, per exemple,
els trencaments de continuitat en les practiques cerimonials
consagrades a ]'habit. De la mateixa manera, en els moments mes
emocionants del partit -corn demostra l'analisi de contingut de les
retransmissions televisades- s'eviten rigorosament els comentaris
tecnics massa especialitzats. Aquests, de fet, podrien trencar el
circuit psicologic ansia-por-desig en que els espectadors es troben
immersos i semblarien "irreverents" per la seva racionalitat freda
respecte de la dimensio magica que ha suscitat l'emocio. En la
distribucio de papers prevista en el contracte implicit, els productors
no poden entrar en conflicte amb la logica dels organitzadors i les
expectatives del public. Els organitzadors, per la seva banda, han de
consentir als productors amplis marges de tractament i elaboracio de
l'esdeveniment, sobretot en consideracio als imperatius del negoci
(esponsoritzacio, publicitat) que condicionen 1'oferta televisiva6.

Concentrant-se doncs en el paper especific de la produccio
televisiva, sembla clar que aquesta (i) fa que l'esdeveniment sigui
irreconegut dins dun sistema de regles constitutives; (ii) en suggereix
una interpretacio acceptable pels publics (i aixi previsiblement no
dissonant amb els sistemes de valors difusos del "sentit coma "); i (iii)
en defineix els limits simbolics en els quals l'esdeveniment es
tematitzat, narrat o propiament constrult.

La produccio televisiva tendeix, en definitiva, a reconeixer
l'esdeveniment en un eix de coordenades constants que en

amb banderes nacionals i creant un buit social hermetic a] voltant del temps sagrat del
partit.

6. L'us politic que els regims dictatorials han fet i fan de l'esport d'elit s'ha fonamentat,
en canvi, en l'intent sistematic d'anulxlar el paper del productors; o mes aviat de
reconduir-lo cap al d' organitzadors politics de les manifestations. L'esport del regim
d'entreguerres ha sigut un ingredient fonamental d'estetitzacio de la politica descrita
per Walter Benjamin (1968). Com a tal, ha actuat com a potent complement d'una
estrategia comunicativa i propagandistica d'inspiraci6 carismatica, basada en la relacio
plebiscitaria, personal i directa entre el lider i les masses. La radio, per les seves
caracteristiques tecniques (esser "pura veu") i per la seva millor governabilitat practica,
ha sigut ]'instrument principal d'aquesta versio autoritaria del "discurs public"
contemporani. El seu radi d'accio es obviament "local", interessant un public nacional
que, mitjancant ]'excitacio del sentiment i de 1'emoci6, es empentat a identificar-se amb
la nacio corn a comunitat imaginada. No es casual que la retransmissio radiofonica
directa hagi sigut experimentada a gran escala per primera vegada pels Mundials de
futbol de 1934 a Italia, quan es muntaven grups d'oients en els quals el contagi
emocional induct per 1'esdeveniment to maneres de manifestar-se visiblement, en
constructions d'un sentiment patriotic que necessita encarnar-se en comunitat
tangiblement perceptible.
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consenten una direccio escenica experimentada. En l'ambit esportiu,

la imprevisibilitat del desenvolupament del partit i del seu resultat es

recondueix aixi a la previsibilitat dels temps i dels criteris tecnics de

conduccio, donant vida al cercle virtuos de la narracio (gestionable al

maxim, context tranquil-litzant, possibilitat d'infinits exits diferents).

L'aspecte que suit del mare pot ser objectivament "no reconegut" per

l'aparell productiu i, per tant, tambe inintencionadamcnt eliminat.

Una altra cosa es, obviament, la seleccio intencional de

1'esdeveniment, el qual determina un tractament gracies a les

tecniques de muntatge. L'episodi del repartiment de medalles a

Carlos i a Smith en els Jocs Olimpics de Ciutat de Mexic el 1968, per

exemple, es podia construir a partir de la estrepitosa performance

tecnica dels dos velocistes de color o centrar-se en 1'episodi del punys

tancats amb guants negres que convulses el ritual de la coronacio,

afavorint la irrupcio de la politica de protesta en detriment de la

prestacio esportiva. Aixi mateix, Gebauer (1994) ha documentat com

l'empresa de l'aleshores nedadora de catorze anys alemanya

Franziska van Almsieck en els Jocs Olimpics de Barcelona 1992 va

ser "comentada-elaborada" per les xarxes televisives alemanyes des

de com a minim, tres angles principals: el de la prestacio cornpetitiva

de 1'enfant prodige, el del simbolisme politic (la jove atleta com a

emblema de 1'Alemanya reunificada) i 1'esteticopublicitan, basat en

les gracies de l'atleta i 1'aprofitament comercial.

5. A la recerca del Centre

En l'interior del contracte implicit que es fa entre organitzadors,

productors i public es defineix una estrategia de broadcasting que

presenta assonancies destacades en la comunicacio politica. Els

significats i els missatges que la produccio televisiva atribueix a

1'esdeveniment son el producte final d'una operacio forca complexa,

que posa en escena sintaxi i semantica de la narracio. Aquests es

revelen al public nomes progressivament, a mesura que la cronica

s'acosta al foc escenic, que coincideix amb el "centre" sagrat de

l'antiga representacio tragica. Un element essencial d'aquesta

estrategia es la construccio d'una organitzacio de la programacio

centrada en 1'esdeveniment. Gairebe sempre, a 1'esdeveniment

retransmes per televisio, el precedeixen programes d'entreteniment i

retransmissions no necessariament ni preferentment de contingut

esportiu, que acompleixen la missio d'augmentar l'espera del public.

De manera analoga, despres del partit, els programes

d'aprofundiment, mes especialitzats, assumeixen les funcions de

racionalitzar la historia a que s'ha assistit, depurant-la de les
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components emocionals mes intensos, reconduint-la a la reflexio -en
que adquirira importancia el parer dels experts- i consignant-la aixi
en la histona sequencial en que entra a formar part.

La irrupcio de la "retransmissio en directe", sovint anunciada amb
una mena de solemnitat cerimonial, simula per contra una autentica
"suspensio de la quotidianitat", condicionant en els espectadors la
percepcio dun temps sagrat. De sobte, desapareixen de la pantalla
cantants i presentadors, velles glories i ballarines. Tots som
magicament projectats a una distancia que pot no ser espacialment
rellevant, pero que es simbolicament abismal respecte de la rutina
quotidiana. L'estadi ple de banderes i pancartes, ple de public excitat
i 1'atmosfera d'euforia produida per la imminencia del par-tit son els
llocs i el centre sagrat narratiu en que el transcorrer ordinari i banal
del temps s'atura. Sense adonar-se'n, el public televident pateix una
metamorfosi de rols que el transforma d'espectador col•lectiu a
testimoni. Fent analogia amb els misteris medievals, el fervor neix
d'una necessitat de reconeixement a traves de la fe i de consentir
i'ingres al "centre" sagrat. Reflexionant sobre els Jocs Olimpics,
MacAloon (1984) sobte que el gran esdeveniment esportiu se situa a
mig cami entre el paradigma cinematografic, en que el public es
compon nomes d'espectadors, i el de la Testa, en que no hi ha
espectadors que no siguin participants. Sobre aixo, tambe Dayan i
Katz (1992: 159) escriuen: ...1'espectador de MacAloon es (1)
involucrat inenys intensament, (2) de manera mes restringida, (3) en
un paper (d'observador) diferent al del participant "festiu" ... L'abast
de la involucracio es pot definir com el nombre de rols diferents amb
que els participants s'uneixen en l'esdeveniment. Aquestes
dimensions s'apliquen tant a 1'experiencia del "no ser ally", com a la
del "ser-hi".

La festa presenta, en definitiva, un centre dilatat de participacio
fisica dun public que es tambe "executor" de l'esdeveniment. El
public actor pot elaborar una gamma amplissima de respostes
esceniques, i fa una interaccio total que esdeve possible per la
coincidencia de rols entre espectadors i "productors" de
l'esdeveniment. La manifestacio esportiva narrada per la televisio
condensa, en canvi, 1'atenci6 en un centre restringit i espacialment
definit (el camp, 1'estadi), en que es desenvolupa 1'acci6. Aixo es valid
per als jocs d'equip i per a les altres especialitats que es
desenvolupen en un perimetre espacial precis (una piscina, un camp
de tennis, etc.) Igualment interessant es, pero, el cas d'especialitats
amb "centre mobil", des de les curses ciclistes per carretera fins a la
marato, passant pels ral•lis automobilistics i les curses per etapes en
general. Aquesta distincio afecta la forma de gaudiment de

106



L'esport televisat,_entre c_spectacle i comunicacio politico

]'esdeveniment esportiu per part dels publics segons quatre

tipologies descrites per MacAloon: (i) mitjancant ]'espectacle corn a

"esdeveniment- total" que combina protagonistes " alts" i humils

definint un centre ordinador; (ii) com a festa que produeix una

immersio total que el "centre " no dirigeix ; ( iii) a traves dun ritual que

evoca la continuitat dels rols adscrits i la ciclicitat dels

esdeveniments que se " suspenen en el temps" i ( iv) per mitja del joc,

com a competicio que implica fatiga, perseveranca , sort i desig de

vencer.

L'esdeveniment d'esport -espectacle evoca sempre, si mes no, una

instancia cerimonial (pensem per analogia en un matrimoni entre

dinasties, en el nomenament dun pontifex o en el funeral d'una

personalitat), caracteritzada precisament per un centre definit -el floc

on es desenvolupa ]'esdeveniment summum-. per una rigorosa

separacio de rols entre public i celebrants , per respostes altament

estandarditzades i per una relativa interaccio entre els diversos

actors en escena . El public televident -alhora espectadors dun partit

de futbol i testimonis d'un esdeveniment a la seva manera solemne i

irrepetible- disposa de poques possibilitats de resposta a 1'acci6

escenica i tambe d 'escasses oportunitats d'interaccio malgrat el

recurs cada vegada mes frequent a tecniques de direccio que

preveuen connexions amb observadors privilegiats, grups

d'espectadors i similars . L'estudi de ]'experiment de comunicacio via

Internet que hem portat a terme intenta recollir, en aquesta

perspectiva , una modalitat emergent d 'involucracio del public

televident (la supportership dels mediatica7).

7. El futbol - espectacle ha product , tanmateix , en els ultims decennis una figura

relativament inedita, oblidada en les analisis que MacAloon dedica als telespectadors

del Jocs Olimpics i en les mateixes reflexions de Dayan i Katz sobre la participacio dels

mitjans en els grans esdeveniments cerimonials . Es la que to en compte el public

expressiu , el qua] utilitza l'estadi i ] 'esdeveniment agonistic , sobretot , per a una

exhibicio escenografica en que transfereix necessitats implicites de visibilitat , luciditat i

mimetisme . Aquest public manifesta una certa capacitat de desplacar , dilatant-lo, el

centre de ]'esdeveniment , tent visible un proces d 'aproximacio progressiva al model de

la testa . La festa constitueix , d'altra banda, com s'ha indicat , un possible exit de

]'espectacle televisiu . Una victoria apassionant de ]'equip propi desencadena

comportaments colxlectius de tipus expressiu, com ara 1 'acci6 dels seguidors que en

fan una festa , pero tambe , en qualsevol cas, cerimonial , ja que tendeixen a repetir-se

itineraris , llocs de trobada i manifestacions sonores i gestuals ( el claxon, el

desplegament de banderes). En alguns casos es fins i tot possible definir embrions de

ritualismes: folrar un monument amb banderes , capbussar- se en l'aigua d'tma

determinada font al centre de la ciutat , vestir 1 'estatua d 'alguna gloria austera de la

ciutat amb la samarreta dels colors de ]'equip guanyador, etc. Cal subratllar com

aquestes manifestacions de °ritus informals " tendeixen a afavorir un llenguatge

expressiu propiament televisiu , el qual , per la seva banda, conte tracos sorprenents de
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En la cronica televisiva, el public es reunifica de manera ideal,
mentre es diferencien -i aixo es especialment valid per al
desenvolupament recent de la produccio- el rols dels operadors. Hi
ha un "pont de comandament" a distancia de l'esdeveniment
(l'estudi); hi ha cronistes mobilitzats a les tribunes, als costats del
camp i a prop dels vestidors, la mateixa telecronica utilitza
comentadors diferents (el narrador, el tecnic o ]'expert). Pero aquesta
construccio de 1'esdeveniment, sovint altament sofisticada, indueix
gairebe sempre un efecte de contagi que es fa ja visible en la
sequencia dels esdeveniments menors que precedeixen i preparen el
partit: coreografies espectaculars al camp, entrada dels equips,
lectura de les alineacions corejades per les ovacions dels seguidors o
execucio dels himnes nacionals8. L'efecte contagi es ]'ingredient essencial
d'una festa possible, que podra associar-se a ]'exit de ]'equip, compensant el
telespectador per la Ilunyania i consentint-li crear, per ]a seva part,
esdeveniments expressius i cerimonials alhora. La produccio televisiva, en
definitiva, rescahala 1'espectador de la seva distancia a 1'esdeveniment,
oferint-li un Iloc alternatiu a aquell en que es desenvolupa materialment
l'accio escenica del partit. Aquest Hoc immaterial es la mateixa televisio, amb
les seves infinites potencialitats tecniques, que permeten a l'espectador de

dialeetes subculturals heterogenis. Una onada improvisada a l'estadi to sentit com a
intermedi espectacular en que es manifesta la necessitat de visibilitat dun public
sabedor de la mirada de la camera, com tambe dels ritmes imposats per la direccio.
Eslogan, cantons, himnes entonats pels seguidors en gloria del propis herois o en
escami dels adversaris son la majoria de vegades modulats pels ritmes de la publicitat
comercial televisiva. En aquesta clau semiseriosa es fan possible, tanmateix,
contaminations de generes impensables, com 1'evocaci6 ritmica o l'adopcio de simbols
adoptats de codis comunicatius de 1'extremisme politic.

No es tant obvi, doncs, que la televisio suprimeixi la festa com a ocasio de participacio
directa i interaccio de masses. Certament, mes enlla de la comoditat material oferida
pel gaudiment domestic, evita la divisio i jeraquitzacio del public que a l'estadi es
]'efecte de la major o menor distancia al centre, la qua] es relaciona a la capacitat
adquisitiva de l'espectador en la seleccio dels llocs (corba, tribuna, grades) i, per tant,
indirectament, a la condicio social. A mes, la direccio televisiva unifica trames disperses
i, d'aquesta manera, contribueix a crear al voltant de 1'esdeveniment ]'aura descrita per
Benjamin.

8. La execucio de l'himne nacional es el moment que produeix el maxim contagi
emotional en els espectadors. Els Europeus d'Anglaterra ban experimentat una
innovacio adoptada dels cerimonials USA, que contribueix a espectacularitzar i
emfasitzar el ritual pre-partit. A cantants destacats dels diversos paisos participants,
se's va encarregar la tasca d'acompanyar vocalment ]'execucio de I'himne solxlicitant
la participacio cantora dels seguidors i dels mateixos jugadors. La polemica aixecada

pel lider nacionalista frances Le Pen sobre l'escassa participacio dels jugadors en

]'execucio de la Marsellesa - grollerament reconduida a questions d'ascendencia etnica

de la "legio estrangera" - es en darrer terme indicativa d'una possible tematitzacio del

cerimonial esportiu en clau politicosimbolica.

108



L' 'sport televisat, entre espectacle i comunicacio politica

casa gaudir d'imatges inaccessibles al public a la vora del camp. Pensem en

les preses aeries, en la utilitzacio recent del "gran angular" que permet una

visio panoramica global de 1'estadi, en el recurs simultani a dinou cameres

en el camp experimentat per les cadenes britaniques pels Europeus, en ]a

possibilitat (reservada a les cadenes nacionals mes potents i equipades) de

personalitzar les preses amb ]a posada en marxa d'unitats independents de

la direccio central o en la invasio de les steadycnm, que segueixen els

protagonistes i els seus desplacaments fins al llindar del que es licit

(generalment coincidint amb els vapors d'una dutxa que fan al•lusio concreta

al total i definitiu "despullament" del personatge seguit).

Al marge de 1'esdeveniment en si, es proposa una vasta gamma de

moments complementaris (intervencions, debats, documentals,

curiositats, acudits humoristics i, fins i tot, parodies) que semblen

suggerir possibilitats variades de gaudiment de 1'esdeveniment.

Resumint, la produccio televisiva orienta de forma massificada la

interpretacio del fet esportiu, retallant i reproposant episodis de joc,

ressaltant situacions i personatges i focalitzant els contexts

marginals de 1'espectacle. Aquesta proliferacio de construccions

narratives, aparentment accessories respecte de 1'esdeveniment

agonistic en si, confirma el caracter rigorosament additiu de la

produccio del text: el partit gravat en directe no admet tails, cesures

o sostraccions a la trama narrativa. Aquests serien possibles, en

canvi, en seus de muntatge, quan -amb metodes de derivacio

cinematografica- es predisposessin formats adaptats a breus

sintesis, a retransmissions condensades o a analisis especialitzades

conduldes per la moviola. Es sobretot en els serveis a distancia que

cadenes i programes tendeixen a diferenciar-se i a fer-se

identificables. En la logica de l'infotainment (inforrnacio +

entreteniment), aquestes transmissions produeixen en sequencia

una accio de descontextualitzacio i de recontextualitzacio de la

vivencia.

D'una banda, doncs, concorren a crear l'espai festiu a cavall entre

informacio autentica i entreteniment. Proliferen anecdotes relatives a

la vigilia del partit, indiscrecions sobre la formacio, incursions

fingides en els llocs on es posen a punt pretactica i tactica i flashs

sobre vivencies personals que afecten els protagonistes. D'altra

banda, 1'esdeveniment tendeix a ser poc a poc estructurat dins la

categoria de 1'espera que anul•la la realitat, removent paradoxalment

la cronica quotidiana. Es la produccio del temps sagrat o el periode

liminar descrit per Victor Turner (1969). En aquesta produccio de

1'espera es desenvolupa un fort sentiment de comunitat simbolica:

creix el Nosaltres com a categoria social imaginaria, alimentada per

una ansia i una esperanca que es fa comuna i que -tot i ser
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construIda en 1'esfera de I'audiencia televisiva i dels seus recursos
tecnologics- no menysprea regressions significatives en la cultura
mitomagica . Entre el serios i fame s'evoquen rituals i cerimonies
propiciatories , testiomonis de presagis i auspicis que, la majoria de
vegades, es confien a les logiques de les supersticions.

Aquesta accio segiuencial de descontextualitzacio i
recontextualitzacio es una marxa d'aproximacio al centre de
1'esdeveniment , i es la conduccio televisiva que opera el ritus del pas
de la quotidianitat al temps sagrat. El cami invers s'acompleix al final
del partit o en alguns passatges programats (obviament el descans,
pero excepcionalment tambe altres moments ). El retorn a la
normalitat i la fi del temps sagrat impliquen, com ja s'ha indicat, una
injeccio concentrada de racionalitat . L'esdeveniment viscut en clau
emocional es, per dir - ho aixi, "arxivat", sobretot recorrent a
l'autopsia electronica . La moviola es el metge forense que,
reproposant els passatges crucials del par-tit, en fa possible el
seccionament , en despulla l'anatomia i el priva aixi de l'aura iligada a
l'episodi vist -no vist ( el penalt denegat , el fora de joc no assenyalat
pels liniers). El temps del partit es condensa en una sintesi de pocs
minuts, que representa un producte artificial del muntatge.
L'esdeveniment perd la seva sacralitat , es estilitzat i objectivat:
compareixen a la pa.ntalla els resultats de tots els partits disputats
en la jornada , s'ajornen la classificacio de cada volta i la classificacio
dels golejadors , es donen informacions sobre els exits del
enfrontaments i premis repartits . Les rodes de premsa que segueixen
el par-tit constitueixen en aquest sentit la fase sortint del retorn a la
quotidianitat . Els herois no nomes son desplacats respecte de 1'espai
sagrat del camp, sing obligats a explicar , justificar i polemitzar.
L'habilitat magica del joc o el paper aglutinador del tecnic - estratega-
deus ex machina son privats de I'encanteri . Confusos en la multitud,
sovint cansats i fastiguejats , no poques vegades mancats
d'elogiuencia , destorbats per algun focus als ulls i obligats a moure's
en una selva de microfons , els herois son degradats a essers
fal-libles, que invoquen la comprensio voluble de nosaltres mortals.

L'esdeveniment es aixi bruscament racionalitzat, minvant la
tensio i gairebe organitzant I'oblit i el retorn a la quotidianitat. Per
acompanyar sensorialment aquesta dinamica arriben dels carrers els
sorolls del transit que es repren . Es el moment en que tornen a sonar
els telefons . Es pot servir el sopar.

Ara be: si l'esdeveniment reuneix la intensitat emocional
connectada a la victoria , si es produeix entusiasme -contagi , el retorn
a la quotidianitat es aplacat o segueix altres camins. La televisio es
retira del seu paper o, fins i tot , el nega intencionadament: informar
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sobre el fet que en les ciutats principals milers de persones

s'aboquen als carrers -passant de l 'espectacle a la festa, es a dir,

transformant el public en productor col-lectiu de l'esdeveniment-

representa una clara invitacio a associar-se al contagi euforic (a

costa d'abaixar l'audiencia de la transmissio dedicada al

post- partit...).

Breument , com havia intuit Van Gennep ( 1990), el ritus de pas i

ritual propi de 1'esdeveniment poden sobreposar - se. La condicio ve

donada per la presencia dun medium ordenador , que "defineix els

marges" . En el cas dels grans esdeveniments d'esport - espectacle hi

ha, evidentment , la televisio per assumir aquest paper estrategic i,

per tant , indirectarnent per distribuir els papers entre els actors. La

televisio produeix el pas del quotidia al temps sagrat, de la

localitzacio abstracta de 1'esdeveniment al centre espacial sagrat.

Ws tard es recondueix a la rutina , cancel-lant l'espai i el temps

sagrats i restituint la forma humana dels herois.

6. Conclusions

Podem tracar alguns elements concloents que assenyalen el

resultats parcials de la recerca i les preguntes que planteja.

La produccio televisiva es configura, potser, com l'instrument

principal de la construccio social de l'esdeveniment (esportiu o no).

Aquesta imposa ritmes narratius adequats a la representacio de la

vivencia, alimenta expectatives i selecciona temes i personatges

funcionals d'una estrategia conscient de narracio-construccio. La

direccio televisiva estableix 1'entrada i la sortida del temps sagrat de

l'esdeveniment, defineix llindars liminars i dona vida a autentics

Titus de pas del quotidia a 1'extraordinari i a l'invers. Actors

individuals i col1lectius reben, principalment de la televisio, l'estatus

de protagonistes o en son privats.

Aquesta dinamica ester exposada a importants i arriscades

pressions del medi extern. L'ultima gran crisi internacional generada

en la Guerra Freda, per exemple, es va jugar de manera espectacular

per les dues superpotencies sobre el terreny dels boicots olimpics

(Moscou 1980, Los Angeles 1984). Des de Munic 1972 fins a Atlanta

1996, els Jocs Olimpic i altres importants manifestacions d'esport

competitiu han estat, fins i tot, sovint en el punt de mira de grups

terroristes amb la intencio d'aprofitar -com una forma particular de

public-actor- la capacitat del medi televisiu planetari de conferir

estatus simbolic (encara que fos amb estigma negatiu) als
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antagonistes amagats9.

Aquesta combinacio d'omnipotencia i vulnerabilitat situa la
produccio televisiva en una dimensio que transcendeix la seva
capacitat de gestionar ]'esdeveniment en clau merament tecnica i
professional, i retorna de nou a la irrupcio conscient de la politica i a
la interaccio entre diversos sistemes de significat.

L'exigencia de produir ]'esdeveniment a traves d'una obra
constant d'adaptacio i ajornament dels llenguatges, dels formats i de
les modalitats comunicatives situa el sistema televisiu en la cruilla
d'instancies i estrategies no sempre facilment combinables. L'analisi
dedicada en la nostra recerca a l'espai publicitari dels Europeus'96
(Cannizzo, 1997) treu a la hum la dificil cohabitacio dins d'una
mateixa estrategia productiva de les raons simboliques i de les
exigencies comercials. D'altra banda, la gestio productiva i tecnica
concreta dun esdeveniment espectacle d'altissima audiencia, capac
de desencadenar conflictes entre ofertes diversificades -la irrupcio
del satel-lit d'una banda, i de les emissions codificades per una altra,
tenen en l'esport la mes llaminera de les posades en escena- sol-licita
1'experimentaci6 dels llenguatges, formats i, corn no, contaminacions
de generes. Es redefineixen aixi tambe els perfils professionals i els
repartiments funcionals de comptes entre els operadors televisius:
]'esdeveniment construct-narrat es configura corn a do i reenvia
implicitament a l'assumpcio dun rol sacerdotal (Durkheim, 1912).
Els esponsors no pretenen configurar-se com a mecenes de la
manifestacio. En la percepcio col•lectiva del public televident es
"1'estructura" impersonal tecnicoperiodistica qui assumeix i gestiona
les prerrogatives de sacerdot i la custodia dun be col•lectiu. I en el
do s'amaga una potencialitat didascalica. La construccio to exit des
del moment en que la definicio del temps sagrat i profa o, de centre i
periferia, resulti crecble o "natural". Pero aquesta aparent naturalitat
i espontanectat del pas del, i pel, mon de la produccio mitica fa intuir
l'artificialitat de la representacio de la vida quotidiana. Evidencia, en
definitiva, una necessitat de mite que la rutina i la burocratitzacio del

9. Les bombes que van explotar a Manchester durant els Europeus del juny del 96 no
en son una excepcio. Es mes, ]'esdeveniment deixa entreveure implicacions
simboliques i culturals una mica eclipsades per l'episodi en si mateix, dominat per la
representacio del dolor, de la sang i del panic. El comandament terrorista que va actuar
a Manchester no volia nomes colpir el pals organitzador, l'enemic per antonomasia i
adquirir and visibilitat propagandistica a escala planetaria. Tambe volia colpir el joc del
futbol com a tal, el football inventat per la cultura britanica amb intencions politiques i
pedagogiques explicites, percebut com a instrument no marginal de la colonitzacio

cultural anglesa i del seu pretes universalisme. Un joc imposat, encara que de manera

tardana, tambe als subdits d'origen celtic, representant un model antagonistic a]

potent factor constitutiu de la identitat irlandesa que era el venerable futbol gaelic.
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que es viu sistematicament comprimeixen i deprimeixen. Tambe la

possibilitat per al telespectador de participar de l'esdeveniment com

a ritus de comunio es del maxim interes en aquesta prospectiva. El

temps del partit, precedit del temps d'espera, esdeve sovint

oportunitat de relacio social, reactivant xarxes d'amistat i de

parentiu atrofiades. La tensio que precedeix l'esdeveniment produeix

una forma de solidaritat paradoxalment similar a la suscitada per les

grans proves traumatiques collectives (desastres naturals o guerres).

El gran esdeveniment esportiu posa en accio els agents

tradicionals de socialitzacio i activa les xarxes institucionals, sovint

invisibles, de la societat. L'esfera de l'opinio publica, fins i tot la

normalment desinteressada pel fet agonistic en si, s'involucra en una

operacio massificada d'agenda setting. L'esdeveniment esportiu

irromp des de la primera pagina dels diaris, conquereix les obertures

dels telenoticies i fa desplacar cites de treball i manifestacions

oficials. Indirectament assenyala aixi un sisterna latent de

preferencies i valors. El desenvolupament de la manifestacio "narrat"

pels grans mitjans de comunicacio suscita judicis i reforca o

deprimeix estereotips. Tambe la representacio dels "altres" es ressent

de la produccio de l'imaginari alimentat per l'esdeveniment televisiu.

Per a un espectador italic que gairebe mai escolta el futbol, la

Republica Txeca, despres dels Europeus d'Anglaterra, es

probablement una combinacio de repertoris turistics (el Pont Karl i la

cervesa Pilsen) i d'evocacions esportives: la d'haver-los "fet fora" dels

Europeus i, en definitiva, la petita coratjosa desafiant de la gran

Alemanya...

Existeix un us immediat i instrumental politicodiplomatic dels

esdeveniments esportius, que va de la diplomacia del tennis-taula

als boicots olimpics dels anys vuitanta. L'esport ha nodrit tanmateix

la politica i les relacions socials en general de potents metafores

fonamentals (Turner, 1974). Els Jocs Olimpics classics estilitzaven el

conflicte entre el perimetre simbolic de les ciutats-estat gregues. Els

jocs del circ roma, mitjancant 1"espectacularitzaci6 de la violencia"

(Veyne, 1973) evidenciaven un sistema complert de relacions socials

basades en la complementarietat de poder imperial, esclavitud i

grups de pressio reconeguts en les afeccions circenses mobilitzades.

El Palio di Sena evoca encara avui una idea de societat civil

organitzada i competitiva, en que la placa dels ciutadans i dels

comerciants, abarrotada de passions, esdeve centre simbolic de la

comunitat, desafiant la catedral i el poder eclesiastic amb la seva

solemnitat austera i ritual. Tambe 1'esport retransmes i globtalitzat

contemporani ofereix una representacio que pot treure a la Hum

centres nerviosos politics i simbolics invisibles. Potser, doncs, es ja
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hora que la construccio narrativa de l'esdeveniment televisiu sigui
objecte d'una atencio especifica per part de politolegs i sociolegs de la
comunicacio, acceptant analisis mes actualitzades respecte de les
interpretacions canoniques del simbolisme politic, que les fetes
d'enca de Lasswell.

(iv) La construccio televisiva d'un gran esdeveniment representa,
en definitiva, un "monument electronic", destinat a fixar-se en la
memoria col•lectiva segons els sistemes i les estrategies de significat
elaborats pels productors. La cronica televisiva es qui estableix la
memoria del temps transcorregut a partir de l'esdeveniment i
n'afavoreix per tant la reelaboracio en clau de coronacio o fins i tot
d'autentic "canvi d'epoca". Estilitzant significats i comportaments
col•lectius de la cultura social, la televisio que construeix
1'esdeveniment condensa el temps, en qualsevol cas suggerint una
interpretacio del context historicpolitic dissonant de la proposada per
la historiografia oficial. El modul narratiu es, com s'ha dit, complex.
Com en les produccions de ficcio, separa public i actors, pero
pressuposa alhora la presencia fisica al voltant d'un centre sagrat (el
camp de joc) dun public mobilitzat i militant. L'emfasi posada
alFlegoricament sobre el "centre" -en sentit espacial i temporal-
consent una representacio dramatica forca mes afi al model teatral
que al de la ficcio cinematografica. L'us de les transmissions en
directe combina perfectament incertesa, performance dels actors i
rols dun public (o de diversos publics) diferenciats per funcions.
L'esdeveniment es gaudit en un espai privat, a la liar, que es
transforma improvisadament en espai public, Hoc de convivencia i
alhora seu dun ritus col-lectiu de domesticacio de 1'ansia. En
qualsevol cas, el mateix espai cerimonial es transfereix aixi de l'obert
al tancat, consentint una miniaturitzacio psicologica i sociologica
dels rituals col-lectius.

En 1'aparent naturalitat, en definitiva, la representacio de
1'esdeveniment esportiu, fisic per definicio, reenvia a una sofisticada
elaboracio de 1'idea del joc competitiu. Es producte, per tant, de la
civilitzacio, entesa com a regulacio, estandarditzacio i invencio de
tactiques i estrategies formulades intel•lectualment. Es tracta d'una
operacio molt sofisticada. Penz (1995) ha comparat fins i tot les
tecniques narratives de la produccio d'esport televisat a les del
cinema hard core. En ambdos casos la tecnologia fa visible 1'invisible,
i fa conscientment un mecanisme de sobreexposicio del "fet". Es
tracta obviament d'un exemple extrem pet-6 que mereix una
consideracio final. L'espectacle televisiu alimenta estructures de
significat dotades de formes i models, que son alhora -en el nostre
cas- el producte de la combinacio i de la contaminacio de dos
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sistemes simbolics , cognitius i tecnics , com l'esport d 'alt rendiment i

l'aparell televisiu ( Cantelon i Gruneau, 1988 ). No es estrany que la

producci6 no s'acontenti amb proposar la realitat , sino que, per

contra , persegueixi aristotelicament la invencio del verosimil.

L'hiperrealitat televisiva to l'obligacio de transportar-nos a un mon

d'imatges i somnis que sigui "mes i millor" que la realitat.
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