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NACIONALISME, FEIXISME, MITJANS 
DE COMUNICACIÓ DE MASSES... I EN 
AIXÒ, L’ESPORT

Segons Anderson, després de la Segona Guerra 
Mundial, la nació estat aconsegueix el seu zènit i 
es trasllada definitivament a les antigues colònies 
d’África i Àsia; és un moment en què la nació co-
bra tot el seu sentit –modern– (Anderson, 1993: 
161). A partir de llavors, el dret d’autodetermina-
ció va passar a formar part del vocabulari habitual 
de les relacions internacionals (Hobsbawm, 1992: 
146) i es globalitza vertaderament el nacionalis-
me. Per tant, aquest podria ser l’inici de la nació 
moderna i tot el període anterior des de 1789 els 
“antecedents moderns”. Hobsbawm va més enllà, 
quan sobre aquesta època parla de la consolidació 
dels mitjans de comunicació de masses, que van 
ser capaços de “fer que els símbols nacionals pas-
saren a formar part de la vida de tots els individus, 
trencant així les divisions entre les esferes privada/
local, en les quals vivia normalment la majoria dels 
ciutadans, i l’esfera pública/nacional” (Hobsbawm, 
1992: 151).

I una de les representacions més clares de 
l’efecte dels mitjans de comunicació va ser la trans-
formació de l’esport com a espectacle de masses, 
que, d’aquesta manera, va cobrar protagonisme 
com a expressió de lluita nacional, ja que es van 
promoure nombroses competicions entre estats o 
nacions. Com apunta Eric Hobsbawm encertada-
ment, a partir dels anys 20, l’esport, com a espec-
tacle de masses, es va convertir “en una inacabable 
successió d’encontres de gladiadors protagonitzats 

per persones i equips que simbolitzaven estatsna-
ció, la qual cosa forma part actualment de la vida 
mundial” (Hobsbawm, 1992: 152). Es consolidava 
un model de competicions entre “els d’ací” i “els 
d’allí”, que té la seua arrel moderna en els segles 
xviii i xix (per exemple les carreres i campionats 
entre Òxford i Cambridge), però que té orígens 
més ancestrals en les competicions entre clans a 
Escòcia o entre caserius al País Basc; en la tradi-
ció grecoromana que va oferir els jocs olímpics, les 
carreres de quadrigues, o les lluites al circ; o, més 
recentment, també en els tornejos medievals o el 
calcio florentí, considerat un dels precursors del 
futbol modern.

Ara, el nou olimpisme del baró de Coubertin (i 
més encara a partir dels Jocs prebèl·lics de Berlín 
1936), el Tour de França (amb seleccions nacionals 
inicialment) o els mundials de futbol (iniciats el 
1930 a l’Uruguai), serien esdeveniments que co-
mençaven a representar un terreny de disputa na-
cional amb dos propòsits fonamentals: atenuar les 
tensions internacionals (combat a mort substituït 
per un combat amb normes i sense conseqüènci-
es finals; encara que moltes vegades l’esport ha 
servit per a aguditzar conflictes) i incrementar la 
identificació amb la nació, perquè encara segons 
Hobsbawm “la comunitat imaginada de milions 
d’individus sembla més real sota la forma d’un 
equip d’onze persones el nom dels quals conei-
xem. L’individu, fins i tot el que es limita a animar el 
seu equip, passa a ser un símbol de la seua nació” 
(1992: 152-153; vegeu també Arnaud, 1991: 182-
194; Bairner, 2001; Payero, 2009: 94). La capacitat 
de síntesi de l’esport i el seu magnetisme (molts 
homes voldrien tenir les capacitats dels millors es-

6. L’ÚS DE L’ESPORT COM A INSTRUMENT REFORÇADOR DEL SENTIMENT 
NACIONAL. EL CAS DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL (2008-2010). 

Lluís Català Oltra (Universitat d´Alicat)



10. TALDEA-GRUPO 10
Identitatea, Hizkuntza eta Nazionalismoa / Identidad, Lengua y Nacionalismo

1702

portistes que són els que donen contingut a l’es-
pectacle) van accelerar el procés d’identificació de 
la població amb les seues nacions.

Extremadament, el feixisme italià i el nacional-
socialisme alemany havien sigut precursors en l’ús 
polític (i nacional) dels esdeveniments esportius 
(que començaven a convertir-se en massius preci-
sament aleshores), sobretot a partir de la Segona 
Copa Mundial de Futbol celebrada a Itàlia el 1934 
(amb triomf final de l’amfitriona per a satisfacció 
de Mussolini i el seu aparell de propaganda) i els 
Jocs Olímpics de Berlín el 1936, amb una exhibi-
ció de símbols i una posada en escena fins a aquell 
moment inèdita (Hobsbawm, 1992: 152-153; ve-
geu també Alcaide, 2009). El franquisme també es 
recolzarà en l’esport per a exaltar la nació i són ben 
recordades les victòries d’Espanya enfront d’Angla-
terra (“la pérfida Albión”) amb el gol de Zarra, el 
triomf de la selecció nacional espanyola de futbol 
en la final de l’Eurocopa de 1964 celebrada a Espa-
nya, els èxits europeus del Real Madrid (Colomé, 
2007: 379), o les gestes de Bahamontes en el Tour, 
i la lectura en clau d’èpica i heroïcitat nacionals. 
També podríem afegir la utilització propagandísti-
ca de la Copa Mundial de Futbol de 1978 per part 
de la Junta Militar d’Argentina, i molts altres casos 
arreu del món durant el segle xx. En definitiva, l’ús 
que el feixisme li va donar a l’esport a partir dels 
anys trenta ha calat tant en la modernitat tarda-
na que s’ha assentat de manera permanent en les 
nostres societats i independentment del tipus de 
règim o del signe polític dels governants.

Estem ja en un moment d’esplendor del “prin-
cipi de nacionalitat” i l’esport podia contribuir a 
alleujar tensions, però sobretot hi havia la possi-
bilitat d’incrementar l’adhesió a la nació, la iden-
tificació amb ella a través d’aquesta síntesi que 
constituïen uns quants esportistes que tothom va 
reconeixent i que, així, ni tan sols cal imaginar –
són membres de la comunitat nacional dels quals 
sí que tenim constància, no com de la resta dels 
connacionals que no estan en el nostre àmbit de 
relacions, i per tant, com deia Anderson (1992), 
hem d’imaginar que formen part de la comunitat, 
de la nació. En la mateixa línia, Maguire sosté que:

L’esport representa diferents individus, comu-
nitats, regions i nacions, i una característica clau 
del procés de formació de l’esport global és que 
s’usa per diferents grups –aquells que estan més 
consolidats, com també grups socials emergents o 
marginals– per representar, mantenir i desafiar les 
identitats (1999: 176; citat en Sopena i al., 2008; 
vegeu també Finn & Giulianotti, 2000: 256).

En aquest escrit, volem fer una aproximació 
actualitzada a aquesta qüestió en el context de la 
dinàmica centre-perifèria. Tot i que farem al·lusió 
a altres esports, ens centrarem en el futbol, que 
és l’esport de masses per excel·lència a l’estat es-
panyol i el que, en bona part per això, és capaç de 
mobilitzar les majors adhesions nacionals.

MÉS QUE UNS CLUBS: LA LLIGA 
COM A ESCENARI DE LA DINÀMICA 
CENTRE-PERIFÈRIA

Als camps de futbol és molt habitual veure ban-
deres, tot i que la normativa que impedeix entrar 
pals ha disminuït aquesta presència. Aquestes 
banderes no són únicament dels equips en lliça, 
sinó també, de manera freqüent i almenys en els 
terrenys de joc de la Lliga espanyola, de les seues 
regions i nacions de procedència. Pràcticament 
totes les aficions tenen una afiliació nacional que 
combinen amb els colors de l’equip. Així, a San 
Mamés, l’estadi de l’Athletic Club de Bilbao, no es 
veuen només banderes roig-i-blanques (colors del 
club), sinó també la tricolor basca, la ikurrina; i al 
Camp Nou, els colors blaugrana solen combinar-se 
amb la quadribarrada catalana, la senyera. Avui dia 
està prou més relaxat l’assumpte, però les penyes 
anomenades ultres o radicals (i moltes de les no 
tan radicals) dels equips han tingut en la qüestió 
nacional un dels seus fonaments i, moltes vegades, 
el marc de representació del seu maximalisme. En 
els territoris on més assentats estan els nacionalis-
mes subestatals, Catalunya i el País Basc, la vincula-
ció nacional és, pràcticament sense excepcions, la 
perifèrica. Així passa amb l’esmentat Athletic Club 
de Bilbao (intensificat en aquest cas per una polí-
tica etnoterritorial de formació del planter), amb 
la Reial Sociedad de Sant Sebastià, el Deportivo 
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Alavès o l’Atlético Osasuna de Pamplona, si parlem 
d’Euskal Herria; o amb el Barça, Gimnàstic de Tar-
ragona, Unió Esportiva Lleida o Girona a Catalunya. 
El cas del RCD Espanyol és una mica excepcional, 
perquè hi ha penyes que combinaven els colors del 
club amb la bandera d’Espanya (fins i tot modali-
tats feixistes); i hi ha d’altres que barrejaven la de 
l’equip amb senyeres catalanes. Actualment, fugint 
d’aquesta divisió, en l’estadi Cornellà-el Prat es re-
comana anar només amb els colors de l’equip i això 
s’està complint en bona mesura.

A la resta de l’estat, depèn molt si les penyes 
són d’orientació dretana o esquerrana i, així, com a 
norma general, les de dretes solen combinar amb 
banderes d’Espanya; i les d’esquerres, o no empren 
cap bandera nacional o agafen la de la comunitat 
autònoma o nació subestatal. Per exemple, les 
penyes ultres del Betis són més aviat de dretes i 
per això no és estrany veure banderes d’Espanya 
a l’estadi Benito Villamarín. Mentre que les penyes 
del Sevilla, més aviat d’esquerres, o no utilitzen cap 
bandera o empren la d’Andalusia (de tota manera, 
ha anat perdent-se l’ús perquè implica afegir a l’es-
tampa roig-i-blanca de l’afició sevillista els colors 
del rival, el Betis, que, com la bandera d’Andalusia, 
vesteix verd-i-blanc). Es produeix, doncs, aquest 
alineació política esquerra-nacionalisme subesta-
tal i dreta-nacionalisme espanyol, que denuncien 
personatges com César Alonso (1999) o José Bono. 
La filiació nacional dels equips reforça la simbolo-
gia i la identitat grupal de cara als enfrontaments 
amb equips les aficions dels quals tenen una altra 
filiació nacional. Així, els aficionats de l’Athletic 
Club de Bilbao o del Barça paren més atenció en 
la simbologia nacional basca/catalana quan el rival 
és el Real Madrid, club els aficionats del qual so-
len combinar els colors madridistes amb banderes 
d’Espanya i que és la més viva representació del 
centre espanyol en el món del futbol. També els 
madridistes posen més èmfasi en la simbologia 
nacional espanyola quan arriben equips catalans 
o bascos, reproduint la dinàmica centre-perifèria 
de vegades de manera exacerbada. Segons Jordi 
Mercader (2012), l’exacerbació d’aquesta associa-
ció fútbol-nació duu a pensar a molts seguidors del 
Barça que quan es guanya al Reial Madrid, Catalu-
nya ha guanyat a Espanya, i això motiva una relaxa-

ció en la reivindicació autènticament politiconacio-
nal. Diríem, seguint l’argument de Mercader, que el 
futbol contribueix a enfortir el sentiment nacional, 
però potser tampoc deixa passar més enllà.

En el cas del València CF, no se solen veure ban-
deres d’Espanya ni quadribarrades que no estiguen 
coronades i amb el blau; la bandera oficial de la 
Comunitat Valenciana, la de la franja blava, és tam-
bé la de la ciutat i es viu una mena de consens en 
aquest sentit, tot i que la majoria dels que la duen 
solen ser de dretes o centredreta. Aquest símbol 
permet la confrontació d’ensenyes tant amb els 
equips del centre (principalment el Reial Madrid),30 
com amb el Barça, perquè implica l’afirmació del 
Regne de València respecte dels Països Catalans.

Alineacions o associacions nacionals d’equips 
com el FC Barcelona o l’Athletic Club de Bilbao, que 
es produeixen des del franquisme (vegeu Santaca-
na, 2005; Naranjo, 2011: 133) i que fins i tot han 
sigut promocionades pels dirigents dels clubs (el 
cas més clar és el del mandat del president Joan 
Laporta, que després ha sigut diputat nacionalis-
ta, i que va fer incloure la bandera catalana en la 
samarreta de l’equip),31 vénen a suplir l’absència 
d’una selecció nacional que puga competir 
internacionalment al mateix nivell que l’espanyola. 
Des de la transició, Catalunya i, sobretot, el País 
Basc, tenen selecció “nacional” de futbol que sol 
jugar un amistós en les vacances de Nadal (després 
també han sorgit les seleccions autonòmiques de 
la resta de territoris). Però, tot i les demandes 
per part de determinats grups polítics catalans i 
bascos, no han pogut passar a l’oficialitat, a jugar 
en les classificacions per a competicions mundials i 
europees,32 com fan en molts esports les diferents 

30  Segons una enquesta d’Ikerfel encarregada pel diari madri-
leny As i publicada el 10/10/2011, el Reial Madrid és un equip 
antipàtic per al 58% dels valencianistes, mentre que el Barça 
només ho és per al 40%.

31  Des de fa temps, però, el braçalet de capità del Barça és la 
bandera de Catalunya, el de l’Athletic Club de Bilbao o la Real 
Sociedad la ikurrina, etc.

32  En l’hoquei patins hi va haver una excepció temporal, quan 
la Federació Internacional de Patinatge-FIRS va reconéixer la 
Federació Catalana i aquesta va participar en el Campionat 
del Món “B”, que va guanyar amb claredat. Les protestes 
d’Espanya culminaren amb la retirada d’aquest reconeixe-
ment i la prohibició de participar en competicions de la FIRS. 
D’altra banda, Catalunya està reconeguda oficialment per les 
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seleccions “nacionals” del Regne Unit (Escòcia, 
Gal·les, Irlanda del Nord i Anglaterra).33 Mentre 
això no es produïsca,34 els equips catalans i bascos, 
i molt especialment l’Athletic Club de Bilbao o el 
FC Barcelona, arrepleguen aquesta “necessitat” 
d’identificació nacional en el futbol i, d’aquesta 
manera, com deia Hobsbawm (1992: 152), els onze 
jugadors són la representació de tot un poble, de 
les nacions catalana o basca, que s’enfronta als 
representants de la nació espanyola (normalment 
el Reial Madrid, que és l’equip que, com hem dit, 
millor simbolitza el centre, i més des del paper pro-
tagonista que li va concedir el franquisme). Però 
no s’ha de perdre de vista també que, fruit dels 
èxits del FC Barcelona a partir de l’era Cruyff amb 
la implantació de la política de pedrera i un estil 
de joc vistós, les adhesions a aquest equip en la 
resta de l’estat han anat en augment i contribuei-
xen a atenuar el component nacional, més encara 
quan bona part de la selecció espanyola que va 
triomfar en 2008 i 2010 estava formada a partir 

federacions internacionals d’esports minoritaris com el futbol 
australià, escalada o kick-boxing.

33  Són molts els esports d’equip que han iniciat els britànics 
(futbol, rugbi, criquet, hoquei...) i, quan encara eren discipli-
nes només practicades a les illes, els enfrontaments entre les 
diferents nacionalitats eren habituals i això va acabar gene-
rant federacions pròpies, que, una vegada difosos els esports 
a la resta del món, ja estaven massa arrelades per a desfer-les 
i es va acceptar la seua participació separada. De tota mane-
ra, el moviment olímpic no va admetre aquesta divisió i va 
exigir una selecció britànica, que va arribar a competir en els 
Jocs Olímpics de 1908 i 1912 i va guanyar l’or en futbol. Però 
ja no va tornar a jugar més i es va imposar el criteri de les 
federacions separades; d’aquesta manera les seleccions del 
Regne Unit han estat absents dels Jocs cent anys. En Londres 
2012 es va fer un intent d’unificació perquè es jugava “a casa” 
i la classificació era automàtica, però norirlandesos, escocesos 
i gal·lesos es van oposar per temor que fóra la primera pedra 
per a perdre l’estatus de seleccions independents. Finalment, 
es va aplegar a un acord perquè competira Anglaterra en 
representació del Regne Unit. Per altra banda, per al cas 
irlandés, depenent de l’esport, s’ha optat per unes vies o 
altres; així, en futbol hi ha selecció de la República d’Irlanda i 
una altra d’Irlanda del Nord (en aquesta darrera, solen jugar 
només jugadors protestants i els norirlandesos catòlics juguen 
amb la República d’Irlanda). Mentre que en rugbi només hi ha 
una Irlanda en la qual juguen tots els jugadors de l’illa. Quan 
es juga algun partit a Belfast, perquè els de la República i els 
catòlics no hagen de sentir el God save the Queen, s’ha optat 
per un himne neutral.

34  Normalment implicaria que els clubs catalans o bascos 
juguen en una lliga pròpia diferent de l’espanyola i això és 
una cosa que fins i tot molts culés, per exemple, no estan 
disposats a assumir, perquè es perdria l’enfrontament amb el 
Reial Madrid.

de jugadors del Barça. Al País Valencià, fora de la 
província de València, dominantment aficionada al 
principal equip de la capital, hi ha un repartiment 
més o menys equilibrat entre Barça i Reial Madrid, 
com va succeint en la resta de l’estat.35 Però tot i 
el possible allunyament general de la identificació 
nacional per ampliació d’aficionats a la resta de 
l’estat, el que sol ser habitual és que els culés de 
fora de Catalunya tinguen menys antipaties cap als 
catalans que els madridistes de la resta de l’estat. 
D’aquesta manera, el futbol condiciona la dinàmica 
alteritat-mateixitat en el pla nacional.

“L’EDAT D’OR” DE L’ESPORT ESPANYOL 
I LA CULMINACIÓ DE LA ROJA: NOVES 
PERSPECTIVES PER AL SENTIMENT 
NACIONAL ESPANYOL

Mentre això succeeix, ja en els noranta, però 
sobretot a partir del nou mil·lenni, es viu el que els 
mitjans de comunicació han anomenat “l’edat d’or 
de l’esport espanyol”, amb importants triomfs in-
ternacionals en diferents esports, i fins i tot domi-
nadors mundials en determinades disciplines, com 
és el cas en alguns moments d’Alberto Contador 
en ciclisme, Fernando Alonso en automobilisme, 
Rafael Nadal i l’equip de Copa Davis en tennis, els 
motociclistes encapçalats per Jorge Lorenzo i Marc 
Coma, les seleccions nacionals de basquetbol, 
handbol, hoquei patins, futbol sala, etc.36 Aquests 
esportistes pertanyen a una generació que tempo-
ralment té molt lluny el franquisme i els prejudicis 
de la transició respecte de la nació espanyola i la 

35  Segons una enquesta d’Ikerfel encarregada pel diari ma-
drileny As i publicada el 10/10/2011, el Barça ja era l’equip 
preferit per al 18% de la població espanyola, front al 17% el 
Reial Madrid; i era el segon equip per al 21% front al 16% el 
Reial Madrid. El València CF figurava en un grup que queda a 
gran distància dels dos grans equips amb un 6-8% juntament 
amb l’Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao i Betis, però 
el València té els seguidors molt localitzats en la seua demar-
cació provincial.

36  Aquests èxits, sobretot en esports en què es mouen prou 
diners, contrasta amb la discreció dels resultats en disciplines 
com atletisme, natació, esports d’hivern, gimnàstica... que 
són els que proporcionen la major quantitat de medalles 
en els Jocs Olímpics, en els quals Espanya ocupa un lloc no 
capdavanter en el medaller. Això deixa clar que la concepció 
de l’esport com una indústria o com un aparador per a la 
promoció empresarial, dominant arreu del món, té a Espanya 
un dels seus pilars.
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bandera,37 i no tenen cap problema a l’hora d’apel-
lar a l’esperit nacional com a inspiració per al triomf, 
o celebrar les victòries amb una bandera espanyola 
o emocionar-se escoltant l’himne nacional, perquè 
ho han vist des de joves amb competidors d’altres 
països i no troben motius per a no actuar d’una 
manera semblant. L’equip de la Copa Davis és un 
clar exemple del que estem apuntant, com expres-
sa un article de l’ABC: “Nadal és l’ambaixador de la 
marca Espanya, perquè ningú defèn millor que ell 
la bandera”.38 Les generacions joves d’espanyols, 
que tampoc estan socialitzats en el franquisme i ho 
estan molt poc en els prejudicis que pogueren que-
dar durant la llarga transició, reforcen el seu senti-
ment patriòtic a través d’aquests herois populars, 
tot i que estem en una fase de transnacionalització 
de l’esport i transformació creixent de les activi-
tats esportives en negocis que funcionen a partir 
de criteris de rendibilitat (Robertson & Giulianiotti, 
2006; González-Ramallal, 2008: 223).

I en la punta de llança de tot això, faltaven els 
triomfs de la selecció espanyola de futbol, que són 
els que estimulen la majoria de la gent, perquè 
és, amb diferència, l’esport més seguit en l’estat. 
Superat el fatalisme de caure en les rondes deci-
sives, Espanya, una de les potències teòriques del 

37  Com a exemple ben il·lustratiu del que estem comentant, 
quan Espanya guanya l’Eurocopa 2008 i els jugadors estan 
oferint el triomf als aficionats a la plaça de Colón, el davanter 
David Villa va cridar eufòricament l’arenga “¡arriba España!”, 
de reminiscències franquistes. El periodista català Enric 
Hernàndez (aleshores en El País) comentava en la tertúlia 
del programa “En días como hoy” de RNE el dia 1 de juliol 
de 2008 que és un signe de normalitat, que el llenguatge 
es pot utilitzar sense temor, sense vincles a determinades 
concepcions polítiques. Però també es pot interpretar com 
un símptoma de pèrdua de memòria, de pas generacional, 
d’arribada d’unes generacions a les quals els queda lluny la 
dictadura. També comenta Enric Hernàndez com a símptoma 
de normalitat el fet que Xavi Hernàndez, català, cridara també 
“Viva España”; però això no ho van fer altres com Carles Puyol 
o Cesc Fàbregas, o el 2010 Gerard Piqué, per exemple, que 
van exhibir banderes catalanes durant les celebracions (Cesc 
F. fins i tot ha lluït l’estelada en celebracions del Barça). Cas 
a banda és el d’Oleguer Presas, convocat una vegada amb la 
selecció de Luis Aragonés (va acudir després de molts dubtes) 
i que s’ha declarat independentista català. Com apunta Lucía 
Payero (2009: 89), no s’ha d’obviar que les possibilitats de 
prestigi i de lucre les proporciona la selecció espanyola, la 
reconeguda internacionalment i, així, altres consideracions 
poden quedar al marge. 

38  Enrique YUNTA, “Nadal, el héroe de la mejor quinta”, a ABC.
es, 5/12/2011.

futbol mundial però que mai materialitzava el seu 
potencial, arriba a la final de l’Eurocopa d’Àustria-
Suïssa 2008 i la guanya exhibint un joc admirat per 
aficionats i especialistes (i clarament influït per la 
filosofia del FC Barcelona, d’altra banda). L’eufòria 
col·lectiva d’un país ja sumit en els primers trams 
de la gran crisi es va desbordar com no havia suc-
ceït mai en la història de l’esport espanyol, i una de 
les grans novetats d’aquesta celebració va ser l’ús 
massiu de la bandera d’Espanya. Ja quan es passa 
la barrera psicològica dels quarts de final davant 
d’Itàlia, en certa mesura es considera un triomf i 
comencen a veure’s més banderes del que era ha-
bitual en cotxes, façanes, bars, llocs de treball, etc. 
i també les samarretes de la selecció van formant 
part del paisatge de pobles i ciutats en aquell mes 
de juny. En part per l’escassa confiança en la ca-
pacitat de la selecció, però sobretot per la manca 
de precedents d’una eufòria nacional d’aquestes 
característiques, els fabricants i distribuïdors de 
banderes van esgotar les existències i van estar col-
locant tota la seua producció fins i tot setmanes 
després de la final. Molts balcons de les localitats 
de tota Espanya van estar durant un temps engala-
nats amb la bandera bicolor. El paper dels mitjans 
de comunicació del centre en aquest comporta-
ment de masses va ser decisiu, en molts casos fins 
i tot fent crides a l’orgull nacional i a l’exhibició dels 
símbols. I també donant gran difusió a la consigna 
del seleccionador nacional d’aleshores Luis Arago-
nés, que va rebatejar l’equip d’Espanya amb l’apel-
latiu de la Roja (a imitació del brasiler la Canarinha, 
l’italià Esquadra Azzurra, el francès les Bleus, o l’ar-
gentí la Albiceleste; és a dir, a imitació de les grans 
potències, guanyadores de mundials).39

Tot i el precedent europeu i la definitiva in-
corporació dels establiments xinesos a l’oferta de 
productes nacionals, quan les expectatives tor-
nen a complir-se en la Copa Mundial de Futbol 
de Sudàfrica 2010, les tendes tornen a esgotar 
existències,40 perquè l’exemple de 2008 desinhi-
39  Els èxits internacionals han contribuït a que es consolide 

l’apel·latiu la Roja fora de les fronteres estatals, com demostra 
l’article del Wall Street Journal a càrrec de Matthew Futter-
man, “Is Spain’s ‘la Roja’ the greatest team ever?” (edició 
digital del Wall Street Journal, 7/6/2012, vegeu http://online.
wsj.com/article/SB1000142405270230391820457744838316
6444226.html, visita el 9/6/2012).

40  María José DE FEZ, “La euforia por la selección dispara la 
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beix molts d’aquells que senten l’esperit nacional i 
no havien donat el pas d’exhibir-lo durant l’Euroco-
pa. És a dir, l’exhibició nacional agafa una magnitud 
encara major, en part perquè l’obtenció de la Copa 
del Món sí que era una gran llacuna en el palmarès 
esportiu espanyol (ja s’havia obtingut una Euroco-
pa en el llunyà 1964, però mai s’havia arribat ni tan 
sols a una final d’un Mundial), que per fi semblava 
possible esborrar, i de fet, es va aconseguir. Cente-
nars de milers de persones en tot l’estat cridaven 
en les places una de les tornades que més de moda 
s’han posat des d’aleshores cada vegada que Espa-
nya juga alguna competició en qualsevol esport: 
“¡Yo soy español, español, español”, curiosament 
amb els acords de la cançó popular russa Kalinka. 
En definitiva, el que ni polítics ni intel·lectuals es-
panyols havien aconseguit en més de trenta anys 
de democràcia, normalitzar el fet nacional espa-
nyol i els seus símbols, ho havien obtingut uns jo-
ves que, amb tots els respectes, guanyen milions 
d’euros pegant puntades de peu a un baló.

Com ja van fer el 2008, els mitjans de comuni-
cació del centre celebraven la victòria esportiva i el 
joc de la selecció (potser ja no tan brillant com ales-
hores), però també les implicacions sobre l’esperit 
nacional. Servisca com a exemple els articles d’opi-
nió apareguts en el diari ABC els dos dies següents 
a la victòria en l’Eurocopa 2008 (que és la que obri 
aquesta fase d’eufòria nacional) molt centrats en el 
partit i en aquestes implicacions “nacionals”:

Potser seria bona idea anomenar el futbol de la 
selecció espanyola Festa Nacional, perquè agrupa, 
sota la mateixa bandera i el mateix crit, a tots els 
espanyols. (...) Feia molt de temps que no escolta-
va el nom d’Espanya, feliç sota la mateixa bandera, 
sonant, sense complexos, en la veu de molts mili-
ons d’espanyols. Qui ens anava a dir que ens uniria 
una pilota (Antonio García Barbeito, “La fiesta na-
cional”, a ABC.es, 1/7/2008).

[L’article està dirigit a un jove anònim que ce-
lebrava la victòria embolcallat en una bandera 
d’Espanya] Has vist des d’ací dalt espurnejar un 
flaix que per ventura demà retratarà en els periò-
dics el teu rostre eufòric obert en un crit triomfal, 

venta de banderas nacionales”, a Las Provincias, 9/7/2010.

enfervorit, joiós, que no és de patriotisme ni de 
política, de nacionalisme ni d’ideologia, sinó d’or-
gull, de gaubança, d’identitat vacunada de prejudi-
cis i d’exclusions. Un crit coral que et fa sentir ple, 
acompanyat i unànime quan pronuncies la paraula 
Espanya amb la naturalitat d’una emoció i la desa-
complexada i comunitària alegria d’una pertinença 
(Ignacio Camacho, “El chico de la bandera”, a ABC.
es, 1/7/2008).

No recordem tantes banderes nacionals abraça-
des i exhibides orgullosament per un grup de joves 
que són una referència vital per a tots els xics i xi-
ques espanyols. Sense complexos, amb la naturali-
tat d’una generació que no està contaminada per 
les querelles i les ferides dels seus majors (Edurne 
Uriarte, “España txapeldun”, a ABC.es, 1/7/2008).

Hem necessitat que onze espanyols en calço-
tets es posen tebis a ficar gols per a descobrir que 
l’amor a la pàtria no és passió vergonyosa ni fasti-
goseta, ni inclinació pròpia de carques o nostàlgics, 
ni ximpleries semblants, sinó amor actuant i salu-
dable, com ho és l’amor a la pròpia sang. Perquè 
els carques i els nostàlgics i les persones que cau-
sen fastiguet i vergonya són els que no ho senten; 
els altres, nosaltres, tan sols som gent normal, això 
és, persones que saben deixar de banda les nímies 
mesquineses que els separen per a abraçar-se en 
nom de la grandesa que els uneix (Juan Manuel de 
Prada, “Al calor de los goles de España”, a ABC.es, 
30/6/2008).

La selecció ha aconseguit convertir-se en aques-
tes setmanes en un autèntic fenomen sociològic, 
(...) l’orgull de milions de ciutadans d’exhibir sense 
ridículs complexos ni absurds pudors la seua con-
dició d’espanyols i el seu orgull per la bandera na-
cional i per l’escut constitucional que els jugadors 
llueixen en el pit. Milers de famílies a tota Espa-
nya han penjat en les seues balconades banderes 
rojigualda com a mostra de sincera identificació 
amb la selecció i les seues metes esportives o, més 
senzillament, amb la idea d’Espanya com una gran 
nació, com una gran potència esportiva en el món. 
Al seu torn, centenars de milers de ciutadans s’han 
congregat en carrers i places, bars o locals d’oci, 
auditoris o poliesportius, (...) per a seguir junts, 
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amb una mateixa veu d’ànim, l’evolució del combinat 
espanyol (Editorial “Enhorabuena España”, a ABC.es, 
30/6/2008).

Com ja comentàvem, se celebra l’arribada d’una 
generació sense complexos respecte de la nació i el 
retorn del símbol nacional,41 una ensenya que ja no 
està lligada al passat franquista (Plaza, 2009). I això 
s’acompanya de referències a l’emoció que provoca 
Espanya, a la seua grandesa o fins i tot a la “sang” (ve-
geu el paràgraf de l’escriptor Juan Manuel de Prada). 
En definitiva, els opinadors del nacionalisme espanyol 
estan d’acord en la important contribució dels Casillas, 
Xavi, Puyol, Iniesta, Villa, Silva, etc. a l’enfortiment del 
sentiment nacional.

Els diaris esportius madrilenys (As y Marca) també 
han establert molt habitualment, i més en aquests 
moments victoriosos, el vincle entre esport i nació (per 
exemple, Marca.com deia en la seua editorial l’endemà 
de la consecució de la Copa Mundial de Futbol que “el 
poble va estar més unit que mai al voltant d’una idea: 
Espanya”).42 I el recurs a la història i als mites espanyols 
són freqüents, com el moment en què van comparar 
(tant Marca com As) Pau Gasol amb el Cid Campeador 
quan va ser l’artífex de l’accés d’Espanya a la final del 
Mundial de Bàsquet del Japó 2006 jugant lesionat. 
Quan es va saber que no podria jugar la final con-
tra Grècia, es parlava que havia de produir el mateix 
efecte que el Cid en l’adversari –la seua sola presència 
inspirava temor en els rivals. El tractament que fan els 
diaris esportius de Barcelona (Sport i Mundo Depor-
tivo) és ben diferent, en tant que ja d’entrada fugen 
de la paraula “nació” per a referir-se a Espanya, solen 
fer al·lusió a l’origen subestatal dels jugadors quan els 
esmenten –el manxec Iniesta, els catalans Xavi, Piqué, 
Cesc i Puyol, el canari Pedrito, etc.– (Sopena i al., 2008) 
i els titulars sobre la selecció solen fer referència als ju-
gadors blaugranes (González-Ramallal, 2008: 228).

41  No s’ha d’oblidar que la bandera nacional, a banda de la seua 
missió senyalitzadora té una altra de simbòlica, en la que 
es representa el “caràcter sagrat de la nació” (Payero, 2009: 
112).

42  Com a exemple recent d’aquestes lectures en clau nacional, 
el mateix dia que Espanya va demanar el rescat per a la 
banca a una UE liderada per Alemanya (9/6/2012), es jugava 
l’Alemanya-Portugal de l’Eurocopa 2012 de Polònia/Ucraïna, 
amb resultat final d’Alemanya 1 – Portugal 0 gràcies al gol de 
Mario Gómez, alemany d’origen espanyol. El titular de Marca 
al dia següent era “Un ‘español’ rescata a Alemania”.

Després d’aquestes victòries, els dirigents de la Fe-
deració Espanyola de Futbol van tenir clar que ja no hi 
havia rebuig cap a la bandera i que era hora de conso-
lidar el seu paper com a símbol. Això implicava prote-
gir-la de les confusions que es pogueren crear amb al-
tres símbols (els jugadors catalans, per exemple, solen 
celebrar les victòries d’Espanya embolcallats en una 
senyera catalana). D’aquesta manera, en el reglament 
de les seleccions espanyoles, es va incloure que no es 
podia utilitzar cap bandera que no fóra l’espanyola 
abans i durant la cerimònia de lliurament de guardons 
en qualsevol competició oficial. Es volia evitar que la 
imatge d’entrega de la copa, que dóna la volta al món, 
estiguera enterbolida per la presència de colors di-
ferents dels espanyols, com havia succeït en més 
d’una ocasió i com no succeeix en pràcticament 
cap país. Poc després d’iniciada aquesta norma, Es-
panya continuava la seua reeixida línia en les selec-
cions de joves, i guanyava els campionats d’Europa 
sub-19 i sub-21 en l’estiu de 2011. En la cerimònia 
de lliurament de la copa en la categoria sub-19, el 
jugador de l’Sporting de Gijón Juan Muñiz aparei-
xia embolcallat amb una bandera d’Astúries; sob-
tadament, davant de totes les càmeres i els pre-
sents, el seleccionador Ginés Meléndez va anar 
cap a aquest jugador i li va arrencar literalment la 
bandera de sobre, en una acció que només tenia la 
pretensió de complir la norma federativa, però que 
va donar pitjor imatge que la que es volia evitar 
donar. Les xarxes socials i els mitjans de comuni-
cació van tractar durant uns dies la qüestió, amb 
no poca polèmica (Ginés Meléndez va ser trending 
topic a Twiter). Queda clara, doncs, la importància 
dels símbols i el paper dels esports de masses com 
a vehicle per a generar fidelitats, però també per 
a provocar reaccions de rebuig. L’ús de la bandera 
espanyola va en augment i l’esport (i més concre-
tament el futbol) ha tingut un paper rellevant per 
a fer un pas més enllà, però en qualsevol cas, s’ha 
d’estar pendent de les conjuntures i s’ha de veu-
re si un ús abusiu d’aquesta bandera pot generar 
també un rebuig major per part dels nacionalismes 
subestatals.

En aquest sentit cal entendre, finalment, les 
declaracions del senador per EAJ-PNV Iñaki Ana-
sagasti Olabeaga en el seu bloc el dia després de 
la victòria en l’Eurocopa, quan deia que s’havia fet 
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més evident que mai que existeix un nacionalisme 
espanyol: 

Qui és el qui diu que el nacionalisme espanyol 
no existeix? Existeix i es manifesta. I no és dolent. 
És dolent que ho oculten. És el mateix nacionalis-
me que nega al Parlament Basc una consulta en 
nom del seu nacionalisme i és el mateix nacionalis-
me que ompli la plaça de Colón i dóna botzinades 
perquè Espanya guanya l’Eurocopa.43

I continuava contestant als atacs que s’havien 
produït des dels mitjans de comunicació del centre 
principalment contra el president de l’Euskadi Buru 
Batzar Íñigo Urkullu, que havia declarat en la ronda 
de semifinals que, com que no hi jugava Euskadi, 
preferia que guanyara Rússia, el joc de la qual era 
el que més li agradava. Rússia va ser derrotada 
precisament per Espanya, i des de mitjans com la 
COPE o El Mundo es va aprofitar per a atacar dura-
ment Urkullu i fer-ne burla.44
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