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Resumen 

 

En el año 1808 el ejército napoleónico cruzaba los Pirineos en virtud del Tratado 

de Fontainebleau que el emperador había firmado con el ministro español 

Manuel Godoy para invadir Portugal. Sin embargo, el pueblo español vio que los 

franceses, después de secuestrar a la familia real y llevarla a Francia, iban 

ocupando España indisimuladamente, por lo que el tres de mayo los españoles se 

levantaban contra los franceses iniciando una guerra que duraría hasta 1814 

cuando se consiguió expulsar a los invasores. Durante esos años de guerra, se dio 

alas a la libertad de imprenta y la libertad de expresión, sobre todo con la 

formación de las Cortes de Cádiz en 1810 y su correspondiente Constitución dos 

años después, por lo que surgieron algunos periódicos, como el Semanario 

Patriótico, marcadamente liberal y anti napoleónico, o el Diario de Barcelona, con 

una posición algo más ambigua. Asimismo, los acontecimientos de la guerra, o las 

ocupaciones realizadas por uno u otro bando, influyeron notablemente en la 

actividad de la prensa, pues no era lo mismo estar controlado por los franceses o 

por los españoles, o trabajar con más o menos libertad a la hora de mostrar tu 

línea editorial.  

 

Palabras clave: Prensa,  Semanario Patriótico, Napoleón, Liberalismo,  Guerra de 

independencia   

 

 

  



Abstract 

 

In 1808 the Napoleonic army crossed the Pyrenees under the Treaty of 

Fontainebleau that the emperor had signed with the Spanish minister Manuel 

Godoy to invade Portugal. However, the Spanish people saw that the French, 

after kidnapping the royal family and taking it to France, were indiscriminately 

occupying Spain, so on May 3 the Spanish rose up against the French, starting a 

war that would last until 1814 when the French were expelled. During those 

years of war, freedom of the press and freedom of expression were given wings, 

especially with the formation of the Cortes of Cádiz in 1810 and its corresponding 

Constitution two years later, for which some newspapers emerged, such as the 

Semanario Patriotico, markedly liberal and anti-Napoleonic, or the Diario de 

Barcelona, with a somewhat more ambiguous position. Likewise, the events of 

the war, or the occupations carried out by one or the other side, had a significant 

influence on the activity of the press, since it was not the same to be controlled 

by the French or by the Spanish, or to work with more or less freedom to show 

your editorial line. 

 

Keywords: Press,  Semanario Patriótico,  Napoleon,  Liberalism,  Independence 

war. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo expondremos breve-

mente la situación de la prensa du-

rante el periodo de la Guerra de inde-

pendencia española de 1808 a 1814, su 

tipología, su línea editorial o su posi-

cionamiento durante el conflicto. 

Aunque se explicará más adelante en 

el apartado dedicado a la guerra, du-

rante el conflicto destacaron dos ban-

dos: los realistas, que lucharon por el 

Rey Fernando VII “preso” en Francia, 

y las tropas de Napoleón que reciente-

mente habían invadido España. Mu-

chos españoles se posicionaron del 

lado de Francia, conocidos como 

afrancesados. La idea es exponer la si-

tuación general en la que se encontró 

la prensa en esos años y analizar la pri-

mera etapa de publicaciones del Sema-

nario Patriótico, que abarca del 1 de 

septiembre de 1808 al 1 de diciembre 

de 1808, para exponer su línea edito-

rial y sus posicionamientos. De este 

modo, nos marcamos como objetivo 

dilucidar si el Semanario fue “patrió-

tico” o fue liberal, si es que ambas eti-

quetas son incompatibles, dentro de la 

dicotomía propia de la época entre li-

beralismo/ilustración-absolutismo y 

entre la dicotomía patriota-afrance-

sado. 

 

1.1. Estado de la cuestión 

Durante la elaboración de este trabajo 

nos hemos centrado en conocer la ac-

tuación de la prensa durante la guerra 

de la independencia. Más concreta-

mente nos centramos en el Semanario 

Patriótico. Durante dicho trabajo nos 

centramos en analizar profunda-

mente del número I al número XIII.  

Las piezas del Semanario Patriótico 

constituyen una de las etapas más im-

portantes del periodismo español du-

rante toda su historia. Alejandra Pa-

sino, una profesora y escritora argen-

tina, ya hizo un estudio de dicho semi-

nario sobre Los escritos de Manuel J. 

Quintana y José M. Blanco White en el 

Semanario Patriótico (1808-1810): sus 

aportes a la construcción del lenguaje 

político del primer liberalismo español. 

El estudio se basa en conocer de qué 

manera influyeron los escritos de es-

tas dos personas en el Semanario y 

descubrir el “análisis del lenguaje polí-

tico disponible y utilizado por los acto-

res” (Pasino, 2010: pág 1). 

Por otro lado, el poeta Pablo de 

Jérica escribió un folleto titulado Con-

cisa historia de la enfermedad, muerte y 

exequias del malogrado Semanario Pa-

triótico, que acaba de perder lastimosa-

mente nuestra patria. Dicho folleto fue 

publicado cuando el semanario dejó de 

emitirse (1812) y narra la historia de 

este. 

En definitiva, nosotros intentare-

mos situarnos en el contexto histórico 

de la guerra y entender el por qué el 

semanario actuaba de la manera que 

lo hacía.  
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2. MÉTODOS  

Para analizar cómo el Semanario Pa-

triótico trató la Guerra del Francés du-

rante la primera etapa de sus publica-

ciones llevaremos a cabo un análisis 

de contenido o por categorías de los 

trece primeros números del periódico. 

A partir de tres temas estudiaremos 

como estos son presentados por el pe-

riódico.  

En primer lugar estudiaremos como 

el Semanario presentó al bando espa-

ñol haciendo referencia a España y al 

rey Fernando VII. Y sobre todo que va-

lores y actitud tuvo el Pueblo español 

como Nación, así como el patriotismo, 

la libertad, la defensa de la Nación y la 

independencia respecto los franceses. 

En segundo lugar analizaremos cómo 

el diario presentó a Napoleón Bona-

parte, las tropas francesas y a Francia. 

En este punto se prestará atención en 

cómo se describe a Napoleón y a los 

soldados, ya que eran el enemigo, y 

servirá claramente para intuir el posi-

cionamiento del periódico. Por último, 

estudiaremos de qué manera el perió-

dico narró los acontecimientos bélicos 

durante la primera etapa de sus publi-

caciones. Estos tres temas nos permiti-

rán aclarar tanto el posicionamiento 

del Semanario Patriótico con la guerra 

como su línea editorial.  

 

                                                           
1  Para muestra la Batalla de Trafalgar en 

1805, por la cual una coalición de tropas 

3. GUERRA DE INDEPENDENCIA ES-

PAÑOLA (1808-1814) 

 

3.1. Contexto histórico: Tratado de 

Fontainebleau y Motín de Aranjuez 

A principios del siglo XIX Europa se 

veía plenamente inmersa en las llama-

das Guerras Napoleónicas (1803-1815). 

En 1807 Napoleón ya había invadido 

buena parte de Europa Oriental, por lo 

que su propósito pasó a ser la Penín-

sula Ibérica. El 27 de octubre de 1807 el 

ministro español Manuel Godoy y Na-

poleón firmaron el Tratado de Fontai-

nebleau, por el cual se estipulaba que 

las tropas napoleónicas cruzarían los 

Pirineos para invadir Portugal y ce-

derle un trozo del país a España. ¿Por 

qué? Portugal era aliada del Reino 

Unido, que a su vez llevaba muchos 

años manteniendo rencillas con Fran-

cia y con España1. No obstante, como 

más tarde se supo, el plan de Napoleón 

era invadir también España. 

Las tropas francesas empezaron a 

entrar a España y en vez de transitar 

hacia Portugal pasaron a ocupar luga-

res estratégicos del país que nada te-

nían que ver con el paso hacia el país 

luso. Este hecho avivó las sospechas 

que tenía Manuel Godoy sobre un po-

sible engaño de Napoleón, por lo que 

decidió mandar al monarca Carlos IV 

y a su familia a Sevilla para ponerlos a 

francoespañolas sufrió una aplastante de-

rrota ante la Armada Inglesa en el cabo de 

Trafalgar, Cádiz. 
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salvo. No obstante, un grupo no pe-

queño de españoles descontentos por 

las políticas de Godoy se amotinó 

frente al Palacio Real pensando que 

Godoy quería deshacerse de los mo-

narcas, y les impidió salir. Este hecho 

tuvo lugar el 17 de marzo y se conoce 

como Motín de Aranjuez, que provocó 

la caída de Godoy. Carlos IV abdicó en 

su hijo Fernando VII, que había estado 

malmetiendo contra su padre en se-

creto para que la gente lo rechazase.  

 

 

3.2. Abdicaciones de Bayona y levan-

tamiento del 2 de mayo 

Napoleón, detectando la crisis de po-

der que había en el trono de España, 

convocó a Carlos y Fernando en Ba-

yona, una pequeña localidad al Sur de 

Francia. Allí, tras una maniobra polí-

tica (las llamadas Abdicaciones de Ba-

yona) consiguió que la Corona pasase a 

su hermano José Bonaparte, más co-

nocido como José I, el 6 de mayo de 

1808. 

Días antes, como habíamos dicho, 

las tropas napoleónicas estaban ocu-

pando España. El 2 de mayo de 1808, al 

ver el pueblo español que la familia 

real estaba presa en Francia (Napoleón 

los había mandado allí para abdicar) y 

que las tropas estaban ocupando su 

                                                           
2 Para el recuerdo tenemos los célebres cua-

dros de Goya: El 2 de mayo en Madrid y Los 

fusilamientos del 3 de mayo. 

país, se levantaron en armas contra los 

soldados franceses2. Se iniciaba así la 

Guerra de independencia española. 

 

3.3. Desarrollo 

Durante el conflicto, muchos españo-

les apoyaron a los franceses y acepta-

ron al nuevo rey de España José I. Es-

tos son conocidos como afrancesados. 

Apoyaron al invasor porque frente a 

la atrasada España anclada en el Anti-

guo Régimen, consideraban que Fran-

cia traería al país aires nuevos e ideas 

ilustradas3. Sin embargo, la mayor 

parte de España luchaba por quien 

ellos creían que era su Rey legítimo, 

Fernando VII, que se encontraba en 

Francia “preso” de Napoleón. Tropas 

inglesas y portuguesas lucharon al 

lado de los españoles contra las tropas 

francesas. 

El 19 de julio de 1808 se produjo en 

la provincia andaluza de Jaén la pri-

mera derrota en campo abierto de las 

tropas de Napoleón: la Batalla de Bai-

lén. La inesperada victoria española 

produjo un efecto dominó que trajo 

consigo muchas más victorias. José I 

abandonó España y el mismo Napo-

león tuvo que acudir a dirigir a sus tro-

pas. Ese hecho provocó que a partir de 

entonces los españoles solo cosecha-

sen derrotas. Los españoles, viendo 

3 Recordemos que casi dos décadas antes había 

tenido lugar en Francia la Revolución fran-

cesa, cuyo lema libertad, igualdad y fraterni-

dad había acabado con el absolutismo y el 

Antiguo Régimen. 
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que estaban perdiendo la guerra, ini-

ciaron una guerra de guerrillas que 

acabaría desgastando muchísimo a las 

tropas napoleónicas. 

Con casi todo el territorio español 

sumido en batallas, se empezaron a 

crear juntas en las principales ciuda-

des para sustituir al gobierno anterior, 

pues no reconocían a José I como rey. 

Para coordinar la resistencia, se ins-

tauró un órgano, la Junta Suprema, 

que ejercía funciones ejecutivas y le-

gislativas. La Junta Suprema creó un 

modelo de gobierno representativo y 

convocó elecciones legislativas para 

las Cortes en 1810. Esas Cortes estaban 

situadas en Cádiz, pues por su condi-

ción casi insular no había sido inva-

dida. Las Cortes redactaron en 1812 la 

Constitución española, vanguardia del 

liberalismo de la época. Esta Constitu-

ción limitaba los poderes del futuro 

rey Fernando VII, suprimía los privile-

gios de la nobleza y decretaba mayor 

libertad de prensa4. 

 

3.4. Final 

Con la ayuda de las tropas del Duque 

de Wellington, general inglés, la coali-

ción angloespañola consiguió final-

mente derrotar a las tropas de Napo-

león, el cual en virtud del Tratado de 

Valençay firmado en diciembre de 

                                                           
4 Finalmente, esta Constitución estuvo en vi-

gor dos años, pues en 1814 ya con Fernando 

VII plenamente restituido en el trono, el mo-

narca la abolió y persiguió a liberales y 

afrancesados restaurando el absolutismo. 

1813, retiró sus tropas de España, le 

firmó la paz y reconoció a Fernando 

VII como soberano. Fernando VII re-

gresó a España contando con el apoyo 

de la Iglesia, los nobles y un pueblo es-

pañol que en su mayoría había lu-

chado por él durante la guerra5.  

 

 

4. SITUACIÓN DE LA PRENSA DU-

RANTE LA GUERRA 

 

4.1. Situación legal 

En 1805 Carlos IV, el rey de España, 

había aprobado un Real Decreto que 

ponía muchas trabas a la apertura de 

nuevos periódicos españoles. En 1791, 

de hecho, ya había prohibido todos los 

periódicos excepto el Diario de Madrid., 

aunque por influencia de Manuel Go-

doy había ido siendo un poco más per-

misivo. No obstante, con el Decreto de 

1805 Carlos IV se reservaba el derecho 

para autorizar o desautorizar la crea-

ción de nuevos periódicos, así como la 

imposición de una tasa económica a la 

prensa y la creación de tribunales jurí-

dicos para la prensa. Tras el Motín de 

Aranjuez, con Fernando VII recién co-

ronado, el 27 de marzo de 1808, el 

nuevo rey emitió una Orden dero-

gando el Real Decreto de su padre de 

5  Ha pasado a la historia con el sobrenombre 

de El Deseado. 
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1805. De esta manera, se permitía la 

apertura de nuevos periódicos. 

Al estallar la guerra el rey José I no 

aplicó políticas muy restrictivas por 

miedo a hacer enfadar a los sectores 

reaccionarios. En los territorios en 

guerra hubo un vacío legal donde iban 

surgiendo publicaciones y la Junta 

Central, máxima autoridad española, 

no sabía cómo gestionar el tema de la 

prensa. Finalmente, Jovellanos y Mar-

tín de Garay elaboraron en enero de 

1810 el “Proyecto de Reglamento y Ju-

ramento para la Suprema Regencia” 

que establecía que la Regencia pro-

pondría a las Cortes “una ley funda-

mental que proteja y asegure la liber-

tad de la imprenta”. El 24 de septiem-

bre de 1810 se constituyen por pri-

mera vez las Cortes de Cádiz y el 10 de 

noviembre del mismo año elaboran 

una Ley para la libertad de imprenta: 

“Todos los cuerpos y personas particu-

lares (...) tienen libertad para escribir, 

imprimir y publicar sus ideas políticas 

sin necesidad de licencia, revisión o 

aprobación”. Dos años más tarde, con 

la redacción de la Constitución en 1812 

el artículo 371 garantizaba a los espa-

ñoles la “libertad de inscribir, impri-

mir y publicar sus ideas políticas sin 

necesidad de licencia, revisión o apro-

bación” (Constitución 1812, artículo 

371). Esa Ley de 1810 estaría vigente 

hasta el regreso de Fernando VII y, por 

tanto, durante el resto de la guerra.  

 

 

4.2. Tipología de la prensa 

Antonio Checa Godoy, en su obra La 

Prensa española durante la Guerra de la 

Independencia, hace un recuento de to-

dos los periódicos, su tipología y su lo-

calidad durante los 6 años de guerra. 

Considera prensa todo aquello que 

cumple las siguientes características 

(Godoy: 2009, 33-34): periodicidad con 

numeración y fecha de la edición, con-

tenidos informativos sobre noticias 

del momento, presencia de avisos y 

anuncios, posibilidad de suscripción, 

lugares de venta, local de redacción 

con presencia de redactores y editores 

e imprenta. El autor nos dice que no to-

dos deben cumplir todas esas caracte-

rísticas, pero sí las más imprescindi-

bles o una amplia mayoría. Otros ras-

gos son las reimpresiones y coleccio-

nes o los extras y los suplementos.  

Otro tipo de prensa eran las hojas de 

réplica, esto es, “contestaciones impre-

sas a determinados textos de periódi-

cos ordinarios” (Godoy: 2009, 38), u ho-

jas informativas, es decir, “hojas even-

tuales con información” (Godoy, 39), 

hojas satíricas, es decir, publicaciones 

ocasionales humorísticas, que surgie-

ron sobre todo tras la derrota francesa 

en Bailén, folletos y pliegos, que son 

parecidos a los periódicos pero “no dan 

información, sino erudición (...) y opi-

nión” (Godoy: 42) o periódicos manus-

critos que se producían a mano por 

falta de imprenta en muchas ciudades. 
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4.3. Distribución cuantitativa de la 

prensa del periodo por comunidades 

Según una tabla que elabora Antonio 

Checa Godoy en su obra sobre la “dis-

tribución cuantitativa de la prensa del 

periodo por comunidades”, Andalucía 

fue la Comunidad con más títulos de 

prensa publicados con 106. Tal vez se 

deba a que los franceses no llegaron a 

ocupar toda Andalucía. La Comunidad 

tuvo 30 diarios, 60 publicaciones se-

manales, bisemanales o trisemanales, 

4 de tipología literaria y económica, y 

12 de otro tipo. Además, después de 

Catalunya, con 18, Andalucía fue la 

Comunidad que contó con más ciuda-

des con prensa, con 12 en concreto. 

Muy por debajo se encuentra Madrid, 

segunda Comunidad de España con 

más títulos publicados, en concreto 

con 40, aunque solo con 2 ciudades 

con prensa. En tercer lugar está Cata-

lunya, con 34 títulos, siendo, como ya 

se ha dicho, la Comunidad con más 

ciudades con prensa. Por contra, Na-

varra, Canarias y Cantabria sólo con-

taron con 1 título y 1 ciudad con 

prensa cada una, estando a la cola de la 

Península. Los datos pueden consul-

tarse en Godoy: 2009, 45.  

 

4.4. Distribución ideológica de la 

prensa del periodo por comunidades 

Godoy clasifica la prensa en dos tipos: 

la oficialista y la independiente. La 

mayoría de la prensa de España apare-

cida entre 1808 y 1814 fue prensa im-

pulsada por las juntas (locales, provin-

ciales o supremas). Era la prensa oficia-

lista. Eran diarios o gacetas, por ejem-

plo, el Diario de Cartagena o la Gazeta 

de Málaga. Uno que adquirió mucha 

importancia fue el Semanario Patrió-

tico. Estos periódicos, como se ha dicho 

impulsados por las juntas, eran esen-

cialmente patrióticos y antifranceses. 

No se posicionaron en sí eran más libe-

rales o absolutistas, sino que su único 

cometido fue arremeter contra el in-

vasor. (Godoy: pág. 47).  

Es a partir de 1810 y de 1812 con la 

protección política a la libertad de im-

prenta cuando la prensa deja de de-

pender tanto de las juntas y del poder 

político y pasa a manos de entidades 

privadas, esto es, surge prensa inde-

pendiente. La prensa independiente sí 

que se posicionó mucho más entre la 

dicotomía liberalismo y absolutismo. 

Aunque la mayoría era antifrancesa, 

muchos redactores de periódicos pasa-

ron a formar parte de redacciones na-

poleónicas, o cuando una ciudad pa-

saba a estar controlada por los france-

ses, la línea editorial de ese periódico 

daba un giro radical.  (Godoy: 48) 

Los franceses también crearon sus 

periódicos en España. Excepto en Sevi-

lla, Madrid o Barcelona, nunca pasa-

ron de uno por ciudad. Según el cuadro 

que hace Antonio Checa Godoy de la 

“Estimación de la distribución ideoló-

gica de la prensa del periodo” en Go-

doy: pág. 62, los periódicos napoleóni-

cos en España fueron en total 33, 
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siendo Andalucía con 8 la Comunidad 

con más presencia, seguida de Madrid, 

con 5. Los periódicos que fueron clara-

mente oficialistas y patrióticos, anti-

franceses, ascienden hasta la cifra de 

106, siendo Andalucía nuevamente la 

Comunidad con más presencia con 34. 

En segundo lugar tenemos a Cata-

lunya con 14. 

No obstante, cabe advertir de la 

siempre volátil distribución de los pe-

riódicos y sus ideologías, pues el hecho 

de que una ciudad pasase a estar con-

trolada por españoles o por franceses 

variaba en muchas ocasiones la línea 

editorial del periódico así como su 

existencia.  

En otro cuadro que hace Godoy en 

Godoy: pág 91, sobre las “Ciudades con 

mayor volumen periodístico”, durante 

la guerra se muestra que Cádiz con 41 

y Madrid con 40 son las ciudades con 

un volumen mayor de prensa, mien-

tras que Santander, Valladolid, Reus y 

Jaén con 3 son las que menos. 

 

5. PRENSA EN CATALUNYA 

Al ser Catalunya una comunidad que 

estuvo la mayor parte de la guerra 

ocupada, su coyuntura es bastante dis-

tinta a la de los otros territorios de Es-

paña. Por ese motivo, contó con un nú-

mero elevado de periódicos afrancesa-

dos o franceses. Aun así, la presencia 

de prensa patriótica no es nada desde-

ñable. 

 

 

5.1. El Diari de Barcelona 

La ciudad de Barcelona estuvo ocu-

pada desde febrero de 1808 hasta abril 

de 1814, es decir, prácticamente toda la 

guerra. De hecho, fue la ciudad espa-

ñola que más tiempo estuvo ocupada 

(Godoy: 175). Desde 1792 se había edi-

tado en Barcelona el conocido Diario 

de Barcelona, el cual pasó a estar con-

trolado por los franceses al ocupar la 

ciudad. En el mismo febrero empeza-

ron a aparecer publicaciones en len-

gua francesa (junto con la versión en 

español, y más tarde en catalán). En 

marzo de 1810 pasó a llamarse Diari de 

Barcelona i el Govern de Catalunya, 

para un mes después modificar el 

nombre a Diari del Govern de Cata-

lunya i de Barcelona. En febrero de 

1814 pasó a imprimirse únicamente en 

español. (Godoy: 175).  

El hasta entonces editor e impresor 

del diario, Antonio Brusi, huyó de Bar-

celona con la entrada de los franceses 

a la ciudad, y el diario pasó a manos del 

también impresor Pedro Pablo Huson 

de Lazeparan, afrancesado. No obs-

tante, por diferencias con los dirigen-

tes napoleónicos, cesó a principios de 

1810. Le sucederían Juan Bautista 

Alzine y Pedro Barrera, pero desde 

septiembre de 1811 el principal redac-

tor del diario sería el profesor de fran-

cés Manuel Antonio Ygual, “sin duda 

el gran propagandista napoleónico de 

la ciudad”, que también trabajaría en 

la comisaría de policía (Checa Godoy: 

176).  
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En ese diario se buscaba un conte-

nido teóricamente poco político y poco 

informativo sobre la guerra, no obs-

tante era imposible no notar la mano 

por la cual estaba controlado. Asi-

mismo, el diario sufrió bandazos ideo-

lógicos a pesar del control que ejercían 

los funcionarios napoleónicos sobre su 

contenido.  

 

6. SEMANARIO PATRIÓTICO 

El Semanario Patriótico fue uno de los 

periódicos más significativos e influ-

yentes de la época. Se editó de 1808 a 

1812 en 3 etapas y lugares: Madrid, Se-

villa y Cádiz. Tuvo 102 números en to-

tal. Su primera publicación se produjo 

el 1 de septiembre de 1808, tras la 

huida momentánea del rey José I por 

la batalla de Bailén. Este hecho pro-

dujo una oleada de libertad de expre-

sión que hizo posible el surgimiento de 

este semanario.  

Tuvo que cesar el 1 de diciembre de 

1808, con solo 3 meses de existencia y 

14 números, por la recuperación del 

control de Madrid por parte de las tro-

pas napoleónicas. En esta corta etapa 

se definió claramente con un marcado 

carácter anti napoleónico así como un 

fuerte deseo de la vuelta de Fernando 

VII como rey de España. La segunda 

etapa contó con los números del 15 al 

32 y abarca del 4 de mayo al 31 de 

agosto de 1809. Si en su primera etapa 

había sido un periódico indepen-

diente, en esta segunda etapa es muy 

cercano a la Junta Central, situada en 

Sevilla. En agosto se cesa la segunda 

etapa precisamente por eso, porque los 

redactores, muchos de ellos liberales, 

consideraron que no tenía sentido se-

guir con el periódico si no podían ex-

presarse con total libertad. La tercera 

etapa, la de Cádiz, empieza con la apa-

rición de la ley de imprenta comen-

tada al principio, que consagra la liber-

tad de imprenta por primera vez en 

España que emana un fuerte libera-

lismo. Esta etapa abarca hasta el 19 de 

marzo de 1812, día en que se redacta la 

Constitución de Cádiz, con su publica-

ción número 101. En esta última etapa 

destacó sobre todo por su liberalismo y 

su anti-absolutismo.  

Su principal fundador y director 

fue Manuel José Quintana. En resu-

men, podríamos decir que el Semana-

rio Patriótico defendió la libertad de 

expresión, la Constitución de Cádiz de 

1812, y tuvo un claro y marcado ta-

lante anti napoleónico y anti absolu-

tista. En total, por lo tanto, fueron 101 

publicaciones divididas en tres etapas: 

Madrid, Sevilla y Cádiz. 

 

6.1. Análisis de los números del 1 al 13 

del Semanario Patriótico 

En este apartado, después de haber 

analizado los números del 1 al 13 del 

Semanario Patriótico, cuya web deja-

mos en el apartado de las referencias, 

vamos a exponer por temas cuál es su 

contenido para dilucidar su línea edi-

torial y su posicionamiento respecto al 
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conflicto político e ideológico ya co-

mentado. Primero, veremos cómo 

trata y de qué manera se refiere a Es-

paña, su rey y su gente, en el segundo 

apartado haremos lo propio con Fran-

cia y Napoleón y, por último, expon-

dremos brevemente cómo narra los 

acontecimientos principales de la gue-

rra. 

 

1. Pueblo Español, Fernando VII, Na-

ción Española          

En primer lugar, analizaremos cómo el 

Semanario Patriótico presenta los te-

mas en relación con el pueblo español, 

el rey Fernando VII y valores como el 

patriotismo. Estos temas eran tratados 

por el periódico, ya que estaban rela-

cionados con el acontecimiento en el 

cual estaba sumergido la población es-

pañola durante la primera publica-

ción, la Guerra del Francés.  

El Semanario Patriótico hace refe-

rencia al territorio español como “Na-

ción” o “Pueblo Español”, como por 

ejemplo en el número II “una Nación 

vencida y entregada” (núm. II, pág. 26) 

o en el número IV: “el Pueblo se en-

tregó enteramente al placer que le 

causaba la dicha de hospedar en sus 

hogares á los primeros fundadores de 

la libertad de España” (núm. IV pág. 

58). También se refiere con “Patria” o 

“Estado” como en el número II: “pechos 

valientes que quieren detener la ruina 

del Estado” (núm. II, pág. 29). Todos es-

tos apelativos se escriben con la pri-

mera letra en mayúscula.  

Este modo de referirse al territorio es-

pañol y a su población forma parte de 

una retórica patriótica en la que se 

quiere ensalzar la patria, la nación y el 

patriotismo de España, que en ese mo-

mento era un estado con un marcado 

carácter liberal. Esta retórica era ex-

puesta por redactores liberales y pa-

triotas que eran contrarios a los afran-

cesados y eran partidarios de la socie-

dad por estamentos del Antiguo Régi-

men. Por estos motivos, el nombre del 

periódico se hace llamar patriótico. 

Este hará un llamamiento de apoyo 

firme a resistir y derrotar a los france-

ses. Por tanto, el periódico defendía y 

reivindicaba principios liberales y pa-

trióticos como el de la soberanía nacio-

nal.  Respecto a la ideología del perió-

dico ya en el segundo número se 

afirma que pese a que se les acuse de 

“adulación y de lisonja” (núm. II, pág. 

34) es un diario parcial que defiende la 

verdad, la justicia y la independencia 

nacional.  

Por otro lado, se destaca la impor-

tancia de la difusión de escritos, anun-

cios y textos que con una “dialéctica 

firme y convincente (núm. I, pág. 18) 

difunden este patriotismo, la defensa 

de una independencia y unos justos 

derechos que tienen que ser vulgariza-

dos.  

Como se puede ver en el número I se 

reivindica con valor y poder la prepa-

ración a los ciudadanos españoles 

como la unión de la patria para luchar 

contra Napoleón “y todos juntos se 
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aperciben para cortar la retirada los 

escuadrones que van custodiando al 

insensato que se creyó, por algún 

tiempo, Rey de españa” (núm. I, pág. 8). 

En este mismo número se hace hinca-

pié en la unión de la nación para de-

fender la libertad, y el honor de la pa-

tria y sus ciudadanos. Esta defensa de 

la patria se vuelve a destacar en el nú-

mero XIII en el cual se expone un Ma-

nifiesto hecho por la Junta Central: “la 

defensa de ésta para afianzar su inde-

pendencia política” (núm. XIII, pág. 

231). De esta forma, según el periodoco 

el pueblo español tendrá “una patria 

que ampare y defienda á sus hijos po-

niendo a cubierto del poder arbitrario 

la libertad civil, la seguridad personal, 

y la propiedad de los bienes” (núm. 

XIII, pág. 233-234).  

Del mismo modo, en el número XII 

se destaca la unión nacional de gene-

rosidad y la universalidad de las pro-

vincias españolas ya que “aunque se-

paradas y sin comunicación entre sí, 

lanzarán el grito de indignación y de 

resistencia contra la usurpación” 

(núm. XII, pág. 203). Además, en la in-

troducción del número XII el redactor 

alaba las virtudes del pueblo español 

que “con sus esfuerzos conseguiremos 

la independencia política y la libertad 

civil” (núm. XII, pág. 205).  

Pero, para conseguir el objetivo de 

derrotar al enemigo francés, el redac-

tor expresa que se tiene que establecer 

un gobierno único ejecutivo. También, 

se le da importancia a la constitución 

de las Cortes, las cuales habían sido “en 

otro tiempo el baluarte de nuestra li-

bertad e independencia" (núm. I, pág. 

15). 

Esta forma particular de escribir 

también expresa el orgullo y el ejem-

plo del pueblo español para resistir y 

defender su patria como las victorias 

de las Provincias meridionales como 

las de los Valencianos, Gallegos y Ara-

goneses en el número I. Del mismo 

modo, se reivindican valores como la 

valentía, la fuerza o la generosidad de 

la población y de las tropas españolas 

para luchar contra el Francés: “Pocos 

días bastaron al valeroso de todos los 

Pueblos para hacer gozar a las Nacio-

nes oprimidas de la libertad, el sosiego 

y de la prosperidad que Bonaparte 

quería desterrar del mundo” (núm. 

VII, pág. 120). En este mismo número 

se recalca la idea de la lucha constante 

ya que Napoleón no lo dejará de hacer: 

“actividad y energía nuestros esfuer-

zos serán en vano y el tirano triun-

fará” (núm. XII, pág. 206-207). 

A lo largo de las trece publicaciones 

del Semanario Patriótico se destaca que 

el Pueblo Español se ha alzado contra 

Napoleón. Esta actitud no era habitual 

en otros países europeos que eran in-

vadidos por Napoleón y pasarían a 

formar parte de su imperio que se es-

taba consolidando a principios del si-

glo XIX. Así pues, tal como expresa el 

Semanario Patriótico, el pueblo español 

tiene que servir como ejemplo y mo-
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delo para el resto de los países de Eu-

ropa, los cuales también están en con-

tra del poder tiránico de Napoleón 

como dice el periódico. Se alaba a la po-

blación española que lucha contra la 

opresión y la tiranía. El redactor se 

burla de que sea España la primera 

Nación que logra hacer temer a Napo-

león. 

En relación al rey Fernando VII en 

el periódico, el pueblo español lo reco-

noce como único rey y le quieren de 

retorno, puesto que estaba preso en 

Francia a causa de las abdicaciones de 

Bayona. La nación española tiene el 

objetivo de que vuelva Fernando VII: 

“La nación Española está íntimamente 

unida: todos sus deseos se encaminan 

al mismo fin: independencia, y liber-

tad de su amado Fernando; éste es el 

voto universal y el que debe siempre, 

amados compatriotas, guiar nuestras 

operaciones” (núm. I, pág. 13). Aunque 

Fernando VII estuviese en territorio 

francés sigue siendo reconocido como 

legítimo rey por las Cortes de Cádiz y 

el Consejo de Regencia.  

El Semanario Patriótico describe y 

explica la coronación de Fernando VII 

antes de llevárselo preso a Francia. 

Este es el primer acto de independen-

cia, reconocerlo como legítimo rey. 

Después de años sometidos por el ab-

solutismo, el Pueblo español se le-

vantó y reconoció a Fernando VII 

como su soberano, pronunciándose así 

como nación, eligiendo a su rey legí-

timo. Se refiere a Fernando VII como 

FERNANDO EL DESEADO. Por con-

tra, había otro sector de la población 

que apoyaba al francés, los afrancesa-

dos, ya que consideraban que España 

estaba anclada en el Antiguo Régi-

men. Estos creían que los franceses po-

drían cambiar la situación de la penín-

sula con sus ideales ilustrados.  

El día de la proclamación de Fer-

nando VII, el pueblo mostró una 

buena actitud y estaban ordenados. 

En ese día había muchos emblemas y 

símbolos que demostraban la lealtad 

de la población hacia el rey. La gente lo 

quería y lo celebraba alegremente por 

las calles. Por tanto, hay un apoyo por 

parte del pueblo a Fernando VII.  

Por otra parte, Fernando VII es pre-

sentado en el número V del Semanario 

Patriótico como “víctima inocente de la 

más horrenda traición” (núm. VI, pág. 

77). Aquí se refiere a la ingenua jugada 

de Napoleón de invadir España. 

Otro de los momentos en el que el 

periódico describe la alegría del Pue-

blo español es en el número IV. Es el 

día antes de la proclamación del rey 

Fernando VII y la población de Madrid 

espera a los que habían vencido a Du-

pont “el pueblo se entregó entera-

mente al placer que le causaba la dicha 

de hospedar en sus hogares a los pri-

meros fundadores de la libertad de Es-

paña” (núm. VI, pág. 58). Se deduce una 

jornada festiva y emotiva en Madrid: 

“todo era júbilo y calor en aquel ventu-

rosos dia” (núm. VI, pág. 60). 
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Aparte de Fernando VII, en esta pri-

mera etapa de publicación se hace re-

ferencia a Manuel Godoy y Carlos IV, 

los cuales vendieron la corona espa-

ñola a Napoleón. Estos, según el Sema-

nario Patriótico fueron cobardes y co-

metieron tal acto mezquino firmando 

el Tratado de Fontainebleau, que 

desembocó con el motín de Aranjuez y 

las posteriores abdicaciones de Ba-

yona. Respecto a Godoy, en el número 

IX se pone en evidencia los “tres siglos 

de sufrimiento y de injusticias que nos 

ha llevado a aguantar durante 20 años 

a Godoy” (núm. IX, pág. 151). 

En relación a las Abdicaciones de 

Bayona, el redactor invita al lector a 

imaginarse la situación en que Fer-

nado VII se encontró ante Carlos IV, su 

mujer Maria Luisa y Napoleón. Fer-

nando VII se ve desamparado y ame-

nazado y cede a abdicar. El redactor se 

muestra enfadado de que haya tra-

tado de esta manera a la Nación espa-

ñola.  

Otro de los acontecimientos dentro 

del marco de la guerra del Francés que 

trata el Semanario Patriótico es la 

“causa del Escorial” (núm. XII, pág. 

221).  En el número XII del Semanario 

Patriótico se narra como Carlos IV ha-

cía público que su hijo Fernando VII 

estaba implicado en la conspiración 

para derrocarlo: 

 

El decreto del 30 de octubre decía que 

Carlos IV en él acusaba á su hijo de 

conspirador y parricida, é invocaba la 

espada de la justícia contra un aten-

tado tan enorme. Las expresiones del 

decreto no dejaban duda ni tergiversa-

ción: el hecho era claro según ellas, el 

crimen descubierto, y sólo se trataba de 

imponer la pena (núm. XIII, pág. 221).  

 

A raíz de esto, el periódico expone que 

Fernando VII fue arrestado en su 

cuarto sin poder tener comunicación 

con nadie y esta pena también la sufre 

“toda su servidumbre, y la misma to-

dos sus amigos” (núm. XII, pág. 222). 

Posteriormente, en el número XIII se 

dice que en el decreto del 5 de noviem-

bre Fernando VII fue perdonado y li-

berado del castigo.  

En el número X se presentan cinco 

leyes de los Fueros de Sobrarve y 

“los fundamentos constitucionales del 

antiguo reino de Aragón” (núm. X, pág. 

168). Además, se explica el poder legis-

lativo, ejecutivo y judicial de este 

reino, el cual se muestra como un sis-

tema justo e igualitario. La sección de 

este número es “una carta sobre la an-

tigua constitución” (núm. X, pág. 165) 

del reino aragonés.  

En el número XI del Semanario Pa-

triótico se explica el acontecimiento 

sucedió en Vitoria el 20 de setiembre 

de 1808 en el cual se han reunido per-

sonalidades de todas las jerarquías 

como clérigos, que según el redactor 

del Semanario Patriótico “les tuvimos 

por capellanes del ejército, a falta de 

eclesiásticos franceses” (núm. XI, pág. 

186). También sabios que el periódico 
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presupone que escriben obras didácti-

cas, Gazetas y discursos políticos “con 

el santo y loable fin de probarnos que 

somos los españoles unos majedores 

en no permitir que Josef robe, que Na-

poleón nos tiranice, y que Grouchy 

nos arcabucee” (núm. XI, pág. 186). 

En el mismo número se destaca el 

papel de Fernando VII: “En ti empezó a 

desmoronarse el alcázar del poder ar-

bitrario que nos oprimía; y en aquel 

punto se reanimó en nuestros pechos 

esta llama de lealtad y patriotismo que 

ha repelido a nuestros tiranos, y al fin 

recobrará o vengará nuestro Rey” 

(núm. XI, pág. 191). Por otro lado en el 

presente número se expone el senti-

miento del pueblo español frente a la 

traición de Francia y se deja claro que 

los españoles no se rendirán.  

 

 

2. Referente a Napoleón, Francia y 

los franceses 

En este apartado trataremos de mos-

trar, después de haber analizado los 13 

primeros números del Semanario Pa-

triótico, cómo el diario expone los te-

mas relacionados con Napoleón, el 

pueblo o el Ejército franceses. Pues al 

coincidir esos números con la Guerra 

de independencia española, esto es, la 

invasión francesa de España y en ple-

nas Guerras Napoleónicas en Europa, 

lógicamente lo concerniente a Francia 

y Napoleón era un tema candente 

digno de ser tratado en la prensa es-

crita. 

El Semanario ya en su primer número 

apela a la resistencia que debe hacer 

España ante los franceses, especial-

mente contra Napoleón, quien es rápi-

damente identificado con la tiranía y 

la opresión. Hay que combatirlo por 

sus actos tiránicos. Se critican, de este 

modo, “las atrocidades de Bonaparte y 

de sus barbairos Satélites” (Núm 1. pág. 

8). Es solo un ejemplo del marcado ca-

rácter anti napoleónico del periódico, 

que muestra un desprecio hacia los in-

vasores franceses y sobre todo ante 

Napoleón, “que se creyó, por algún 

tiempo, Rey de España” (Núm 1. pág. 9). 

También se refieren a él en la misma 

página como “supuesto Rey”. 

Napoleón, además, supuestamente 

pretendía dividir España en provin-

cias y separarlas, a lo que el redactor le 

responde que “no, pérfido usurpador, 

no lograrás esta división que tanto 

apeteces“ (Núm 1. pág. 14). Se es reacia 

a la idea de dividir a las provincias por-

que hay que establecer un Gobierno 

único ejecutivo para derrotar al “Dés-

pota de Francia”  

El redactor en el Núm II explica los 

sucesos de las abdicaciones de Bayona 

y, por tanto, la entrega de España a Na-

poleón, que sale publicada en una 

Gazeta francesa, a la que llama “false-

dad grosera” (Núm II. pág 30). Hace re-

ferencia a Napoleón como “el oprobio 

de nuestro siglo y el horror de la hu-

manidad” (pág 36). En el Núm III se 

hace referencia a una de las batallas 

más importantes de la guerra, pues es 
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la primera que el ejército napoleónico 

perdió en tierra, esto es, la batalla de 

Bailén. Se empieza diciendo que la pro-

clamación de José Bonaparte como rey 

de España había sido “la señal de una 

dolorosa pero necesaria emigración” 

(pág. 42). No obstante, con la derrota de 

los franceses en la “jornada gloriosa” 

de la batalla de Bailén, que provocó en 

los enemigos “confusión y desaso-

siego” el rey José I tuvo que huir ate-

morizado. (pág 42). No obstante, antes 

de la retirada del rey con su guardia 

imperial, los franceses se hicieron con 

parte del dinero de la Tesorería. En el 

Núm IV se vuelve a exponer el menos-

precio que siente el periódico hacia 

Napoleón y las ansias que tienen tanto 

los españoles, como los italianos, de de-

rrotarlo. 

En el Número V del Semanario se 

hace referencia al rumor de que el 

único libro que Napoleón conoce en 

profundidad es El Príncipe de Maquia-

velo. No obstante, el criterio del redac-

tor es de la opinión de que Napoleón 

no está actuando como propone Ma-

quiavelo, pues no aprecia las diferen-

cias entre los españoles, franceses, ita-

lianos, etc. Se le llama “este hombre 

abominable”. Se habla de “las maqui-

naciones y artificios que Bonaparte ha 

puesto en práctica para hacerse con el 

control y dominio de España mani-

fiesta más que ningún otro escrito de 

los que han llegado á nuestra noticia, 

cuáles son los talentos políticos, y cua-

les los recursos de este hombre -abo-

minable” (Núm V, pág 82). Se le criti-

can una serie de cosas a Napoleón en 

sus planes de invadir España: interve-

nir violentamente la reunión de su mi-

nistro con el ministro español (Godoy) 

cuando vio que las negociaciones no 

estaban yendo por donde a él le gusta-

ría: “yo tengo mi política particular” 

“Usted no debe sacrificar la prosperi-

dad de la España al interés de la fami-

lia Borbón” (pág 83). Transcriben estas 

declaraciones de Napoleón que le dijo 

al Ministro español (seguramente Go-

doy). El redactor interpreta que en las 

negociaciones sale claramente per-

diendo España y que lo que Napoleón 

le pidió al ministro español, en otras 

palabras, era traicionar a su Rey y a su 

Patria.  

Con las abdicaciones de Bayona, el 

redactor se muestra realmente muy 

enfadado de que hayan tratado de esta 

manera a la Nación española. No es po-

sible imaginar eso “sin que la sangre 

hierva en las venas; sin jurar el exter-

minio del tirano insolente que los co-

mete” (pág 85).  

Habla de que “si después se des-

ciende a los personajes subalternos 

¡qué caracteres se descubren tan bajos 

y odiosos! Un Murat, que ha mandado 

cerca de 2000 combatientes, a nada 

viene sino a mentir con los grandes y 

a asesinar a los pequeños” (pág 86), 

acusando directamente a los franceses 

de sus atrocidades. Llama a Napoleón 
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“violento usurpador” y “tirano inso-

lente y descarado que no da palabra a 

la que no falte ni jura alianza que no 

rompa, ni trata con Príncipe al que no 

engañe” (pág. 86). Vuelve a exponer las 

malas artes de los franceses refirién-

dose a ellas como “este andamio de em-

bustes mal zurcidos, de raterías mise-

rables, y de groseras intrigas”.  

El Número VI empieza exponiendo 

una carta o discurso que Napoleón le 

dirigió a los españoles invitándoles a 

rebelarse contra los ingleses y a apo-

yarlo a él, que es el regenerador de Es-

paña. El redactor de la noticia dice 

“perfidia horrible es entrar con falsos 

pretextos en una nación aliada, y apo-

derarse con engaños de sus principales 

fortalezas: traición inaudita llevarse a 

un Príncipe sencillo, justo e inocente, 

aprisionarlo y despojarle luego de su 

corona, crueldad monstruosa asesinar 

a los buenos que defienden heroica-

mente su patria y sus hogares” (Num 

VI, pág 95). Es lo que ha hecho Napo-

león. O sea, exponen sus engaños y 

malas artes para llegar al poder. Tam-

bién hace referencia al movimiento 

cultural de moda en la época, la ilus-

tración, para incompatibilizarla con la 

sociedad francesa de Napoleón. Habla 

de que la ilustración es una fuente de 

luz pero que en Francia, bajo Napo-

león, no se está llevando a cabo, pues 

es “completa nulidad y barbarie”: 

“Ah, vil hipócrita. Tus labios están 

derramando ilustración, prometiendo 

protección a las letras, a las ciencias, a 

las artes, y tus infames satélites están 

barbaramente ejecutando los torpes 

decretos que lanzaste contra la liber-

tad de prensa”. Napoleón podría haber 

establecido el orden tras la Revolución 

francesa pero lo único que ha hecho es 

guerrear con naciones y querer some-

terlas. “¿Puede con este Atila haber fe-

licidad en Francia?” (pág. 98).  

En Francia no hay ilustración, pues 

Napoleón es “Déspota”. Son bárbaros, 

salvajes, crueles, sanguinarios, igno-

rantes, mal educados, etc., por todos 

sus actos que están llevando a cabo en 

España. Se refieren a Napoleón como 

“el infame Corso”.  

En el siguiente número, el VII, ex-

pone un extracto de una declaración 

del Senado - Consulto Francés sobre la 

guerra de España. Empieza diciendo 

que el Senado de Francia es “mil veces 

más adulador, infame y degradado 

que el de Roma en tiempos de Tiberio” 

(pág 113). Cuenta cómo organizaron un 

paripé para aprobar leyes de Napo-

león. El Senado francés tiene en 

cuenta las pérdidas sufridas en España 

y atribuye el levantamiento al “oro co-

rruptor de los ingleses”. El Presidente 

del Senado “concluye asegurando al 

Senado que el Emperador no desea 

más que la paz”.  

Sigue diciendo que fueron los fran-

ceses quienes invadieron España, 

quienes secuestraron a la casa real, 

quienes les impusieron un rey y un in-

tento de Constitución y, por tanto, 

quienes deben pagarlo. Se refiere a los 
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planes de los franceses como “las más 

rateras maquinaciones de la tiranía” 

(pág 118). “Lo que piden la política, la 

justicia y la necesidad es el exterminio 

de Bonaparte y de los suyos” (pág 119). 

En definitiva, más críticas a Napoleón 

y los franceses. 

En el Número VIII se sigue la tónica 

habitual contra Napoleón: en este caso 

se habla de sus engaños. Se dice que 

Napoleón pone la excusa de conseguir 

la paz para justificar sus conquistas. Se 

relatan algunos de los engaños y tra-

mas sucias de Napoleón en sus alian-

zas internacionales, que acaba incum-

pliendo sus promesas y pactos y que 

somete por la fuerza muchos territo-

rios. “Miserables, dexad ya vuestras 

odiosas y ridiculas metáforas: vuestras 

águilas están ya sirviendo de burla y 

de irrisión al pueblo de Londres , así 

como ha sido la mofa y escarnio de los 

Españoles.” (Núm. 8, pág. 133). Acusa a 

Napoleón de haberse atrevido a inva-

dir España sin conocer su topografía ni 

su gente. A continuación, un retrato 

que hace el redactor sobre los france-

ses:  

 

Os habéis venido á conquistar á España 

sin saber ni aun siquiera su topografía 

¡y nos tratáis de ignorantes ! Desde que 

sois Nación habéis estado entregados á 

guerras de religión, ¡y nos llamáis faná-

ticos! Diez y ocho años há que os estáis 

alimentando con carne humana, ¡y nos 

tacháis de crueles! Buscad nuevos 

mundos , así para apagar vuestra sed 

rabiosa de sangre; como para que pres-

ten oidos , ó den crédito á vuestro len-

guage ; pues de un polo á otro de la tie-

rra ya no encontrareis ni un solo pue-

blo que no se levante contra vuestra 

opresión, ni una sola aldea á quien po-

dáis engañar (...) el honor es incompati-

ble con vuestra existencia (pág 134). 

 

Se sigue diciendo que Napoleón se ha 

comportado de manera muy cruel y 

ha sometido a España a un engaño con 

“falaces promesas”. El Senado francés 

como es obra de Napoleón, siempre 

justificará su crueldad y sus actos con-

denables, e incluso lo alabará. “El pue-

blo francés se deja oprimir, esclavizar 

y sacrificar de cuantos modos se le an-

tojen a Bonaparte” (pág 136). El redac-

tor comenta que los políticos franceses 

aseguran que los verdaderos españo-

les “están deseando que Napoleón sa-

que a la Península de la anarquía a que 

está entregada; se vuelva a repetir que 

la guerra de España es política, justa y 

necesaria” (137)  

En el Núm IV el periódico continúa 

con su línea anti napoleónica, y se 

vuelve a referir a Napoleón con el ape-

lativo de “déspota” y habla de los per-

juicios que ha generado la Revolución 

francesa. En esta ocasión asegura indi-

rectamente que en Francia hay un 

desgobierno, pues “si la Francia estu-

viera regida por Leyes, no estaría ator-

mentando á la Europa” (pág. 151), ya 

que los procedimientos de Napoleón 

son “contrarios al bien de la sociedad, 
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que es el objeto esencial y único de la 

institución de todo Gobierno” (pág. 

152). Acusa a Francia de no tener dere-

chos ni leyes, de tener un “poder arbi-

trario” (pág. 153). Además, achaca al 

hecho de que gobierne Napoleón a la 

“ignorancia” de los individuos.  

El Semanario Patriótico en su décima 

entrega se explican algunos datos so-

bre la vida de Napoleón y se le acusa 

de tener a la población como “esclavos” 

(pág. 171). “Todos los usurpadores han 

sido despreciados por los hombres vir-

tuosos, temidos de los débiles y apoca-

dos, obedecidos por los viciosos y co-

bardes, acompañados de traidores, re-

voltosos y delincuentes” (pág. 172). En 

esta oración se puede ver el odio y la 

poca consideración que se le tenía a 

Napoleón y a sus fieles. Se compara 

también a Napoleón con Robespierre, 

pues ambos “son hijos de la misma ma-

dre, la Revolución francesa” y “des-

tructores de la libertad” (pág. 173). En 

el siguiente número, el XI, reiterada-

mente se vuelve a hacer referencia a 

Napoleón como “tirano” y se hace eco 

de sus engaños políticos. En la edición 

número XII se comenta el “aspecto 

odioso con que se presenta la nación 

francesa” (pág. 203). En la última edi-

ción, la número XIII hace pocas refe-

rencias a Napoleón o a Francia de ma-

nera despectiva. 

 

 

  

3. Referente a conflictos bélicos y 

estrategias 

Durante los números que hemos ana-

lizado, el Semanario Patriótico ha ido 

informando sobre las guerras y con-

flictos que le suceden a España. Du-

rante el número II (en que se describe 

el 2 de mayo, el motín de Aranjuez y 

las abdicaciones de Bayona) se ve su 

fuerte apoyo hacia Fernando VII y la 

condena hacia las revueltas en Es-

paña. El semanario narra el día 2 de 

mayo como: “aquel terrible y memora-

ble día el despotismo militar dictó in-

solentemente sus leyes en Madrid” 

(Núm II, pág. 28). 

La batalla de Bailén (1808) fue la pri-

mera derrota en campo abierto del 

ejército de Napoleón. En el Semanario 

Patriótico se informa durante el nú-

mero III. Se la tilda como una batalla 

“gloriosa” (Nú, III, pág. 42). También se 

explica cómo de humillante fue para el 

ejército de Napoleón retirarse de dicha 

batalla. En definitiva, el Semanario 

narra de manera eufórica el triunfo 

del ejército español y la retirada de 

José Bonaparte de Madrid. 

Durante el número IV explica cómo 

el ejército francés huye de la ciudad de 

Bilbao como consecuencia de la divi-

sión del Marqués de Portago, que les 

hace huir. Durante dicho capítulo 

también se narran las batallas en Bar-

celona, dando un apoyo indiscutible 

hacia el ejército español. 
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En el número VII el periódico se 

centra en la situación que hace el Se-

nado francés sobre la guerra en Es-

paña. Entonces, el Semanario, al con-

trario que el senado francés, que lo 

apoda de “infame y adulador”, culpa a 

los franceses de todos los conflictos bé-

licos y por lo tanto, ellos mismos deben 

pagar las correspondientes conse-

cuencias tanto de la guerra en España 

como las demás guerras y batallas que 

se están llevando a cabo en Europa. 

La Guerra de la independencia con-

tinúa y en el número XI el Semanario 

Patriótico hace hincapié en la entrada 

a Vitoria del ejército francés. Se critica 

duramente al ejército francés y se los 

describe como “tiranos” o “esclavos”. 

Durante el número XII, el Semana-

rio se centra en lo que tiene que hacer 

España para vencer al ejército francés 

y así acabar con la guerra. Afirma que 

lo que se necesita es “valor y activi-

dad”, para aprovechar los puntos débi-

les del enemigo y así estar preparados 

ante cualquier circunstancia. Afirma 

que hay que “arrojar más allá de los Pi-

rineos a sus feroces legiones” (Núm 

XII, pág. 206). Es decir, hay que luchar 

y no rendirse porque el enemigo no lo 

hará. 

En definitiva, en los números estu-

diados, el Semanario Patriótico va in-

formando sobre los acontecimientos 

bélicos que suceden en España. Critica 

duramente al ejército francés y alaba 

al español. Acusa a los franceses de ser 

los responsables directos de todos los 

trágicos sucesos que están sucediendo. 

Y deja muy claro que hay que luchar, 

ya que si no lo hacen ellos vencerán y 

esto supondría el fin de la nación espa-

ñola, de sus libertades y de su indepen-

dencia política. 

 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Después de haber analizado exhausti-

vamente los trece primeros números 

del Semanario Patriótico, es decir, su 

primera etapa, podemos sacar unos re-

sultados y unas conclusiones claras 

acerca de cuál era su posicionamiento 

con respecto al tema de la guerra, la in-

vasión, el “afrancesamiento”, los fran-

ceses, Napoleón, la Nación española y 

la reacción del pueblo español. Como 

se pudo comentar anteriormente, y 

como muestran los números de su ter-

cera etapa (los que corresponden a 

1910-1912, que no hemos analizado en 

este estudio) el Semanario fue un dia-

rio que se posicionó claramente en la 

dicotomía absolutismo-liberalismo 

que imperaba en la España de la época 

tras un siglo del surgimiento de ideas 

ilustradas y liberales en Europa y 

puestas en práctica en los primeros 

años de la Revolución francesa. El Se-

manario claramente se posicionó a fa-

vor de los valores liberales, defen-

diendo el parlamentarismo, la Consti-

tución de 1812, una monarquía consti-

tucional, la libertad de expresión o la 

libertad de opinión y la limitación de 

poderes del monarca.  
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Entonces, ¿si algunos españoles, los 

afrancesados, se posicionaron a favor 

de la invasión francesa precisamente 

porque teóricamente traían valores 

ilustrados, liberales, racionales y de 

modernidad, por qué tan férrea oposi-

ción a Napoleón por parte del perió-

dico? Es curioso, como decimos, cómo 

continuamente se refiere a Napoleón 

como “déspota”, “tirano”, “opresor” o 

algunos otros apelativos totalmente 

despectivos, como “cruel” o al pueblo 

francés como “ignorantes”. Aquí ha-

bría que hacer referencia directa al tí-

tulo del periódico: Semanario Patrió-

tico.  

Era un diario que podríamos consi-

derar liberal y anti absolutista, sí, pero 

por encima de todo era “Patriótico”, 

era español. De ese modo se puede en-

tender su encarnizada defensa de la 

Nación española, de la lucha contra la 

tiranía, contra la opresión, de la lucha 

por la libertad, y las referencias que 

hace con respecto a que España será el 

ejemplo que guiará a otros pueblos a 

levantarse contra Napoleón y libe-

rarse de su “tiranía”. Habla de la gran-

deza histórica de España y hace refe-

rencia a algunos de sus “héroes” pasa-

dos, así que sí tiene un claro compo-

nente patriota. Asimismo, el periódico 

muestra su férreo apoyo al rey Fer-

nando VII, el cual ha sido traicionado, 

o así se considera, por Godoy, por su 

padre Carlos IV y engañado por Napo-

león, haciendo referencia a las Abdica-

ciones de Bayona, tan repudiadas por 

el redactor. Además, hace referencia a 

Napoleón como un emperador que se 

ha valido de engaños y artimañas en la 

diplomacia y la política internacional 

para hacerse con los pueblos enga-

ñando a sus respectivos gobiernos. 

De este modo, el Semanario se posi-

ciona claramente en la guerra a favor 

del bando español para expulsar a una 

Francia que solo trae barbarie y cruel-

dad y de ese modo recuperar la liber-

tad y volver a coronar al rey legítimo 

Fernando VII. Lógicamente, entonces 

no se sabía que al acabar la guerra Fer-

nando VII nada más llegar derogaría la 

Constitución de 1812 y volvería a im-

plantar el absolutismo, sino que se 

creía que Fernando VII era un rey ga-

rante de las libertades. Por lo tanto, po-

demos decir que el periódico es liberal 

frente al absolutismo pero ante todo es 

patriótico, español, frente a la inva-

sión francesa. Además, cabe decir, que 

a diferencia de la corriente afrance-

sada, el Semanario Patriótico no consi-

dera que Francia sea garante de valo-

res liberales o ilustrados, sino todo lo 

contrario, pues Napoleón es un opre-

sor, un tirano que gobierna con mano 

de hierro. De ese modo, tiene una coar-

tada coherente para poder definirlo 

como liberal y patriota, siendo perfec-

tamente compatibles ambas etiquetas, 

pues para ellos, Fernando VII y el régi-

men de Cádiz representaban los valo-

res de la libertad. 

 

 

  



32  |  La prensa durante la Guerra de Independencia española 

REFERENCIAS 

 

Checa Godoy, Antonio (2009): La 

Prensa española durante la Guerra de 

la Independencia. Quorum Editores: 

Cádiz  

Eslava Galán, Juan (2017): Historia de 

España contada para escépticos, Pla-

neta: Barcelona 

Pasino, Alejandra (2010): Los escritos 

de Manuel J. Quintana y José M. 

Blanco White en el Semanario Patrió-

tico (1808-1810): sus aportes a la 

construcción del lenguaje político del 

primer liberalismo español.   Págs. 

343-366. 

 

Fuentes primarias 

 

Murguia, Antonio de (1812): Concisa 

historia de la enfermedad, muerte y 

exêquias del malogrado Semanario Pa-

triótico que acaba de perder lastimosa-

mente nuestra Patria, Cádiz, pág. 1-

12.  Biblioteca Digital Hispánica 

(bne.es) 

 

Números del Semanario Patriótico ana-

lizados y comentados: I-XII 

 

Semanario Patriótico: Biblioteca Digi-

tal Memoria de Madrid. Todos sus 102 

números 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5290 

 

Semanario Patriótico. Núm I. Jueves 1 

de Septiembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5291&num_id=&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Num II. Jueves 8 

de Septiembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5292&num_id=2&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Num III. Jueves 

15 de Septiembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5293&num_id=3&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Num IV. Jueves 

22 de Septiembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5294&num_id=4&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Núm. V. Jueves 

29 de septiembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5296&num_id=5&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Núm. VI. Jueves 

6 de Octubre de 1808  

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5297&num_id=6&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Num VII. Jue-

ves 13 de Octubre de 1808 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000116569&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000116569&page=1
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5290
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5290
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5290
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5291&num_id=&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5291&num_id=&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5291&num_id=&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5291&num_id=&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5292&num_id=2&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5292&num_id=2&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5292&num_id=2&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5292&num_id=2&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5293&num_id=3&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5293&num_id=3&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5293&num_id=3&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5293&num_id=3&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5294&num_id=4&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5294&num_id=4&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5294&num_id=4&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5294&num_id=4&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5296&num_id=5&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5297&num_id=6&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5297&num_id=6&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5297&num_id=6&num_total=85
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=5297&num_id=6&num_total=85
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http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5298&num_id=7&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. Núm VIII. Jue-

ves 20 de Octubre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5299&num_id=8&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. IX. Jueves 27 de 

Octubre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5295&num_id=9&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. X. Jueves 3 de 

Noviembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5300&num_id=&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. XI. Jueves 10 de 

Noviembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5301&num_id=1&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. XII. Jueves 17 de 

Noviembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5302&num_id=2&num_to-

tal=85 

Semanario Patriótico. XIII. Jueves 24 

de Noviembre de 1808 

http://www.memoriadema-

drid.es/buscador.php?accion=VerFi-

cha&id=5303&num_id=3&num_to-

tal=85 
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Resumen 

 

The New York Times es uno de los periódicos más influyentes de todos los tiempos. 

Es por eso que cualquier estudio relacionado con esta publicación es siempre 

relevante. Por ello, este trabajo lleva por objetivo analizar cómo el diario 

neoyorquino informó acerca de la pandemia de la gripe española hace ahora poco 

más de un siglo. Como toda pandemia, la gripe española afectó a la población 

estadounidense y neoyorquina, y a la mundial, en todos los ámbitos. Es por eso 

que la información coge entonces una gran importancia. A través de artículos 

extraídos de la hemeroteca del Times, analizamos como la publicación trata una 

pandemia opacada por una guerra mundial sin precedentes por aquél entonces. 

 

Palabras clave: Gripe Española, Pandemia, Primera Guerra Mundial, Periódico, 

The New York Times 

 

 

  



Abstract 

 

The New York Times is one of the most influential newspapers of all time. That is 

why any study related to this publication is always relevant. Therefore, this 

paper aims to analyze how the New York newspaper reported about the Spanish 

Flu pandemic a little more than a century ago. Like any pandemic, the Spanish 

Flu affected the American and New York population, as well as the world 

population, in all areas. That's why the information then took on such great 

importance. Through articles extracted from the Times newspaper archive, we 

analyze how the publication deals with a pandemic overshadowed by a world 

war without precedent at the time. 

 

Keywords: Spanish Influenza, Pandemic, World War I, Newspaper, The New 

York Times. 

 

 

 



1. INTRODUCTION 

Our current situation is sole, but not 

unique in its kind. A little more than 

100 years ago, the world was in a very 

similar situation due to the Spanish 

Flu pandemic that followed World 

War I. Due to advances in information 

technology our generation has been 

able to learn much, if not too much, 

about the state of the Covid-19 health 

crisis. Our group has set out to see and 

learn how this same information was 

treated in a context where these tech-

nologies did not exist, such as social 

networks or digital journalism, not 

even radio. Not only that, but we also 

wanted to move away from what we 

know and analyze an English-lan-

guage newspaper, .The New York 

Times, one of the best known and old-

est newspapers in the world. 

Spanish Flu was a disease that 

spread with fleeting speed around the 

world, affecting even the most so-

cially marginalized human communi-

ties. It caused clinical illness in one 

third of the world's population at the 

time and infected almost every hu-

man being alive at the time. Accurate 

assessment of mortality figures is con-

voluted due to limited demographic 

input, but recent estimates put the 

death toll at 50 million or more. This 

early 20th century outbreak is of 

great interest to today's epidemiolo-

gists, virologists, global health re-

searchers and evolutionary biologists. 

In order to analyze an epidemic simi-

lar to the one we are all witnessing to-

day, they ask: Where did it come from, 

and if it happened once, could it hap-

pen again? (Humphreys, 2018). These 

are the questions and speculations we 

have tried to answer and resolve read-

ing The New York Times’ original pages 

from the 1918-1920 era.  

We think that the treatment of in-

formation on the Spanish Flu by the 

American press at the time is an inter-

esting topic to analyze because actu-

ally the covid-19 and influenza vi-

ruses are alike. In fact, according to the 

World Health Organisation, (WHO), 

which has published this same infor-

mation on its website in march 2020 

when the covid pandemic reached a 

global impact, they have a very simi-

lar disease presentation. “That is, they 

both cause respiratory disease, which 

presents as a wide range of illness 

from asymptomatic or mild through 

to severe disease and death. Secondly, 

both viruses are transmitted by con-

tact, droplets and fomites.” As a result, 

the same public health measures have 

been taken in both cases, such as hand 

hygiene and good respiratory eti-

quette, as for example coughing into 

your elbow. (WHO, 2020, p. 2) 

Moreover, referring again to the 

similarities and the differences be-

tween COVID-19 and Influenza that 

the World Health Organization estab-

lished, we can quote that “the speed of 

transmission is an important point of 
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difference between the two viruses. 

Influenza has a shorter median incu-

bation period- the time from infection 

to appearance of symptoms- and a 

shorter serial interval than COVID-19 

virus.” Also, it has been proved that in-

fluenza can spread faster than 

COVID-19. (WHO, 2020, p. 2) 

From the beginning it was clear to 

us that we wanted to deal with a topic 

related to what we are experiencing 

now, as this affects us first hand. That 

is why, after considering different 

topics, we came to the conclusion that 

seeing what a pandemic was like 100 

years ago was something that inter-

ested us and that would motivate us 

when it came to carrying out the 

work. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

Literature on this topic has been hard 

to find. That is the reason why our lit-

erature review will include very few 

publications and articles of several 

classes.   

The only publication referred di-

rectly to the subject has been a jour-

nalistic article published in .The New 

York Times Insider, a section of the 

journal dedicated to the functioning 

and the history of this media.  

The article (Dudding, 2021) ex-

plained briefly how the journal had 

addressed the Spanish Flu but, due to 

its journalistic nature, the level of de-

tail in the analysis is not as high as our 

work intends to be.  

We have also found an article and a 

book addressing this topic (Spratt, 

2001) (Crosby,2003). However, both of 

the publications did not focus on .The 

New York Times in particular but in 

American Journalism and communi-

cation in general. Nevertheless, we 

think both publications deserve being 

mentioned in our work as they in-

clude most of the academic infor-

mation on the topic there is. 

 

3. GOALS  

Our main objective is to deal with a 

case almost identical to the one we are 

currently experiencing on a health, 

social, political and economic level. 

We wanted to see how a century ago 

it was analyzed by a newspaper from 

a different continent and from a dif-

ferent era, and therefore also from a 

different language. Nowadays we are 

very over-informed through the dif-

ferent media and social networks that 

people have at their fingertips at no 

cost. That is why we want to see how 

a very similar case was dealt with by 

a single medium of the American 

press, .The New York Times. 

To what extent did people then 

have access to information of public 

interest? 

 

4. METHODS 

As our main goal is to define how .The 

New York Times treated the so-called 

Spanish Flu pandemic, our work is set 

to be a corpus driven analysis, so our 
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first step was the compilation of all 

.The New York Times’ articles having a 

direct tie to the illness, as there is no 

previous record of a corpus fitting this 

description. To do so, we used 

TimesMachine, .The New York Times 

own archive.  Given the total amount 

of news and articles published during 

the pandemic, establishing its begin-

ning in June 1918 and its end by April 

1920, we reduced our corpus to news 

and articles including the words 

“Spanish”, “influenza”, “pandemic”, 

“epidemic” or “illness” found between 

those two dates. 

The setting of these two dates, June 

2018 and April 1920, responds to the 

date where the first cases of the illness 

were reported by .The New York Times 

and the moment in which the news 

about the influenza stopped. Never-

theless, it is important to mention that 

most health studies about the pan-

demic in the city situate the pandemic 

outbreak some time before, around 

February 1918 (Yang et al., 2013, p. 

182), but as public in general, or news-

papers, had no knowledge of the out-

break we considered that using the 

mentioned time limits was the best 

option. 

Once our compilation ended, we 

manually revised all the pieces and set 

categories for the later analysis. As we 

had read all the pieces, we knew what 

topics had repeated themselves the 

most or which subjects had had a real 

relevance. Based on that, but also in 

subjects that could be comparable to 

other epidemics or pandemics so that 

our work can be used in the future by 

others intending to do a similar study, 

we established seven categories: Data, 

focused on graphics and figures given 

on a regular basis; Measures, where 

we analyze how the paper informed 

about restrictions and measures in 

general; Social Effects, where we focus 

on news and articles talking about 

how society was living the pandemic 

and its reactions to the measures ap-

plied; Science, how health subjects 

such as investigation on the illness or 

on a vaccine were addressed by the 

paper; War and Army Camps, when 

we analyze articles and news about 

the ongoing war at that moment; 

Other Countries, category focused on 

how .The New York Times addressed 

the international impact of than pan-

demic and Well-Known people who 

were affected at some point by the ill-

ness.   

After the revision, we also reduced 

our corpus discarding all news that 

were not directly related to the issue. 

As subjective as this might seem, we 

only discarded those where the illness 

or the pandemic did not act as the con-

ductor of the story. For instance, sport 

or war chronicles where Spanish Flu 

was only used to describe the state of 

a warrior or a player. This does not in-

clude subjects with a bigger social im-

pact that have been included in the 

Social Effects category, such as game 
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cancellations or war reports where 

soldiers’ deaths by the illness where 

reported. 

 

5. HISTORICAL CONTEXT 

Nowadays, we are living in a pan-

demic and as the actual one, the Span-

ish Influenza a hundred years ago also 

spread in waves. In the autumn of 

1918, there was what is called the big 

wave of Spanish Influenza. While the 

war continued all over the world, the 

virus did it too. Around the world a lot 

of people were dying. The virus killed 

women, children, men, without any 

discrimination. Thousands of soldiers 

were dying not only in the trenches of 

France due to World War I but also 

because of the Spanish Flu. Almost 9 

million people were killed over the 

four-year course of the war. Between 

20 and 40 million people were killed 

by influenza in just 8 months (Reid et 

al., 2001, p. 83). 

The big wave of influenza in the 

autumn of 1918 wasn’t the only one, in 

fact this one was the second one. In 

March 1918 another wave of influ-

enza spread through the United 

States, but this one wasn’t as big as the 

following wave. Over the course of 

September and October the Spanish 

Influenza began to spread from ports 

and urban areas throughout the 

world as we will see later in the anal-

ysis of .The New York Times (Reid et al., 

2001, p. 83). 

The 1918-19120 era was specially 

noted for the end of World War I, as 

well as for the Spanish Flu pandemic 

that killed 50-100 million people 

worldwide. 

The first occurrences of the disease 

and mortality data for Spanish Flu 

were reported in Kansas City in the 

United States in March 1918. Subse-

quently, in the months that followed, 

the spread of the virus was detected in 

the European countries of France, 

Germany and the United Kingdom. 

Initially, in order not to demoralize 

the population, the censors of the First 

World War played down the publica-

tion of these early reports. On the 

other hand, Spain, a neutral country 

that was not involved in the war, was 

free to report on the effects of the epi-

demic; a clear example is the an-

nouncement of the death of King Al-

fonso XIII from the disease. These 

publications created the false impres-

sion that Spain was particularly af-

fected and was the source of the flu. 

These fabricated rumors gave rise to 

the name "Spanish Flu", although, in 

reality, the epidemiological data are 

too scarce to determine with certainty 

the true geographical origin of the 

pandemic, and this leads to various 

formative speculations about its loca-

tion. (Taubenger, Morens, 2006). 

By 1918, effective systems were in 

place to alert public health authorities 

to the spread of infectious diseases, 

but these did not include provisions 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_flu
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for pandemics of this scale, resulting 

in a significant delay in responding to 

the first emergencies of the time. 

(Spinney, 2018, p.83-83). Nevertheless, 

measures were taken as quickly as 

possible. Maritime quarantines on is-

lands such as Australia, Iceland and 

American Samoa were promptly de-

clared, and thanks to this rapid reac-

tion, thousands of lives were saved. 

Just as for the coronavirus pandemic 

we are experiencing today, social dis-

tancing measures such as closing 

schools, theatres and places of wor-

ship, limiting public transport and 

banning mass gatherings were imple-

mented. (Spinney, 2018, p.87-88). 

Masks were made compulsory in 

places like Japan, although there were 

widespread protests about their effec-

tiveness. All of these warnings were 

published in .The New York Times at 

the time, as we will see in the develop-

ment of our study of the results. It is 

also worth noting that there was con-

siderable resistance to the use of 

masks, as exemplified by the San 

Francisco Anti-Mask League. Vac-

cines were also developed throughout 

the pandemic years, but as these were 

actually based on bacteria rather than 

the actual disease virus, they only 

contributed to the secondary infec-

tions they could cause. (Spinney, 2018, 

p.87-88). The application of the differ-

ent restrictions varied according to 

the evolution of the pandemic. (Spin-

ney, 2018, p.91). Although, to a large 

extent, New York City's health com-

missioner, Dr. Copeland, quoted sev-

eral times in the New York City news-

paper and in the following analysis, 

ordered businesses on several occa-

sions to open and close their shops in 

staggered shifts to avoid overcrowd-

ing in the underground, as we are also 

witnessing first hand globally today. 

(History.com Editors, 2020). 

Some historians have even de-

scribed the Spanish Flu as the "Forgot-

ten Flu". (Crosby, 2003). This is be-

cause the disease, along with the dam-

age it caused, however significant it 

may have been, and despite the high 

rates of mortality and morbidity 

caused by the epidemic as a whole, 

faded from public consciousness over 

the decades until the advent of avian 

flu and the spread of news of it in the 

late 20th and very early 21st centu-

ries. (Honigsbaum, 2008). 

Theories as to why the Spanish Flu 

was labelled "forgotten" are disparate. 

One is limited media coverage: this 

was affected by the rapid pace at 

which the pandemic killed most of its 

victims in the United States in less 

than nine months. At the time, people 

were used to and more than familiar 

with the patterns of pandemic dis-

eases of the time, common and fre-

quent in the 19th-20th centuries, such 

as typhoid fever, diphtheria, yellow 

fever, and cholera, all of which spread 

at the same time with a short interval 

between them. It is these outbreaks 
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that largely justify why the im-

portance of Spanish Flu was intensely 

attenuated for the general public, 

worldwide. (Morrisey, 1986). It is even 

interesting to mention that in some 

countries the flu was never reported 

at all, and only the drugs intended to 

cure it were announced, like any 

other disease with a much milder im-

pact, thus trivializing the relevance of 

the Spanish Flu. (Benedict & 

Braithwaite, 2000, p.38). It is also for 

this reason that we have decided to 

analyze .The New York Times, an 

American newspaper that treated the 

news globally, without ever excluding 

any type of information, country or 

population that was involved in the 

pandemic.  

It should also be noted that the out-

break of the Spanish Flu coincided 

with the end of a period that has 

strongly marked the history of man-

kind. The high death toll and events of 

the World War I captured the full at-

tention of the entire world and also 

saturated the few media outlets that 

existed at the time. (Crosby, 2003, 

pp.320-22). Likewise, the majority of 

deaths from both the war and the epi-

demic were young adults; the pan-

demic did not have a major effect on 

the older population, nor on children, 

who were shown to be carriers of the 

disease but without any impact. Thus, 

it is very likely that the high number 

of young deaths was overshadowed 

by the Spanish Flu deaths, and conse-

quently was given less interest and at-

tention. (Simonsen, 1998). 

People saw the announcement of 

war - or post-war - deaths and Spanish 

Flu deaths side by side when reading 

the obituaries, so they were not given 

considerable interest or clear separa-

tion; they were associated with each 

other. The casualties of the war were 

particularly high in Europe, so the 

Spanish Flu may not have had a sub-

stantial psychological impact or may 

have been blurred as an expansion of 

the tragedies of war. (Simonsen, 1998). 

Similarly, it is very likely that the du-

ration of the war played a major role. 

Initially, the war was expected to be 

short-lived and over quickly, but it 

lasted four years when the pandemic 

emerged, and from what has subse-

quently been observed, the disease 

mainly affected only one particular 

area for a month before disappearing, 

so it was heavily camouflaged behind 

the last intense year of war. 

 

5.1. Journalistic context 

American journalism did not start in a 

comfortable way, especially in lands 

occupied by the British, where no pe-

riodic papers were recorded until The 

Publick Occurrences (1690) and The 

Boston Newsletter (1704), both from 

the Massachusetts capital city. These 

two papers, along with some others 

such as Benjamin Franklin’s Pennsyl-

vannia Gazette (1728), Sam Adams’ 
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Boston Gazette (1755) or Thomas 

Paine’s Pennsylvannia Magazine (1774) 

were the most important publications 

before the foundation of the United 

States of America in 1776. All of these 

papers depended strongly on the me-

tropolis, especially because of the arri-

val of printing material. (Barrera et al., 

2004, pp. 65–66) 

After the foundation, the First 

Amendment of the Constitution es-

tablished freedom of speech in the na-

tion. Albeit federalists’ governments 

tried to diminish it with the Alien Act 

or the Sedition Act, freedom of speech 

ultimately stood, and still stays, as one 

of the fundamental American rights. 

This allowed the US to enter the 19th 

Century with 17 journals and 200 pe-

riodic papers. Journalism in the US 

was largely based on the English pa-

pers, although Americans gave them a 

sharper and personal style. Tocque-

ville mentioned the importance that 

American press was giving to public-

ity and local life instead of a political-

only vision. As New York became the 

most important information center, 

many influential papers were created 

at that time: The New York Sun (1832), 

The New York Morning Herald (1835), 

The New York Tribune (1841) and The 

New York Times (1851). These papers 

were the first examples of popular 

press in the country, thus including 

sensationalistic characteristics, even 

if information was curated and seri-

ous. (Barrera et al., 2004, pp. 66–67) 

During the 19th Century, Ameri-

can society, industry, politics and cul-

ture evolved, and so did journalism. 

Industrialization, and by that the ap-

pearance of great businesses; working 

problems, and the emergence of un-

ions; the acceleration of the urbaniza-

tion process and massive immigration 

or the development of communica-

tion infrastructures are some of the 

most relevant changes that affected 

the press industry and journalism in 

general. Papers like The New York 

World had really high market values, 

journalism was suffering its own in-

dustrialization. Not only that, but also 

journalism’s function evolved at that 

moment. Urbanization and immigra-

tion allowed the exploitation of mi-

norities and corruption so journalism, 

in its vast majority, felt the need to 

fight these injustices.  In conclusion, 

four new traits can be noted in this 

new journalism wave: bigger redac-

tions, wider content, better external 

presentation due to the improvement 

of the technical conditions and more 

women journalists. 

These four traits were all related 

between them. Bigger redactions 

were needed to cover wider content, 

as sports sections emerged or financial 

sections gained importance. Better 

presentation, thanks to better tech-

nical conditions such as photographs 

and an acceleration of the printing 

process, allowed the arrival to a bigger 

audience. Women journalists grew in 
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number in consonance with social 

movements from that era, such as the 

suffragists. (Barrera et al., 2004, p. 108)  

This moment in the history of the 

US was determining for journalism 

and that is largely because of Joseph 

Pulitzer and his way of working. As 

one of the main agents of the sensa-

tionalism we have been exposing pre-

viously, he reduced journal prices, he 

used a simple language and an eye-

catching disposition, he looked for an 

identification between the journal 

and the reader, he made the journal 

advertise itself, he provoked news and 

he was worried about the information 

given. Long story short, Pulitzer used 

elements in the formal disposition to 

attract the readers and made an effort 

to make his journal, The New York 

World, understandable to the arriv-

ing immigrants. He also made his jour-

nal focus on social concerns and took 

an active role in humanitarian issues, 

organizing charity and social events 

that, at the same time, gave Pulitzer 

news and auto-advertising. In one 

sentence, he completed the populari-

zation of the press and made journal-

ism an active part of the societal body. 

This effort to approach journalism to 

lower classes, which can be correctly 

categorized as sensationalism, was 

dangerously close to what we later la-

beled as “yellow press”, but Pulitzer 

was aware of the limits that could not 

be crossed. Nonetheless, journalists 

like William Randolph Hearst took 

Pulitzer’s bases to the extreme and 

created the so-called “yellow press”. 

This press even invented some stories 

in order to get more readers. A contro-

versy that related articles from The 

New York Journal, Hearst’s paper, to 

the assassination of William McKin-

ley, the US President at that time, 

made people loose trust in the journal. 

In conclusion, “yellow press” did not 

establish itself as well as Pulitzer’s 

sensationalism did due to the lack of 

seriousness in its pages.  

Despite that, William Randolph 

Hearst was capable of creating a true 

press empire. He was one of the entre-

preneurs who invested in Africa and 

Latin America during the first quarter 

of the 20th Century and his empire 

even resisted the 1929 crisis. Moreo-

ver, his character was respected after 

the McKinley assassination and his 

reputation stood until the beginning 

of WWII, when he defended the non-

intervention of the US.   (Barrera et al., 

2004, pp. 110–113) 

In this context of evolution in the 

industry and big press empires, such 

as Pulitzer’s, Hearst’s but also some 

others as the Scripps-McRae league; 

that WWI starts, where our analysis 

must focus. The Great War had two 

major effects on journalism. On the 

one hand, more people bought papers 

as they were interested in the devel-

opment of the conflict. On the other 

hand, measures were taken by the 

government in order to limit freedom 
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of speech as, it was said, some publica-

tions could benefit the enemy. That’s 

why in April 1917, President Wilson 

created the Committee on Public In-

formation, with the mission to coordi-

nate propaganda, that eventually led 

to a public accepted intervention in 

the war, and to inform about war 

events. The committee acted as an in-

termediary between the Government 

and the papers, establishing a censor 

code. In addition to this Committee, in 

June 1917, the Espionage Act was 

passed, giving Washington freedom to 

delete all publications allegedly not 

loyal to the allies’ cause. This law was 

widening even more with the Sedi-

tion Act of 1918 with which Washing-

ton was not only capable of deleting 

these publications, but it could also la-

bel them as criminal offenses. An-

other law that restricted freedom of 

speech in war times was the Trading-

with-the-Enemy law, that allowed 

the US to censor all news coming to or 

leaving the country. (Barrera et al., 

2004, pp. 170–176) 

It is in this context of industry 

growth and limited freedom of speech 

that Spanish Flu makes its way to the 

US. 

 

5.2. The New York Times 

.The New York Times was founded 

back in 1851 as the New-York Daily 

Times by Henry Jarvis Raymond and 

George Jones.  After George Jones’s 

death in 1891 the newspaper was sold 

to .The New York Times Publishing 

Company and Adolph Simon Ochs as-

sumed its direction while the Times 

was not on its best. Ochs managed to 

achieve international scope, reputa-

tion, and circulation for .The New York 

Times in the following years mostly 

due to a price drop that allowed more 

people to buy it. Later that decade, in 

1896, the emblematic slogan “All the 

news That’s Fit To Print” was first 

published after an ad campaign to find 

the best slogan possible for the Times 

(Nafría, 2017). 

The era between the end of the 19th 

century to mid-20th century is known 

as the journalism golden age that was 

developed in Europe and especially in 

the United States. This phenomenon 

was originated by the emergence of 

mass communication that caused a 

profound political, economic, and so-

cial transformation. In the 19th cen-

tury the press was mainly consumed 

by the elites due to its limited distribu-

tion and its high costs. But in 1862 the 

first newspaper addressed to the 

masses emerged in France under the 

name Le Petit Journal. The appearance 

of the mass-press was caused by jour-

nalism technical improvements (the 

paper was cheaper, faster distribution, 

and the incorporation of advertise-

ments), but also by social transfor-

mations such as a demographic in-

crease, the growth of literate people 

and the beginning of the freedom of 

press and freedom of speech. 
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.The New York Times during all its 

history, including the beginning of 

the 20th century, unlike other newspa-

pers at that time (like the New Work 

World from Joseph Pulitzer or the 

New York Journal from William Ran-

doph Hearst), did not follow the ten-

dency of Yellow Journalism and tried 

to seek for the truth and have in its 

pages the most accurate information 

that they could get with its identities 

being “high quality, clean, worthy and 

trustful”. like Ochs said. (Nafría, 2017). 

It was in 1914 due to World War I that 

.The New York Times stood out during 

this golden age; in 1918 The times won 

its first Pullitzer prize for public ser-

vice in publishing the texts of dozens 

of official reports, documents and 

speeches about World War I. (.The 

New York Times, 2020).  

When the World War I came along 

.The New York Times pages were full of 

the stages and updates about what 

was then the largest war in history so 

when the Spanish Flu began to ex-

pand and to create an alarming sani-

tary situation it was treated as a “sec-

ondary news” even though it would 

kill over 20.000 New Yorkers and at 

least 50 million more people world-

wide (Halsey III, 2018).   

This pandemic was known as the 

Spanish Flu even though it is now be-

lieved that it was not originated in 

Spanish territory, but it was named 

after it because the Spanish press 

would speak freely about the flu, un-

like other European countries that 

tried to hide it to not look weak in 

wartime (keep in mind that Spain re-

mained neutral throughout the con-

flict). “Basically, it gets called the 

‘Spanish Flu’ because the Spanish me-

dia did their job,” says Lora Vogt, cura-

tor of education at the National WWI 

Museum and Memorial in Kansas 

City, Missouri. (Little, 2020). The war-

time press censorship in Europe 

slowed the growth of awareness of 

the pandemic and, even if it’s not pos-

sible to know exactly the impact of the 

censorship because the most effective 

way of cover something up is just not 

leaving any records, it is true that be-

cause of the late entry of the USA in 

the WWI, the American press did not 

censor the flu that much in its first 

year or so. 

Later, in 1918 in the United States 

came into force the 1918 Sedition Act 

which condemned to say anything 

the government perceived as “harm-

ing the country” or “the war effort” 

(Boyd, 2009). It is believed that it was 

also used to cover the true scope of the 

pandemic which a lot of countries also 

did; they downplayed the flu or de-

clined to implement health measures 

that would help slow its spread to not 

seem weak in front of their war ene-

mies. 

.The New York Times did report the 

flu but they used to “hide” it in the last 

pages even though the information 
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that was contained under powerful 

and meaningful headlines was rele-

vant and crucial to the society and to 

New Yorkers. The New York Evening 

World (at the time one of the most im-

portant newspapers in the US) made 

editorial choices comparable to those 

of .The New York Times; they buried 

the information in the latest pages. 

But it needs to be reminded of the 

fact that at this époque the first Sci-

ence Times section was still over a 

half-century from its creation mean-

ing that there was no graphic depart-

ment to create intricate visual jour-

nalism just simple graphics that 

weren’t published with regularity. 

 

6. RESULTS 

 

6.1. Data 

.The New York Times posted a total of 

47 articles during the period between 

18th August 1918 and 2nd February 

1920 where data had an important 

role in the development of these news. 

We included in this category all the 

articles that contain data about the 

cases of the epidemic, data of the 

deaths and in general, any type of data 

but only if it played an important role 

or if it was the main topic of the arti-

cle. 

We can see how the first period of 

Spanish Flu (September but mostly 

October of 1918) is where most of 

these news that included data are con-

centrated. Ironically they were the 

least alarming to “hide” a little bit the 

epidemic. In 1919 only 6 articles gave 

important information with data in it 

about the Spanish Flu and in 1920 

only 3, which is comprehensible be-

cause they stipulated that the epi-

demic was over with only a few cases 

here and there. 

 
Own elaboration of the above graph based 

on the data collected from the articles ana-

lysed in .The New York Times newspaper ar-

chive. 

 

We have seen dozens of reports 

showing the increase or the decrease 

in the number of contagions, however 

all of the ones that gave the infor-

mation of the past 24 hours or 48 

hours (Example: 436 cases in the last 

24 hours), they all started counting 

the cases or the deaths from 10 a.m. of 

the previous day -or in the case it was 

form the last 48 hours 10 a.m. of the 

day before the previous day-. 

Even though nowadays we tend to 

put together data with graphics to 

make it more comprehensible and 

easy to read, only one out of all of 

these news contained a graphic, 

which it was done by hand (article of 
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17th November 1918). As we ex-

plained in .The New York Times con-

text that there was not a scientific sec-

tion in the Times yet. Nevertheless, it 

is true that some of them contained ta-

bles; usually to inform about the cases 

in different countries, states or cities. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article of 17th November 1918 with the only 

graphic. 

 

 

Example of a data table, in this case, about 

the cases during the first 4 weeks in different 

cities 

 

6.2. Measures 

This category aims to focus on how 

.The New York Times informed about 

how authorities addressed the pan-

demic and the view of the journal in 

this issue. 

Unlike other pandemics, authori-

ties did not take action against the dis-

ease until some time had passed since 

the first records of it in New York City. 

Because of that, no news about this 

subject were published until mid-Au-

gust 1918, except one story from July 

3rd where some passengers of a vessel 

coming from Spain were fumigated.  

.The New York Times had, generally, 

a local approach about measures 

taken, that is why many of the articles 

addressing measures, especially the 

ones from August 1918, were dedi-

cated to New York’s Port, as it was 

seen as a possible entrance to the dis-

ease. That explains why the most re-

peated figures in the first stories about 

this subject were Dr. Cofer, Health Of-

ficer of the Port and Health Commis-

sioner Dr. Copeland. At first, the jour-

nal showed some criticism with the 

measures being applied, quarantine 

only for people coming from vessels 

having great symptoms, by both of 

these doctors, as opinion articles about 

the topic showed how the Times 

thought that they were hiding some 

truth not to worry the public. “Per-

haps the health authorities of the port 

and the city have been a little too ea-

ger to reassure the public'', the opinion 
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article states. In this August 1918 first 

wave of measures, we can also find 

the first report about Washington’s 

management of the pandemic. .The 

New York Times showed how Wood-

row Wilson’s administration did not 

take action as it considered the issue 

could be dealt with by local admin-

istrations in New York.  

In September, the situation started 

worrying health authorities in New 

York City, but only measures to be 

taken by doctors and health workers 

were given, to which .The New York 

Times reacted in a certain neutral 

way, limiting its efforts to inform 

them. It must be mentioned, never-

theless, that the situation was far 

more worrying in northern New Eng-

land states, especially in Boston, 

where fairs, theatres and schools 

closed due to the epidemic. The first 

restrictive measures that were treated 

by .The New York Times were those of 

Boston, even though stories address-

ing the situation there focused on the 

medical help that was rushed to the 

city. The second time the journal in-

formed of such measures was, as well, 

referring to another State, in this case, 

Pennsylvania. The State also closed all 

meeting public places. 

Lastly, in October 1918, measures in 

New York City were taken. In a large 

article issued on the first page .The 

New York Times informed about all 

measures being taken, that were not 

as restrictive as those given in other 

states. Even though we can consider 

neutrality on the news is intended, a 

closer analysis can give us some clues 

about the view that the Times has on 

the topic. Even if the headline is “Dras-

tic steps to fight influenza”, the news, 

after informing of the measures, focus 

on two ideas. The first one is that Dr. 

Copeland had the ability to close up all 

access to the city in a situation of epi-

demic. The second one is that, despite 

the fact that the city did not take mas-

sive closures as other states did, Dr. 

Copeland was asking for more nurses 

and encouraged all women having 

some degree of formation in curing 

the sick to help in the health efforts. 

Later articles talking about the issue 

also showed the concern about the 

lack of nurses. So, although some kind 

of criticism can be detected on the sub-

jects addressed by these articles, .The 

New York Times reduced its role to a 

mainly neutral sender of the message.  

From that date onwards, news 

about measures changed its local fo-

cus to a national one. It also stopped fo-

cusing on restrictions and measures 

only and changed its point of view to 

a topic with major social interests. 

Some news about sport matches can-

cellations and probable measures 

taken by Dr. Blue, Surgeon General 

and the main responsible of nation-

wide acting against the disease, that 

many recent studies now label as neg-

ligent, are given during October 1918.  
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A special chapter that must be ad-

dressed in this category is how the 

pandemic affected the 1918 guberna-

torial elections. It is true that only ar-

ticles referring to the pandemic affec-

tations on the campaign and the elec-

tions have been analyzed, but they re-

veal how .The New York Times in-

formed about the issue and its position 

in the elections. The first news refer-

ring to this subject is a news announc-

ing the closure of theatres in New 

York City that were going to have 

campaign meetings. These affected 

both main candidates, the Democratic 

Al Smith, winner of the election and 

governor of New York for five man-

dates; and the Republican Charles S. 

Whitman, governor at the time. Later 

issues, however, informed only about 

the prohibition of Democratic meet-

ings in the Up-state cities and the re-

actions of both candidates. .The New 

York Times, similarly to its role during 

the application of the most restrictive 

measures, had a neutral view but 

showed some language that could in-

dicate some kind of leaning towards 

the Democratic candidature. For in-

stance, in most news referring to the 

issue, Whitman’s declarations were 

left to the end of the news or towns 

that kept meeting places opened but 

forbid the meetings were highlighted 

by the journal. In spite of that, as it is 

mentioned before, neutrality, gener-

ally, is kept in the paper.   

Finally, by the end of October and 

the beginning of November 1918, .The 

New York Times addresses the end of 

the restrictions before mentioned in 

two stories. Again, the journal opts for 

a fairly distanced and neutral ap-

proach to the issue and limits its role 

to the information of how restrictions 

are set to end. For example, in one of 

the news articles informing about this 

subject there is practically no own 

writing, but a complete statement by 

Dr. Copeland. However, it is interest-

ing to observe how one part of the 

news focused on the paper that a 

woman had during the pandemic. Sin-

gularly, .The New York Times dedicates 

some space to Miss Margaret Rothery, 

field secretary of The National League 

of Women Workers, that stopped its 

activity in the organization to help in 

nursery occupations during the pan-

demic. This may come as a result of 

the growing role women journalists 

were gaining at the time. 

 

 
Own elaboration of the above graph based 

on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-

chive.. 
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6.4. Science 

We have also subdivided all the arti-

cles of .The New York Times that pro-

cessed the Spanish Flu in a category of 

science where we have included the 

reports where the science is the main 

topic (mostly articles about the vac-

cine and its effects but also some sci-

entific opinion articles). 

Out of the total of 23 articles (since 

1918 to 1920) four of them were opin-

ion articles, the rest were purely in-

formative or with scientific state-

ments. One of the opinions article is 

about the origin of the virus (topic 

which was really treated by the media 

due to the belief that the enemy 

caused and created it) and the rest of 

the opinions reports are mainly about 

the measures, protocols and effective-

ness of gaze masks and other masks.  

As we can see in the following 

graphic, September and October 1918 

(the peak of the second wave) were 

the months with most science reports 

and when three out of the four opin-

ions articles were published. We can 

also see the little importance they 

gave to this section or this topic in the 

following years. Most of the last arti-

cles written are about the vaccines 

and its efficacy and also a study about 

the germ and the fast spread of it. 

 

 
Own elaboration of the above graph based 
on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-
chive. 

As we said in others headlines or 

categories the science section in the 

Times had not been created yet which 

we can clearly see due to the lack of 

scientific information not derived 

from other authorities or scientists; all 

the reports and articles use an exter-

nal study or person to fundament its 

explanation instead of creating their 

one explanation with a study done by 

.The New York Times (obviously in or-

der to do that, a scientific department 

is necessary in the newspaper). 

 

6.5. War and army camps 

During the time when the Spanish In-

fluenza was having a global impact, 

the First World War was also taking 

place. Knowing this we can say that 

during this period there was a signifi-

cant flow of people traveling from 

country to country without any con-

trol. This made the spread of the virus 

easier. At that time there weren’t the 

same facilities that we have now such 

as to inform ourselves through social 

networks or the internet. That is why 

.The New York Times was in charge of 
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informing the citizens of New York 

about the situation in the war camps, 

but not only about the war conflict, 

but also about the health crisis.  

In most of the analyzed articles of 

.The New York Times referring to the 

effects of influenza in the U.S. war 

camps, it can be observed how the 

data was periodically updated accord-

ing to the information that reaches 

the newspaper. 

On several occasions we have been 

able to observe that the updates on de-

velopments related to war issues were 

separated from the health updates of 

the troops. In spite of that, the new 

cases and deaths registered in the war 

camps were not usually mixed with 

those of the United States. During the 

different pieces, nothing different has 

been seen in terms of the treatment of 

the information. However, during the 

second wave, which began in October 

1918, we did find copies in which the 

information of the updates in war 

camps and the updates in the different 

states of the country were in the same 

article. Most of it reports new cases, 

new deaths, extraordinary measures 

that have been implemented and the 

arrival of medical equipment. An ex-

ample of this is the article of October 

17, 1918, when the second wave of in-

fluenza was at its peak. There was a 

complete report, in which the new 

cases in the last 24 hours in U.S. troops 

were reported, as well as the total 

count up to the same day of total cases. 

This was followed by data from the 

different states of the country. 

In conclusion, the fact that these 

two major events occurred at the 

same time, allowed .The New York 

Times to have much more information 

than usual. Journalistically speaking, 

it was a great media event. In this case 

we see a newspaper with a much 

more informative facet, rather than 

an interpretative one. There is no in-

terpretation of the information, be-

sides the interpretation of the experts 

who were also mentioned and at-

tributed speeches in .The New York 

Times articles. 

 

Own elaboration of the above graph based 

on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-

chive. 

 

6.6. Other countries 

An interesting fact about .The New 

York Times is that, unlike other news-

papers at the time, it published a great 

many articles reporting on the evolu-

tion or situation of the pandemic in 

other countries. This was in addition 

to the already abundant information 

it published about the United States 
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and more specifically about the capital 

of the newspaper's headquarters, New 

York. It is in this respect that .The New 

York Times can be considered an im-

portant newspaper both then and 

now because of its ubiquitous global 

impact and relevance.   

Notable countries mentioned in the 

pages of the paper include Switzer-

land, Canada, Jamaica, Guatemala, 

Alaska, Africa, Argentina, Brazil, It-

aly, and, evidently the country from 

which the disease was believed to 

have come by its name, Spain. 

 

Own elaboration of the above graph based 
on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-
chive. 

 

 

6.6. Well-known people 

During the analysis of the articles re-

lated to the Spanish Influenza we 

have seen dozens of obituaries. How-

ever, the uniqueness is not found 

here, but in that we have noticed how 

.The New York Times dedicated small 

sections to highlight the deaths and 

contagions of the most well-known 

people. Often this information arrived 

to the newspaper exclusively and 

when this happened it was identified 

as such. An example of this is the small 

section in the article of July 19, 1918 

where the condition of the Kaiser, ill 

with Influenza, was updated. Under 

the headline it is mentioned: ''special 

cable to .The New York Times''. 

The special reports were given 

when known people died or were in-

fected such as relatives of well-known 

people, politicians, sportsmen, etc. 

One of the most outstanding is King 

Alfonso XIII of Spain, who suffered 

from Spanish influenza and finally 

got over it. In .The New York Times, his 

condition was updated with small sec-

tions inside the newspaper with sim-

ple headlines like ''King Alfonso is no 

better'' or ''King Alfonso is better''. 

As we have said on several occa-

sions, the second wave of Spanish in-

fluenza began in October 1918. This 

fact was reflected in the increase of ar-

ticles related to infected known peo-

ple or their deaths. In this month there 

were 19 articles dedicated to people 

known to be suffering from the dis-

ease compared to the two of them in 

July. 

Besides the small articles, there 

were also some long ones in which we 

have noticed that there were too 

many specifications compared to to-

day's journalism. In the article of Octo-

ber 31, 1918, Paul Keith's death was re-

ported. This piece mentioned his pro-

fession, the time of his death, and most 

surprisingly the exact address of the 
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place of his death. A fact that nowa-

days would seem to us a violation of 

the privacy of the deceased and his 

relatives. 

Following that, we can find a biog-

raphy where information considered 

relevant to his life was explained. 

 

 
Own elaboration of the above graph based 
on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-
chive. 

 

 

7. CONCLUSIONS, LIMITATIONS AND 

FURTHER RESEARCH 

As we have been able to observe 

throughout this study on the articles 

published by .The New York Times at 

the beginning of the 20th century, we 

can affirm that it dealt with the Span-

ish Flu in each and every one of its as-

pects, focusing mainly on the city of 

New York, without ever failing to re-

port on other countries, states and cit-

ies.  

In a context of World War, it is evi-

dent and logical that the Spanish Flu 

was treated by most newspapers as a 

background news despite having af-

fected a very significant number of 

people (Dudding, 2021); during the 

three years we have analyzed only 

254 articles were published in relation 

to the pandemic.  

The newspaper dealt in a very 

transversal way with the Spanish Flu 

and not in an intensive way as we 

could observe nowadays. As an exam-

ple, although the front page was lim-

ited to the most important news of the 

day, practically none of the articles 

analyzed during our study were 

found there. 

The Times' focus was also primarily 

on the spread of the virus in New 

York City. This is evidenced by the 

fact that, although both social and 

health conditions caused by the pan-

demic were harsher in other US cities, 

such as Boston or Philadelphia, the 

newspaper limited itself to reporting 

briefly on the situations in these loca-

tions while still publishing news 

about the pandemic in their city, even 

if these were less relevant. In other 

words, the newspaper could prioritize 

a discussion between health officials 

in New York Harbor over a total clo-

sure of schools and meeting places in 

cities in other states. 

Still at the local level, the newspa-

per did not take a position on the 

measures implemented to prevent the 

spread of the virus. The same cannot 

be said about the articles that referred 

to the state of the pandemic in the war 

camps. In these journalistic pieces the 

ideological bias was more noticeable, 
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this could be due, among other things, 

to the legal conditions imposed at the 

time, such as the Espionage Act or the 

Sedition Act, which allowed greater 

control of information by Washing-

ton to avoid leaks or news that could 

benefit the enemy. This bias is visible, 

for example, in how the Times called 

Germany "enemy" and blamed them 

for the arrival of the flu in the United 

States, among other things. Another 

of the characteristics that we had ad-

vanced, was the transversal treat-

ment that .The New York Times made 

of the pandemic. This means that the 

newspaper covered the different ef-

fects of a health crisis of this dimen-

sion. That is why the seven categories 

of analysis that we have established 

for the work are distributed in a fairly 

balanced way. 

 

Own elaboration of the above graph based 
on the data collected from the articles ana-

lyzed in .The New York Times newspaper ar-
chive. 

 

Despite the results obtained in this 

study, we have had some limitations. 

In this work we have resorted to the 

original articles of .The New York 

Times as primary sources. Since we did 

not live in the country of origin of the 

newspaper, we did not have the possi-

bility of contacting any of the news-

paper's own journalists in order to be 

able to investigate the subject further. 

In addition, we encountered a signifi-

cant time gap, as the Spanish Flu pan-

demic happened a century ago, which 

makes it even more difficult to obtain 

primary sources. 

With this background work, we be-

lieve that it will be easier for future re-

search or studies to compare with 

other pandemics, especially with the 

current one, the Covid-19 pandemic, 

which has violently shaken the world 

of information and communication in 

general. 
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Resumen 

 
Aquest treball es basa en l’estudi de dos diaris en concret, La Vanguardia i l’ABC, 

en un període de temps determinat, l’any 1918 principalment, en el qual va 

començar la grip espanyola que duraria fins l’any 1920. S’ha explicat la grip 

espanyola i el seu origen, com es gestionava la pandèmia en la resta de països 

afectats, i més concretament, com era tractada i vista dins el marc espanyol.  

Per altra banda s’ha fet una recerca més acurada dels dos diaris, l’ABC i La 

Vanguardia, per fer una breu introducció de cada un i mostrar diversos números 

que parlin de la grip espanyola del 1918, paral·lelament amb una anàlisi de cada 

sèrie. Seguidament s’ha dut a terme una comparativa entre els dos mitjans i unes 

conclusions finals de treball.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball es basa en l’estudi de 

dos diaris en concret, .La Vanguardia i 

l’ABC, en un període de temps deter-

minat, l’any 1918 principalment, en el 

qual va començar la grip espanyola 

que duraria fins l’any 1920. S’ha expli-

cat la grip espanyola i el seu origen, 

com es gestionava la pandèmia en la 

resta de països afectats, i més concre-

tament, com era tractada i vista dins el 

marc espanyol.  

Per altra banda s’ha fet una recerca 

més acurada dels dos diaris, l’ABC i .La 

Vanguardia, per fer una breu intro-

ducció de cada un i mostrar diversos 

números que parlin de la grip espan-

yola del 1918, paral·lelament amb una 

anàlisi de cada sèrie. Seguidament s’ha 

dut a terme una comparativa entre els 

dos mitjans i unes conclusions finals 

de treball. 

El motiu de tria és que, entre d’al-

tres, aquest treball engloba molts àm-

bits que ens criden l’atenció: el perio-

disme, la història, la censura i un fet 

històric important com el de la grip es-

panyola, que com és evident, va com-

portar diverses conseqüències per la 

societat espanyola i totes les altres que 

s’hi trobessin afectades. 

Durant la realització d’aquest tre-

ball s’ha pres com a objectiu dur a 

terme una tasca que ens aporti nous 

coneixements, de manera cooperati-

vista i conjunta, utilitzant diverses 

fonts per adquirir informació diversa i 

analitzar números de diaris antics i 

fer-ne una anàlisi inicial i de manera 

global posteriorment, tenint en com-

pte el format, la ideologia, i la manera 

de tractar la pandèmia en els dos diaris 

en qüestió. 

En un primer moment la intenció 

era comparar números dels diaris en-

tre 1918 i 1920, tot el temps que va du-

rar la pandèmia de la grip espanyola. 

Però trobar informació similar durant 

1919 i 1920 ens ha sigut molt compli-

cat, ja que la pandèmia ja havia passat 

la fase crítica i no es trobava a l’agenda 

informativa, per tant ens hem centrat 

en 1918, que compren la primera i se-

gona onada de la grip a Espanya. 

 

2. LA GRIP ESPANYOLA, INFLUENZA 

H1N1 

 

2.1. Origen de la Grip Espanyola 

La grip espanyola (1918-1920), és cone-

guda com la pandèmia més devasta-

dora de la història, no tant pels seus 

símptomes i efectes, sinó perquè va 

afectar a tothom sense distincions: 

nens, adults, joves, ancians i fins i tot 

animals. El total de morts va ser d’en-

tre 20 i 40 milions de persones, i es cal-

cula que va infectar un terç de la po-

blació mundial. 

Els seus orígens van esdevenir el 4 

de març de 1918 als Estats Units, tot i 

que a Espanya, de la mateixa manera 

que a Itàlia, França i Alemanya, no va 

arribar fins a l'abril/maig d'aquell ma-
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teix any, a causa de l'expansió dels sol-

dats americans durant la Primera 

Guerra Mundial. Existeixen tres 

hipòtesis sobre l'origen de la 

pandèmia, assenyalant entre els 

països de procedència a la Xina, els Es-

tats Units i algunes zones d’Europa. 

Xina va ser un dels països menys 

afectats per la grip espanyola, un fet 

que va despertar les sospites que la re-

gió estigués més immunitzada a causa 

d'un previ contacte amb el virus. Al-

tres teories argumenten que l'onada 

de 96 mil xinesos que van anar a tre-

ballar darrere les línies franceses i 

britàniques, va ser la causa de l'expan-

sió de la pandèmia. 

La teoria més ferma fins al moment 

és que el primer cas de grip espanyola 

va sorgir a Kansas, als Estats Units el 

1918. Algun dels investigadors més 

destacats que ho afirmen són Alfred 

W. Crosby o John M. Barry.  

Finalment, existeix la possibilitat 

que la pandèmia s'originés als campa-

ments de tropes franceses a Étaples, ja 

que el 1916 els soldats d'aquestes caser-

nes van patir una malaltia molt conta-

giosa i amb alt risc de mortalitat amb 

símptomes molt semblants als de la 

grip espanyola. En conclusió diversos 

estudis posen en evidència la possibili-

tat que el virus circules pels exèrcits 

europeus molt abans que la grip ha-

gués arribat als Estats Units l'any 1918. 

 

2.2. Context històric global: 

La grip espanyola va ser possiblement 

l'esdeveniment més mortífer en la 

història de la humanitat, segons Samir 

Kabbabe. S'estima que la pandèmia va 

afectar la tercera part de la població 

mundial i va causar la mort de no 

menys del 2,5% dels habitants del pla-

neta, un total gairebé 100 milions de 

persones entre els anys 1918 i 1920. 

(Kabbabe, 2019:59). 

El 1918, el darrer any de la I Guerra 

Mundial, va ser l'únic any del segle 

passat en què va decréixer la població 

del planeta, no per la causa de la gue-

rra, que ja en sí va ser molt devasta-

dora, sinó per la pandèmia de la in-

fluenza, més coneguda aquí com a la 

grip espanyola. La pandèmia encara 

que va afectar de manera global, els 

efectes no varen ser els mateixos en 

tots els països. Els països pobres varen 

patir amb molta més intensitat que els 

països desenvolupats, a causa de les 

condicions de pobresa, desnutrició, 

com així també l'absència de mesures 

sanitàries efectives, factors causants 

de la mortalitat. Per exemple, en el cas 
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de Ciskei1, que va morir el 9,9% de la 

població, o en el cas de Gujarat, Índia 

amb un 6,1% i en el Meixad, Iran, amb 

un 5% de la població. Tot i això no exis-

teixen dates exactes dels casos de mor-

talitat en tot món, ja que la notificació 

i el registre de casos no era una 

pràctica establerta en molts països, fet 

que va provocar que les dates estadís-

tiques fossin més difícils d'obtenir. 

(Kabbabe,2019:59-61). 

La situació de la pandèmia amb re-

lació als metges era que tant els metges 

i les autoritats sanitàries debatien, 

qüestionaven, improvisaven i imposa-

ven mesures de contenció i prevenció, 

que no sempre eren exitoses, en un 

context on l'alfabetització, la fam i la 

guerra prevalien. Fins i tot ens trobem 

en un context en què hi havia gent 

que creien que la pandèmia era un càs-

tig diví. Amb relació als medicaments, 

la indústria farmacèutica recent co-

mençava i és molt probable que un pe-

tit percentatge es morís a causa de la 

intoxicació per l'aspirina, ja que ales-

hores se sabia que l'aspirina era ex-

cel·lent per baixar la febre i desaparèi-

xer els dolors, però el que no se sabia és 

que la dosis màxima era de 4 grams, 

                                                           
1 Va ser una de les deu regions autònomes del 

territori Sud-africà  fins a obtenir la inde-

pendència l’any 1982. 

quan en l'època receptaven entre 8 i 32 

grams al dia. Actualment, gràcies a 

l'avenç de la medicina consta que per 

amunt dels 8 grams l'aspirina pot pro-

vocar hiperventilació i per sobre dels 

trenta genera edema pulmonar2 (Kab-

babe,2019:62). 

William Carlos Williams, era un 

metge i poeta que va viure la grip es-

panyola, i en la seva autobiografia va 

descriure la seva vivència: "llavors ens 

va colpejar la grip. Els metges fèiem 

fins i tot seixanta visites al dia. Molts 

de nosaltres, perdíem el coneixement, 

un dels més joves va morir, altres es 

van contagiar i no teníem res que fos 

eficaç per controlar aquell potent varí 

que s'estava propagant pel món”. (Wi-

lliams,1951:159-160). 

En relació amb el nom i el context 

global de la grip espanyola, es deno-

mina amb aquests termes a causa del 

context històric de la Guerra: els 

països que estaven involucrats en la 

guerra no parlaven sobre la grip, era 

un tema censurat, com passava en 

França, el Regne Unit, el Regne d'Itàlia, 

els Estats Units i l'imperi rus. Segons 

l'acadèmic Samir Kabbabe, la premsa 

no difonia informació possiblement 

2 Inflor deguda a infiltracions seroses en el tei-

xit cel·lular, segons el Diec2. 
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per no desmoralitzar les tropes, però 

un nom s'havia de posar a la pandèmia 

i els metges francesos l'anomenaven 

com a la “maladies onze”, que significa 

malaltia onze, els alemanys en canvi la 

coneixien com a “blitzkatarr”, que sig-

nifica refredat llampec (Kab-

babe,2019:62). És a dir, una de les con-

seqüències de la grip va ser l'auge de la 

xenofòbia i de les conductes classistes. 

Per exemple, Estats Units acusava la 

Xina com la causant de la pandèmia, a 

Espanya varen tancar la frontera amb 

els portuguesos acusant-los com a res-

ponsables i viceversa. D'altra banda, 

tenim a Polònia acusant els russos, a 

Nova York acusaven els immigrants 

italians que vivien a la ciutat. (Kab-

babe,2019:62). 

A Espanya, dues terceres parts d'es-

panyols es varen infectar en tan sols 

tres dies. En la seva relació amb la gue-

rra, Espanya es va declarar com a país 

neutral enfront de la conflagració, 

sense censura de premsa. Per tant, els 

titulars de la premsa apuntaven a 

l'epidèmia i no a la guerra. Els espan-

yols sospitaven que la grip provenien 

d'algun altre país, però no sabien res 

sobre els estralls de la grip en els Estats 

Units i a França. A Espanya, més de 8 

milions d'habitants es varen infectar, 

fins i tot el Rei Alfons XIII, el president 

del govern i diversos ministres. Com 

Espanya parlava obertament sobre la 

situació de la pandèmia, la població 

francesa, britànica i estatunidenca, en 

rebre notícies des d'Espanya i de la 

grip del rei, la van començar a denomi-

nar “la grip espanyola”. En canvi els 

polonesos la coneixien com la pesta 

bolxevica, pels brasilers era la grip ale-

manya i pels senegalesos era la grip 

brasilera. Un cop es va firmar l'armis-

tici entre Alemanya i els països aliats 

l'11 de novembre de 1918 la grip ja ha-

via assolit uns 19 milions de morts en-

tre els soldats i civils. En l'armistici va-

ren anomenar grip espanyola a la 

pandèmia global, malgrat les protestes 

dels espanyols.(Kabbabe,2019:61). 

 

2.3. La grip a Espanya 

La grip era endèmica entre la població 

espanyola; cada tardor i hivern era 

responsable d’un bon nombre de 

morts, tot i que altres virus i malalties 

eren molt més temudes i mortals. 

Afectava durant dos o tres dies, a no 

ser que hi hagueren complicacions a 

l’aparell respiratori, i els seus símpto-

mes eren similars als de la grip actual. 

Durant el primer decenni del segle 

XX, se la descriu com:  

 

La irrupción del mal es muy rápida. El 

individuo atacado siente estropea-

miento general, dolor de cabeza, algún 

escalofrío y una astenia que le hace pe-

noso dedicarse a sus ocupaciones habi-

tuales. Inmediatamente hay una ele-

vación de temperatura que llega a 40 

grados en algunos casos, acompañado 

de … amodorramiento, cefalalgia, deli-

rio, etc. En otros casos la dolencia se 
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presenta con catarro nasal, lagrimeo, 

molestia de luz, etc.” (Heraldo de Ma-

drid, 23.05-1). 

 

Però el maig de 1918, Madrid es va 

veure afectat per una epidèmia de grip 

molt més agressiva; a més, va arribar 

en una època poc habitual i va ser ex-

plosiva.  

La Acción va publicar:  

En todas partes continúan las bajas, y 

puede decirse que este es el tema casi 

único de las conversaciones… cuando 

se deja de hablar de las subsistencias, 

naturalmente. En Apolo pasan de 

veinte los músicos enfermos, y la com-

pañía está en cuadro. En la Zarzuela 

también hay varios músicos enfermos 

y la mitad de la rondalla que tocaba 

‘Soldado de Nápoles’… En algunos regi-

mientos las bajas han pasado de 200” 

(22.05-3).  

 

Els serveis com Correus van reduir-se, 

per evitar les aglomeracions i també 

per falta de personal, que estava con-

tagiat. Els metges i les autoritats asse-

guraven que es tractava d’una epi-

dèmia de grip “benigna” i que duraria 

pocs dies. La grip va atribuir-se en pri-

mer lloc als gasos emmetzinats que es 

llançaven a l’altre costat de la fron-

tera, a França, en plena Primera Gue-

rra Mundial.  

Com fins aleshores la grip havia es-

tat una malaltia benigna, a part de 

complicacions respiratòries que es po-

guessin donar, la població espanyola 

se la prenia com una broma. L’epi-

dèmia va ser rebatejada com a “Sol-

dado de Nápoles”, una Zarzuela de Se-

rrano. Es deia que la grip era tan con-

tagiosa com la cançó.  

Espanya era un país neutral a la 

guerra: les notícies sobre l’epidèmia 

van difondre’s ràpidament per Eu-

ropa, mentre que els altres països no 

van reconèixer la contagiositat de la 

grip fins més tard. Van relacionar 

l’epidèmia amb Espanya, que havia es-

tat el primer país en difondre’n notí-

cies. 

Aquesta va ser la primera onada de 

la grip, que generalment va qualificar-

se com a “benigna”; tan sols hi havia 

mortalitat en casos de complicació. 

La segona onada s’iniciaria el se-

tembre de 1918, estenent-se fins al 

desembre del mateix any. L'inici 

d’aquesta segona fase va coincidir amb 

grans aglomeracions per festes popu-

lars a localitats espanyoles: aquestes 

reunions van aconseguir estendre el 

brot de grip ràpidament.  

La primera notícia als diaris madri-

lenys tractava la difícil situació que es 

vivia a la localitat de Lorca, Múrcia, on 

els hospitals i metges eren desbordats: 

hi havia un metge per cada 200 afec-

tats per grip. Progressivament es van 

enregistrar altes dades de contagi a to-

tes les províncies espanyoles, acom-

panyades d’una nova alta mortalitat. 

La falta de metges continuava crei-

xent, ja que molts també morien degut 

a la pandèmia. L’alta mortalitat va 
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traslladar-se també a les casernes mi-

litars, on la grip s’estenia amb més fa-

cilitat per les condicions higièniques 

d’aquests establiments. 

Els mesos d’octubre i novembre van 

ser els més crítics, causant un número 

molt elevat de morts. La mortalitat de 

la grip es trobava entre el 2 i el 10%, 

però en ser tan contagiosa i estar-se 

expandint tan ràpidament, el total de 

morts a Espanya era molt alt. De les 

260.000 morts enregistrades durant 

les tres onades de la pandèmia, la mei-

tat van ser durant aquest mes d’octu-

bre fatídic. 

Al novembre els casos van co-

mençar a disminuir i es va expandir 

una sensació de calma generalitzada 

durant les festes de Nadal. A la premsa 

es publicava:  

 

Es tan señalado el descenso que marca 

la gripe, que realmente se puede afir-

mar que el carácter epidémico de esta 

enfermedad ha desaparecido comple-

tamente, al menos en lo referente al 

conjunto de capitales. No hay más que 

observar la cifra de fallecidos por esta 

causa, que en octubre se elevó a 7.980, 

bajando a 2.541 en noviembre, sólo es 

de 632 en diciembre; es decir, menos 

que en el mes de septiembre” (El País, 

12.02-1). 

 

De la tercera onada de la grip hi ha 

poca informació periodística, tot i el 

gran nombre de morts que va suposar. 

Es podria dir que va començar els pri-

mers dies del març de 1919, tot i que 

mai no s’ha definit una data exacta. La 

incidència més gran d’aquesta tercera 

onada va ser al centre del país, Extre-

madura i Andalusia. Aquesta tercera 

onada va ser menys explosiva, ja que 

moltes persones eren ja immunes a la 

grip; això sí, els experts afirmen que va 

ser tan mortífera com la segona, amb 

la defunció d’un 1,4% de la població es-

panyola. 

 

2.4. La Sanitat després de la grip es-

panyola 

La grip espanyola coincideix en un 

període en què la medicina encara 

s’estava desenvolupant i que per tant 

no tenia els recursos necessaris per 

afrontar una pandèmia. Per altra 

banda, la pandèmia va servir per a 

conscienciar la necessitat d'una Sani-

tat Universal i a més a més la creació 

de ministres de salut arreu del món. 

Un exemple és l'Organització Paname-

ricana de la Salut (OPS), creada al 2 de 

desembre de 1907) a Washington com 

a emergència sanitària després de la 

febre groga, una pandèmia que va 

afectar sobretot a Argentina, Brasil, 

Paraguai i Uruguai, sobretot perquè 

en el segle XIX, va ser un període de 

molts intercanvis de comerços i això 

va provocar que l'epidèmia s'esten-

gués amb molta més velocitat, afec-

tant entre d'altres a gran part d'Amè-

rica llatina. Així doncs, la necessitat de 
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combatre aquesta epidèmia, i seguida-

ment amb la grip espanyola, això úl-

tim va fer que finalment es creés 

aquesta organització. Avui en dia 

aquesta Organització se centra en 

l'emergència de la covid-19 en les re-

gions d’Amèrica Llatina. 

Aquest ministeri de salut avui en 

dia encara hi segueix treballant amb 

l'objectiu de brindar i combatre les 

malalties transmissibles. També a in-

tentar donar resposta i acció davant de 

situacions de gran emergència, per tal 

de poder garantir els drets de la salut 

pública en l'individu. En la seva fun-

dació varen participar 10 països i ac-

tualment, representen a 51 països, com 

per exemple Mèxic, Bolívia, Brasil, 

etc., promovent amb el seu treball va-

lors d'equitat, excel·lència, solidaritat, 

respecte i integritat. 

Al llarg de la seva trajectòria, un to-

tal de 110 anys, des de la seva fundació 

han aconseguit pal·liar amb grans 

emergències sanitàries, com ara l'erra-

dicació de la verola, importants reduc-

cions de la mortalitat infantil, una mi-

llora cobertura de salut per a les pobla-

cions que hi predomina la pobresa, 

com també una millora significativa 

de l'accés d'aigua. 

En l'any 1919 es va crear a Viena, 

gràcies al suport de la Creu Roja una 

oficina internacional, que tenia també 

el mateix objectiu: combatre les epi-

dèmies. En Aquesta institució, fins i 

tot es van arribar a plantejar que s'ha-

vien de posar en quarantena tots els 

jueus llibertats dels camps de concen-

tració nazis. Un any més tard, la Socie-

tat de les Nacions va crear aleshores 

també una organització sanitària, però 

es va acabar dissolvent per l'esclat de 

la Segona Guerra Mundial l'any 1939. 

Pocs anys més tard, en el 1945 es va 

crear l'Organització de les Nacions 

Unides (ONU) i a  partir d'ella, es va 

crear l'Organització Mundial de la Sa-

lut (OMS) com a institució indepen-

dentista oferint un dret totalment 

igualitari de la salut sense cap diferèn-

cia racial, religiós, social-econòmic i 

política. (Kabbabe, 2019:65). 

A mesura que la ciència avançava 

l'any 1933 va ser identificat, gràcies 

també a la invenció del telescopi elec-

trònic en el mateix any. No obstant 

això, no va ser fins a l'any 2005 que es 

va obtenir la seqüència sencera de 

l'ARN del virus. És a dir, 85 anys des-

prés no va ser quan la ciència va obte-

nir la informació completa sobre 

aquest virus mortal. 

L’acadèmic Samir Kabbabe en el seu 

article sobre la grip espanyola, publi-

cada el 2019 va arribar a la conclusió 

que “grip segueix sent misteriosa en 

molts aspectes, i sabem que en qualse-

vol moment pot sorgir una nova 

pandèmia” i que “necessitem una vi-

gilància continuada, el desenvolupa-

ment d’una nova vacuna cada any, op-

timitzar el percentatge de vacunats i 

continuar investigant sobre la natura-

lesa i comportament del virus” (Kab-

babe, 2019:65). En definitiva, la seva 
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predicció en l’any 2019 no ha tardat 

gaire més que un any en convertir-se 

en realitat amb l’emergència sanitària 

de la covid-19. 

En certa manera, la grip espanyola i 

la covid-19 tenen molts aspectes en 

comú: en ambdues pandèmies no se 

sabia exactament el què passava, la sa-

nitat en el segle XIX no estava gaire 

avançada en el primer món, i actual-

ment encara que respecta abans la 

ciència ha millorat moltíssim, el go-

vern i sobretot la sanitat no estaven 

preparats per afrontar de nou una 

pandèmia d'aquesta magnitud: en els 

inicis sense una vestimenta capaç de 

protegir els virus als sanitaris, sense 

saber informació sobre com actuar en-

vers la nova malaltia, com era la seva 

propagació i sense una vacuna. Amb 

relació a les morts, les dues pandèmies 

han provocat a milers de morts arreu 

del món, afectant òbviament amb més 

magnitud a països del tercer món com 

Etiòpia i Angola. I encara que en 

aquests moments s'hagi produït i pla-

nificat un pla de vacunació, la vacuna 

no arribarà als països més desafavorits 

de la mateixa magnituds que per exe-

mple els països europeus. 

 

 

3. ABC 

3.1. Breu introducció 

L’any 1891, Torcuato Luca de Tena y 

Álvarez-Ossorio va començar a publi-

car una revista setmanal anomenada 

Blanco y Negro: petita i amb bones 

il·lustracions va ser un èxit, i donaria 

pas a la fundació d’un periòdic “diario 

de nuevo cuño: informativo, literario 

y, sobre todo, gráfico” (Olmos, 2002, p. 

44) 

ABC és un diari espanyol conserva-

dor i monàrquic imprès a Madrid des 

de l’1 de gener de l'any 1903, fundat 

per Torcuato Luca de Tena i Álvarez-

Ossorio. En els seus orígens era un set-

manari tot i que el juny de 1903 es pu-

blicava ja bisetmanalment. L’any 1904 

va tornar a publicar-se únicament una 

vegada per setmana; definitivament, a 

partir de l’1 de juny de 1905, es publi-

cava diàriament.  

 

3.2 ABC i el periodisme del moment 

El segle XIX és considerat el segle d’or 

de la premsa escrita, Espanya no és 

una excepció, especialment durant 

l’últim terç de segle. La diferència amb 

altres països europeus, és que Espanya 

va passar per períodes brillants de lli-

bertat de premsa i èpoques fosques de 

censura, a més, era un país general-

ment endarrerit. No podem parlar de 

Premsa Industrial a Espanya fins a 

mitjans del segle XIX, amb el naixe-

ment de La Correspondencia de España. 

La Restauració va provocar un pe-

ríode de llibertat política i d’expressió, 

especialment amb l’aprovació de la 

Ley española de la Policia de Imprenta, 

l’any 1883. 

Durant el segle XX Espanya no par-

ticipa, per sort o desgracia, en els dos 

esdeveniments del segle: La Primera i 
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Segona Guerra Mundial. Es viuen in-

tensament a la premsa escrita, però 

sempre a destemps.  

Per la premsa, el sistema essencial-

ment liberal del primer terç del segle 

suposa restriccions, no solament du-

rant la dictadura sinó també abans; 

per exemple, l’any 1906 s’aprova Ley 

de Jurisdicciones, que sotmet als tribu-

nals militars delictes contra la pàtria i 

l’exèrcit, i per tant, redueix la llibertat 

de premsa.  

Conviuen dos tipus de premsa; la 

d’informació, basada en empreses de 

finançament; i la política, no de partit 

sinó d’homes sense viabilitat 

econòmica. La professió del periodista 

s’havia desenvolupat: entre 1895-1899 

s'havia intentat crear sindicats de pe-

riodistes, i l’any 1895 Miguel Moya 

crearia a Madrid la Asociación de 

Prensa”. El 1919 es constitueix el Sindi-

cato Español de periodistas, adherit a la 

UGT. 

El nombre de diaris espanyols va 

anar augmentant des de co-

mençaments de segle fins arribar a 

2.289 l’any 1920: generalment ocupa-

ven unes vuit pàgines, amb creixent 

presència de publicitat. 

Segons Fernández Almagro, l’ABC 

va omplir un forat al panorama perio-

dístic espanyol: “Hacía falta, evidente-

mente, un periódico que satisficiese a 

extensos sectores de la opinión pú-

blica, anhelosa en gran parte de un 

sentido nacional de la vida pública y al 

mismo tiempo de un diario que impor-

tase los avances técnicos de la prensa 

europea” (1955, 1 de junio, citado en 

Iglesias, 1980: 6).  

Luca de Tena va esforçar-se a dife-

renciar el seu diari dels que s’editaven 

a l’època excedint-se en la informació 

gràfica, i proposant una mida més re-

duïda (19,4 per 29,5), en contrast amb 

el típic format llençol: “uno de los cua-

tro periódicos que llevaron la delan-

tera y abanderaron la a todas luces ne-

cesaria renovación de la prensa du-

rante el primer tercio del siglo XX en 

España”, (Barrera, 2007. Historia del 

Periodismo Universal: 242). 

L’ABC aspirava a ser un diari inde-

pendent, com es menciona a la pri-

mera publicació:  “a ser el abecé de lo 

que considera que, ampliado y perfec-

cionado por otros, pueda constituir la 

prensa del porvenir” (1903, 1 de enero). 

Sent autònom no pretenia, però, ser 

apolític, doncs des del primer moment 

es posà de manifest la característica 

orientació monàrquica del diari, i els 

seus principis eren  “la defensa de la 

monarquía, de un liberalismo conser-

vador, del orden social y de los princi-

pios cristianos sin ser confesional” (Ba-

rrera, 2007: 245). 

La vocació comercial del diari es 

deixava veure a les primeres pàgines, 

sempre plenes d’anuncis, i es dirigia 

principalment a l’aristocràcia, gran 

burgesia i església. 
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Torcuato de Luna fundà l’any 1909 

l’empresa Prensa Española, per assu-

mir l’edició i publicació d’ABC i altres 

propostes periodístiques de l’empre-

sari. 

L’etapa fundacional de l’ABC va 

coincidir amb períodes històrics relle-

vants, com la Primera Guerra Mundial 

(1914), durant la qual el diari va quali-

ficar-se com a neutral, tot i que 

historiadors com Victor Olmos el con-

sideren “germanófil”; “lo que hay que 

reconocer es que Luca de Tena se preo-

cupó por abrir las páginas de su diario 

a redactores, corresponsales y comen-

taristas tanto germanófilos como alia-

dófilos” (Olmos, 2002: 121).  

 

3.3. Anàlisi números de l’ABC 

 

3.3.1. Primera referència a la grip es-

panyola, (ABC MADRID 22-05-1918 

página 16): el 22 de maig de 1918 apar 

eix a l’ABC una primera menció de la 

grip espanyola, a la pàgina número 16 

de l’edició madrilenya del diari.  

La secció anomenada “Notas Rapidas, 

Madrid al dia”, sembla que tracta els 

successos més importants a Madrid 

del 22 de maig de 1918. El primer que 

es destaca és com la grip afecta a tot-

hom, molt estrany és no tenir cap con-

tacte que l’estigui patint; asils, quar-

tels, cases de veïns… la grip és a tots 
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llocs. També es menciona, per exem-

ple, la calor que fa a Madrid, o com la 

loteria no va tocar a ningú a la capital 

aquell dia. Al final de les mencionades 

“Notas Rápidas”, es fa una última men-

ció a l’epidèmia: “Y nada más; que la 

gripe nos sea leve por los siglos de los 

siglos.” (Aemecé, Ángel María Castell). 

Per tant, deduïm que durant els dies 

inicials de l’epidèmia no era conside-

rada greu, si bé s’estenia ràpidament, 

la seva afectació era lleu i no es volia 

alarmar a la població amb massa infor-

mació. 
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3.3.2. “La epidemia reinante”: (ABC 

MADRID 04-06-1918 página 15): 

Tot i la recança del Govern a publicar 

notícies sobre l’epidèmia, l’ABC publi-

cava el 4 de juny de 1918 com “l’epi-

dèmia regnant” era cada vegada més 

contagiosa, i en alguns casos la morta-

litat augmentava a l’haver complicaci-

ons amb malalties pulmonars i cardía-

ques. A més, en aquest número de 

l’ABC alguns metges especulen i pràc-

ticament afirmen que l’epidèmia es 

tracta d’una grip, ja que hi havia hagut 

dubtes sobre l’arrel de la patologia. 

El Doctor Hernández Briz reco-

mana l’ús de banys i sals d’aspirina i 

quinina, especialment als adults. 

Veiem per tant que tot i les recomana-

cions del doctor pels malalts, encara 

no s’imposa cap mesura, només es do-

nen consells. 

L’epidèmia s’estima com benigna, ja 

que durant la primera onada la morta-

litat no va ser elevada, tot i que es re-

comana extremar la higiene i les pre-

caucions. 

El doctor Pittaluga, explica el cua-

dre de símptomes que acostuma a pre-

sentar la grip; “cefalea, congestiones 

locales (en tráquea, conjuntiva, intes-

tinos…); luego sudación, oscilaciones 

térmicas, y, como final, laxitud y dolo-

res articulares. 

Podem veure que, tot i l’augment de 

casos i la preocupació general “ha de-

jado de tomarla ya a pitorreo”, però el 

govern i els metges no consideren greu 

la situació espanyola. 

 

3.3.3. “Debe decirse la verdad”: (ABC 

MADRID 13-10-1918 página 10): La 

pàgina sencera està dedicada a la “Sa-

lud Pública”, i per tant, en plena se-

gona onada esperem que la majoria de 

notícies tractin sobre la grip. 

Tot i que el titular d’aquesta notícia 

diu que l’epidèmia decreix, l’ABC cri-

tica, sota el títol de “Debe decirse la 

verdad”, que el govern intenti ocultar 

o suavitzar les notícies relacionades 

amb l’epidèmia: “El gobierno se mues-

tra partidario de atenuar, y aun ocul-

tar, las noticias que se relacionan con 

la epidemia reinante”.  “La verdad es 

que España sufre el azote de una in-

tensa epidèmia que posee un asom-

broso poder difusivo”. Per tant l’ABC 
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té un paper revelador davant la ciu-

tadania, dona dades sobre la situació 

real que el govern tracta d’amagar, 

creuen “prestar un servicio al país” i 

fer més responsable i conscient a la so-

cietat espanyola, perquè segueixin les 

mesures higièniques recomanades.   

Es parla ja de “deberes higiénicos”, 

per tant suposem que el Govern ja ha-

via imposat obligacions, i no simple-

ment recomanacions, per fer front a la 

pandèmia. Veiem que l’ABC utilitza 

un to crític per parlar de les autoritats, 

fet que es podria deure al fet que el go-

vern estava dirigit per Manuel García 

Prieto, del Partit Liberal (l’ABC era un 

diari de tarannà conservador). 

Seguidament es comenta “Un caso 

inaudito de incuria y de abandono”, 

parlant de la situació de Barcelona, ca-

pital catalana. Culpen l’Ajuntament 

d’haver deixat abandonada la capital 

front la pandèmia, dient que és injus-

tificable: “Barcelona, por lo que es y  lo 

que significa, por el legítimo orgullo 

que sus hijos tienen de que sea en to-

dos los órdenes de la vida la primera 

Ciudad de España, debía haber exigido 

a su Ayuntamiento un mayor cui-

dado”. ABC continua la crítica 

apel·lant als impossibles ajuntaments 

barcelonins, que sota una aparença de 

gran capital europeïtzada, estan molt 

mal gestionats. “En Barcelona queda 

por resolver el factor más importante 

en las poblaciones modernas, el agua”, 

sense aigua a Barcelona no es poden 

combatre pandèmies com la de la grip. 

És interessant veure com aquest ar-

ticle en concret és tan crític amb Bar-

celona; no sabem com eren les condi-

cions llavors, però ens sembla exage-

rada la valoració tan menyspreadora 

que es fa de la capital de Catalunya i la 

seva gestió. 

 

3.3.4. Les conseqüències de la segona 

onada (ABC MADRID 31-10-1918 pá-

gina 19): 

Ja a finals d’octubre les conseqüències 

de la pandèmia són més mortíferes. En 

aquest apartat de Salut pública de 

l’ABC es fa un recull de la reunió del 

Consell de Sanitat, celebrat el 29 d’oc-

tubre. 

Al Consell es conclou que “el suero 

antidiftérico es un medio útil pero no 

específico para la gripe”. Es substituirà 

per “suero equino”, però no és un re-

mei isolat per la grip. El Govern es 

comprometria a utilitzar tots els 

mitjans disponibles per proporcionar 

els medicaments per combatre la grip 

que recomana la Real Academia de 

Medicina. 

Els senyors Espina i Marvá van ex-

pressar la seva preocupació perquè la 

població espanyola no acostuma a 

complir les lleis, encara menys les 

prescripcions sanitàries. A més, un 

conseller pretén presentar un projecte 

de llei per organitzar millor l’atenció 

sanitària a Espanya, que suposaria la 

construcció de nous hospitals, centres 

d’aïllament…  
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Es califica l’atenció sanitària d’Es-

panya com a pèssima, però els metges 

no creuen que la situació depengui 

d’aquesta institució, ja que altres 

països com França o Anglaterra es tro-

ben en condicions iguals o pitjors. Al 

final d’aquesta reunió, tots els doctors 

convocats asseguren no conèixer més 

remeis per poder tractar la grip. 

L’increment en la mortalitat de 

l’epidèmia durant la segona onada 

preocupa no només a metges sinó 

també el govern; hem pogut veure que 

tot i buscar-se remeis, ningú no en co-

neix i només poden recomanar mesu-

res de precaució higièniques. Al final 

de l’article es fa referència a com, du-

rant els últims vint dies, 98 guardes ci-

vils han mort només a la Comunitat de 

Madrid, fet que reitera el preocupant 

progrés de la grip. 

 

3.3.5 (ABC MADRID 6-11-1918): “En 

toda España va mejorando la situa-

ción sanitaria” 

L’ABC informa de com va millorant la 

situació de l’epidèmia a Espanya, ja 

que al novembre va començar la de-

caiguda d’aquesta segona onada. Això 

suposa la reducció de mesures per evi-

tar la propagació del virus: es tornaria  

a permetre l’obertura d’establiments 

docents, escoles públiques i privades, 

tot i que cal destacar que tot depèn de 

la localitat.  

També s’informa sobre els metges 

morts combatent la pandèmia, tot i 

que comparant-ho amb xifres ante-

riors, el nombre s’ha reduït considera-

blement.  

A la resta de la pàgina del diari es 

dona una breu informació sobre les 

defuncions i contagis a les diferents 

províncies espanyoles. 

 

 

4. LA VANGUARDIA 
 

4.1. Introducció 

La Vanguardia és un diari iniciat l’any 

1881, com a òrgan del Partit Liberal de 

la província de Barcelona. Segons el 

Grup Godó i l’Enciclopèdia Catalana, 

els creadors van ser els germans Godó 

i el primer director Jaume Andreu; no 

obstant, els historiadors Rafael Tasis i 

Joan Torrent, afirmen que el diari va 

ser creat per Jaume Andreu, i adquirit 

pels germans Godó l’any 1887. 

L’any 1888, La Vanguardia va es-

devenir un caràcter independent, amb 

publicacions de matí i tarda, però se-

guint la línia ideològica del Partit Libe-

ral, el partit pel qual va començar tot.  

L’any 1903, el diari va contractar 

col·laboradors del Diari de Barcelona i 

la seva difusió va créixer molt nota-

blement, amb més de 80.000 exem-

plars.   

Durant la Guerra Civil el diari va 

ser incautat, tot i això, va seguir edi-

tant i era el principal òrgan represen-

tatiu de la Generalitat i el Govern de la 

República.  
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Des de l’any 2011 també es publica 

en català, i és el diari més venut a Es-

panya, la seva línia editorial actual és 

centrista. 

 

4.2 Anàlisi números de La Vanguar-

dia  

4.2.1. 25 de maig del 1918 pàgina 8 

Aquests és un dels primers números 

on es parla de la grip espanyola, ja que 

com podem observar, encara no se sap 

del cert davant de quina malaltia es 

troba Espanya. Fa referència a un doc-

tor d'excel·lència, el qual afirma que 

l'epidèmia és semblant a la grip o el xa-

rampió, degut als seus símptomes. El 

doctor declara que el virus es contagia 

per l’aire i recomana no estar moltes 

hores seguides en un espai tancat, tot i 

això, cal destacar aquesta afirmació en 

concret: “Todos los casos observados 

han seguido una marcha muy favora-

ble. Se trata pues, como ya han adelan-

tado los periódicos, de una epidemia 

leve”. Està clar que el doctor Marañón 

no s’esperava totes les conseqüències, 

ni molt menys la mortalitat, que l'epi-

dèmia comportaria més endavant. 

 

4.2.2. 28 i 29 de maig del 1918 pàgines 

4 i 4 respectivament 

En aquests exemples podem veure 

com es tracta el virus des d’una pos-

tura molt passiva i poc preocupada. En 

el primer cas, simplement s’esmena 

que a causa del virus se suspenen de-

terminades festes primaverenques, 

assegurant que els contagiats milloren 

i que la “pasa” en breus haurà alleuge-

rit. En el segon cas parla el doctor Call, 

citant diversos punts relacionats amb 

el virus, sempre des de l’optimisme i la 

relativització dels fets. Afirma que la 

malaltia té un alt percentatge de con-

tagi, però els símptomes són de poca 

importància, motiu pel qual el veïnat 

ha de mantenir la calma i sobretot, no 

alarmar-se; no obstant, declara neces-

sari no deixar de banda la higiene i la 

dieta. Finalment recomana no aglo-

merar-se en espais tancats i preferible-

ment estar a l’aire lliure, però repetim, 

en cap moment des d’una postura 

massa seriosa ni donant-li massa im-

portància al virus. 

 

4.2.3. 3 de juliol del 1918 pàgina 5 

Anem veient com poc a poc l'epidèmia 

va agafant importància i ja no és una 

simple “malaltia lleu”. Els contagis van 

augmentant en les poblacions tot i que 

es veu que la mortalitat encara no està 

presentant indicis clars o a destacar, 

només en aquelles persones prèvia-

ment afectades per altres malalties o 

patologies. Les afirmacions segueixen 

la mateixa línia, “tot i que els contagis 

augmentin, els símptomes no són 

greus”, i molt menys, si la higiene es 

manté present en tot moment.  

Tot i la intenció traslladada de les 

autoritats als diaris de no alarmar ni 

preocupar als ciutadans i ciutadanes, 

les conseqüències de la grip comencen 
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a ser evidents, per la qual cosa es de-

mana un aïllament i desinfecció rigo-

rosa i total de les pertinences dels con-

tagiats pel virus. 

 

4.2.4. 2 d’octubre del 1918 pàg 5 

Com podem observar, l’estiu del 1918 

augmentaven considerablement els 

casos de “grip espanyola”, motiu pel 

qual nombroses figures públiques, tot 

i que no totes, finalment posen l’accent 

en les mesures sanitàries i accepten el 

problema al qual s'enfronta Espanya. 

 

En aquesta notícia de principis d’oc-

tubre del mateix any, ja parlem de ne-

cessitat de prendre mesures higièni-

ques per prevenir els contagis, quel-

com que no havíem vist força abans, 

en què simplement es donaven reco-

manacions. Hi ha persones que seguei-

xen afirmant que no cal alarmar-se 

perquè tot i els contagis, la malaltia no 

és greu. No obstant, es destaca l’aug-

ment considerable dels casos posant 

com a exemple un municipi on quasi 

tot el veïnat està contagiat.  

S’afirma que el governador co-

mença a prendre mesures més estric-

tes com: l’ordre de desinfectar teatres, 

cines, oficines, tallers, fàbriques, tem-

ples…, la disposició d’un local per l’hos-

pitalització dels infectats, l’augment 

de vigilància a les estacions de ferro-

carril, la imposició que els metges in-

formin de qualsevol cas o presumpte 

cas, entre d’altres. 

A trets generals, podem veure com 

en el caràcter i la postura que prenen 

les autoritats són molt diferents, la 

idea ja no és posar calma sobre la soci-

etat envers la pandèmia, sinó aplicar 

diverses mesures sanitàries i castigar o 

imposar un correctiu a aquelles perso-

nes o col·lectius que no ho compleixin. 

 

4.2.5. 19 d’octubre del 1918 pàg. 7 

En aquest exemple número 5 ja podem 

observar diverses mesures que el go-

vernador, president i Junta provincial 

de Sanitat han acordat: evitar anar al 

cementiri, tancar les sales de ball els 
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dissabtes i festius, anul·lar partits de 

futbol, tancar teatres, cinemes i locals 

tancats que no mantinguin una desin-

fecció diària adequada, evitar enviar 

al clergue a les cases dels difunts, evi-

tar en mesura del possible les cerimò-

nies als morts, aïllament absolut de 

contagiats, desinfecció total i constant, 

etc. 

 

4.2.6. 6  de novembre de 1918 pàg 7 

Finalment volem destacar aquest 

exemple de finals del 1918, on de cop i 

volta, l’epidèmia ja anomenada grip, 

ha estat un virus de gran caràcter 

mortífer. Ho veiem de manera indi-

recta en aquest article titulat “Las víc-

timas que quedan”. Parla sobre aquells 

infants que degut a l’epidèmia han 

quedat orfes i resideixen al centre de 

Protecció a la Infància.  

 

Ens dona la impressió que de cop, 

l’epidèmia ha esdevingut important, 

mortífera i influent en la vida de mi-

lers de famílies espanyoles. 

Suposem que aquest gir en el caràc-

ter que prenen els mitjans es pot donar 

al cas perquè el 30 d’octubre del 1918, 

va sortir el primer “suero antigripal”, 

el que pot incitar a pensar : “ara que te-

nim la solució, anem a reconèixer pel 

que hem passat i donem-li importàn-

cia”.   

 

4.3. COMPARATIVA VANGUAR-

DIA-ABC 

 

4.3.1. Comparativa d’ideologia i for-

mat: 

ABC va començar a publicar-se l’any 

1903 com a periòdic setmanal i a partir 

del juny de 2005 va transformar-se en 

un diari publicat cada dia. El seu for-

mat de tres columnes era una autèn-

tica revolució de la premsa europea de 

començaments del segle XX. El format 

del diari era tipus foli, editat amb una 

grapa com si fos una revista. Les mides 

del diari eren 26x35cm. Aquest format 

tan singular pretenia simular un lli-

bre, així el diari es podria llegir amb 

més facilitat: "Observen que cuando la 

gente compra un periódico lo pliega 

varias veces hasta dejarlo al tamaño 

de un libro, para leerlo así más cómo-

damente; yo se lo doy impreso a ese ta-

maño" (Torcuato Luca de Tena). 

L’any 1915 va començar a utilitzar la 

rotogravadura: tècnica d'impressió en 
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la qual les imatges són transferides al 

paper a partir d'una superfície les de-

pressions de la qual contenen tinta. Al 

1908 va adoptar una innovació bas-

tant revolucionària: la pàgina d’anun-

cis que obria el diari es substitueix per 

una fotografia. 

Des dels seus inicis l’ABC ha sigut 

un paper de caire conservador i 

monàrquic, defensant la monarquia 

com la millor forma de convivència i 

concòrdia pels espanyols. 

.La Vanguardia és un paper més an-

tic que l’ABC, que des de l’1 de febrer 

de 1881 va convertir-se en un dels dia-

ris principals de Barcelona. .La Van-

guardia va néixer com a òrgan del Par-

tit Liberal de Barcelona, per tant ja po-

dríem destacar una gran diferencia en 

la ideologia d’aquests dos diaris. Era un 

diari republicà federalista que a partir 

de 1888 es presentava com a diari d’in-

formació independent, amb edicions 

de matí i tarda i ja desvinculat del Par-

tit Liberal, tot i que pròxim a les seves 

idees. S’ha identificat com el mitjà més 

proper a la burgesia, les elits o classes 

dominants de Catalunya. 

El format de .La Vanguardia era a di-

ferència de l’ABC, més gran, similar als 

diaris actuals: 31x45. Les pàgines es 

maquetaven a quatre columnes sepa-

rades per files verticals, incloent-hi 

il·lustracions.  

4.3.2. Comparativa del tractament de 

la informació durant la primera 

onada 

La primera referència en relació a la 

grip que apareix a l’ABC, és del 22 de 

maig de 1918, mentre que a .La Van-

guardia és el 25 de maig de 1918. Per 

tants els dos diaris comencen a infor-

mar sobre l’epidèmia a mitjans de 

maig, quan se suposa que la grip hau-

ria arribat a Espanya.  

Ens fixem en el fet que ambdós dia-

ris tracten molt lleugerament la grip: 

en un primer moment no se sap que 

aquesta epidèmia mortífera és dife-

rent de la malaltia infecciosa comuna 

que afectava a milers de persones cada 

any. A l’ABC es fa una breu menció de 

com la grip, tot i ser altament infec-

ciosa es considera lleu, mentre que a 

.La Vanguardia s’especula sobre el 

tipus de malalties infeccioses de què es 

podria tractar. En general, veiem com 

els diaris s’estalvien de traslladar 

massa informació a la població. 

Segurament aquesta manca d’infor-

mació exacta de la situació es deu a 

què ni autoritats ni mitjans coneixien 

la situació en què es trobava el país, no 

sabien encara que es tractava d’una 

pandèmia, simplement creiem que es 

tractava d’una grip comuna. Per altra 

banda, és cert que el 1918 coincideix 

amb un període de conflictes i guerres: 

al estar acabant la Primera Guerra 

Mundial, parlar d'una pandèmia glo-

bal i d'una malaltia que es transmet 
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tant de pressa hagués espantat encara 

més a la població, sobretot els soldats. 

A més a més, cal recalcar que la 

ciència tampoc estava gaire avançada, 

sobretot a Espanya: els metges no 

s’atrevien a parlar d'un tema que no 

coneixien vertaderament, i més en un 

context que el món estava sortint 

d'una de les guerres més mortíferes de 

la història. 

 

Al juny del mateix any, els diaris ja 

comencen a parlar de la grip com una 

“epidèmia regnant”, més contagiosa 

que la grip comuna i mortal si es pa-

tien malalties pulmonars o cardía-

ques. Aquí veiem com l’ABC és crític 

amb el govern liberal de Prieto, que 

pretén ocultar la gravetat de la situa-

ció a la població. Atribuïm aquesta crí-

tica a la tendència monàrquica i con-

servadora del diari. 

S’expliquen els símptomes que 

acostumen a acompanyar la grip i al-

gunes precaucions a seguir per evitar 

la propagació. S’evidencia que la preo-

cupació general ha augmentat per l’in-

crement de casos, però els metges no 

ho consideren greu, doncs la grip s’es-

tima com a benigna. 

Durant l’estiu de 1918, .La Vanguar-

dia continuaria informant sobre “la 

epidemia reinante” i l’augment dels 

casos, però com a l’ABC, no es consi-

dera greu. També es donen recomana-

cions higièniques per evitar la propa-

gació del virus. .La Vanguardia segueix 

els consells de les autoritats de no alar-

mar als ciutadans, però anuncia mesu-

res més estrictes pels contagiats. 

 

4.3.3 Tractament de la informació 

durant la Segona Onada 

A mitjans d’octubre, quan comença la 

Segona Onada, ambdós diaris traslla-

den informació sobre l’augment de ca-

sos i mortalitat de la grip. El que ini-

cialment eren recomanacions per evi-

tar la propagació del virus, es conver-

teixen en obligacions traslladades de 

les autoritats a la població, extremant 

en les mesures higièniques de les per-

sones contagiades. 

Volem destacar una pàgina sencera 

de l’ABC dedicada a la pandèmia, el 13 

d’octubre de 1918. L’ABC torna a criti-

car el govern sota el títol “Debe decirse 

la verdad”, acusant-lo d’intentar sua-

vitzar la informació sobre l’epidèmia: 

“El gobierno se muestra partidario de 

atenuar, y aun ocultar, las noticias que 

se relacionan con la epidemia 

reinante”. (ABC MADRID 13-10-1918 

página 10). En aquest número l’ABC 

també fa un repàs de la situació del vi-

rus a les províncies espanyoles, i és es-

pecialment crític amb la gestió a Bar-

celona. Consideren que la capital cata-

lana hauria d’alinear la seva organi-

tzació sanitària amb la importància 

política de la ciutat. Tot i no conèixer 

la situació exacta de la ciutat de Barce-

lona l’octubre de 1918, sabem que les 

condicions generals del país eren força 

preocupants, i ens sembla una mica 
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exagerat l’atac contra la capital cata-

lana en particular. 

Tant a .La Vanguardia com a l’ABC 

ja es parla amb preocupació de les con-

seqüències de la grip. .La Vanguardia 

fins i tot atribueix a figures públiques 

el reconeixement de la gravetat de la 

salut de la ciutadania espanyola, tot i 

que continua publicant les opinions de 

metges professionals que consideren 

que la població no ha d’alarmar-se.  

Generalment veiem un ABC molt 

més crític amb el govern que .La Van-

guardia, probablement pel fet que al 

1918 el liberal García Prieto dirigia el 

govern, i .La Vanguardia tenia aquesta 

tendència ideològica, mentre que com 

hem mencionat, l’ABC era conserva-

dor i monàrquic. 

A finals d’octubre i començaments 

de novembre l’epidèmia ja no es tracta 

com un virus greu sinó com una ma-

laltia molt mortífera i devastadora so-

bre tot el territori espanyol. L’atenció 

sanitària a Espanya rep molt mala va-

loració i es destaca la falta de metges i 

guàrdies civils per garantir aquest ser-

vei essencial per fer front a l’epidèmia. 

Els dos diaris destaquen que final-

ment el govern ha admès la condició 

preocupant en què es troba Espanya, 

fet que es podria atribuir a què durant 

el novembre de 1918 va sortir el pri-

mer remei per la grip, un “suero anti-

gripal”: el govern, al veure que hi ha-

via solució pel virus, reconeix final-

ment la seva importància i es sincera 

en la informació transmesa a la pobla-

ció. 

 

6. CONCLUSIONS 

Hem estudiat la grip espanyola des del 

seu origen; en el seu context històric 

global, i específicament a Espanya. 

Hem analitzat els dos diaris en qüestió, 

.La Vanguardia i l’ABC, i els números 

dels diaris que tracten explícitament 

el tema de la grip. Després d’això, hem 

fet una comparativa entre les dues re-

daccions, com enfoquen el tema un i 

l’altre mitjà de comunicació i hem ex-

tret diverses conclusions al respecte.  

Podem observar que l’ABC parla de 

manera suau sobre la covid-19 però no 

se li dona gaire importància, es destaca 

més el clima de Madrid o esdeveni-

ments socials com és el tema de la lote-

ria. No obstant això,  l’octubre de 1918, 

la situació ja era insostenible i ja no es 

podia negar ni ocultar la gravetat exis-

tent arreu del món. Tanmateix el diari 

ABC va donar durant la pandèmia in-

formació rellevant, com eren les xifres 

que es coneixien fins al moment amb 

la finalitat de ser fidels a la seva ideo-

logia d’informació a l’abast de qualse-

vol públic, més enllà de l’aristocràcia, 

la gran burgesia i l’església, que era el 

sobretot els tres sectors que el diari 

anava dirigit. Cal destacar que a dife-

rència de .La Vanguardia i com ja hem 

comentat, al tractar-se d’un diari con-

servador és especialment crític amb el 

govern liberalista de García Prieto i la 

gestió que fa de la pandèmia. 
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A diferència de l’ABC, .La Vanguar-

dia, que és un diari català, incideix 

molt més en explicar les mesures per 

evitar la propagació de la grip. .La Van-

guardia explica com la grip es propaga 

per l'aire, i que per tant,  és altament 

recomanable no estar en espais tan-

cats. A més a més, va ser el diari que va 

difondre que els seus símptomes eren 

semblants als d'una grip qualsevol o el 

xarampió per exemple. Tot i això, .La 

Vanguardia tracta el virus com una 

grip molt suau: encara que el diari 

dona informació sobre remeis pel vi-

rus i evitar-ne la difusió, mai es va fer 

des d'un punt alarmant fins que les au-

toritats van reconèixer la gravetat. 

Així doncs, podem concloure que el 

diari ABC, va tractar la pandèmia de 

manera irrellevant al principi, però a 

mesura que va veure que la gravetat 

d’aquesta augmentava, va adoptar un 

caràcter crític i informatiu envers la 

pandèmia.  

Per altra banda, el diari .La Van-

guardia va tractar la pandèmia de ma-

nera suau, fins i tot comparant-la amb 

altres d’anteriors, tot i que de cara al 

públic sí que facilitava diverses mesu-

res sanitàries per tal d’evitar la propa-

gació del virus. 
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Resum 

 

El paper de la prensa nacional un cop va morir Franco (1975) i va iniciar-se la 

Transició a la democràcia va ser decisiu. Aquest treball estudia la funció de tres 

diaris espanyols de perfils diferents, La Vanguardia Española i l’ABC dos exemples 

de premsa antiga, conservadors i monàrquics, i un de nova planta de perfil més 

progressista, El País quan va fer-se pública la decisió del Govern de Suárez de 

legalitzar el Partit Comunista Espanyol (9 d’abril 1977). Les conclusions basades 

en l'anàlisis dels editorials publicats el dia següent de la legalització, permeten 

una aproximació al comportament polític d'aquests diaris. Tot i la latent voluntat 

de convivència pacífica, l'aprovació per part de La Vanguardia i El País contrasten 

amb la clara oposició de l’ABC.  

 

Paraules clau: Transició democràtica, legalització del PCE, comunisme, PCE, 

ABC, La Vanguardia Española, El País 

 

  



Abstract 

 

The role of the Spanish press after the death of Franco (1975) and once the 

transition to democracy had started, was decisive. In this paper, we analyze the 

role played by three Spanish newspapers with different backgrounds; La 

Vanguardia Española and ABC, both an example of  “ancient press”, conservatives 

and monarchists, and a third one more progressive named El País, when Suárez 

government made public the decision of legalizing the Spanish Communist Party 

(PCE). The conclusions of the paper based on the analysis of the leaders published 

the day after the legalization, allows us to establish the political behavior of the 

main newspapers. Besides the aim of peaceful cohabitation, the approbation 

from La Vanguardia and El País distinguishes from ABC’s rejection.  

 

Key words: Democratic transition, PCE legalization, communism, PCE, ABC, La 

Vanguardia Española, El País. 

 



1. INTRODUCCIÓ  

 

1.1. Tema i justificació  

El tema del present treball és el tracta-

ment que va donar la premsa espan-

yola a la legalització del Partit Comu-

nista d’Espanya. El procés històric de 

la Transició és un moment clau en la 

història recent d’Espanya, estudiar i 

revisar quin paper va adoptar la pre-

msa envers els canvis polítics permet 

una aproximació a la realitat periodís-

tica i explica com aquests vincles entre 

mitjans i institucions han anat evolu-

cionant i condicionant l’escenari pe-

riodístic fins a l’actualitat.  

La Transició és un procés llarg, co-

mença amb la mort de Franco el 20 de 

novembre de 1975 i acaba amb la 

Constitució de 1978. Per això el treball 

tracta un dels esdeveniments d’aque-

lla època: la legalització del PCE. És un 

moment cabdal pel procés de demo-

cratització del país i ens interessa espe-

cialment ja que va simbolitzar un 

trencament amb la política anticomu-

nista impulsada durant el franquisme.  

Creiem que és important posar en 

valor la transcendència de la premsa 

en moments cabdals de la història, i 

per això hem analitzat tres editorials 

de mitjans d’ideologies diferents: El 

País, un mitjà progressista de nova 

planta, La Vanguardia, un periòdic de 

premsa antiga moderada i ABC, un 

diari monàrquic conservador.  

 

 

1.2. Intenció 

El present treball té la intenció de 

conèixer el comportament polític de 

dos dels principals diaris espanyols -

ABC, La Vanguardia Española- i un 

dels de nova Planta, El País, en el mo-

ment en què es va produir la legalitza-

ció del Partit Comunista Espanyol el 

10 d’abril de 1977, a través de les opi-

nions expressades en els seus articles 

editorials.  

 

1.3. Rellevància 

La rellevància del tema és clara: anali-

tzar un fet històric recent de la 

història d’Espanya. L’estudi de la co-

bertura informativa d’un dels proces-

sos que va marcar la transició a la de-

mocràcia a l’Estat espanyol, en aquest 

cas la legalització del PCE, mitjançant 

les publicacions periòdiques significa-

tives l’època ajuda a construir un re-

trat més acurat de l’esdeveniment. La 

lectura i l’anàlisi detallat de les edito-

rials publicades el 10 d’abril de 1977 

mostren els arguments que cada mitjà, 

amb la seva determinada influència, 

va voler traslladar als seus lectors. Per 

això cal identificar la premsa com a 

mirall de les idees de la societat, però  

també com a línia d’influència.  

A més, amb la recerca s’ha volgut 

analitzar els canvis que va experimen-

tar el periodisme, que tot just aterrava 

en democràcia. Aquest terreny ha es-

tat molt estudiat, precisament, perquè 

arribar a demostrar i determinar el ni-

vell de llibertat de premsa dels mitjans 
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en un moment concret és un dels 

grans indicadors històrics per a cons-

tatar el progrés d’un Estat. 

Amb tot, aquesta recerca resulta re-

llevant ja que pretén seguir perfilant 

el posicionament d’alguns dels mitjans 

més destacats durant la Transició i 

aportar informació sobre com la situa-

ció política i social va esdevenir de 

summa importància a ulls de l’opinió 

pública. Així com, també és necessari 

per a assenyalar com la línia ideo-

lògica d’un mitjà pot veure’s reflectida 

en els editorials i brindar interpretaci-

ons realment sorprenents d’un mateix 

esdeveniment.  

 

1.4. Aportació 

La nostra aportació consisteix a anali-

tzar la legalització del Partit Comu-

nista a través dels editorials publicats 

per mitjans espanyols. S’ha realitzat 

treballs1 sobre el tractament dels 

mitjans internacionals d’aquest fet i 

s’ha investigat molt sobre el perio-

disme durant la Transició, però no 

d’aquest fet històric en particular. 

Aquesta òptica és interessant per-

què fa un retrat de la societat espan-

yola de l’època i ajuda a fer-se una idea 

de com estaven els ànims després de 

40 anys de dictadura franquista. 

                                                           
1 RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Ruth; TULLOCH, 

Christopher; y GUILLAMET LLOVERAS, 

Jaume (2015): “La muerte de Franco y la 

Transición española a través de la prensa 

internacional: la visión periodística del 

A més a més, a l’analitzar mitjans 

d’ideologies i orígens molt diferents, es 

pot observar la reacció dels diferents 

estrats de la societat espanyola. Com 

que cada mitjà dona importància a al-

gun aspecte concret, ja sigui la legali-

tzació, les conseqüències d’aquesta, el 

futur d’Espanya, l’actuació política, 

etc., s’apunten les preocupacions de 

cada grup social.  

 

2. Objectius i preguntes de re-

cerca 

L’objectiu d’aquest treball és conèixer 

el moment de la legalització del PCE 

detalladament i ser capaç de poder in-

terpretar la situació a través de 

l’anàlisi dels editorials de: El País, La 

Vanguardia i ABC. En altres paraules, 

el propòsit d’aquesta recerca és enten-

dre què va passar exactament quan es 

va legalitzar el Partit Comunista a Es-

panya. Comprendre el fet, implica te-

nir coneixement del succés i ser cons-

cients de tot el que va englobar la lega-

lització d’un partit que havia estat 

prohibit des del principi del període de 

la dictadura franquista i les conse-

qüències que va comportar la notícia.  

A més a més, l'objectiu del treball és 

poder percebre quina importància te-

nen els mitjans de comunicació quan 

succeeix un esdeveniment com el que 

Reino Unido, Francia, Italia y Estados Uni-

dos”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico. 

Vol. 21, Núm. 1 (enero-junio), págs: 193-205. 

Madrid, Servicio de Publicaciones de la Uni-

versidad Complutense. 
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va tenir lloc el 9 d'abril de 1977. És co-

negut el paper que té la premsa i la res-

ponsabilitat que adquireix de cara a la 

societat, però, amb aquesta anàlisi, 

s'aspira poder arribar a entendre en-

cara millor la rellevància que poden 

tenir els editorials dels diferents 

mitjans de comunicació. Un dels rep-

tes doncs, és adonar-se de si a través 

dels editorials es pot distingir clara-

ment la ideologia del mitjà i què es pot 

descobrir realment si es fa una bona 

anàlisi. 

En conjunt, la finalitat de l’anàlisi és 

investigar el moment històric de la le-

galització del PCE i comprendre com 

els mitjans de comunicació, a través 

dels editorials, van interpretar i donar 

la seva opinió sobre el fet. Dit d’una al-

tra manera, poder conèixer amb pro-

funditat un moment de la transició de-

mocràtica d’Espanya que desconei-

xem i fer-ho a través del que van re-

dactar els diferents diaris, interpre-

tant això mateix.  

 

2.1. Preguntes de recerca 

Tenint en compte aquest objectiu, 

hem formulat una sèrie de preguntes 

les quals esperem poder resoldre amb 

el treball: 

- De quina manera es va anunciar la 

notícia de la legalització del PCE? 

- En quin context històric, polític i 

periodístic se situa l’esdeveniment? 

- Quines van ser les conseqüències 

del fet? Què va suposar i quin im-

pacte va tenir? 

- Quins eren els mitjans de comuni-

cació més importants de l’època i 

quina ideologia tenien? 

- Què van opinar a través dels edito-

rials El País, La Vanguardia i l’ABC? 

- Quins recursos van utilitzar per ex-

pressar la seva postura? 

- Quins mitjans de premsa escrita es 

van posicionar a favor i/o en contra 

de la decisió del govern? 

- Quines semblances i diferències es 

troben en la posició editorial dels 

mitjans escollits? 

 

3. METODOLOGIA I MOSTRA 

Aquest treball analitza i compara la 

posició editorial de La Vanguardia Es-

pañola, ABC i El País el dia següent a la 

legalització del Partit Comunista Es-

panyol, el diumenge 10 d’Abril de 

1977. Aquest estudi es concreta a tra-

vés de l’anàlisi exhaustiu de cadascun 

dels editorials publicats per aquests 

mitjans i posa en relleu la implicació 

política de la premsa en qüestions so-

bre la transició a la democràcia. Per 

aquest motiu, s’han seleccionat, d’una 

banda, els diaris monàrquics de major 

difusió, l’ABC de Madrid i la Vanguar-

dia Española i d’altra banda, El País 

com a mitjà de nova planta fundat des-

prés de la mort del dictador.  

 

“La publicación regular de editoriales 

no es usual en la prensa de la época ex-

cepto en grandes periódicos como La 

Vanguardia española y ABC. Estos dos 
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periódicos publican diariamente pági-

nas de opinión y editoriales, sus seccio-

nes de opinión constan habitualmente 

de una o dos editoriales” (Rodríguez-

Martínez, Tulloch, Guillamet, 2017, p. 

606). És per aquest motiu que s’ha con-

siderat analitzar ambdós editorials 

d’aquests mitjans referents i afegir el 

d’un diari nou de menys tradició edi-

torial.  

 

3. 1. Anàlisi qualitatiu  

L'anàlisi qualitatiu dels editorials dels 

diaris seleccionats permet identificar 

un seguit d’idees i temàtiques que són 

comunes en tots els rotatius de la mos-

tra i que conformen una petita part del 

procés de la transició des de la perspec-

tiva de la premsa.  A continuació, 

s’identifiquen les qüestions clau i es 

descriuen els paràmetres emprats per 

a l’anàlisi de les tres editorials estudia-

des.  

En primer lloc s’ha volgut identifi-

car la ubicació de l’editorial en cada 

diari, així com, indicar l’espai que el 

mitjà va creure necessari dedicar-li 

(nombre de paraules i distribució en la 

pàgina), en aquests punt s’ha plantejat 

l’interrogant si per a comentar la lega-

lització del PCE es va dedicar més es-

pai, o si, d’altra banda, va seguir l’estil 

editorial habitual del mitjà.  

En  segon lloc, pel fa la titulació, s’ha 

parat atenció al grau d’argumentació 

que se’n podia desprendre, és a dir, si el 

títol de l’editorial era més aviat infor-

matiu o opinatiu. A continuació, s’ha 

concretat l’estructura de la peça i com 

han quedat organitzades les diferents 

idees. Un cop desglossades i comenta-

des ha calgut entendre de manera més 

global com es va interpretar els fets, 

per la qual cosa, també s’ha intentat 

esbrinar la concordança entre les 

idees de l’editorial i la ideologia esta-

blerta anteriorment pel mitjà.  

El següent paràmetre d’interpreta-

ció és el tractament del llenguatge, des 

d’aquesta òptica s’intenta identificar 

quins mecanisme de retòrica caracte-

ritzen l’editorial de cada diari, així 

com, destacar les tècniques expressi-

ves que marquen la posició des de la 

que s’escriu i les intencions amb les 

que s’ha configurat l’article. En la ma-

teixa línia es troba la implicació del 

lector en el text, que també té un paper 

fonamental per a la comprensió de les 

aspiracions dels mitjà alhora de posi-

cionar-se envers un tema o esdeveni-

ment.  

Per últim s’han posat en comú les 

característiques de cada peça per tal de 

comparar-les i incidir en la significació 

de les seves diferències.  

 

4. CONTEXT 

4.1. Context històric i polític  

La legalització del Partit Comunista 

Espanyol l’any 1977 per part del Go-

vern d'Adolfo Suárez arriba en un mo-

ment on la situació de l’Estat és com-

plex. Només fa dos anys de la mort del 

dictador i encara no s’ha entrat en de-

mocràcia ni s’han celebrat eleccions. 
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És un moment d’impàs molt sensible 

en el que hi ha massa elements ac-

tuant sobre l’escena política i social: la 

conflictivitat laboral, la divisió fran-

quista sobre el futur d’una dictadura 

decadent, reclams internacionals per a 

fer reformes i una forta pressió polí-

tica de l’oposició, acompanyada d’un 

augment de les activitats violentes 

(ETA, GRAPO i grups paramilitars).  

Amb la mort del dictador el 20 de 

novembre de 1975, els franquistes que 

tenien el poder es van veure obligats a 

decidir quin seria el nou destí de l’Estat 

espanyol. La imperant necessitat d'es-

collir quin seria el gir va propiciar una 

divisió entre aquells que eren partida-

ris d’una continuïtat política, coneguts 

com el Búnker, o els que defensaven el 

caràcter reformista envers la demo-

cràcia.  

Després del breu i govern de pas 

d’Arias Navarro (del novembre de 

1975 al juny de 1976) caracteritzat per 

la conflictivitat, la violència al carrer i 

les pressions dels Estats Units per una 

obertura que no es va efectuar, Adolfo 

Suárez va arribar al poder com l’enca-

rregat de dur a terme canvis moderats. 

El seu programa va caracteritzar-se 

per reformes progressives, acords amb 

l’oposició (indults, legalitzacions, pro-

postes de noves lleis…) i modificacions 

des de la legalitat existent sense in-

complir la legalitat franquista llavors 

                                                           
2«Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma 

Política». Boletín Oficial del Estado, 05-01-

1977. 

vigent. El 18 de novembre de 1976, 

cinc mesos després d’haver pres pos-

sessió com a president, es va aprovar la 

Llei de la Reforma política2. El seu era 

desmuntar el sistema franquista amb 

els recursos que oferien les institu-

cions del moment, per passar a una 

nova legalitat democràtica sense una 

ruptura amb les lleis franquistes o una 

acció forta i violenta clarament ruptu-

rista.  

Les mesures que van aplicar van ser 

reformes per a les corts franquistes, 

l’aprovació de nous drets individuals, 

creació de corts legislatives, una con-

vocatòria d’eleccions democràtiques3 

(15 de juny d’aquell mateix any) i la im-

punitat legal als crims o actes dels 

franquistes pel futur.  

Les reformes, van ser modestes i el 

clima es va mantenir igual d’encès. A 

principis del 1977 va produir-se múlti-

ples atemptats per part d’ETA, GRAPO 

i Cristo Rey, entre d’altres grups vio-

lents. La Matanza de Atocha, el 24 de 

gener de 1977, va ser un dels atemp-

tats amb més repercussió d’aquell pe-

ríode. Un membre de l'Alianza Apos-

tólica Anticomunista (Triple A) va en-

trar en un despatx d'advocats especia-

listes en dret laboral de Comissions 

Obreres (CCOO) i militants del Partit 

Comunista d'Espanya (PCE), situat en 

el número 55 del carrer d'Atocha i va 

3Per primera vegada a Espanya des de 1936, 

es van convocar (i celebrar) eleccions gene-

rals lliures. 
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disparar contra els presents. Van ma-

tar cinc persones i quatre van quedar 

ferides. 

Malgrat les traces d’involució polí-

tica, com ara les amenaces per part de 

falangistes i militars, a inicis de l’any 

1977 s'aconsegueix efectuar reformes 

més ambicioses envers la democra-

tització del sistema, com la llibertat 

sindical, l’amnistia per als presos polí-

tics, la dissolució del TOP4 (Tribunal 

del Orden Público) i del Movimiento 

Nacional5, i la legitimació del rei Juan 

Carlos I.  

“Tras el referéndum de la Ley para 

la Reforma Política la oposición com-

prendió que debía integrarse al pro-

ceso reformista, iniciándose así un 

proceso de colaboración entre las fuer-

zas político-sociales dominantes” (Cas-

tro Torres, 2010, p. 258). Amb el go-

vern de Suárez i els indicis d’obertura 

havia arribat el moment que l’oposició 

política comencés a reivindicar-se, 

pero el camí no era senzill. Els contac-

tes van començar a finals de desembre 

del 1976 i ja en la primera reunió es 

van deixar entreveure les tensions 

quan el Govern va negar-se a amb una 

                                                           
4 Creat l’any 1963 com a continuació del Tri-

bunal Especial de Repressió de la Maçoneria 

i del Comunisme. La seva funció era repri-

mir conductes que sota aquest règim dicta-

torial eren considerades delictes polítics i 

garantir l'estabilitat del règim. La seva dis-

solució es va fer efectiva el 4 de gener de 

1977. 

5 Conjunt de forces polítiques que es van ad-

herir a l'aixecament militar del 18 de juliol 

comissió en la què constés Santiago 

Carrillo o algun membre del Partit Co-

munista.  

 

Será el 11 de enero cuando se inicien 

formalmente las negociaciones que 

tratarán fundamentalmente de la am-

nistía y del reconocimiento de los par-

tidos políticos. En este último tema va 

a existir un obstáculo importante y es 

que los partidos no aprueban que el Go-

bierno decida si deben existir o no (Cas-

tro Torres, 2010, p. 259).  

 

4.2. Legalització del PCE i Setmana 

Santa del 77  

Després de la mort de Franco (20 de 

novembre de 1975) el PCE es trobava 

en una posició incòmoda: no era legal, 

però, com explica Joan Lou6, militant 

del PSUC7, la seva legalització “ja s’in-

tuïa”. Javier Tusell explica “esa libera-

ción fue recibida con alivio por toda la 

opinión” (Tusell, 1999, p. 90), sobretot 

després dels atemptats d’extrema 

dreta en el despatx d’advocats labora-

listes d’Atocha. La gran incògnita era 

de 1936 i van constituir posteriorment el 

partit únic del règim franquista (FET y de 

las JONS). La seva dissolució es va fer efec-

tiva l’abril de 1977. 

 

6  Vegeu “Entrevista a Joan Lou, militant del 

PSUC” a la pàgina 2 dels “Annexes” 

7 Partit Socialista Unificat de Catalunya. 
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si aquesta es produiria abans o després 

de les eleccions (Tusell, 1999, p. 90). 

Tot i aquesta estranya situació “el 

PCE estaba en una situación de tole-

rancia real desde diciembre de 1976” 

(Tusell, 1999, p. 90). Santiago Carrillo, 

dirigent del PCE, havia retornat del 

seu exili el mes de febrer de 1976 i ha-

via iniciat contacte amb diferents po-

lítics com Areilza o Pujol. “En estas 

condiciones se explica que Carrillo 

pretendiera forzar algún tipo de reco-

nocimiento del PCE por el procedi-

miento de mostrar cada vez menos re-

serva a dejarse ver por Madrid” (Tu-

sell, 1999, p. 91). De fet, el dirigent del 

PCE va concedir una entrevista a la te-

levisió francesa passejant, en cotxe, 

per la capital espanyola i va provocar 

la seva detenció:  

 

Su detención en los últimos días de di-

ciembre de 1976 no sólo se explica por 

esta voluntad propia de aflorar a la 

vida pública, sino también por la nece-

sidad sentida por el gobierno de Suárez 

de demostrar su autoridad y su eficacia 

policial (Tusell, 1999, p. 91).  

Tot i així, la detenció només va durar 

una setmana (Tusell, 1999, p. 91). A 

principis de l’any 1977 Carrillo va te-

nir contacte amb el cap del gabinet del 

Govern espanyol i el mes de febrer 

amb el propi Suárez.  

 

                                                           
8  Vegeu “Entrevista a Joan Lou, militant del 

PSUC” a la pàgina 2 dels “Annexes” 

Suárez ha contado que su interlocu-

tor empezó diciéndole que le iba a 

legalizar, mientras que él se negaba. 

Luego le dijo que llegaría a esa solu-

ción si aceptaba la bandera y la Co-

rona y Carrillo que lo harían al re-

vés (como, en efecto, sucedió) (Tu-

sell, 1999, p. 93).  

 

Tot i així la situació eran tensa i el Go-

vern central va prohibir un acte co-

munista a la capital (Tusell, 1999, p. 93). 

El Govern va intentar eludir la res-

ponsabilitat de decidir si determinats 

partits polítics complien els estàn-

dards democràtics i, per tant, s’havien 

de legalitzar, i el mes de febrer de 1977 

“retiró de manos gubernativas la com-

petencia para legalizar a los partidos 

políticos” (Tusell, 1999, p. 93). En aquest 

moment la responsabilitat va recaure 

sobre el Tribunal Suprem. Però el mes 

d’abril el Tribunal Suprem va retornar 

la decisió al Govern ja que “se había 

producido un vacío en la sala que de-

bía dictaminar” (Tusell, 1999, p. 94). 

Va ser Suárez qui va decidir la lega-

lització el 9 d’abril de 1977, “un Sábado 

Santo en que, por las vacaciones, la ca-

pacidad de reacción de la clase política 

y periodística era menor” (Tusell, 1999, 

p. 94). Joan Lou8, militant del PSUC, 

puntualitza que “el PSUC va anar més 

tard, va ser qüestió de dies o setma-

nes”, i insisteix en el “poc impacte” de 

la legalització durant la Setmana 
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Santa: “Adolfo Suárez i aquesta gent 

que maniobrava en aquest terreny era 

gent que dominava molt els ritmes i 

sabien que quan podia tenir menys re-

percussió immediata era quan la gent 

estava fora casa seva”. Així explica Ja-

vier Tusell la importància d’aquesta 

decisió: “fue la decisión más arriesgada 

de toda la transición política” (Tusell, 

1999, p. 94). 

En definitiva, la legalització del PCE 

va ser vista com una traïció per alguns 

sectors de la població i tal com expli-

quen M. García Sebastián, C. Gatell 

Arimont i M. Risques Corbella, “la le-

galització del partit comunista que 

Suárez va fer el mes d’abril de 1977, a 

la qual s’oposaven els sectors immobi-

listes, va provocar una crisi de govern 

i l’enfrontament amb comandaments 

militars” (García Sebastián et al, 2016, 

p. 377). Després d’aquesta decisió, però, 

“el Gobierno prosiguió su vertiginosa 

acción” (Tusell, 1999, p. 95). 

Joan Lou relata que els mitjans van 

seguir amb la seva línia:  

 

Els mitjans sempre responen a una lí-

nia editorial, una línia ideològica que 

acostuma a ser la del propietari del 

diari. Hi havia en aquell moment els 

que es podien considerar afins al PSOE, 

bàsicament El País. Era dels que estava 

donant suport a l’obertura. La Van-

guardia també. Progressista no ho ha 

estat mai, sempre ha defensat la dreta, 

però era una dreta democràtica9.  

                                                           
9 Ibídem 

4.3. Conseqüències i impacte del fet 

Les conseqüències de la legalització 

del PCE van ser enormes sobretot per-

què l’esdeveniment va formar part del 

conjunt de canvis que hi va haver du-

rant el període de transició demo-

cràtica, després dels anys de dictadura 

franquista.  

D’una banda, al permetre que els 

comunistes poguessin participar en les 

eleccions democràtiques, “España 

daba el paso decisivo para equipararse 

con las democracias europeas” (Du-

mall, 2017), ja que deixava de tenir un 

partit polític prohibit.  

Així doncs, la legalització del partit 

va suposar un canvi molt rellevant per 

a la reforma política d’Espanya que es-

tava tenint lloc.  

Però és que no només s’estava per-

metent que el PCE participés en les 

eleccions, sinó que la legalització im-

plicava que no tindrien lloc persecu-

cions, detencions i, inclús, actes de vio-

lència, cap a militants del PCE o qual-

sevol persona que estigués relacio-

nada amb un acte del Partit. La decisió 

va posar punt final a la clandestinitat 

que tant havia caracteritzat els anys 

posteriors a la Guerra Civil .  

D’altra banda, malgrat que molta 

gent es podia imaginar que es produi-

ria la legalització, l’impacte de la notí-

cia va ser igualment molt gran, ja que 

suposava un canvi que, pocs anys en-
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rere, era impensable. Com es pot de-

duir, la reacció de moltes persones a 

l’assabentar-se de la notícia es podria 

definir amb una paraula: alegria. El 

Mundo menciona al respecte que una 

de les conseqüències que hi va haver 

va ser: “Alegría, porque para todos los 

demócratas la legalización del PCE era 

de cajón e indispensable para hacer 

creíbles las primeras elecciones gene-

rales convocadas para el 15 de junio 

por el Gobierno de Adolfo Suárez” (Hi-

dalgo, 2017) 

En la mateixa línia, l’article narra 

que “aquella noche de Sábado Santo 

hubo gresca en las casas, y se prolongó 

al día siguiente con la munición de los 

periódicos” (Hidalgo, 2017).  

A part de les celebracions dins les 

cases, la gent va sortir al carrer a feste-

jar per la notícia de la legalització. 

Aquell dia, part de la població va sortir 

de les seves cases per celebrar conjun-

tament amb altres persones el que 

Adolfo Suárez havia comunicat.  

 

El militant del PSUC, Joan Lou, re-

lata que la notícia de la legalització li 

va arribar “pel soroll del carrer”. Ex-

plica que “automàticament els simpa-

titzants vam sortir i vam anar a parar 

al carrer Ciutat que és on estava la seu 

del PSUC, que llavors aquest fet es des-

coneixia perquè era secret”. Afegeix 

que allà van procedir a “penjar les ban-

deres”, i recorda com va ser la celebra-

ció que hi va haver després de saber 

que s’havia legalitzat el Partit Comu-

nista.  

 

4.4. Context periodístic de El 

País, La Vanguardia i ABC 

En aquest apartat s’ha volgut assenya-

lar les característiques d’un perio-

disme que també estava experimen-

tant una transició, la situació és de 

canvi substancial en el flux i el tracta-

ment de la información, a més, com va 

apuntar Javier Tusell, “el papel de la 

prensa española varía según el perfil 

empresarial, la tradición política y la 

relación de los distintos diarios con el 

régimen” (Tusell, 1996, 2005).  

 

4.4.1. El País 

El diari El País va ser fundat per José 

Ortega Spottorno i va sorgir l’any 1972 

“como un proyecto periodístico alre-

dedor de distintas fuerzas y personali-

dades del tardofranquismo, que abar-

caban desde sectores reformistas del 

régimen hasta la izquierda todavía ile-

gal” (Guillamet, 2018, p. 189). Cal fer 

menció, doncs, al fet que el mitjà de 

premsa escrita va néixer cinc anys 

abans de la legalització del PCE, però el 

primer número del diari va sortir a la 

llum el dia 4 de maig de 1976.  Des de 

llavors, El País es va convertir en un 

diari fonamental per la transició de-

mocràtica d’Espanya, demostrant que 

era partidari al sistema democràtic del 

país i la llibertat (Guillamet, 2018, 

p.190).  
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El diari es va presentar com “un dia-

rio liberal, de calidad e independiente 

y nunca ocultó tener como referente 

al antaño influyente y orteguiano El 

Sol (1917-1939) y al británico The Ti-

mes” (Guillamet, 2018, p. 190). La ideo-

logia del diari va ser el component que 

va provocar que el mitjà es convertís 

en “uno de los agentes del proceso de-

mocratizador” (Guillamet, 2018, p. 192). 

La seva argumentació institucional 

“fue la construcción sin ruptura de 

una democracia parlamentaria para 

España, de acuerdo con los propósitos 

marcados en la primera edición del 4 

de mayo de 1976” (Guillamet, 2018, p. 

192).  

Malgrat que en un inici el mitjà no 

es pronunciés a favor de cap partit po-

lític en concret, a partir d’aquesta pre-

missa inicial la qual deia que eren libe-

rals i demòcrates, El País “pidió el voto 

afirmativo con ocasión de los tres refe-

réndums (la Ley para la Reforma Polí-

tica en 1976, la Constitución en 1978 y 

ya en 1979 los respectivos Estatutos de 

Autonomía del País Vasco i Cataluña)” 

(Guillamet, 2018, p. 192). És rellevant 

destacar aquest fet perquè serveix per 

mostrar la ideologia que seguia el 

diari.  

En resum, El País va ser un dels 

mitjans de premsa escrita més impor-

tants per la transició democràtica d’Es-

panya per la seva contribució me-

diàtica.  

                                                           
10 27 de gener de 1939 

4.4.2. La Vanguardia española 

Fundat l’any 1881 pels germans Godó, 

La Vanguardia ha perdurat per la seva 

capacitat d’adaptar-se als canvis: va 

ser “el diario de más difusión en Cata-

luña (y uno de los principales de Es-

paña) durante la Segundo República, 

durante el franquismo y también du-

rante la Transición” (Guillamet, 2018, 

p. 39).  

Va ser dels pocs periòdics que es va 

publicar el dia següent de l’entrada de 

les tropes franquistes a Barcelona10. 

Fins i tot va canviar de nom a La Van-

guardia Española, recuperant la nume-

ració just abans de la Guerra Civil, i es 

va posar al servei de Franco (Guilla-

met, 2018, p. 40). 

Durant el franquisme i amb la di-

recció de Luis Martínez Gasilonga11, el 

diari es va mantenir “autoritario y an-

ticatalanista” (Guillamet, 2018, p. 40) 

Tot i així “los últimos años del fran-

quismo y el inicio de la Transición con 

la voluntad de recuperar su identidad 

histórica de periódico liberal, conser-

vador y, aunque siempre diligente con 

la autoridad del momento, indepen-

diente” (Guillamet, 2018, p. 40). 

Davant la mort de Franco, La Van-

guardia va expresar, a través dels seus 

articles i editorials, “el dolor y el reco-

nocimiento ante la figura del dictador” 

(Guillamet, 2018, p. 41). Així i tot 

també va aportar “una cautelosa mi-

rada de esperanza hacia un futuro de 

11 Va ser un director proper al falangisme i afí 

al règim franquista (Guillamet, 2018, p. 40). 
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apertura política” (Guillamet, 2018, p. 

41). A l’editorial del dia 21 de novem-

bre de 197512, es va posar de manifest 

l’emoció per la mort de Franco, l’espe-

rança de pau i unitat i el desig d’unir-

se a Europa, així com el seu suport a la 

monarquia (Guillamet, 2018, p. 42). 

En general, La Vanguardia va donar 

suport el govern de Suárez13 i es va 

mantenir en contra de la violència14. 

També es va mostrar a favor de la re-

forma política plantejada per l’admi-

nistració de Suárez i de la legalització 

del PCE (Guillamet, 2018, pp. 45-47). 

 

 

4.4.3. ABC 

 

Desde su fundación en 1903, ABC se   

ha   caracterizado por   la  fidelidad a  la  

monarquía. El fundador del diario, 

Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Os-

sorio, recibió el título de marqués del 

rey Alfonso XIII en 1929. Por otra 

parte, la colaboración política con el 

franquismo se consumó, en 1967, en el 

nombramiento como procurador en 

Cortes por designación directa del Jefe 

del Estado de Torcuato Luca de Tena y 

Brunet, director desde 1962 (Olmos, 

2003). 

 

                                                           
12 El dia després de la mort de Franco, el 20 de 

novembre de 1975 

13 Va aplaudir diverses decisions com la disso-

lució del Movimiento Nacional o la supres-

sió de l’article 2 de la Ley de Prensa e Im-

prenta (Guillamet, 2018, p. 47). 

L’ABC acumula més de 100 anys 

d’història i supervivència al llarg de 

tots els períodes que han definit la 

història d’Espanya al segle XX. Per 

tant, aquest mitjà es va mantenir en 

actiu durant els quasi quaranta anys 

de dictadura franquista i també en els 

posteriors en els quals el país va co-

mençar a crear espais per a la demo-

cràcia. “ABC supo así realizar su propia 

transición y abrazar el nuevo régimen 

bajo el que seguir existiendo sin que-

rer renunciar a sus principios caracte-

rísticos: su vocación monárquica, libe-

ral y conservadora” (Toribio Pérez, 

2019, p. 393).  

Com s’ha indicat, quan Luca de 

Tena va assumir la direcció va donar 

pas a l’inici d’una segona etapa al cap-

davant del mitjà en la que es va pro-

duir una regressió en els planteja-

ments editorials del diari, un gir més 

pronunciat cap a les postures conser-

vadores i properes al franquisme. Luca 

de Tena va ser substituït a finals de fe-

brer de l’any 1975 per José Luis Ce-

brián, “que había dirigido el vesper-

tino conservador El Alcázar entre 

1963 y 1968, y miembro numerario del 

Opus Dei” (Olmos, 2002, p. 520). 

14 Durant el mes de gener de 1977 va succeir 

diferents fets violents com la mort dels es-

tudiants Enrique Ruiz García i María Luz 

Nájera o l’atemptat contra un despatx d’ad-

vocats laboralistes de CCOO (Guillamet, 

2018, pp. 46-47). 
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Però malgrat el canvi de direcció, 

Torcuato “mantiene el control de la lí-

nea editorial del diario en colabora-

ción con el abogado  José María Ruiz 

Gallardón,  secretario del Consejo de 

Dirección  y principal comenta-

rista político” (Guillamet, 2016, p. 63).

    

5. Anàlisi de les editorials selec-

cionades del 10 d’abril 1977 

5.1. El País 

Ubicació i característiques formals 

L’editorial de El País del dia 10 d’abril 

de 1977 no es troba a la portada de 

l’exemplar. Tot i això, en aquesta sí 

que apareix una notícia que fa re-

ferència a la legalització del PCE amb 

el titular: “El Partido Comunista de Es-

paña, legalizado”. És a dir, el mitjà va 

decidir posar a la portada la notícia 

que havia tingut lloc el dia anterior. A 

més, és el primer titular que apareix a 

la portada i se li dedica mitja part 

d’aquesta. Per tant, mitja pàgina de la 

portada de El País del dia 10 d’abril està 

dedicada comunicar als lectors la lega-

lització del Partit Comunista.  

Pel que fa a l’editorial, aquesta està 

situada a la pàgina 8 del diari. No es pot 

considerar que fos curta, sinó que és 

extensa. Està formada per sis 

paràgrafs i un total de 767 paraules.  

 

Títol 

El títol que El País va escollir per l’edi-

torial de l’endemà que es produís la le-

galització del PCE sembla que a priori 

que té una finalitat informativa, és a 

dir, que a través d’aquest, el mitjà no es 

posiciona directament. Sota el títol “El 

Partido Comunista ya es legal” (El País, 

1977, p. 8) el mitjà informa dels fets 

que es van produir el 9 d’abril de l’any 

en qüestió sense opinar si està a favor 

o en contra de la notícia que es comu-

nica. Malgrat que no es posicioni en 

l’element de titulació a favor, es pot 

analitzar que tampoc es manifesta en 

contra. Per tant, es pot deduir que si El 

País hagués estat en desacord amb el 

fet que es legalitzés el Partit Comu-

nista a Espanya, probablement ho ha-

gués manifestat de manera clara al 

títol. No ho van fer, simplement van 

informar que el PCE “ya es legal” (El 

País, 1977, p. 8) i es pot suposar que a 

l’editorial no es posicionarien del tot 

en contra, perquè si no ja ho haguessin 

començat fent amb el títol. 

 

Idees i estructura 

En la mateixa línia que el títol de l’edi-

torial, el contingut del text comença 

amb una primera frase on s’anuncia el 

mateix: “El Partido Comunista Español 

ya es legal desde ayer tarde” (El País, 

1977, p. 8). A continuació, però, ja hi ha 

la part del text la qual permet contem-

plar què opina El País respecte a la no-

tícia, amb els termes “esta es una 

buena noticia” (El País, 1977, p. 8). A 

partir d’aquesta primera part de l’edi-

torial, tota la resta permet analitzar i 

concloure com el mitjà va expressar el 

seu punt de vista. 
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D’una banda, l’editorial expressa la 

idea que la primera gran conseqüència 

de la legalització del PCE va ser contri-

buir a l'aclariment de l’ambient polític 

de cara a unes eleccions legislatives 

que Suárez va convocar pocs dies des-

prés per al 15 de juny. El País deixa clar 

en més d’una ocasió en aquesta peça 

que la legalització porta al fet que hi 

hagi un sistema democràtic més just, 

donant lloc al pluralisme i a la lliber-

tat. 

D’altra banda, El País també va de-

dicar gran part de l’editorial a posar en 

dubte les conviccions democràtiques 

del Partit Comunista. Aquest és un 

punt rellevant perquè expressa la idea 

que no es posiciona a favor de la ideo-

logia dels comunistes. Posa en dubte, i 

de manera contundent, al Partit Co-

munista i a les seves accions. 

 

En conjunt, el contingut de l’editorial 

de El País del dia 10 d’abril de 1977 

conté fets informatius exposant què 

ha passat i el que això implica i, també, 

manifesta la seva opinió vers la notícia 

i, en general, ho fa posant en dubte al 

Partit Comunista. Gràcies a aquesta 

segona part, es pot veure la ideologia i 

posicionament del mitjà de comunica-

ció pel que fa a dos aspectes: la legali-

tzació d’una banda, i, d’altra, el partit. 

 

Interpretació de l’esdeveniment 

El País va entendre i representar en la 

seva editorial la notícia de la legalitza-

ció proporcionant dues interpreta-

cions. Ambdues no són diferents ni 

molt menys, poden anar lligades, però 

es pot considerar que el mitjà va expo-

sar en l’article dues informacions im-

portants. 

En primer lloc, com assenyala Su-

sana Sueiro: 

 

Insistía, más que en la injusticia de su 

ilegalidad, señalada también, en la tor-

peza que ésta suponía, ya que había 

contribuido a mitificar el partido, y 

subrayaba así mismo el hecho de que 

acudiese “a las urnas con líderes y cua-

dros protagonistas en la Guerra Civil 

(Seone & Sueiro, 2004, p. 162). 

 

En segon lloc, l’altra interpretació que 

el mitjà de comunicació exposa a l’edi-

torial, era posar en dubte la “postura 

democràtica de los comunistas” (El 

País, 1977). Sueiro, al llibre Una histo-

ria del El País y del Grupo Prisa també 

fa menció a aquesta segona interpre-

tació: 

 

Más grave era la duda que expresaba si 

la postura democrática de los comunis-

tas era “meramente táctica, o real-

mente sentida”: “la única práctica co-

munista conocida experimental-

mente” eran sistemas totalitarios de 

gobierno; “allí donde detentan el poder, 

la libertad, entendida al modo occiden-

tal, no existe (Seone & Sueiro, 2004, p. 

162). 
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En resum, la interpretació que va fer El 

País de la legalització del PCE va ser 

expressar que era una bona notícia 

que no hi hagués un partit polític il·le-

galitzat, però afegia que l’acció havia 

contribuït a mitificar el partit. A més a 

més, va expressar que la ideologia de-

mocràtica que representava el partit 

es podia posar en dubte, i així ho va 

fer. 

 

Opinió i ideologia 

El mitjà va exposar la seva ideologia en 

la mateixa línia que la interpretació 

que va fer del fet en qüestió. El País va 

manifestar que era una notícia posi-

tiva que es legalitzés el PCE, ja que “el 

pluralismo y el ejercicio de las liberta-

des no admite excepciones ni recortes 

ideológicos” (El País, 1977, p. 8). Afegia 

que “cualquier limitación a los dere-

chos ciudadanos -y ninguno más es-

pectacular que privar del ejercicio del 

voto a un sector de la población- puede 

extenderse como la carcoma y termi-

nar por convertir en ruinas al edificio 

entero” (El País, 1977, p. 8). Per tant, el 

mitjà que era considerat progressista 

en l’època, va opinar que el PCE no me-

reixia estar il·legalitzat: “la situación 

de ilegalidad del PCE, además de una 

injusticia [...]” (El País, 1977, p. 8) i con-

siderava que era un fet immerescut 

que un partit polític estigués prohibit. 

També, en l’editorial va mostrar el 

que opinava sobre el Partit Comunista 

i no ho va fer d’una manera en positiu. 

En altres paraules, la ideologia de El 

País no era exactament la mateixa que 

el Partit Comunista. Al primer 

paràgraf de l’editorial ja s’exposa el du-

bte sobre el partit quan menciona que 

la legalització és una bona notícia 

“también porque ayudará a desmitifi-

car el tema del comunismo, situar su 

verdadera importancia y arraigo en el 

espectro español y analizar la credibi-

lidad democrática de sus posiciones” 

(El País, 1977, p. 8). Aquest darrer sin-

tagma és molt significatiu perquè mos-

tra que el mitjà posa en dubte la credi-

bilitat del Partit Comunista. Si no fos 

així, no mencionaria que legalitzar el 

partit permetrà analitzar aquesta cre-

dibilitat sinó que es mostraria a favor 

de la seva ideologia, i El País ho fa. 

Al paràgraf final de l’escrit és on 

més es veu la seva postura respecte el 

partit polític: 

 

¿Es la postura democrática de los co-

munistas meramente tácitca, o real-

mente sentida? ¿O es simplemente una 

imperiosa y forzada necesidad, asu-

mida ante la imposibilidad práctica de 

convencer en las pugnas electorales a 

los europeos a que renuncien a una tra-

dición liberal de casi dos siglos, jalona-

dos de luchas y esfuerzos que dejaron 

huella indeleble? (El País, 1977, p. 8) 

 

A través d’aquestes dues preguntes in-

directament el diari està posant molt 

en dubte les conviccions democràti-

ques dels comunistes. Fent-ho, tampoc 

no es mostra en cap moment d’acord 
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amb cap postura democràtica del Par-

tit Comunista. 

Es pot concloure que l’opinió de El 

País quant a la legalització del PCE va 

ser expressar que era una bona notícia 

que es deixés de prohibir un partit po-

lític però, alhora, la ideologia política 

del diari no és ni molt menys la ma-

teixa que el Partit Comunista i la qües-

tiona prou en l’editorial. 

 

Tractament del llenguatge 

El llenguatge que el mitjà va utilitzar 

en l’editorial del dia 10 d’abril del 1977 

va ser clar i directe. És a dir, el vocabu-

lari que va emprar no va ser incert ni 

confús, sinó que va expressar l’opinió 

respecte de la notícia sense cap mena 

d’ambigüitat. 

        

Se’n pot destacar l’ús d’adjectius, lògi-

cament usats per complir la finalitat 

d’una editorial: expressar la ideologia 

del mitjà de comunicació. Per exemple, 

quan considera que la notícia era 

“buena” perquè el pluralisme fos 

“real”. Altres exemples són: “adicio-

nal”, “tácita”, “sentida”, “imperiosa y 

forzada”, etc. 

 

Implicació del lector 

En cap part de l’editorial El País es diri-

geix directament al lector. No utilitza 

tampoc verbs en primera persona del 

                                                           
15 Òptica Claramunt 

plural amb els quals s’inclouria al lec-

tor. Sí que cal destacar l’ús de pregun-

tes retòriques a l’últim paràgraf de l’es-

crit. El mitjà utilitza aquest recurs lite-

rari per fer dubtar al lector. A part de 

poder exposar la seva opinió de ma-

nera no directa, posant en dubte al 

Partit Comunista, el que fa és incitar al 

lector al fet que quan llegeixi les pre-

guntes dubti i es plantegi el que el 

mitjà de comunicació està volent dir 

indirectament. 

 

5.2. La Vanguardia 
 

Ubicació i característiques formals 

L’editorial del diumenge 10 d’abril de 

1977, publicat al número 34.471 de La 

Vanguardia, encara titulada La Van-

guardia Española, se situa a la pàgina 

set de l’exemplar i té 640 paraules. 

Ocupa, sencera, la columna esquerra i 

a sota té un petit anunci d’una òptica15. 

 

A la portada no es fa menció de la lega-

lització del Partit Comunista16, però 

aquest fet apareix en altres posterior-

ment. A les pàgines cinc i sis s’explica 

el succés des d’una òptica més infor-

mativa i la pàgina nou està dedicada a 

16 S’anuncia una exposició de quadres de 

Goya a Barcelona, acompanyada de tres fo-

tografies d’obres del pintor. 
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opinions de personalitats17 com San-

tiago Carrillo18, Ramón Tamames19, 

Tierno Galván20 o Joaquin Garrigues21.  

 

Títol 

El títol “Dentro de la ley” (La Vanguar-

dia, 1977, p. 7) deixa clara des de l’inici 

la posició de La Vanguardia respecte de 

la legalització del PCE. El diari estarà 

d’acord amb la legalització de partits o 

organitzacions polítiques sempre que 

aquestes s’inscriguin dins la llei.  

Aquest concepte s’anirà repetint al 

llarg del text i fins i tot es repetirà el 

mateix sintagma: “Porque legalizar los 

partidos quiere decir poner dentro de 

la ley22 la vida política real, las organi-

zaciones que realmente cuentan y 

realmente actúan” (La Vanguardia, 

1977, p. 7). Insistir en aquest punt de 

l’argumentació té l’objectiu deixar clar 

al lector l’opinió del mitjà.  

 

Idees i estructura 

El text segueix una estructura senzilla. 

El primer paràgraf resumeix el procés 

de legalització del PCE i més endavant, 

el text deixa clara la posició de La Van-

guardia. A més a més, remet a dife-

rents articles publicats en el mateix i 

d’altres números. 

 

                                                           
17 Vegeu pàgina 14 als “Annexes” 

18 Secretari General del PCE. És la primera 

opinió que apareix i la que més es ressalta. 

19 Membre del comitè executiu del PCE. 

El mismo Ministerio de la Gobernación 

que dejó en suspenso la inscripción le-

gal del Partido Comunista de España 

ha procedido a ella. El curso jurídico 

dado a la suspensión no ha sido inútil. 

Pues ni el fiscal del Reino ni la misma 

sala cuarta del Tribunal Supremo que 

declaró su falta de jurisdicción en el 

asunto planteado han promovido ac-

tuación ninguna destinada a dilucidar 

responsabilidades penales. Con ello 

quedaba despejado el camino para que 

el mismo Ministerio decidiera la ins-

cripción del Partido Comunista en el 

registro de asociaciones políticas (La 

Vanguardia, 1977, p. 7). 

 

En aquest primer paràgraf es deixen 

clares dues idees principals: la legalitat 

del fet i la concepció del Partit Comu-

nista com una associació política. En el 

segon paràgraf es desenvolupen dei-

xant més clara la posició de La Van-

guardia:  

  

La solución legal del problema tiene sin 

duda interés, pero en definitiva lo que 

importa es que el departamento minis-

terial a quien corresponde la inscrip-

ción de los partidos ha llegado a la con-

clusión, recogidos y analizados todos 

los datos jurídicos, de que el Partido Co-

munista tiene un sitio en el panorama 

20 President del Partido Socialista Popular. 

21 President de la Federación de Partidos De-

mócratas y Liberales. 

22 Sense negreta en l’original. 
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legal vigente y que le alcanza plena-

mente el derecho de asociación política 

(La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

El diari, de tendència moderada, es 

mostra a favor de la legalització del 

PCE a condició que es trobi dins la le-

galitat. Ara bé, intenta minimitzar 

l’efecte que pugui tenir aquest fet i es 

mostra en desacord amb el partit te-

nint en compte les accions dels partits 

comunistes d’altres països: 

  

Otra cosa es, naturalmente, que si en el 

futuro se traspasaran los límites del de-

recho de asociación pudieran incrimi-

narse las conductas que eventual-

mente resultaran merecedoras de san-

ción. Pero sería en el futuro y por lo fu-

turo, no de acuerdo con lo presente, 

que es la documentación presentada, 

ni por las sombras del pasado o actua-

ciones de otros partidos de igual ideolo-

gía en otros países, a menudo invoca-

das (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

En general, l’editorial el procés de 

transició cap a la democràcia i veu el 

camí cap a Occident com l’únic possi-

ble:  

  

La legalización del Partido Comunista 

hay que verla – en la perspectiva “des-

dramatizadora” tan cara al presidente 

Suárez – como otro paso en la transi-

ción que ha de hacer de España un país 

más en el mundo democrático de Occi-

dente. El mundo occidental tiene sus 

servidumbres, sus problemas y sus 

riesgos. Pero tiene también su gran-

deza: es un mundo político con libertad 

y sin miedo (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

A més a més La Vanguardia es reivin-

dica com un mitjà preocupat per l’ac-

tualitat. Per això fa referència a altres 

continguts publicats pel mitjà relacio-

nats amb la temàtica: “nos remitimos 

en este punto a lo que ya habíamos es-

crito en este columna” (La Vanguardia, 

1977, p. 7). 

  

Interpretació de l’esdeveniment 

La interpretació que fa La Vanguardia 

de la legalització del Partit Comunista 

s’estructura a través d’altres articles 

publicats anteriorment: “nos remiti-

mos en este punto a lo que ya había-

mos escrito en esta columna” (La Van-

guardia, 1977, p. 7). 

La tesi principal és que Adolfo Suá-

rez va legalitzar el PCE per presentar-

se com a única alternativa al comu-

nisme: 

  

Parece claro que al presidente Suárez y 

a los partidos democráticos de centro y 

de izquierda les beneficiaría la legaliza-

ción del Partido Comunista. La alterna-

tiva democrática a una opción comu-

nista solo puede plantearse donde el 

Partido Comunista está legalizado. Lo 

que define el espacio político de los par-

tidos socialistas es la exigencia legal de 

un partido comunista.  Sin un partido 

comunista legalizado que vaya a la 
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confrontación electoral, la identidad y 

consistencia de los partidos socialistas 

ofrecería serias dudas (La Vanguardia, 

1977, p. 7). 

  

També posen l’accent en la importàn-

cia d’aquest fet pel procés de transició 

democràtica: “la decisión tiene, cómo 

es lógico, una gran trascendencia polí-

tica” (La Vanguardia, 1977, p. 7) i en el 

camí d’Espanya cap a Occident: “El 

mundo occidental tiene sus servidum-

bres, sus problemas y sus riesgos. Pero 

también tiene su grandeza: es un 

mundo político con libertad y sin 

miedo” (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

Opinió i ideologia 

Com s’ha mencionat anteriorment, La 

Vanguardia es mostra a favor de la le-

galització del PCE sempre que aquesta 

s’inscrigui dins la legalitat:  

  

La solución legal del problema tiene sin 

duda interés, pero en definitiva lo que 

importa es que el departamento minis-

terial a quien corresponde la inscrip-

ción de los partidos ha llegado a la con-

clusión, recogidos y analizados todos 

los datos jurídicos, de que el Partido Co-

munista tiene un sitio en el panorama 

legal vigente y que le alcanza plena-

mente el derecho de asociación política 

(La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

Així i tot, en tot moment es mostra en 

contra de la ideologia comunista i in-

tenta treure importància al fet de la le-

galització. Parlen del Partit Comunista 

com un cas particular enmig de casos 

generals: “el del Partido Comunista era 

un caso particular en una cuestión ge-

neral de la mayor importancia” (La 

Vanguardia, 1977, p. 7). 

 En tot moment recalquen quina 

implicació té legalitzar un partit polí-

tic “legalizar los partidos quiere decir 

poner dentro de la ley la vida política 

real, las organizaciones que realmente 

cuentan y realmente actúan” (La Van-

guardia, 1977, p. 7). Es pot veure que, 

tal com feia el títol, s’insisteix en el 

marc legal com a única justificació 

vàlida per a l’existència del PCE.  

També aprofiten per exigir respon-

sabilitats: “si el Partido Comunista, 

como cualquier otro ya legalizado, 

puede presentar candidatos, quiere 

decir que responde de sus actos no sólo 

legalmente, sino también ante la opi-

nión” (La Vanguardia, 1977, p. 7). De la 

mateixa manera, validen el sistema 

electoral democràtic: “ya dejó de exis-

tir la oposición, puesto que todos los 

partidos pueden concurrir a la con-

frontación electoral en busca de votos 

que puedan darles en las futuras Cor-

tes aquel número de representantes 

que responda a las preferencia popula-

res” (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

Tractament del llenguatge 

La Vanguardia utilitza frases llargues i 

enrevessades:  
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La solución legal del problema tiene sin 

duda interés, pero en definitiva lo que 

importa es que el departamento minis-

terial a quien corresponde la inscrip-

ción de los partidos ha llegado a la con-

clusión, recogidos y analizados todos 

los datos jurídicos, de que el Partido Co-

munista tiene un sitio en el panorama 

legal vigente y que le alcanza plena-

mente el derecho de asociación política 

(La Vanguardia, 1977, p. 7). 

  

Això pot ser degut a diversos motius: 

es pressuposa un cert nivell acadèmic 

dels lectors, no es vol que tothom hi 

tingui accés, desfasament temporal23. 

D’igual manera, utilitza termes tèc-

nics:  

  

Pues ni el fiscal del Reino ni la misma 

sala cuarta del Tribunal Supremo que 

declaró su falta de jurisdicción en el 

asunto planteado han promovido ac-

tuación ninguna destinada a dilucidar 

responsabilidades penales. Con ello 

quedaba despejado el camino para que 

el Ministerio decidiera la inscripción 

del Partido Comunista en el registro de 

asociaciones políticas (La Vanguardia, 

1977, p. 7). 

  

En qualsevol cas, aquesta redacció no 

facilita la comprensió per part dels lec-

tors. 

                                                           
23 L’editorial es va publicar l’any 1977 i pot ser 

que el llenguatge utilitzat i la manera d’es-

criure de llavors ens costi d’entre al 2021. 

En el text no apareixen massa adje-

ctius, però els que es troben contri-

bueixen a la defensa de la idea de lega-

litat i la necessitat d’imitar els països 

d’Occident. Són adjectius com “legal”, 

“jurídico”, “electoral” o “democrático” 

en sintagmes com “alternativa demo-

crática”, “confrontación electoral”, 

“existencia legal” o “mundo democrá-

tico de Occidente” (La Vanguardia, 

1977, p. 7). 

 També hi ha altres paraules com 

“importante”, “particular”, “general”, 

“real” o “realmente” que ajuden al lec-

tor a comprendre les idees que vol ex-

pressar l’editorial:  

 

Lo importante en estos momentos, 

como decíamos días atrás, es legalizar 

partidos. El Partido Comunista era un 

caso particular en una cuestión gene-

ral de la mayor importancia. Porque le-

galizar los partidos quiere decir poner 

dentro de la ley la vida política real, las 

organizaciones que realmente cuen-

tan y realmente actúan24 (La Vanguar-

dia, 1977, p. 7). 

  

Implicació del lector 

En cap moment, el text es dirigeix al 

lector de manera directa. Ara bé, La 

Vanguardia utilitza verbs conjugats en 

primera persona del plural que poden 

influir en el lector: “ahora sabemos25 

24 Sense les negretes en l’original. 

25 Sense negreta en l’original. 
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que el PCE puede concurrir a las elec-

ciones” (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

El text també pressuposa un alt ni-

vell de coneixement per part dels lec-

tors ja que es refereix a conflictes i fets 

internacionals indirectament “otros 

partidos de igual ideología en otros 

países26” (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

Així mateix, el diari parlava de la im-

portància de la legalització de partits 

polítics i de la transcendència de la 

Transició “lo importante en estos mo-

mentos, como decíamos días atrás, es 

legalizar los partidos” (La Vanguardia, 

1977, p. 7), “otro paso en la transición 

que ha de hacer de España un país más 

en el mundo democrático de Occi-

dente” (La Vanguardia, 1977, p. 7). 

 

5.3. ABC 

 

Ubicació i característiques formals 

L’editorial de l’ABC publicat a l’edició 

de diumenge 10 d’abril d’aquell 1977 es 

troba a la segona pàgina de l’exemplar. 

Ocupa gairebé tota la plana, està es-

tructurat en tres columnes i suma un 

total de 672 paraules. Només deixa 

lliure l’espai inferior de la pàgina on es 

va situar una segona editorial per do-

nar suport a la prohibició de celebrar l’ 

“Aberri Eguna”27 

                                                           
26 Entenem que està parlant d’altres països on 

s’han implantat sistemes comunistes i no 

han funcionat com es pretenia. És probable 

que parli de la URSS. 

27Aberri Eguna (significa en euskera dia de la 

pàtria), fent referència a la pàtria basca, és 

Cal mencionar que, aquell 10 d’abril 

l’ABC va treure la notícia a la portada28 

(a tota pàgina) amb el titular: “El Go-

bierno Suárez legaliza el《Partido Co-

munista》” i una foto ben gran i il·lus-

trativa acompanyada de la frase: “Ca-

rrillo y los suyos, eufóricos…¿Y el resto 

de España?”.  

 

Titulació 

L'editorial de l’ABC va adoptar el títol:  

“Las razones de nuestra discrepancia”. 

Una capçalera molt clara que connecta 

a la perfecció amb l’avanttítol: “La le-

galización del 《Partido Comunista》”  

de tal manera que el lector sap molt 

ràpidament la posició del diari. En el 

cas de l’ABC es parla de discrepància 

envers la legalització, a més s’utilitza 

aquest plural inclusiu “nuestra discre-

pancia” que reforça encara més el mis-

satge. Deixa clar que no és només una 

persona qui discrepa, no és únicament 

el director del diari, sinó totes aquelles 

persones que el conformen. A diferèn-

cia dels títols de La Vanguardia (“Den-

tro de la Ley”)  o El País (“El Partido Co-

munista ya es legal”) aquest diari con-

servador opta per un clar posiciona-

ment des de l’inici, el títol no és infor-

matiu per què l'avanttítol ja fa aquesta 

funció. Amb aquesta aposta directa 

una celebració festiva del nacionalisme 

basc que es convoca anualment el diu-

menge de Pasqua als territoris d'Euskal He-

rria.  

28 Vegeu la pàgina 16 dels “Annexos”  
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per mostrar la seva opinió fa que els 

lectors ja saben el que trobaran, una 

mena de llistat de les inconveniències 

que suposa la legalització del PCE.  

 

Idees i estructura 

L’editorial de l’ABC comença amb una 

entradeta breu i informativa que situa 

al lector de forma clara sobre l’esdeve-

niment que es començarà a l’editorial, 

no entra en els detalls de la legalitza-

ció, senzillament apunta al fet i encara 

no inclou traces opinatives: “El Minis-

terio de la Gobernación ha ordenado 

que se proceda a la inscripción del 《

Partido Comunista de España》en el 

registro de Asociaciones Políticas, esto 

es, ha legalizado dicho partido” (ABC, 

1977, p. 2). 

A continuació situen dos paràgrafs 

breus on es crítica a la manera en com 

s’ha conegut la legalització del partit, 

una “noticia de esa trascendencia” 

(ABC, 1977, p. 2) que asseguren que va 

fer-se pública per fonts directes del 

mateix partit i no gràcies a un comuni-

cat oficial que va produir-se “bastante 

después” (ABC, 1977, p. 2). L’ABC 

també recrimina al govern no haver 

fet una declaració justificant la decisió, 

ja que segons ells, “con este paso se 

hiere la sensibilidad de gran parte del 

país, y no precisamente la menos sana, 

la menos leal, ni la menos patriótica” 

(ABC, 1977, p. 2). 

Per tant, en les primeres línies de 

l’editorial s’observa com “la campaña 

del ABC contra la legalización del PCE 

se mantiene incluso después que el Go-

bierno la autorice” (Rodríguez-Martí-

nez, Tulloch, Guillamet, 2017, p. 606) 

Els paràgrafs següents reflecteixen 

l’opinió del diari envers la naturalesa 

del Partit Comunista i la seva tra-

jectòria històrica: “un partido de perfi-

les e historia claramente totalitarios” 

(ABC, 1977, p. 2). L’ABC apel·la a la cau-

tela i cita l’exemple de l'Alemanya Fe-

deral que el va mantenir fora de la le-

galitat durant molts anys. Així doncs, 

aquest diari marcadament conserva-

dor, recorda que les persones que van 

dirigir el partit durant els anys de 

“contienda civil” (ABC, 1977, p. 2), Do-

lores Ibaurri i Santiago Carillo, són les 

mateixes que ho fan en aquest mo-

ment.  

 

Amb aquesta exposició opten per qua-

lificar la legalització de “gravísima de-

cisión y un error de nuestros gober-

nantes, del que sólo deseamos que no 

tengan que arrepentirse” (ABC, 1977, 

p. 2). 

Un dels arguments que utilitzen per 

deslegitimar la legalització del PCE és 

que aquest va contribuir a l’ “agrava-

miento de la más terrible conflagra-

ción de nuestra historia” (ABC, 1977, p. 

2). Per tant, per a l’ABC, el Partit Comu-

nista va estar una de les forces que va 

actuar per allargar a guerra civil amb 

la voluntat de submergir a Espanya en 

l'òrbita d’altres Estats situats rere el 

“teló d’acer”.  
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Cap al final de la peça ja es comença 

a deixar clar l’argument que tal legali-

tzació no és un requisit democràtic: 

“expresamos nuestra discrepancia 

ante un medida totalmente inútil en 

orden a los fines de convivencia que 

busca el Gobierno” (ABC, 1977, p. 2) . 

Des de la dicció de l’ABC es va optar 

per un editorial amb un posiciona-

ment en contra de la decisió del Go-

vern, inclou advertències, demana 

cautela i deixa entreveure una preo-

cupació per l’escenari que planteja 

aquesta reforma.  

 

Interpretació de l’esdeveniment 

Com s’ha vist, el diari fa una interpre-

tació i valoració negativa del fet, per 

una banda recorda el Tribunal Supe-

rior va descartar prendre la decisió de 

legalitzar el partit, i va ser l’executiu 

l’encarregat de fer-ho. L’ABC ho inter-

preta com una prova de la impossibili-

tat de dur a terme l’acció: “se nos dijo 

desde las Cortes que resultaba imposi-

ble a la vista del nuevo texto del Có-

digo Penal reformado” (ABC, 1977, p. 

2).  

D’altra banda, després d’haver aler-

tat als lectors sobre la presumpta natu-

ralesa del comunisme i del seu efecte 

sobre el país: “he aquí que quienes 

arrastraron a España, por sus errores, 

por su intransigencia y por sus méto-

dos al agravamiento de la más terrible 

conflagración de nuestra historia, ha-

ciendo necesario para la paz tantísi-

mos muertos y sacrificios” (ABC, 1977, 

p. 2), fa un apunt sobre les conseqüèn-

cies d’aquesta decisió assenyalant que 

rere la legalització del PCE arribarà la 

de la resta de partits que defensaven 

idees semblants.  

L’ABC interpreta la possibilitat que 

el Partit Comunista entri en política 

com un fet incoherent, el seu argu-

ment radica en: “No es hacer viable la 

democracia el hacer condescender con 

aquellos que no practican las sus re-

glas cuando llegan al poder” (ABC, 

1977, p. 2). 

Finalment, en el darrer paràgraf in-

clou una moralina, i segueix en la línia 

de l'advertència i l’oposició que gai-

rebé pot fregar el to amenaçador quan 

assenyala que la mesura només ser-

virà per “encrespar les passions i els 

ànims” (ABC, 1977, p. 2).  

 

Opinió i ideologia 

Aquesta editorial s'adequa molt bé a 

les expectatives que tenien els lectors 

del mitjà, perquè “El cambio del ABC 

tras la muerte del caudillo es imper-

ceptible, ya que se defiende el nuevo 

régimen monárquico como continua-

ción del franquismo pero mante-

niendo el legado del Movimiento y el 

proceso iniciado por Arias” (Rodrí-

guez-Martínez, Tulloch, Guillamet, 

2017, p. 612).  

I doncs, la condemna total del co-

munisme expressada durant els anys 

de règim perdura en les pàgines del 

mitjà els anys posteriors al seu des-

mantellament:  
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El nítido rechazo que expresa el diario 

en relación a la legalización del PCE 

nada más anunciarse, en  línea 

con la repulsa que le causa la ideología 

comunista y sus seguidores, a quienes 

culpabiliza en parte de la Guerra Civil. 

Porque ABC saluda la llegada de la de-

mocracia y apuesta por ella, pero sin 

condenar la dictadura franquista ni 

arremeter contra dicho régimen (Tor-

brio Pérez, 2019, p. 398).  

 

Tractament del llenguatge 

Aquest diari utilitza un llenguatge 

molt clar i directe, deixa de banda tec-

nicismes i formalismes per sonar més 

accessible pels lectors.  

 

S’aprecien moltes incises, sovint en 

forma de subordinades, que frenen el 

discurs per marcar l’atenció, amb 

aquest recurs el text recorda a un dis-

curs oral que, considerant el to taxatiu 

esdevindria més aviat com un sermó:  

 

➔ “con las más elementales caute-

las, cabalmente, para asegu-

rar…” (ABC, 1977, p. 2) 

➔ “En esta hora, especialmente 

tensa, con la lealtad...” (ABC, 

1977, p. 2) 

➔ “y que todos deseamos que, a 

pesar de esta decisión, sean pa-

cíficas” (ABC, 1977, p. 2) 

 

                                                           
29 Quan parla dels països que formaven part 

de la URSS.  

També incorporen expressions 

pròpies del diàleg, la narració o el text 

didàctic que aporten ritme i trenquen 

amb els paràgrafs més carregats d’in-

formació:   

  

➔ “He aquí que quienes…” (ABC, 

1977, p. 2) 

➔ “Sin ningún afán de drama-

titzar…” (ABC, 1977, p. 2) 

➔ “los países detrás del telón de 

acero, en fin”29 (ABC, 1977, p. 2) 

 

El plural inclusiu, com passa ja amb el 

títol (“Las razones de nuestra discre-

pancia”) recorre tot l’editorial, la qual 

cosa no sorprèn, ja que es tracta d’una 

peça en la què ressona tota la veu del 

mitjà i el seu grup editor. El que sí que 

despunta, és l'efectivitat expressiva 

del lèxic que determina el to del frag-

ment. Hi ha un ús reiterat de la pa-

raula “preocupant” i “preocupació”, 

així com s’utilitza el terme “ansietat” 

per descriure l’estat en el que es troben 

gran part dels espanyols. Pel que fa a 

la legalització com a tal, la descriu amb 

els següents adjectius: “preocupant”, 

“gravíssima” i “inútil”.  

 

Implicació del lector 

L’ABC fa al públic partíceps de la notí-

cia, no l’interpel·la directament però, 

tot el document es construeix en basa 

a l’argument que la decisió del govern 

deixa de banda a la gran majoria de 
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ciutadans que no accepten les idees del 

PCE.  

Per tal d’expressar això el redactor 

va utilitzar preguntes retòriques que 

desafien l’actuació política i revaliden 

les idees dels lectors conservadors i 

continuistes de l’Espanya franquista: 

“¿Cómo está el resto de los españoles, 

incluidos aquellos que votaron sí en el 

referéndum y que no quieren comul-

gar con las ideas marxistas-leninis-

tas?” (ABC, 1977, p. 2). 
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6. CONCLUSIONS 

 

6.1. Comparació editorials 

L’anàlisi del comportament editorial  

els tres diaris després de la legalització 

del Partit Comunista el 9 d’abril de 

1977 revela semblances i diferències.  

Pel que fa a la ubicació i l’extensió dels 

editorials, l’ABC brinda especial im-

portància a les seccions d’opinió. Per 

aquest motiu, aquest apareix a la se-

gona pàgina, rere la notícia aparent-

ment més informativa. El País i la La 

Vanguardia opten per aprofundir pri-

mer en la informació. L’editorial es 

troba en les pàgines vuit i set, respecti-

vament.  

L’extensió que dedica cada mitjà a 

expressar la seva postura és pràctica-

ment la mateixa, en nombre de parau-

les: 640 (La Vanguardia), 672 (ABC) i 

767 (El País). Si més no, a part del con-

tingut dels editorials, és interessant fi-

xar-se en altres seccions que presen-

ten els diaris i que ajuden a reforçar les 

idees de la conclusió. La Vanguardia, 

per exemple, va decidir obrir un espai 

d’opinió de diverses personalitats30, 

inclòs el mateix Santiago Carrillo  

Els títols dels  editorials, per la seva 

banda, sí que revelen i anticipen com 

serà tractat el tema. El País opta per un 

títol plenament informatiu i distan-

ciat, no hi ha posicionament, en La 

Vanguardia s’intueix més interpreta-

ció, deixa clar el seu suport sempre que 
                                                           
30 Vegeu pàgina completa als “Annexos” (pàg. 

14) 

s’inscrigui dins la legalitat. Trencant 

amb la línia informativa, l’ABC es 

llença de ple en l’opinió, i deixa clara la 

postura des de l’inici, la discrepància 

total que impregna tot l’editorial.  

Com ja s’ha apuntat, els tres mitjans 

exposen ideologies diferents a través 

dels seus editorials. D’una banda, El 

País i La Vanguardia es posicionen a fa-

vor de la legalització, com es veurà en 

anys posteriors. Els dos mitjans apos-

ten per la moderació i defensen les ma-

niobres polítiques de les forces de 

l’oposició i les reformes, com el camí 

necessari per a consolidar una demo-

cràcia. D’altra banda,  l’ABC és mostra 

molt més susceptible als canvis i la re-

butja totalment, acusa el govern 

d’irresponsable i assenyala les forces 

de l’oposició com a enemics de l’ordre 

social.  

Malgrat que La Vanguardia i El País 

coincideixin en posicionar-se a favor 

de la legalització, cal destacar que l’edi-

torial d’aquest segon mitjà es caracte-

ritza per posar en dubte al Partit Co-

munista. En canvi, La Vanguardia, tot i 

que tampoc es mostra a favor del co-

munisme, creu que Suárez ha legali-

tzat el PCE en benefici propi. És a dir, 

per presentar-se com a única alterna-

tiva viable i, en conseqüència, guan-

yar les futures eleccions. 

L’ABC, que ja havia mostrat abans 

un major suport a la política de re-
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forma desenvolupada per Arias Nava-

rro, no reconeix el valor democràtic de 

la legalització. Defensa les maneres en 

les quals s’ha procedit i afirma que no 

és un requisit democràtic. Mostra 

molta preocupació per aquest “resto de 

España” (ABC, 1977, p. 2) que esmentat 

en portada.  

Tot i les diferències que s'ha esmen-

tat, les tres peces editorials analitzades 

tenen com a nexe comú mantenir la 

convivència pacífica entre la societat 

espanyola i establir les bases per a con-

formar una democràcia sòlida. Ho ex-

pressa molt bé el darrer paràgraf de 

l’ABC que, tot i ser el més contrari a les 

reformes, conclou amb: “unas eleccio-

nes demasiado próximas y que todos 

deseamos que, a pesar de esta decisión, 

sean pacíficas” (ABC, 1977, p. 2).  

Cal destacar també, que els tres 

mitjans reflecteixen als editorials en 

qüestió la ideologia que tenien durant 

l’època. És a dir, tant El País, La Van-

guardia com l’ABC a l’editorial del dia 

10 d’abril de l’any 1977 segueixen la 

mateixa línia ideològica que els carac-

teritzava en aquell moment. Cap dels 

tres expressa unes idees diferents a les 

que havien establert des de cada òrgan 

de direcció i, per tant, no es desvien. 

Així doncs, aquests tres editorials ser-

veixen també com a mostra per defi-

nir la posició política que tenia cada 

mitjà.  

 

6.2. Conclusions generals 

A través del mètode utilitzat, basat en 

l'anàlisi dels diferents editorials i la re-

cerca del context històric i periodístic 

del moment, s’ha pogut comprendre la 

rellevància que va tenir el moment de 

la legalització del PCE. El període de la 

transició democràtica d’Espanya està 

ple de moments que impliquen canvis 

i alhora, progrés democràtic. Són 

aquests mateixos, els que creen que el 

moment es pugui anomenar “transi-

ció”. L’esdeveniment del dia 9 d’abril 

de 1977 n’és un exemple i va contri-

buir d’una manera molt important en 

aquest període.  

S’ha pogut conèixer que tant pels 

comunistes com per la gent demòcrata 

(representats per El País i La Vanguar-

dia) va ser una molt bona notícia. En 

canvi, per la gent que encara estava 

aferrada al règim anterior (ABC), van 

interpretar la legalització com una 

traïció per part del govern. Així s’ha 

comprovat que els diaris van ser cohe-

rents amb les seves idees i van expres-

sar la seva acceptació o bé el seu rebuig 

de manera clara.  

El fet es va anunciar l’endemà a tra-

vés de la premsa. Pel que fa als mitjans 

de comunicació de premsa escrita de 

l’època, tots tenien -igual que avui dia- 

una ideologia marcada i, el dia 10 

d’abril de 1977 en les seves editorials, 

la van exposar. Evidentment, quan te-

nen lloc esdeveniments tan impor-

tants com aquest, el paper dels diaris 

és més que rellevant. I en concret, 
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l’editorial, ja que és l’escrit on es pot 

veure l’opinió del mitjà. D’aquesta ma-

nera es poden veure representants 

pels diferents mitjans, diferents sec-

tors de la societat. 

Es pot concloure doncs que, conei-

xent que el paper de la premsa és 

d’enorme importància, encara ho és 

més en moments històrics i de canvis 

polítics. Els mitjans de comunicació 

van ser claus durant l’etapa de la tran-

sició democràtica. El periodisme s’en-

carrega d’interpretar, comunicar i ex-

plicar a la població els fets que ocorren, 

que representa el cor de la societat. Per 

aquest motiu, el rol que van prendre 

els diaris durant tot el període de la le-

galització és fonamental a l’hora d’es-

tudiar un moment de la història que 

no queda tan lluny.  

Actualment, els tres diaris seguei-

xen tenint un gran pes en la societat 

espanyola tot i que algunes coses han 

canviat. Internet ha canviat el para-

digma del consum de la premsa i els 

mitjans s’han hagut de reinventar. 

S’ha democratitzat l’accés a la infor-

mació i es comença a valorar més la 

qualitat d’aquesta. S’haurà de veure 

quin és el seu pes en el futur. 

 

6.3. Further Research 

En el present treball s’han analitzat 

tres editorials de tres mitjans diferents 

(El País, La Vanguardia i ABC). En una 

continuació es podrien afegir anàlisis 

d’altres mitjans influents com Infor-

maciones, Ya, El Alcázar, Diario-16, etc. 

i incloure setmanaris com El Treball, i 

fer una comparació més àmplia. Un es-

tudi sobre els editorials conjunts pu-

blicats en aquell període com l’exem-

ple de “No frustrar la esperanza” publi-

cat el 16 d’abril per diaris de la capital 

espanyola també podrien ampliar els 

horitzons de recerca.  

També pot resultar interessant fer 

una aproximació a la línia editorial 

dels diaris basant-se en l’anàlisis d’ar-

ticles informatius, és a dir, detectar les 

traces d’opinió i interpretació en les 

notícies sobre la legalització del PCE.  

D’altra banda, es podria comparar 

el procés de legalització del PCE i la im-

portància que li va donar la premsa es-

panyola amb processos semblants a 

d’altres països.  
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1. INTRODUCCIÓ  

En la narrativa periodística i dels mit-

jans informatius sempre ha estat iden-

tificable una certa mancança de reco-

neixement cap a determinats sectors 

de l’activitat periodística. Entre ells, 

trobem la fotografia com a eina de re-

portatge social de suficient rigor i vali-

desa, ja que en nombroses ocasions ha 

quedat relegada al predomini dels mit-

jans de tractament informatiu més 

predominants, com ara la premsa. A 

aquesta situació s’hi suma un altre fac-

tor: la bretxa de gènere i com aquesta 

ha invisibilitzat encara de forma més 

intensa l’obra de dones fotògrafes que 

amb la seva mirada activista i refor-

madora, han plasmat en un una sola 

foto, allò que en l’actualitat es consi-

dera un moment històric.  

Partint d’aquest punt base, per a 

l’estudi ha estat imprescindible trobar 

una periodització que representi un 

moment històric d’absolut i radical 

canvi en les estructures polítiques i so-

cials: la Transició Democràtica. Així 

mateix, aquest és un període històric 

caracteritzat per l’aflorament o resso-

rgiment de moviments socials, la lluita 

pel canvi i les llibertats. Això com-

porta un augment del protagonisme i 

la capacitat d’acció i influència que té 

la dona en el paradigma social i polític, 

i per tant, també en el periodístic. Aco-

tant el focus d’anàlisi encara més, 

aquesta recerca es basa en un esdeve-

niment representatiu d’aquest im-

mens paradigma temporal i temàtic: la 

manifestació en contra de l’adulteri 

del 14 de novembre de 1976. Encara 

més rellevant resulta el cobriment que 

en van fer els mitjans generalistes 

d’aquesta manifestació, una cobertura 

totalment residual i menyspreada. És 

per aquesta raó, que s’ha comparat la 

cobertura dels mitjans amb una mi-

rada molt més propera, la mirada de 

dues dones, concretament, dues de les 

fotoperiodistes més rellevants de la 

Transició: la Pila Aymerich i la Colita. 

Totes dues activistes i implicades en el 

moviment feminista, van capturar di-

versos moments d’aquella manifesta-

ció, aportant una visió totalment reno-

vadora i personal. 

Així doncs, es podria considerar 

com a punt de partida d’aquesta inves-

tigació aquestes declaracions de la 

pròpia Pilar Aymerich: “Tinc moltes 

fotografies de dones que no les té 

ningú més, perquè els diaris no envia-

ven a cobrir manifestacions de dones, 

no volien donar-li visibilitat” (citat per 

Palau, 2018).  

Aquesta investigació doncs, no 

busca només donar visibilitat a una 

mirada periodística d’un moment 

històric concret que ha estat oblidada 

(el fotoperiodisme), sinó portar a terme 

també una comparació entre la cober-

tura informativa per part de la pre-

msa, visió acceptada i normalitzada, i 

la de dues testimonis directes dels fets, 

les fotoperiodistes Pilar Aymerich i 

Colita. 
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Per aconseguir aquest objectiu, 

s’han marcat unes preguntes que ser-

veixen per guiar la recerca: 

➢ Quina cobertura va fer la pre-

msa generalista de les manifesta-

cions feministes del novembre de 

1976? 

➢ Quines diferències de tracta-

ment hi va haver entre els propis dia-

ris? 

➢ Quin paper va tenir el fotope-

riodisme en el periodisme de la tran-

sició, concretament en el cas particu-

lar esmentat anteriorment? 

Per esbrinar les respostes a aques-

tes qüestions s’ha realitzat un treball 

dividit en dues seccions. S’inicia amb 

un marc teòric, en el qual es donen 

unes nocions bàsiques sobre el paper 

de la dona en la vida política durant el 

canvi de paradigma que es produí amb 

la fi del franquisme i l’inici de la tran-

sició, i que permeté que ressorgís la 

reivindicació feminista que havia es-

tat silenciada. Es veu també quin fou 

el rol del periodisme en aquest pe-

ríode, centrant l’atenció en el fotope-

riodisme i les fotògrafes pioneres, en-

tre les quals destaquen, com s’ha anat 

comentant, les figures de Pilar Ayme-

rich i Colita, que s’estudien amb dete-

niment. 

A partir d’aquest punt, el lector es 

troba amb la part pràctica de la inves-

tigació. Aquest apartat consta de tres 

seccions principals. Per una banda, un 

anàlisi de la cobertura dels fets per 

part de la premsa a través dels articles 

publicats en quatre mitjans escrits di-

ferents, representatius del periodisme 

del moment. Per altra banda, se se-

gueix amb un anàlisi similar, però en 

aquest cas el corpus d’anàlisi són les fo-

tografies de Pilar Aymerich i Colita re-

ferents als mateixos fets que els 

mitjans escrits. Finalment i per com-

pletar aquest segon anàlisi, es compta 

amb unes entrevistes a les dues fo-

tògrafes. Gràcies a aquests materials 

s’arriba a unes conclusions generals 

sobre els objectius citats a l’inici 

d’aquesta introducció. 

Com es pot observar al llarg de tota 

la investigació s’ha posat en valor el 

treball amb fonts primàries com arti-

cles i fotografies originals. Per últim, 

aquest treball de recerca finalitza amb 

la bibliografia on s’indiquen totes les 

fonts utilitzades per a la realització del 

treball i els annexos. 

Abans d’endinsar-nos en el treball 

és convenient fer un repàs de l’estat de 

la qüestió que inclou una explicació 

del cas concret escollit per la recerca. 

Però què s’ha treballat sobre el 

tema? És, segurament, una de les grans 

preguntes que ens hem de plantejar 

per tal de no imitar a tercers. Sobre el 

fotoperiodisme s’han fet diversos tre-

balls centrats en la manera com la fo-

tografia pren part en l’elaboració 

d’una nova manera d’informar, a tra-

vés de reproduccions gràfiques, per 

mostrar una realitat més realista i més 

proper a la societat. Ara bé, com que 

aquesta feina ha estat des de sempre 
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masculinitzada, la majoria de treballs 

que se n’han publicat s’han centrat en 

fotògrafs homes i en la seva experièn-

cia, deixant de banda a les figures fe-

menines. És cert que en aquest últims 

anys, amb un feminisme cada vegada 

més fort, alguns autors han recuperat 

la importància de fotògrafes femeni-

nes per estudiar, però el punt diferen-

cial entre aquests nous estudis i el que 

es presenta a continuació és que, en 

aquest, s’ha volgut mostrar com l’actu-

ació del fotoperiodisme feminista va 

ser un actor més en el transcurs de la 

transició espanyola. Un altre punt in-

novador és que aquesta idea s’estudia 

a partir d’un cas concret, que serveix 

per indagar en el tractament informa-

tiu que en van fer diversos mitjans de 

comunicació generalistes de l’època, 

conjuntament amb el punt de vista de 

dues fotoperiodistes que van ser al peu 

de carrer per tractar aquests esdeveni-

ments i el canvi social que va desenvo-

lupar aquelles jornades històriques 

Com s’acaba de mencionar, la re-

cerca se centra en la cobertura que 

van fer els mitjans generalistes i dues 

fotoperiodistes de l’època del cas con-

cret de Maria Ángeles Muñoz López, 

per aquest motiu es considera adequat 

començar la investigació aprofundint 

en els detalls del cas. 

                                                           
1 Anna Mercadé, va ser una de les pioneres del 

moviment feminista en català encara du-

rant el franquisme i creadora de l’Associació 

Catalana de la Dona 

Maria Ángeles Muñoz López era 

una dona jove de classe treballadora 

que es va convertir en una de les pio-

neres en la batalla de la dona contra el 

patriarcat a l’Espanya de finals del 

franquisme i de principis de la transi-

ció. El cas particular d’adulteri de Mu-

ñoz López va inspirar a centenars de 

dones catalanes a sortir al carrer per 

reivindicar-se.  

Es va casar el 1969 amb Ramón Soto 

Gómez, qui, després de poc més d’un 

any de matrimoni, l’abandonà sense 

donar-li un suport econòmic i a càrrec 

de la filla de dos mesos que compar-

tien, la Yolanda. Al cap de 4 anys, 

quan el seu marit va voler tornar, va 

adonar-se que la que encara era la 

seva esposa -aleshores, a finals del 

franquisme, encara no existia el dret 

al divorci- estava embarassada d’un 

altre home. Soto Gómez la va acusar 

d’adulteri amb l’objectiu de prendre-li 

la custòdia de la filla, i el jutge li va do-

nar la raó. Ara bé, Ma Ángeles Muñoz 

es va negar a acatar la condemna i a 

entregar la seva filla. Gràcies a la feina 

de la seva advocada1 i al suport de les 

manifestacions convocades, el marit 

va acabar retirant la seva acusació.  

S’ha de tenir en compte que a l’any 

dels fets, el 1976, l’adulteri encara era 

considerat delicte tal com estava escrit 
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en l’article 449 del codi penal fran-

quista de 1944: «la mujer casada que 

yace con varón que no sea su marido y 

el que yace con ella sabiendo que es ca-

sada, aunque después se declare nulo 

el matrimonio», les penes podien anar 

d’entre sis mesos a sis anys de presó. 

Per contra, l’article que es referia als 

homes, a més de no mencionar la pa-

raula adulteri, deia que: «el marido que 

tuviera manceba dentro de la casa 

conyugal, o notoriamente fuera de 

ella, será castigado con prisión me-

nor.»2 A la pràctica  els homes només 

podien ser acusats d’adulteri si convi-

vien amb una dona que no era la seva; 

situació molt diferent a la dona, que 

podia podia ser-ne acusada simple-

ment per jeure sola a la platja amb un 

home que no fos el seu marit. Aquestes 

notòries diferències són les que van 

provocar la indignació de les dones, 

que amb les manifestacions de suport 

al cas de Maria Ángeles Muñoz  van 

representar la primera vegada que el 

col·lectiu feminista es feia notar en 

bloc. Finalment, l’any 1977 el marit va 

retirar la denúncia i la petició de 

custòdia, fet que es va viure com tot un 

èxit des del moviment feminista, que 

tot i això, va continuar mobilitzant-se 

durant els anys de la Transició aconse-

guint la despenalització de l’adulteri a 

la Constitució de 1978. 

                                                           
2 Article 452 del codi penal franquista, 1944 

En iniciar-se el procés judicial, ex-

posat anteriorment, les autoritats ju-

dicials van decidir retirar la custòdia 

de la Yolanda a la seva mare, que l’ha-

via d’entregar als avis paterns el 12 de 

novembre de 1976 com a mesura cau-

telar mentre durés el judici. Maria Án-

geles Muñoz, que comptava amb el su-

port del moviment feminista català, 

va desobeir l’ordre judicial. Quan la 

policia es va presentar a casa de l’acu-

sada, per emportar-se la nena, es va 

trobar amb un grup d’unes 300 dones 

amb cartells amb els lemes “no som 

propietat del marit” o “No a la pena de 

l’adulteri”. Les mostres de suport con-

tinuaren i l’Associació Catalana de la 

Dona, altres entitats feministes i dife-

rents Vocalies de Dones de les Associa-

cions de Veïns de la ciutats iniciaren 

una campanya que va anar a agluti-

nant més persones. La campanya va 

tenir dues grans manifestacions, la del 

14 de novembre de 1976 que va aple-

gar a un miler de persones, la majoria 

dones, que van recórrer els carrers per 

reclamar l’abolició del delicte d’adul-

teri  en general i l’amnistia per totes les 

dones condemnades per aquest; i la del 

18 de novembre del mateix any, que 

va ser la més gran de tota la cam-

panya, amb unes 5.000 persones, va 

començar en forma de concentració a 

la Plaça de la Catedral, on la mateixa 

Maria Ángeles Muñoz va fer un parla-

ment, i va continuar com a manifesta-

ció fins que la policia antidisturbis la 
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va dissoldre amb violència. La cam-

panya portava com a lema “Jo també 

sóc adúltera” i va saber donar una res-

posta col·lectiva al cas concret. 

 

2. MARC TEÒRIC 

2. 1. Tardo-franquisme i inici de 

Transició (1973-1977) 

Durant el final del franquisme, la 

decadència del règim es feia patent en 

una societat cada cop més oberta a les 

idees democràtiques i als canvis so-

cials. Les dones començaven a prendre 

consciència de la seva marginació en 

la societat i s’iniciaven les primeres es-

purnes d’un nou moviment feminista, 

que inspirat per altres països demo-

cràtics, buscava aconseguir represen-

tació i igualtat en tots els àmbits de la 

societat. 

Amb la mort de Francisco Franco, 

molts moviments democràtics van es-

clatar i entre ells, un dels que va pren-

dre més força va ser el feminista, espe-

cialment a Catalunya, sorgit de l’orga-

nització veïnal a les ciutats més indus-

trials. Amb l’ajuda de grans fotoperio-

distes, es va aconseguir captar tota 

l’essència d’un moviment feminista en 

procés d’expansió dins una societat 

alliberada de l’autoritarisme i submer-

gida en les noves llibertats. 

Però, dins d’aquest context de canvi 

també hi havia molta gent que s’afe-

rrava al passat dictatorial i es mos-

trava en contra de l’obertura cap a les 

grans llibertats. El moviment femi-

nista, va patir moltes crítiques per part 

de diversos sectors més tradicionals de 

la societat, oposats a aconseguir la 

igualtat. Si ens endinsem en com els 

mitjans relataven els fets, ens trobem 

amb la mateixa polarització que patia 

la societat: els sectors tradicionals no 

volien avenços ni igualtat i, en canvi, 

mitjans més progressistes si que van 

ser capaços de mirar cap a endavant i 

donar suport a les dones que reclama-

ven els seus drets. 

Per tant, ens trobem en un context 

de canvi i immersió en les idees demo-

cràtiques. Aquest procés, però, no va 

ser acceptat per tota la població, fet 

que va produir una varietat i pola-

rització d’opinions. El que és innegable 

és el gran paper que van fer les diver-

ses fotoperiodistes de l’època, captant 

el moviment feminista des d’una pers-

pectiva única. 

 

2.1.1. Evolució de la figura de la dona 

en la vida política 

La vida política de les dones durant 

tota la dictadura va ser inexistent. Els 

homes eren els únics amb representa-

ció legal i jurídica i les dones eren con-

siderades com una mera possessió. No 

podien fer gairebé cap activitat sense 
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el consens del seu marit, vivien margi-

nades d’un sistema estructuralment 

masclista.3 

Però amb l’obertura del règim a fi-

nals dels 60, l’entrada de turisme i amb 

ell noves formes de vida, la nova gene-

ració de dones que no havien viscut la 

guerra va començar a adonar-se que 

s’havien de canviar les coses. Però la 

censura i la manca de llibertats se-

guien patents així que, van ser els mo-

viments veïnals els encarregats d’es-

campar les noves idees feministes i 

d’organitzar la lluita de les dones per 

exigir els seus drets. 

A partir dels anys 60 van començar 

a crear-se les primeres institucions fe-

ministes autònomes, formades princi-

palment per professionals de classe 

mitjana que buscaven un espai per 

compartir les seves experiències i tras-

lladar a l’àmbit públic que: “allò perso-

nal també és polític”. 

La mort de Franco l’any 1975 va su-

posar una expansió de les dones en la 

vida pública i política, buscaven ser es-

coltades, prendre rols i posicions de 

poder i reclamar que la nova demo-

cràcia acabés amb el sistema masclista 

i discriminatori. 

Gràcies al gran teixit associatiu fe-

minista que s’havia establert, l’any 

1976 va ser possible celebrar les Pri-

meres Jornades Catalanes de la Dona. 

                                                           

3 La Constitució franquista va anar abolint 

tots els drets aconseguits durant la Segona 

República. Per exemple: l’article 60 del Codi 

Civil: “El marido es el representante de su 

2.1.2. Primeres Jornades Catalanes de 

la Dona 

Les Primeres Jornades Catalanes de la 

Dona van celebrar-se l’any 1976 al Pa-

ranimf de la Universitat de Barcelona. 

Van suposar la primera manifestació 

del moviment feminista després de 40 

anys d’autoritarisme i marginació. Es 

van poder portar a terme gràcies a la 

tasca de sensibilització i mobilització 

feta per grans sectors de dones, tots 

ells molt diversos. Volia deixar-se 

constància que el moviment feminista 

tenia una gran força i magnitud i que 

acollia a dones de qualsevol classe, 

raça i àmbit, unides per compartir les 

seves experiències i reclamar la igual-

tat. 

El recinte del Paranimf va acollir les 

4.000 dones vingudes d’arreu d’Es-

panya i Catalunya. També van assis-

tir-hi, com a observadores, les delega-

cions de l’Estat i de països estrangers. 

Les jornades van consistir en una sèrie 

de debats i xerrades sobre: sexualitat, 

el paper de la dona al camp, el model 

d’educació femenina o justament el 

tema que es pretén abordar, la imatge 

de les dones dins els mitjans de comu-

nicació. L’acte va tenir una gran im-

portància tant en el moviment femi-

nista espanyol que començava a ges-

tar-se com dins el procés de transició, 

mujer, esta no puede, sin su licencia, compa-

recer en juicio por sí o por medio de un Pro-

curador.” 
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posant de manifest que les dones esta-

ven cansades de la manca de llibertats 

de la dictadura. 

La reacció dels sectors més conserva-

dors va ser d’escàndol, indignació i re-

buig, les participants van ser vistes 

com dones que no acceptaven el seu 

rol predisposat dins la societat. En 

canvi, per a les dones presents a l’acte, 

va significar un empoderament que 

les va fer seguir avançant amb la seva 

lluita. 

 

 

2.2. El paper de la premsa i dels 

mitjans de comunicació 

D’acord amb les condicions i context 

històric exemplificats, els periodistes 

que estaven vivint aquest progressiu 

impàs cap a la democràcia, no gosaven 

publicar informacions que es distanci-

essin dels marges acceptats per la dic-

tadura, per tal d’evitar les represàlies.  

 

2.2.1. Els mitjans de comunicació a l'è-

poca.  

La fi del franquisme, amb la mort de 

Franco, i els anys següents, coneguts 

amb el nom de Transició, fins a l’arri-

bada de la democràcia, amb l’aprova-

ció de la Constitució de 1978, van sig-

nificar un gran canvi en la història de 

Catalunya i Espanya. Aquest canvi 

comportà alhora una evolució dels 

                                                           
4 Ministre d’Informació i Turisme entre 1962 i 

1969, Manuel Fraga Iribarne, impulsor de la 

llei en qüestió. 

mitjans de comunicació del país, que 

van fer la seva pròpia transició. S’ha de 

tenir en compte que la fi de la Guerra 

Civil i l’inici de la Dictadura havien 

aturat l’evolució dels mitjans i havien 

abolit la llibertat d’expressió. 

Durant els primers 25 anys del 

franquisme, la premsa, la ràdio i la te-

levisió van estar sotmeses a un control 

dur. Aquest control a la premsa no no-

més apareixia en forma de censura 

sinó que l’autorització de les publica-

cions i el nomenament dels directors 

dels diaris també estava en mans del 

govern espanyol. 

«Aquesta atmosfera intervencio-

nista va ser maquillada amb alguns re-

tocs liberalitzadors el 1966» (Guilla-

met, 1994:183). Aquell any les Corts es-

panyoles van aprovar la Llei de Premsa 

i Impremta, coneguda popularment 

com a Llei Farga4. Amb aquesta llei ja 

no calia demanar permís per publicar 

qualsevol cosa i per tant, es donà inici 

a un període definit com a «llibertat vi-

gilada» (Mauri, 2010: 64), que s’esten-

gué fins a la mort de Franco, quan co-

mençà una etapa de més llibertat em-

marcada en la Constitució de 1978 i 

que va permetre que el periodisme 

evolucionés cap a una major professio-

nalitat i que Espanya recuperés la rica 

tradició periodística que havia tingut 

abans de l’esclat de la Guerra Civil. 
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Tot i que aquesta llei no era del tot 

democràtica, ja que en la seva vigència 

és quan s’obriren més expedients i 

sancions contra diaris5, sí que va supo-

sar una escletxa de llibertat, sempre 

que no s’anés en contra dels principis 

que defensaven el franquisme i les au-

toritats. En aquests anys van néixer 

diaris nous com Tele/eXprés, Diario Fe-

menino, El Diario de Lérida... Així ho 

apunta Tusell (2005): 

 

Aquesta tímida obertura política vin-

drà motivada per la pressió que la 

pròpia societat espanyola va exercir: 

així, el 1973 tres de cada quatre espan-

yols eren ja partidaris de la llibertat de 

premsa, una exigència que, sumada a 

altres voluntats de la ciutadania com la 

llibertat de culte o de sindicació, obliga-

ran al règim a moure peça, encara que 

fos de forma tènue (p.78).  

 

Així doncs, els antecedents de la tran-

sició periodística són molts, però es pot 

considerar la mort del general Franco, 

el 20 de novembre de 1975, com a punt 

d’inflexió. Després de la mort tots els 

mitjans de comunicació van haver 

d’adaptar-se a la nova situació política 

que es vivia tant a Espanya com a Ca-

talunya.  

Aquesta transformació política es-

mentada es farà ressò a la societat i a 

l’economia, i influït per aquesta situa-

                                                           
5 A càrrec del Tribunal d’Ordre públic (TOP), 

creat el 1963 per perseguir delictes polítics 

ció el periodisme, en especial la pre-

msa, va viure també una grans canvis 

ideològics, econòmics i empresarials. 

Aquesta evolució periodística va anar 

de costat de les modificacions legislati-

ves que van permetre acabar amb 

aquelles lleis que defensaven la cen-

sura i el control dels mitjans per part 

de les autoritats polítiques  i va perme-

tre recuperar la llibertat de premsa. En 

aquest context el 23 d’abril de 1976 va 

aparèixer el primer diari en català de 

la postguerra. 

És cert que la transició periodística 

a Catalunya, i en especial a Barcelona, 

no s’escapà del context general, però 

també és veritat que presentà algunes 

característiques particulars, que 

s’apunten en un estudi recent sobre el 

tema (Mauri, 2010). 

➢ Menor grau de violència contra 

els mitjans que a la resta del terri-

tori català: els mitjans catalans 

van viure alguns episodis de vio-

lència, però puntuals. 

➢ Defensa de la democràcia i de les 

llibertat col·lectives: l’aposta 

unànime per la democràcia, les lli-

bertats col·lectives i -tot i que a ni-

vells diferents- el reconeixement 

de la identitat catalana, fou una 

constant en tota la premsa publi-

cada a Barcelona. Catalunya no va 

patir el fenomen de diaris clara-

ment contraris a la transició, fet 

que i que es donà a Madrid.  
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➢ Clima de concòrdia i entesa: els 

mitjans catalans van defugir de les 

tensions entre ells per tal de con-

tribuir a l’enfortiment del procés 

democràtic. Tots els diaris van afa-

vorir la creació d’un clima polític i 

social de concòrdia (p.80). 

 

2.2.2. Evolució del fotoperiodisme  

Hi ha divergència en concretar quan i 

on es va produir l’origen del fotoperio-

disme, ja que el The Illustrated London 

News i el Daily Grafic es disputen l’ori-

gen inicial. Les primeres fotografies 

dutes a terme a Estats Units, es donen 

quan el Daily Grafic desenvolupa una 

tècnica i uns procediments de fotogra-

vats que van portar l’èxit l’any 1880, 

moment en què els editors «se deciden 

a publicar la primera fotografia» (Ro-

dríguez, 1992: 270). Malgrat tot, la con-

solidació fotogràfica a la premsa diària 

no va arribar fins a finals del segle 

XIX, quan el New York Tribune va 

apostar-hi definitivament. En l’àmbit 

de les revistes, l’Illustrated American 

«puede ser considerada la primera re-

vista del mundo planificada para uti-

litzar exclusivamente fotografías» 

(Rodríguez, 1992: 272).  

Si es parla dels inicis del fotoperio-

disme a Espanya, s’ha de mencionar 

com a factor clau la revista il·lustrada 

Blanco y Negro, nascuda a Madrid 

l’any 1891 i la qual, gràcies a l’aparició 

del diari ABC, «consigue llevar la foto-

grafia a las rotativas de los diarios» a 

principis del segle XX (Rodríguez, 

1992: 274). Blanco y Negro, fundat per 

l’empresari Torcuato Luca de Tena, va 

gaudir dels mecanismes necessaris per 

a la publicació de fotografies, que van 

adquirir «calidad sorprendente, dado 

al excelente papel que utiliza» (Rodrí-

guez, 1992: 276). L’ABC, del mateix 

fundador, va estrenar les seves publi-

cacions amb una fotografia en portada 

del president Sagasta, que gaudia 

d’una «concepción moderna y perio-

dística» (Rodríguez, 1992: 279).  

En aquesta nova disciplina perio-

dística les dones van continuar sense 

tenir-hi un paper destacat, «les dones 

que hi treballaven, sovint ho feien al 

laboratori com a ajudants d’un home» 

(Palau, 2018: 2). És a dir, la seva partici-

pació quedava relegada a un espai pri-

vat, sense anar més enllà, i el reconei-

xement se l’emportava únicament la 

figura masculina. Les principals fun-

cions a les que es veien sotmeses les 

dones en l’àmbit del fotoperiodisme 

eren bàsicament «les tasques del labo-

ratori i de gestió de l’arxiu» (Palau, 

2018: 3). 

La coneguda com a Edat d’Or del fo-

toperiodisme es va situar a mitjans del 

segle XX, coincidint amb els enormes 

conflictes socials i mundials, com la 

Gran Depressió del crack del 29, i la II 

Guerra Mundial. Prèviament a 

aquests grans dos esdeveniments cal 

destacar l’invent de la “candic càmera” 

del Doctor Solomon que va consagrar 

«la revolución ocasionada en el uso in-

formativo de la fotografia» (Rodríguez, 



132  |  La premsa i el fotoperiodisme 

1992: 317). En aquest moment el foto-

periodisme es va consolidar com una 

branca clara del periodisme en sí, i va 

donar lloc a noms de famosos fotope-

riodistes com Robert Capa i Dorothea 

Lange amb la seva coneguda fotogra-

fia Madre, on retratava les misèries 

provocades per la Gran Depressió. 

Amb els anys, la tècnica de la fotogra-

fia va anar evolucionant fins al punt 

d’oferir encara molta més realitat i ve-

racitat, objectius clars del fotoperio-

disme .  

Durant el franquisme, «els mitjans 

de comunicació van quedar sotmesos 

a la censura» (Palau, 2018: 10), i el foto-

periodisme no en fou una excepció. A 

Espanya, l’àmbit del fotoperiodisme 

era restringit per la dona, i la seva si-

tuació personal es veia superada per la 

societat patriarcal de l’època de la dic-

tadura, on hi havia molt poca «presèn-

cia femenina en la professió» foto-

gràfica. A més, el Règim Franquista 

manipulava, censurava i imposava 

quines i com havien de ser aquestes fo-

tografies per a què retratessin i fossin 

com més properes possible al Règim. 

Era clarament una societat masclista 

on els pocs espais on la dona podia ac-

tuar era a casa seva educant els fills i 

cuidant el marit i fer compliment a les 

seves exigències. La dona, a més, patia 

discriminacions «pel simple fet de ser-

ho» (Palau, 2018: 10) tant en àmbit la-

boral com social.  

Com s’ha comentat en l’apartat an-

terior, l’any 1966 el periodisme va ser 

testimoni d’una petita millora amb  

l’aprovació de la Llei de Premsa i Im-

premta que va «alleujar la censura 

prèvia establerta fins al moment» (Pa-

lau, 2018: 10), malgrat ser una cortina 

de fum que permetia a Francisco 

Franco imposar sancions d’altres tipo-

logies, com d’un caràcter econòmic. 

Una víctima destacable fou la revista 

Triunfo, d’una clara resistència anti-

franquista, va ser clausurada després 

d’haver publicat un article sobre el di-

vorci. Així doncs, tot i aquesta llei, la 

por continuava sent present a la vida 

dels periodistes, que no gosaven publi-

car cap article o s'auto censuraven ells 

mateixos. En el moment hi havia tres 

tipus de censura: 

1. La que dictava el Règim Fran-

quista, que «podia jutjar i multar o 

prohibir la publicació» 

2. La del directori del propi mitjà 

que, malauradament, complia amb la 

ideologia pròpia del Règim. 

3. Autocensura   

Quan la dictadura va acabar, s’obri-

ren noves escletxes que van propor-

cionar un bri de llum i d’esperança.  

Avui en dia la situació del fotope-

riodisme ha protagonitzat una dava-

llada important, degut a causes 

econòmiques, com la crisi del 2008, i 

per la precarització del sector periodís-

tic-fotogràfic i la remodelació del ma-

teix, a causa de l’aparició de nombro-

sos diaris digitals que van qüestionar 

l’existència d’essencialitat de les seves 

figures. La situació de la dona tampoc 



S. Bonet, L. Magrané, A. Sanz, F. Voltas  |  133 

ha canviat gaire, i el sistema encara es 

resisteix en admetre a figures femeni-

nes a les altes cúpules empresarials. 

També s’ha de tenir en compte la dife-

rència de sou entre els homes i les do-

nes, que és bastant notable. Per últim, 

cada vegada hi ha menys fotògrafes 

femenines degut a la precarietat del 

sistema. Avui encara es persegueixen 

els fotoperiodistes per retratar la reali-

tat que es viu al carrer.  

 

2.2.3. Fotògrafes pioneres  

En primer terme, cal tornar situar, a 

mode de breu context, que el para-

digma informatiu del darrers anys del 

franquisme es caracteritzava per la 

funció propagandística dels mitjans de 

comunicació, així com els valors tradi-

cionals masclistes que imperaven en 

tots els àmbits. És per aquesta raó, que 

resulta complicat trobar noms feme-

nins dedicats a la fotografia en la pri-

mera meitat del segle XX. De fet, com 

s’ha exposat, el paper de les dones en el 

fotoperiodisme sempre havia quedat 

relegat a un segon pla, s’encarregaven 

únicament de tasques menors al labo-

ratori. 

No obstant això, a partir dels anys 

60 van començar a prendre un paper 

decisiu algunes fotògrafes, que lluita-

ven incansables contra un sistema que 

ho posava vertaderament difícil. En-

tre aquestes noves emprenedores, en 

destaquen la Colita i la Joana Biarnés, 

que van començar a exercir als anys 

60, i la Anna Turbau i la Pilar Ayme-

rich, als anys 70. Totes quatre van ser 

capaces de capturar la història amb les 

seves mirades i les seves obres van es-

devenir un mirall de l’època.  

La primera dona fotoperiodista de 

Catalunya i d’Espanya en passar a la 

història va ser Joana Biarnés (1935), 

que va arribar a cobrir esdeveniments 

tant rellevants com l’arribada dels 

Beatles a Espanya al 1965. Allò que la 

diferencia era la naturalitat i empatia 

que era capaç de generar al personatge 

que fotografiava. Segons Joan Manuel 

Serrat, “La Joana trenca qualsevol dis-

tància que pot haver amb una persona 

amb el seu riure” (citat per Palau, 

2018:4). Va treballar per mitjans com 

Pueblo i ABC durant vint anys, fins 

deixar la professió l’any 1984, a causa 

del naixement d’una corrent sensacio-

nalista en la premsa espanyola de 

caire més conservador. La Joana no va 

ser reconeguda fins trenta anys des-

prés de la seva tasca com a reportera i 

la seva fama s’inicià després de la seva 

mort al 2018. 

Anna Turbau (1949) també va ser 

una de les primeres fotoperiodistes ca-

talanes, però mai ha estat reconeguda 

pel seu treball. Gran part de la seva 

trajectòria professional es va donar a 

Galicia, on feia de corresponsal free-

lance. La mateixa Turbau afirma que 

en aquella època estava normalitzat 

qüestionar una fotografia pel simple 

fet de ser dona.  
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Evidentment, com a pioneres de la 

fotografia periodística també en desta-

quem a les protagonistes de la recerca: 

la Colita (1940) i la Pilar Aymerich 

(1943). Tot i que la seva trajectòria i 

aportacions seran tractades amb més 

profunditat en el cos central de treball, 

cal destacar per exemple, el treball 

d’investigació que la Colita ha dut a 

terme sobre les figures femenines dins 

del món de la fotografia6, donant llum 

a noms desconeguts i posant en valor 

les seves obres. D’aquesta investigació 

(Fotògrafes pioneres a Catalunya), en 

destaquen personalitats que han que-

dat en l’oblit -i que van tenir una acti-

vitat rellevant en el tardo franquisme 

i la Transició Democràtica -com Roser 

Oromí Dalmau (1924), Roser Martínez 

Rochina (1927) o Montserrat Sagarra 

(1925)7. Les mirades d’aquestes fo-

tògrafes pioneres doncs, resulten totes 

elles úniques i revolucionàries: 

  

“Jo no caço, sinó que pesco. Perquè 

caçar és una cosa agressiva, en canvi 

pescar és esperar a que surti el peix.” 

  

Pilar Aymerich (Palau, 2018) 
 

2.3. Biografia de les autores: Co-

lita i Pilar Aymerich 

Per tal que la recerca tingui rigor, re-

sulta imprescindible presentar a les se-

ves protagonistes prèviament. Cal fer 

                                                           
6 Nash, M i Colita. (2005) Fotògrafes pioneres a 

Catalunya. Institut Català de les Dones.  

un recorregut pels seus backgrounds 

per així situar el perquè de les seves 

mirades fotogràfiques, els seus in-

teressos a nivell temàtic i en defini-

tiva, quin factor comú les va conduir a 

la cobertura de les manifestacions fe-

ministes de la Transició, en el cas con-

cret de la manifestació contra l’adul-

teri del 14 de novembre de 1976.   

Es comença amb el marc vital de 

Isabel Steva, “Colita” (Barcelona, 1940). 

Va ser una treballadora infatigable, 

que es va apropar a grans personali-

tats de la fotografia catalana des de 

molt jove, com Joan Maspons o Xavier 

Miserachs, de qui n’aprengué l’ofici i la 

idea de desenvolupar una mirada pe-

riodística única i personal. Va formar 

part de la Gauche Divine, un grup de 

personalitats de la capital catalana que 

en el tardo franquisme s’oposaven als 

costums i la tradició que dominava les 

estructures socials espanyoles, tots ells 

van acabar esdevenint referents cul-

turals. No obstant això, Colita va pos-

seir una mirada i un tractament de la 

seva obra diferenciador, gràcies a la 

seva curiositat i al seu esperit periodís-

tic, va realitzar un galeria immensa de 

retrats. La fotografia és per a ella com 

un document, un espai en la memòria 

col·lectiva. Militant feminista, defen-

sora de la reivindicació de qualsevol 

dret que fos inherent a la llibertat i 

captivada pels canvis que vivia el nou 

país en transició, va sortir al carrer 

7 Veure Annex (p.3) 
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càmera en mà, comprenent que aquell 

seria un moment històric digne de 

convertir en un document gràfic. De 

fet, també va formar part d’altres nous 

moviments artístics i polítics com la 

Escola de Barcelona o la Nova Cançó 

Catalana, a més va dirigir el departa-

ment de fotografia de la revista Vindi-

cación feminista y va col·laborar amb 

Interviu i Reporter, entre d’altres.  

Al llarg de la seva vida Colita ha 

realitzat més de 40 exposicions i ha 

publicat uns 30 llibres de fotografia. A 

més, part de la seva obra figura en la 

col·lecció del Museu Nacional D’Art de 

Catalunya (MNAC) i l’altra gran part 

està dipositada en diversos arxius, en-

tre ells, l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

L’any 2014 li va ser concedit el Premi 

Nacional de Fotografia, que va rebu-

tjar atenent-se la situació de crisi cul-

tural que vivia España. Va deixar la fo-

tografia professional a l’any 2000 i en 

els darrers anys, Colita s’ha dedicat a la 

recopilació de l’obra de fotògrafes pio-

neres, juntament amb la historiadora 

Mary Nash. En aquest sentit, va ser la 

comissària de l’exposició Fotògrafes 

pioneres a Catalunya (2005)8. 

                                                           
8 Nash, M i Colita. (2005) Fotògrafes pioneres a 

Catalunya. Institut Català de les Dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: MASPONS Oriol. La fotògrafa 

Colita (Sense data) 

Pilar Aymerich i Puig (Barcelona, 

1943), va ser també una dona trans-

gressora i dedicada a la seva passió, es-

pecialitzada en el fotoreportatge i el 

retrat. El seus primer treballs van sor-

gir paral·lelament amb la Transició 

cap a la democràcia, de la qual en va 

captar els moments més àlgids i relle-

vants. El seus reportatges de temàtica 

diversa, han deixat testimoni de esde-

veniments històrics com la mort de 

Franco, les primeres Jornades Catala-

nes per la Dona, les lluites del movi-

ment obrer...  

La mirada de Pilar era capaç de pe-

netrar d’una manera natural però 

molt rigorosa en el moment de captu-

rar, i això va convertir la seva obra en 

un document d’aquella ciutadania que 

sortia al carrer per a reclamar els drets 

i llibertats que li havien sigut negats 

durant tota la dictadura franquista.  
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Aquesta mirada penetrant també 

traspassa l’objectiu de la càmera i es 

presenta en el seu personatge d’aque-

lla època, esdevenint una dona enig-

màtica i elegant. És per això que era ca-

paç de treballar en el seu estudi amb la 

mateixa naturalitat amb la que s’infil-

trava en les manifestacions sense cap-

tar l’atenció de la policia repressora, 

segons Pilar: “Si un policía me miraba, 

yo lo despistaba pintándome los la-

bios” (citat per Cabré, 2006: § 4). En el 

seu arxiu, ple de retrats, viuen més 

d’un miler de personatges diferents, és 

per això que la seva gran aportació és 

la de saber sintonitzar amb la psicolo-

gia del personatge, segons Isabel Clara 

Simó “su arte consiste en captar el 

alma de los retratados” (citat per 

Cabré, 2006: § 4). 

FIGURA 2: Pilar Aymerich. Recuperat de: Pi-

lar Aymerich http://pilaraymerich.com/gale-

ria.html [Data de consulta 5/03/2021] 

                                                           
9 Vegeu Annex (p.12) 

3. ANÀLISI DE CONTINGUT 

3. 1. Anàlisi de mitjans genera-

listes9 

L’anàlisi dels articles, publicats als 

principals mitjans escrits de la transi-

ció, és una de les eines pràctiques prin-

cipals que s’utilitzen per recopilar in-

formació sobre el tractament mediàtic 

del cas en aquest treball d’investigació. 

L’objectiu és esbrinar la resposta a la 

pregunta de quina va ser la diferència 

clau entre la cobertura dels mitjans i la 

de dues fotoperiodistes pioneres de 

l’època, obertament autoanomenades 

feministes. A més de  denotar les dife-

rències en la narrativa que feien els 

dos tipus de mitjans, també es vol 

veure si hi havia diferències entre els 

propis diaris generalistes.  

 

3.1.1. Metodologia  

Per aconseguir aquest objectiu, es rea-

litza un anàlisi que compta amb tres 

seccions específiques, que es detalla-

ran a continuació. Abans, però cal fer 

un repàs pels passos que van permetre 

definir les unitats a analitzar. 

El primer pas va ser escollir els 

mitjans. Per acotar la selecció a només 

quatre publicacions es van tenir en 

compte tots els diaris actius durant la 

transició posant el focus en la seva 

ideologia. Es va seguir aquest criteri 

per poder aconseguir una mostra no 

només proporcional sinó també repre-
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sentativa dels primers corrents ideo-

lògics que començaven a sorgir des-

prés de 36 anys de dictadura fran-

quista. Així doncs, els mitjans estu-

diats són La Vanguardia, l’ABC, l’Avui i 

El País. A continuació, tenint com a re-

ferència les dates més importants del 

cas, és a dir 12, 14 i 18 de novembre de 

1976, es van consultar les hemerote-

ques dels quatre mitjans esmentats 

per recuperar les peces que en parla-

ven. Cenyir-se a aquestes dates fou 

realment important per poder fer una 

acotació entre tot el material publicat 

durant la transició i aconseguir un 

corpus manejable i abastable per ana-

litzar. En aquest punt s’ha de remarcar 

que la cobertura va ser desigual entre 

mitjans, per exemple mentre que 

l’ABC només va publicar un article, El 

País en va publicar cinc. L’últim pas va 

ser una estructura i uns criteris co-

muns que no només van facilitar l’es-

tudi sinó la seva posterior comprensió.  

Fet aquest breu resum, és en aquest 

punt on es detallen les seccions que 

s’han mencionat prèviament. La pri-

mera secció de l’anàlisi és una fitxa 

tècnica del diari, que té en compte 

l’any de fundació, el seu director en el 

moment dels fets, la ideologia i el 

gènere; i segueix amb una breu des-

cripció del mitjà. Un cop completada 

aquesta informació, es continua amb 

una altra fitxa tècnica, en aquest cas 

dels articles concrets, que serveix per 

introduir-los i que n’assenyala la data 

de publicació, la pàgina i la secció en 

què es troben, l’autor i el titular. L’úl-

tima secció està composta pels comen-

taris individuals de cada article, 

aquests es van dur a terme seguint 

unes categories homogènies, clares i 

productives per tal d’observar patrons 

que es repetissin en les unitats 

d’anàlisi. Les categories en qüestió són 

les següents: 

 Un breu resum dels fets que ex-

posa l’article, per saber si posa el focus 

en els aspectes judicials del cas o en el 

moviment social que es va generar.  

 Una valoració del grau d’objec-

tivitat utilitzat pel periodista 

 I pel que fa als aspectes formals 

s’analitza l’espai que el mitjà va dedi-

car i si la peça va anar acompanyada 

d’alguna fotografia o no. 

Gràcies a aquesta sistematització de 

l’anàlisi, els resultats obtinguts són 

clars i empírics. Es presenten a conti-

nuació en forma d’una taula que recull 

els aspectes que s’han tingut en com-

pte per comparar-los entre sí. 

 

3.1.2. Resultats  

A continuació s’hi troba una taula 

comparativa que recull les principals 

idees extretes de l’anàlisi exhaustiu de 

cada article i que serveix per observar 

si els mitjans de premsa generalista 

van afrontar de manera similar el cas 

de María Ángeles Muñoz i les poste-

riors manifestacions, amb l’objectiu 

d’arribar a una conclusió. 
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La taula utilitza les mateixes cate-

gories d’anàlisi emprades en el comen-

tari individual  que extrapolades ara a 

nivell general, permeten conèixer els 

resultats del mitjà en conjunt. S’ha uti-

litzat la taula de comparació, ja que és 

una de les metodologies més eficaces i 

clares a l’hora de comparar patrons si-

milars entre sí. 
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2.1.3. Conclusions  

Realitzat l’anàlisi exhaustiu dels 

quatre mitjans, es pot afirmar que tots 

es trobaven en una mateixa línia pel 

que fa al tractament de la informació 

del cas de María Ángeles Muñoz i les 

posteriors manifestacions de suport, 

malgrat algunes petites diferències. El 

punt clau de la comparació era esbri-

nar si la premsa es va moure de ma-

nera unitària, i, un cop analitzats els 

resultats la resposta és un sí.  

La mitjana d’espai dedicat a tots els 

articles no és gaire extensa, a excepció 

de l’ABC que hi dedica gairebé dues 

pàgines dins el seu suplement. En la 

resta de diaris les notícies ocupen un 

lloc poc destacat i estan envoltades per 

altres articles de temes molt diversos 

que fa que la notícia quedi amagada i 

no cridi l’atenció del lector.  

Cal destacar la falta de voluntat in-

terpretativa comuna en tots els 

mitjans, ja que la majoria dels articles 

publicats són notícies on hi manca la 

veu de les protagonistes, tant de María 

Ángeles Muñoz com de les manifes-

tants. Per contra, en alguns mitjans 

com: Avui i El País sí que s’inclouen 

declaracions del marit de l’acusada i 

del seu advocat. Ara bé, dins d’aquesta 

afirmació s’ha de matisar que a me-

sura que el moviment augmenta 

també ho fa l’atenció mediàtica que li 

dediquen els mitjans, intentant intro-

duir una voluntat més interpretativa 

                                                           
10 Vegeu Annex (p.26) 

en els articles. El que s’ha de valorar és 

la majoritària objectivitat i imparciali-

tat amb què es van tractar els fets. 

Per últim, i una de les conclusions 

més rellevants del treball és la manca-

nça de fotografies. L’ABC és l’únic que 

en les seves pàgines hi mostra varies 

fotografies, pel que fa  l’Avui i El País 

només n’inclouen una i en tots dos ca-

sos de la manifestació, i finalment La 

Vanguardia no en mostra cap.  

Per tant, es pot concloure que a pe-

sar que va tractar-se com un tema se-

cundari, s’ha de posar en valor que els 

mitjans van donar veu a un grup que 

fins feia ben poc estava completament 

oprimit i silenciat per la dictadura 

franquista, així doncs es pot dir que 

des dels mitjans s’estava avançant.  

 

3.2. Anàlisi de les fotografies 10 

Per aquest segon anàlisi, s’estudien 

dues fotografies de les manifestacions 

feministes del novembre de 1976 fetes 

per Colita i Pilar Aymerich, les dues 

fotoperiodistes que s’han estudiat en 

el marc teòric de la investigació. 

Aquesta esdevé la part central de 

l’anàlisi ja que és on recauen i es posen 

en pràctica la major part dels objectius 

que han estat presentats en la intro-

ducció i que conformen i donen sentit 

a les diferents tècniques analítiques 

emprades. Tot i això, aquesta etapa de 

la investigació està directament rela-
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cionada amb l’anàlisi d’articles ante-

rior, que serveix com a precedent en 

l’estructura i permet endinsar-nos en 

la recerca de manera progressiva i se-

guint un ordre lògic i transversal.  

 

3.2.1. Metodologia 

En aquesta etapa de l’anàlisi de con-

tingut s’ha seguit un model d’anàlisi 

semblant a l’anterior, amb uns criteris 

consensuats i delimitats, per aconse-

guir una certa unitat i concordança 

entre els dos estudis que els faci més ri-

gorosos en conjunt. Ara bé, tenint en 

compte que les unitats d’anàlisi són to-

talment diferents, per una banda els 

articles són unitats escrites en canvi, 

les fotografies són unitats iconogràfi-

ques, la metodologia presenta petites 

diferències per adaptar-se a aquest fet. 

El criteri que es va seguir per selec-

cionar les fotografies del corpus 

d’anàlisi va ser més exigent que en el 

cas dels articles ja que l’objectiu no era 

obtenir una gran mostra. Seguint amb 

aquesta lògica, les categories d’anàlisi 

també són més acurades i tècniques 

per aconseguir uns resultats més pre-

cisos i concrets, que serveixin per bus-

car patrons i semblances entre les 

mostres. 

Aprofundint en l’aspecte de les ca-

tegories cal mencionar que es presen-

ten seguint un ordre jeràrquic basat 

en la seva rellevància i que estan espe-

cialitzades en la temàtica entorn la 

qual gira l’anàlisi, és a dir la fotografia. 

 

3.2.1.2. Corpus d’anàlisi 

Com ja s’ha mencionat, el corpus 

d’anàlisi està integrat per dues unitats, 

una fotografia de cada una de les auto-

res, seleccionades de l’ampli rang de 

fotografies que conformen l’obra 

d’ambdues entorn del tema concret 

del treball, la manifestació contra 

l’adulteri.  

Malgrat que el nombre de fotogra-

fies escollides és limitat, ja que el cor-

pus es podria haver ampliat a un ma-

jor nivell temàtic, per exemple al con-

junt del moviment feminista durant la 

transició, es va creure més adequat 

acotar-lo per conformar una mostra 

manejable dins de l’ampli univers que 

gira entorn del subjecte de recerca, i 

que hagués resultat impossible d’ana-

litzar en totalitat.  

Seguint aquest mateix criteri, a 

l’hora de fer la tria es va considerar 

imprescindible que les unitats anali-

tzades se centressin en el cas concret 

d’estudi, la manifestació en contra de 

l’adulteri -sempre basant-nos en el pe-

ríode històric escollit, l’àmbit temàtic 

delimitat i les fotògrafes que són obje-

cte del treball -, per tal que fossin exe-

mples clars i significatius dels objec-

tius de la recerca. 

Finalment, cal mencionar que per 

facilitar l’accés a la mostra es va esta-

blir com a condició per escollir les foto-

grafies que aquestes formessin part de 

l’arxiu digital de les autores. 

En conclusió, s’estudia una mostra 

de cada autora representativa de 



S. Bonet, L. Magrané, A. Sanz, F. Voltas  |  143 

l’obra i de la temàtica central del tre-

ball. 

 

Mostra d’anàlisi: 

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: AYMERICH Pilar. Manifestació 

adulteri (1976) // FIGURA 5: COLITA. Manifes-

tación “yo también soy adúltera”  (1976) 

 

3.2.1.2. Categories d'anàlisi  

Les categories d’anàlisi escollides per a 

aplicar en el corpus, delimitat i concre-

tat amb anterioritat, es regeixen per 

dos aspectes essencials: l’homoge-

neïtat i la productivitat, és a dir estan 

relacionades amb els objectius cen-

trals del treball. Un cop aclarits 

aquests aspectes més tècnics, cal tor-

nar a mencionar que les categories se-

gueixen un ordre jeràrquic que facilita 

el seguiment de l’anàlisi. 

Tècnicament es pot fer una primera 

divisió de les categories entre aquelles 

que responen a un anàlisi de tipus de-

notatiu i les que responen a un anàlisi 

de caire més connotatiu. Aquesta divi-

sió no és pròpia sinó que respon a una 

metodologia inherent en l’anàlisi tèc-

nic de mostres fotogràfiques. 

L’anàlisi denotatiu és aquell que es 

regeix per un significat objectiu de les 

seves categories, és a dir únicament 

busca distingir i descriure els elements 

que apareixen explícitament en la 

imatge. Així doncs, en aquesta part de 

l’anàlisi s’identifiquen els elements 

capturat dins els límits del marc de la 

mirada de la fotoperiodista, allò que 

escull mostrar a través de l’objectiu. A 

més, pren molta rellevància l’ordre, 

disposició i relació que estableixen els 

elements que apareixen dins d’aquest 

marc. Aquesta categoria doncs, no 

busca analitzar el missatge de la 

imatge, la interpretació o efectes susci-

tats en l’espectador, sinó que es centra 

en el contingut i en la  forma. 

Per altra banda, les categories del 

nivell connotatiu i interpretatiu són 

les que corresponen al significat més 
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subjectiu. Així doncs, s’entra a valorar 

com els elements es relacionen entre 

ells, com es combinen i quins lligams 

poden establir per tal de deduir signi-

ficats. Pren rellevància així, el mis-

satge o interpretació darrere els ele-

ments implícits.  La connotació depèn 

de les relacions que faci l’espectador 

entre la imatge i el seu propi món in-

tern. Malgrat que aquest tipus 

d’anàlisi pot reduir el valor tècnic i 

científic de l’anàlisi, s’ha  considerat 

rellevant incloure-ho, ja que una foto-

grafia no només es redueix al nivell 

formal i tècnic, sinó que també resulta 

de gran rellevància allò que té capaci-

tat de suscitar i generar en el receptor. 

 

3.2.2. Conclusions 

En conclusió, es pot afirmar que les 

dues unitats d’anàlisi presenten uns 

patrons semblants, que es presenten a 

continuació esmentant-ne els punts 

bàsics i centrals per ordre de rellevàn-

cia. 

En primer terme, el que resulta més 

clar és que les dues mostres presenten 

uns cartells de protesta molt sem-

blants, també ho és l’ús que en fan com 

a element narratiu i significatiu. Així 

doncs, per ambdues el cartell resulta 

una canalització de tota la resta d’ele-

ments que hi apareixen, és el punt on 

culmina la narrativa de la fotografia, 

allò que concentra el missatge, el sim-

bolisme i sobretot, el caràcter reivindi-

catiu i de protesta que totes dues apor-

ten. 

En segon terme, és important l’ús 

que les dues fotografies fan de les mi-

rades de les protagonistes. Tot i que, 

com s’ha presentat en l’anàlisi en pro-

funditat, les mirades en les dues imat-

ges representen valors i narratives di-

ferents, en última instància, el valor i 

objectiu d’aquest tipus de narració vi-

sual acaba sent el mateix. Aquest obje-

ctiu en qüestió és el de transmetre el 

caràcter reivindicatiu de la situació, 

però també el de plasmar aquest canvi 

i evolució que estava transformant la 

societat, com tot allò que fins ara havia 

estat immutable, poc a poc, s’alliber-

ava de les seves cadenes, desafiant el 

present i prenent nous camins cap al 

progrés. 

En tercer terme, es pot afirmar que 

la línia central que connecta ambdues 

fotografies, és l’ús d’una extremada 

naturalitat en el tractament composi-

tiu, la qual té la capacitat d’humani-

tzar la situació i sobretot, d’apropar a 

l’espectador a la realitat que estaven 

vivint les protagonistes. 

Tanmateix, cal esmentar una de les 

diferències que s’ha identificat al llarg 

de l’anàlisi, la divergència significativa 

dels personatges que protagonitzen 

cada fotografia. L’obra de la Pilar Ay-

merich posa en rellevància el caràcter 

anònim de les persones que hi aparei-

xen, mostrant així a un subjecte que es 

podria denominar com “invisible”, 

part del conjunt de la massa, del poble, 

que passa desapercebut, però on la fo-

tògrafa hi trobà una història digna de 
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capturar i narrar a través de la imatge. 

Per contra, la mostra de la Colita pre-

senta a dos personatges coneguts de 

l’època, la Maruja Torres i la Montse-

rrat Roig, fet que pot amagar una certa 

intencionalitat de cridar més l’atenció 

de l’espectador. No obstant així, se-

gueix mantenint la línia de la natura-

litat i la senzillesa, ja que no és una fo-

tografia posada ni assajada. 

En últim terme, les dues mostres 

analitzades es troben connectades per 

una intenció comuna i definitiva, que 

marca la selecció compositiva de totes 

dues fotografies i la narració que es 

porta a terme a través del conjunt 

d’elements que es presenten: la volun-

tat de transmetre un missatge de pro-

testa. 

 

2.3. Entrevistes  

L’anàlisi dels mitjans ha servit per ob-

servar el tractament de la informació 

per part dels diaris generalistes. Per 

contrarestar aquesta visió, s’ha cregut 

oportú realitzar unes entrevistes amb 

l’objectiu de conèixer com es van co-

brir els fets des de la vessant feminista 

i, en concret, des del fotoperiodisme 

completant així la informació obtin-

guda gràcies a l’anàlisi fotogràfic, que 

comparteix aquest mateix objectiu. 

Tenint present aquestes considera-

cions, es va cercar un perfil d’entrevis-

tat que complís amb els següents re-

quisits:  

-Fotoperiodista 

-Dona 

-Auto declarada feminista 

-Present en els fets del cas María 

Ángeles Muñoz 

-Accessible 

-No subordinada a la premsa ge-

neralista 

Amb tot això, les fotoperiodistes es-

collides foren: Pilar Aymerich i Isabel 

Steva, més coneguda com a Colita. 

 

2.3.1. Metodologia 

Un cop seleccionats els perfils, es va es-

tructurar l’entrevista per mitjà de sec-

cions. Es comença amb una petita in-

troducció en què es presenta el tema 

d’estudi, seguidament, es fan unes pre-

guntes per conèixer millor a les entre-

vistades que, alhora, serveixen com a 

obertura del qüestionari. A continua-

ció es passa a les preguntes focalitza-

des a aconseguir l'objectiu de la inves-

tigació, aquestes es completen amb 

unes qüestions contextuals per així te-

nir una visió completa del periodisme 

de l’època. A mode de cloenda, es fa 

una pregunta referent a la situació ac-

tual del fotoperiodisme i també una de 

caire més reflexiu per acabar d’apro-

fundir en el seu pensament.  

A l’hora de realitzar l’entrevista es 

van utilitzar diferents tipus de pre-

guntes, amb l'objectiu d’aconseguir in-

formació completa tant del cas com de 

les fotoperiodistes, que es poden classi-

ficar en les següents categories: 

 Comparatives → aquest tipus 

de preguntes van ser essencials per-
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què l’objectiu del treball és la compara-

ció entre mitjans generalistes i fotope-

riodistes. Per exemple: “Mentre que els 

diaris es van centrar en l’aspecte jurídic 

del cas, vostè va fotografiar les manifes-

tacions, creu que la seva feina foto-

gràfica va servir per equilibrar el fet que 

la premsa fes un tractament poc centrat 

en el moviment social que va esdevenir 

degut al cas?” o “Quines diferències hi ha 

entre fotografies reivindicatives fetes 

per homes o per dones?” 

 Relacions causa-efecte → ens 

van permetre saber el perquè dels fets 

ocorreguts des del punt de vista de les 

fotoperiodistes. Per exemple: “Fent 

l’anàlisi hem observat que la majoria 

d’articles del tema no anaven acompan-

yats de fotografies, a què creu que es 

deu?” o “Els diaris gairebé no van uti-

litzar el lema “jo també sóc adúltera”, en 

canvi, en les seves fotografies n’és l’as-

pecte central. A què creu que es deu 

aquesta diferència? Pensa que el lema va 

sintetitzar bé el moviment?” 

 Informació complementària → 

no van anar directament enfocades a 

l’objectiu del treball però van servir 

per conèixer l’ambient i context de 

l’època de la transició. Per exemple: 

“Ser dona dificultava cobrir depenent de 

quin esdeveniment?” o “Les fotos, tant 

pel fet de vostè ser dona com pel fet de 

retratar moviments socials, pensa que 

haguessin tingut lloc a mitjans generalis-

tes?” 

                                                           
11 Vegeu annex (p.31) 

Per dur a terme l’entrevista es va 

contactar amb per correu les fotope-

riodistes. Malgrat que en un primer 

moment les dues es van comprometre 

a facilitar-nos les seves respostes, no 

comptem amb les de Pilar Aymerich ja 

que, per problemes personals, no ens 

les va poder fer arribar. En el cas de 

Colita se’ns va enviar un arxiu d’àudio 

en què respon a les preguntes. Origi-

nalment l’idioma escollit per fer les 

preguntes, com en la resta de l’estudi, 

fou el català, tot i així ens hem adaptat 

a la llengua que ha preferit l’entrevis-

tada i per això la transcripció de l’en-

trevista està en castellà11. 
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4. CONCLUSIONS GENERALS 

En finalitzar aquesta recerca històrica 

s’ha aconseguit respondre satisfactòri-

ament a les preguntes i dubtes inicials. 

A mode de recapitulació, aquest estudi 

ha comptat amb un ampli marc teòric 

a mode de context i eina de situació, i 

un abundant ús de fonts primàries a 

partir de les quals s’ha dut a terme un 

anàlisi dividit en diverses etapes, totes 

elles relacionades entre sí. 

A partir de la informació extreta 

dels exemplars de premsa generalista 

escollits i l'anàlisi de la cobertura que 

aquesta va fer entorn la temàtica deli-

mitada i l’objecte de recerca, no només 

ha estat possible evidenciar les dissi-

dències i semblances entorn la narra-

tiva de cada un dels mitjans; sinó que a 

més, s’ha pogut veure l’enorme distàn-

cia que separà aquesta cobertura amb 

la visió de les fotoperiodistes estudia-

des, la qual fou molt més activista. 

Aquesta observació permet arribar a 

la conclusió que la premsa de caire ge-

neralista va portar a terme un tracta-

ment secundari i residual del tema. 

Ara bé, a l’hora de fer aquesta afirma-

ció cal tenir en compte el context his-

tòric, que encara estava dominat per 

les antigues tendències i dinàmiques 

conservadores que dificultaven donar 

veu a moviments socials com el femi-

nisme. L’anàlisi també ha permès 

veure que la premsa, encara en desen-

volupament i en una situació econò-

mica complexa, no apostava per d’im-

plementació de recursos com la foto-

grafia en els seus mitjans i per tant, no 

donaven visibilitat a aquest tipus trac-

tament informatiu. 

El contacte directe amb una de les 

testimonis del moviment ha servit per 

enriquir la qualitat de les fonts primà-

ries emprades i per validar i reafirmar 

les conclusions extretes en els anàlisis.  

En darrer terme, cal posar en relleu 

certs aspectes que han limitat aquesta 

recerca. No ha estat possible accedir a 

algunes de les fonts primàries, presen-

tades en primer terme com a fona-

mentals en l’anàlisi, concretament no 

s’ha pogut realitzar l’entrevista a un 

dels subjectes primordials de la re-

cerca, Pilar Aymerich Puig. Aquest fet, 

obra pas a properes ampliacions de la 

investigació per tal de completar buits 

en l’anàlisi que no han estat coberts 

amb total precisió.  
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Resum 

 

En aquest treball es pretén fer un estudi sobre el tractament de la premsa i de 

determinats mitjans de comunicació en relació a l’atemptat terrorista esdevingut 

el 19 de juny de 1987 a l’Hipercor de l’Avinguda Meridiana, a Barcelona. 

Concretament s’han analitzat els diaris La Vanguardia, el Punt, El País i l’ABC. En 

aquest treball es dona un cop d’ull a la realitat social del terme terrorisme així 

com les recomanacions o consells alhora de tractar aquest aspecte en l’àmbit 

periodístic, en aquest cas escrit. D’altra banda, es mostra un repàs sobre la 

trajectòria d’ETA i les conseqüències de les seves actuacions durant 60 anys de 

terror i agonia a tot el territori espanyol. Aquest treball compta amb el testimoni 

directe d’una víctima física de l’atemptat que narra com aquell dia li va canviar 

la vida en tots els aspectes.  

 

Paraules clau: atemptat, ETA, víctimes, Barcelona, terrorisme, seqüeles 

 

 

  



Abstract 

 

The aim of this work is to carry out a study on the treatment of the press and 

certain media in relation to the terrorist attack that took place on June 19, 1987 

at the Hipercor on Avinguda Meridiana, in Barcelona. Specifically, the 

newspapers La Vanguardia, El Punt, El País and the ABC have been analyzed. This 

work takes a look at the social reality of the term terrorism as well as the 

recommendations or advice while dealing with this aspect in the field of 

journalism, in this case written. On the other hand, it shows a review of ETA’s 

trajectory and the consequences of its actions during 60 years of terror and 

agony throughout Spain. This work has the direct testimony of a physical victim 

of the attack who narrates how that day changed his life in all aspects. 

 

Keywords: Democratic transition, PCE legalization, communism, PCE, ABC, La 

Vanguardia Española, El País. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓ  

En aquest treball s’utilitzen consignes 

i coneixements impartits en l’assigna-

tura Història del Periodisme del Grau 

de Periodisme de la Universitat Pom-

peu Fabra de Barcelona. El tipus d’es-

tudi és un treball d’anàlisi de camp so-

bre el contingut i la informació de les 

portades de quatre diaris. 

Actualment estem rodejats de mol-

tes notícies i fets d’interès social i per-

sonal. L’essència d’aquestes publica-

cions consisteix en transmetre i mos-

trar la realitat del món en el que vi-

vim. En un sistema on es premia la im-

mediatesa del treball i no tant la vera-

citat de les fonts, es deixa de banda la 

sensibilitat de les persones quan 

aquestes son les protagonistes de la 

història. Amb aquest treball vull mos-

trar i donar a conèixer de quina ma-

nera es van plasmar els fets que van 

ocórrer el dia 19 de juny de 1987 al cen-

tre comercial Hipercor, a l’avinguda 

Meridiana de Barcelona en quatre dia-

ris importants d’Espanya en aquell 

moment, els quals son La Vanguardia, 

el País, el Punt i l’ABC.  

Les conseqüències d’aquests succes-

sos malauradament sempre son de 

magnituds enormes, i precisament en 

moments com aquests, els mitjans de 

comunicació han d’accelerar el procés 

de publicació d’informació. Moltes ve-

gades les víctimes presencials i les que 

no ho han patit directament, però sí de 

manera indirecta (seqüeles psicològi-

ques o físiques greus), han passat a ser 

secundàries en el relat i només s’han 

tingut en compte els responsables 

d’aquests fets. Aquests testimonis son 

sempre recollits en una xifra que en-

globa el total de víctimes mortals o fí-

siques. Per aquest motiu, em vaig vo-

ler endinsar en aquest àmbit per 

veure i comprovar de primera mà, 

com es va plasmar aquest succés en els 

diaris esmentats anteriorment amb 

l’objectiu de fer una comparació i una 

valoració general sobre el tractament 

dels atemptats i dels diferents punts de 

vista, des d’un prisma personal. 

Abans de començar amb l’estudi es-

trictament comparatiu he cregut con-

venient fer un anàlisi sobre la idea o la 

norma no escrita que tenen els mitjans 

alhora de tractar el tema del terro-

risme. A Espanya han actuat més de 

30 bandes terroristes diferents: ETA, 

GRAPO, “Brigadas rojas”, Terra Lliure, 

entre d’altres, però m’he volgut focali-

tzar en aquest atemptat esdevingut 

gairebé fa trenta-quatre anys i veure 

quina és la situació actual dels mitjans 

del segle XXI en un tema tan delicat i 

compromès com l’atemptat terrorista. 

El motiu d’aquesta elecció es deu 

que he trobat molts treballs sobre els 

atemptats del 17 d’agost de 2017 a Bar-

celona i Cambrils, el qual era el tema 

de la meva primera opció de treball. 

Però per la meva proximitat, relació i 

vincle amb el lloc dels fets del 19 de 

juny de 1987 vaig creure convenient 

canviar la meva proposta. Com és un 

fet que va succeir fa temps, i del qual 
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no es conté tanta informació com la 

que es podria trobar avui en dia sobre 

qualsevol tema d’actualitat, em va 

semblar correcte fer retrospecció al 

passat per entendre i conèixer el que 

va succeir a escassos metres del meu 

domicili.  

 

2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

El propòsit fonamental del meu treball 

és bàsicament poder comprovar, a 

part de les diferents versions dels 

quatre mitjans sobre aquest mateix 

fet, quin és el paper que tenen o que 

donen els mitjans de comunicació al 

terrorisme i a totes les connotacions i 

vessants que hi tenen estreta relació.  

Alguns dels objectius establerts son: 

 Analitzar i entendre la posició 

dels mitjans sobre el terrorisme i 

les regles o normes no escrites es-

tablertes. 

 Fer un repàs sobre la trajectòria 

de la banda ETA i explicar els fets 

de l’atemptat, qüestió d’investiga-

ció d’aquest treball. 

 Duu a terme un anàlisi compa-

ratiu sobre quatre diaris de l’època 

en 3 moments determinats (un i 

dos dies després de l’atemptat i al 

cap d’una setmana). 

 Conèixer quina és la realitat so-

cial d’una víctima d’organització 

terrorista reconeguda oficialment 

com a tal. 

Una vegada establerts els objectius so-

bre els quals es basarà aquest treball, a 

continuació s’exposaran un seguit 

d’hipòtesis i/o suposicions sobre els fu-

turs resultats de l’anàlisi d’investiga-

ció. 

- El tema del terrorisme aportarà 

certes incongruències o problemes 

en el correcte desenvolupament de 

l’activitat periodística, sobretot pel 

que fa al seu tractament. 

- El gènere periodístic predomi-

nant en tots els casos i diaris serà la 

notícia, text en els quals s’exposa de 

forma subjectiva els fets que van 

ocórrer, sense donar cap tipus d’opi-

nió o posició ideològica al respecte. 

-  En els dos primers dies anali-

tzats l’atemptat tindrà especial relle-

vància i importància respecte al cap 

d’una setmana. 

- Els diaris La Vanguardia i el 

Punt inclouran més informació tant 

escrita com visual que El País o l’ABC 

a causa de la seva proximitat i relació 

amb els fets. 

Les imatges seran similars les unes 

amb les altres, tot i que cada diari tin-

drà les seves preferències i per tant di-

rigirà la seva atenció cap a on cregui 

convenient. Les imatges estaran sub-

jectes a unes certes normes o lleis que 

preserven el respecte a les persones 

víctimes de l’atemptat. 

 

3. MÈTODES 

En primer lloc es durà a terme una re-

cerca bibliogràfica tant de fonts pri-

màries com secundàries per tal d’abas-

tir tota la problemàtica i tot l’assumpte 

sobre el concepte del terrorisme, tot 
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fet una àmplia mirada a l’opinió d’ex-

perts, institucions i autoritats sobre 

aquest tema tan controvertit.  

En segon lloc, s’utilitzaran les porta-

des dels quatre diaris esmentats ante-

riorment gràcies al servei d’Hemero-

teca de cadascun respectivament. 

Amb aquestes portades es realitzarà 

un anàlisi del contingut de la informa-

ció i també com aquesta és exposada i 

distribuïda, així com llurs característi-

ques. 

Finalment, vaig poder tenir l’opor-

tunitat de poder contactar amb Ro-

berto Manrique, víctima de l’atemptat 

d’ETA del 19 de juny de 1987 i es repro-

duirà una part de l’entrevista al final 

d’aquest treball. La seva història de 

vida mereix ser escoltada, ja que arran 

de l’atemptat ha esdevingut un refe-

rent en l’àmbit assistencial de moltes 

persones víctimes de qualsevol atem-

ptat, independentment de l’origen i la 

naturalesa dels fets. 

 

4. MARC TEÒRIC 

4.1. Terrorisme 

A dia d’avui no hi ha una definició ge-

neral sobre el terme terrorisme. 

Malgrat això, l’any 1994 l’Assemblea 

General de les Nacions Unides va 

aprovar una declaració en la resolució 

                                                           
1 Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides pels Drets Humans: Els Drets Hu-

mans, el Terrorisme i la Lluita contra el te-

rrorisme. Fulletó informatiu, núm. 32, 

desembre 2008 
2 ídem 

49/60 en que senyalaven que el terro-

risme son “actes criminals amb finali-

tats polítiques concebudes o planeja-

des per provocar un estat de terror a la 

població en general, a un grup de per-

sones o a persones determinades”.1 Se-

gons el mateix fulletó de l’Oficina de 

l’Alt Comissionat de les Nacions Uni-

des pels Drets Humans “aquests actes 

son injustificables en totes les circum-

stàncies, independentment de quines 

siguin les consideracions polítiques, fi-

losòfiques, ideològiques, racials, ètni-

ques, religioses o de qualsevol altra ín-

dole que es facin valer per justificar-

los”. 2 

Joan Antón-Mellón afirma que el 

terrorisme “és un concepte/terme/in-

sult que forma part rellevant de l’ima-

ginari i de la realitat col·lectiva de 

grans poblacions humanes (...), s’uti-

litza com a arma política per minimi-

tzar/combatre/silenciar discrepàncies 

ideològico-polítiques que qüestionen 

l’statu quo.”3 

El Consell de la Unió Europea defi-

neix en tres blocs la intencionalitat 

dels delictes de terrorisme. Aquests es 

fonamenten en “intimidar greument a 

una població, obligar indubtablement 

als poders públics o a una organització 

internacional a realitzar un acte o abs-

tenir-se de fer-ho i desestabilitzar 

3 Antón-Mellón, J. (2017). Terrorismo. Disec-

ción de la Barbarie (Revisado ed). Tibidabo 

Ediciones, S.A, pp. 9-13. 

Statu quo: Estat de les coses en un determinat 

moment. Recuperat de https://dle.rae.es/ 
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greument o destruir les estructures 

polítiques, constitucionals, econòmi-

ques o socials bàsiques d’un país o 

d’una organització internacional”. 4 

Tal i com diu l’INTERPOL, “el terro-

risme inclou una sèrie d’amenaces so-

fisticades com el terrorisme organitzat 

en zones de conflicte, combatents te-

rroristes estrangers, llops solitaris ra-

dicalitzats i atemptats amb materials 

químics, biològics, radiològics, nu-

clears i explosius”. Els atemptats amb 

aquests materials, recollits en les sigles 

QBRNE, son sempre devastadors per 

la població així com les infraestructu-

res de la regió on es produeix dit atac. 5 

 

4.2. ETA 

Euskadi Ta Askatasuna, en català 

pàtria basca i llibertat, va anunciar 

l’any 2011 la seva dissolució després de 

60 anys de terrorisme. Aquest grup te-

rrorista ha estat responsable de “co-

brar la vida de més de 850 persones i 

que ha marcat la història d’Espanya i 

en particular la de l’últim franquisme 

i els primers anys de la democràcia, 

quan la banda fou més activa i sag-

nant”. 6 Aquesta organització va néi-

xer amb una clara “ideologia naciona-

lista, socialista i revolucionària”. 7  

                                                           
4 Consell de la Unió Europea (27 desembre 

2001): Posició comú del consell sobre l’aplica-

ció de mesures específiques de lluita contra 

el terrorisme. Diari Oficial de las Comunitats 

Europees. 
5 INTERPOL (2017). Projectes de lluita contra el 

terrorisme. Xarxes terroristes. 

El 31 de juliol de 1959, durant la dic-

tadura del general Francisco Franco, 

es va formar la banda amb l’objectiu 

d’aconseguir la independència del te-

rritori d’Euskal Herria, que comprenia 

les províncies del País Basc: Biscaia, 

Guipúscoa i Àlaba. També reivindica-

ren la independència del territori de 

Navarra i de tres províncies al sud de 

França. Aquest grup terrorista és res-

ponsable de 3.500 atemptats, de 77 se-

grests i de ferir a 7.000 persones inno-

cents. L’últim assassinat per aquesta 

organització es produeix el 16 de març 

de 2010, la víctima mortal és el policia 

francès Jean-Serge Nerin, mort en un 

tiroteig amb els tres presumptes terro-

ristes. 

“Els terroristes que van perpetrar 

els assassinats mai van assolir els seus 

objectius polítics. L’estat de dret, la 

cooperació internacional, fonamen-

talment de França, i el treball de poli-

cies i guàrdies civils aconseguiren aca-

6 Agències. Diari La Vanguardia (3 de maig de 

2018). Cronologia gràfica de la història 

d’ETA. Recuperat el 5 de març de 2021. 
7 Olmo, G.D. Diari BBC Món (4 de maig de 

2018). 7 moments per entendre què va ser 

ETA, el grup armat que va voler separar al 

País Basc d’Espanya i França. 
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bar amb el major problema que ha pa-

tit Espanya en la recent etapa demo-

cràtica”. 8 

Fins el 20 d’octubre de 2011, data en 

la que s’anuncia el cessament definitiu 

de la seva activitat criminal, ETA 

suma a la seva llista de víctimes a polí-

tics, militars, jutges, advocats, guàrdies 

civils, policies, ertzaines, policies locals 

i un total de 343 civils. “206 guàrdies 

civils, 149 policies nacionals, 86 mili-

tars, 32 polítics, sobretot militants del 

Partit Popular (PP) i del Partit Socia-

lista Obrer Espanyol (PSOE), 24 poli-

cies municipals, 13 ertzaines, 10 pro-

fessionals de l’administració de justí-

cia i un mosso d’esquadra son assassi-

nats durant aquest temps”. 9 

El 7 de juny de 1968 es produeix el 

primer atemptat, la víctima mortal va 

ser José Antonio Pardines, un guàrdia 

civil que es va convertir en el primer 

assassinat d’ETA. Els fets van ocórrer 

a un control de carretera a Guipúscoa 

quan aquest tractava d’identificar a 

dos etarres.  

El 20 de desembre de 1973 ETA ac-

tua per primera vegada a la capital del 

país assassinant al president del go-

vern Luis Carrero Blanco i convertint-

lo així en l’atemptat més espectacular 

per la magnitud dels fets en tota la 

seva història. 

                                                           
8 Álvarez, J. Cadena Ser (30 d’abril de 2018). La 

història d’ETA: 3.000 atemptats, 864 morts i 

més de 7.000 víctimes. 
9 Ídem 

L’any 1974 suposa una data molt 

transcendental perquè marca un 

abans i un després en la banda. El 13 de 

setembre d’aquest mateix any, es pro-

dueix el primer atemptat de forma in-

discriminada, és a dir, sense un objec-

tiu clar ni definit. L’explosió va tenir 

lloc a una cafeteria al costat de la Di-

recció General de Seguretat de Ma-

drid, la qual acaba amb la vida de 13 ci-

vils i altres 80 persones resulten feri-

des. Durant l’octubre d’aquest mateix 

any, gairebé un mes després de l’atem-

ptat, es produeix “un debat intern dins 

de la banda per decidir de quina ma-

nera s’organitzaran a partir d’aquest 

moment. És per aquest motiu que es 

produeix l’escissió d’ETA en dos bran-

ques: `milis´, partidaris de la insurrec-

ció popular, i la `poli-milis´, majoritaris 

i que apostaven per la violència selec-

tiva”. 10 

Pel que fa a la distribució dels “terri-

toris, ETA va assassinar a 586 persones 

al País Basc, 123 a Madrid, 55 a Cata-

lunya i 40 a Navarra. El terrorisme de 

la banda també ha causat 16 víctimes 

mortals a Aragó, 13 a Andalusia, 9 a la 

Comunitat Valenciana, 4 a Cantàbria i 

La Rioja, 2 a Castella i Lleó i Balears i 1 

a Múrcia”.11 

 

10 Creació anònima. Diari La Razón (3 de maig 

de 2018). Cronologia d’ETA: 60 anys, 853 

morts i 77 segrests. 
11 Álvarez, J. Cadena Ser (30 d’abril de 2018). La 

història d’ETA: 3.000 atemptats, 864 morts i 

més de 7.000 víctimes. 
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4.3. Modus Operandi 

El cotxe bomba es va convertir en un 

mètode emprat per ETA en desenes 

d’atemptats i produint els assassinats 

de 112 persones. Però, definitivament 

el sistema més utilitzat pels terroristes 

fou el de disparar amb armes de foc a 

curta distància. Les conseqüències 

d’aquesta escomesa es veuen reflecti-

des en les 543 víctimes mortals. Per fi-

nançar els seus crims, ETA va optar 

per l’impost revolucionari, en el qual 

hi van contribuir nombrosos empre-

saris.12 

 

4.3.1. Segrests 

En els fatídics 60 anys d’història de la 

banda terrorista es van segrestar a 79 

persones, de les quals 12 en resulten 

mortes i altres 14 son alliberades amb 

trets a les cames. El segrest més longeu 

que es té constància, és el del funcio-

nari de presons José Antonio Ortega 

Lara, alliberat per la Guàrdia Civil des-

prés de pertànyer un any i mig en un 

zulo a Mondragón, a la província de 

Guipúscoa. Tot i que el segrest amb 

més rerefons va ser sense dubte el del 

regidor d’Ermua del Partit Popular, 

Miguel Ángel Blanco, assassinat el 13 

de juliol de 1997.  

                                                           
12 Álvarez, J. Cadena Ser (30 d’abril de 2018). La 

història d’ETA: 3.000 atemptats, 864 morts i 

més de 7.000 víctimes. 
13 Álvarez, J. Cadena Ser (30 d’abril de 2018). La 

història d’ETA: 3.000 atemptats, 864 morts i 

més de 7.000 víctimes. 

“El segrest va mobilitzar a tota la so-

cietat espanyola en un crit unànime 

en contra d’ETA” i al donar-se a conèi-

xer la notícia del seu assassinat “va 

desencadenar manifestacions de re-

buig a tota Espanya, les més multitu-

dinàries que es recorden, en solidaritat 

amb les víctimes”.13 

 

4.4. Mitjans de comunicació 

“El terrorisme està pensat per cridar 

l’atenció i dirigir-la cap a un grup iden-

tificable amb uns motius determinats” 

(Veres, 2004).14 Entre els terroristes “es 

comú a tots ells l’amenaça o la pràctica 

del crim, l’ocasionar lesions o la des-

trucció, per forçar al govern o a la co-

munitat, a cessar davant les demandes 

terroristes. Amb això, els terroristes 

pretenen demostrar la credibilitat de 

les seves amenaces mitjançant actes 

espectaculars de destrucció o crim, en 

els que els mitjans de comunicació di-

fonen de manera freqüent i son, d’al-

guna manera “responsables” del terro-

risme”. (Wilkinson, 1980).15 

Tal com assegura Ferracuti (1948: 

48), “les Nacions Unides han eliminat 

el terrorisme de les àrees d’investiga-

ció de la seva secció de defensa social a 

causa de la impossibilitat d’assolir un 

14 Veres, Luis (2004): Premsa, poder i terro-

risme. Amnis: Revue de Civilisation Contem-

poraine de L’Université de bretagne Occiden-

tale, núm. 4. 
15 Wilkinson, Paul (1980). El Terrorisme i els 

mitjans de comunicació social, núm. 3. Tra-

duït per el TCOL. de Aviación DEM. D Fran-

cisco, J. Bautista Jimenez.  
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consens sobre què és un terrorista”.16 

Segons Marshall McLuhan “sense co-

municació no hi hauria terrorisme”17 i 

és que és molt difícil entendre un atac 

terrorista sense la seva cobertura i es-

peculació als mitjans de comunicació. 

El terrorisme és un tema molt delicat i 

difícil de tractar ja que s’han de tenir 

en compte molts factors alhora d’es-

criure qualsevol relat que tingui rela-

ció amb l’exposició dels fets. Umberto 

Eco afirma que “el terrorisme és un fe-

nomen de la nostra època, de l’època 

dels mitjans de comunicació de mas-

ses”. 18 

Per molts redactors el terrorisme 

s’entén com un acte comunicatiu, fet 

que porta a justificar a Carlos Soria 

(1980: 6) que “el terrorisme es produeix 

amb el propòsit de que el seu esdeve-

nir es converteixi automàticament en 

notícia”. El mateix Soria (1980: 9) asse-

gura que “la informació sobre el terro-

risme comporta sempre una posició 

propagandística i que la simbiosi 

mitjans-terrorisme facilita la generali-

tzació del terrorisme”. 19 

El 15 de novembre de 2016 el Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya 

                                                           
16 Ferracuti, F. (1984); «Consecuencias morales, 

sociales y políticas del terrorismo: CAMPO, 

Salustiano del (dir.); Terrorismo Internacio-

nal, Instituto de Cuestiones Internacionales, 

Madrid. 
17 Alsina Rodrigo, M. (1989). Mitjans de comu-

nicació i terrorisme: apunts per un debat. 

Anàlisi 12, pp 101-104. 
18 Ídem 

(CAC) juntament amb el Col·legi de Pe-

riodistes de Catalunya van formular 

una sèrie de requisits fonamentals 

destinats als periodistes alhora de re-

dactar informació relacionada amb 

atacs terroristes. En aquestes recoma-

nacions s’aconsella que “els mitjans 

s’haurien d’abstenir de difondre imat-

ges de cossos de víctimes mortals si se 

les pot reconèixer o si la cruesa és ex-

cessiva”, de la mateixa manera que 

“només s’haurien de prendre imatges i 

declaracions de víctimes supervivents 

sí aquestes ho autoritzen expressa-

ment o, en cas contrari, si s’editen les 

imatges per evitar-ne la identificació”. 

Finalment, el Consell presidit per Ro-

ger Loppacher, recomana que “els co-

municats i vídeos de terroristes només 

s’haurien de difondre després d’una 

edició que n’elimini la part propagan-

dística”.20 

La publicació d’informació sobre 

successos d’actes terroristes no pot ser 

tractada de qualsevol manera i sempre 

s’ha d’intentar vetllar per preservar 

els drets de les persones víctimes de 

qualsevol tipus. En l’article 18 de la 

Constitució, en defensa al dret de la in-

timitat, es fa referència al fet que “es 

19 Soria, C. (18 d’octubre de 2001). Estrategias 

para combatir el terrorismo desde la comuni-

cación política y la comunicación informativa. 

Núm 5. 
20 Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 

Col·legi de Periodistes de Catalunya (Nove-

mbre 2016): Recomanacions sobre la cober-

tura informativa d’actes terroristes. 1ª edició 

electrònica, pp. 1-14.  
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garanteix el dret a l’honor, a la intimi-

tat personal i familiar i a la pròpia 

imatge”.21 

No obstant això, en l’article 20 del 

títol 1 de la Constitució, s’exposa que 

“1. Es reconeixen i protegeixen els 

drets: a) A expressar i difondre lliure-

ment els pensaments, idees i opinions 

mitjançant la paraula, l’escrit o qualse-

vol altre mitjà de reproducció”. Tot i 

que en el punt 2 es ratifica que “l’exer-

cici d’aquests drets no es pot restringir 

mitjançant cap tipus de censura 

prèvia”.22 Per això, els mitjans de co-

municació tenen l’obligació legal d’in-

formar als ciutadans sobre els fets 

d’actualitat sense manipular cap font i 

exposant els fets tal i com han esde-

vingut o s’han produït.  

Un dels aspectes primordials en el 

correcte desenvolupament de l’activi-

tat periodística és mostrar els fets. La 

implementació i l’ús de la fotografia ha 

ajudat i ha impulsat a aquesta profes-

sió a mostrar d’una manera més pro-

pera i real el veritable significat del 

que és ser un testimoni d’un atemptat 

terrorista. Son moltes les persones víc-

times que han aparegut en els mitjans, 

tant civils com policies i personal sani-

tari, tot amb l’objectiu d’assolir la 

transparència i de mostrar la cruesa 

                                                           
21 Constitució Espanyola. Agencia Estatal Bo-

letín Oficial del Estado, BOE (27 de desembre 

de 1978). Edició digital d’Alcalá de Henares, 

Madrid. pp. 13-20. 
22 ídem 
23 Constitució Espanyola. Agencia Estatal Bo-

letín Oficial del Estado, BOE (27 de desembre 

d’aquests fets. En el títol 4 del mateix 

article 20 s’exposa que “aquestes lli-

bertats tenen el seu límit en el respecte 

als drets reconeguts en aquest Títol, en 

els preceptes de les lleis que el desen-

volupen, i especialment, en el dret a 

l’honor, a la intimitat, a la pròpia 

imatge i a la protecció de la joventut i 

de la infantesa”.23   

La nota de premsa del CAC i del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

posa especial èmfasis i considera real-

ment important i imprescindible “te-

nir una cura especial amb el tracta-

ment periodístic que és dona al terro-

ristes, per evitar donar-los protago-

nisme i que, des de la seva perspectiva, 

apareguin com a herois. El tractament 

més adequat és considerar-los presu-

mptes autors d’un delicte”.24 

Segons Wilkinson, “els terroristes 

inclouen entre les seves peticions l’ac-

cés a la Ràdio o a la Televisió, per di-

fondre els seus manifestos (...), per 

principis, els terroristes demanen la 

posada en llibertat de companys i res-

cats”. Un altre factor rellevant per 

Wilkinson i que “cobreix els mitjans 

de comunicació i ajuda a reforçar el te-

de 1978). Edició digital d’Alcalá de Henares, 

Madrid. pp. 13-20. 
24 Consell de l’Audiovisual de Catalunya i 

Col·legi de Periodistes de Catalunya (No-

vembre 2016): Recomanacions sobre la co-

bertura informativa d’actes terroristes. 1ª 

edició electrònica, pp. 1-14. 
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rrorisme és la informació extraor-

dinàriament detallada sobre les tècni-

ques, tàctiques i trucs terroristes”.25 

 

4.5. Atemptat a l’Hipercor 

El 19 de juny de 1987 es produeix 

l’atemptat a l’Hipercor de l’Avinguda 

Meridiana de Barcelona, al barri de 

Sant Andreu del Palomar. 21 persones 

resulten mortes, entre les quals hi ha-

via 4 nens, 12 dones i 5 homes i altres 

45 resulten greument ferides per la 

temperatura de 3.000 centígrads que 

van haver de fer front. Els fets van 

ocórrer a causa de l’explosió d’un cotxe 

bomba carregat amb 27 quilos d’amo-

nal, 200 litres líquids incandescents, 

pega i escates de sabó. “La matança 

d’Hipercor es va perpetrar justament 

amb Josu Ternera com un dels 

màxims responsables de la banda te-

rrorista, en una època en la que també 

es van duu a terme altres atacs mor-

tals com a la caserna de Saragossa o el 

de Vic. Cap va causar tantes víctimes 

com el del tristament famós super-

mercat de la ciutat comtal”. 26 

Aquesta obra va ser duta a terme 

pel “Comandament Barcelona” dirigit 

per Santi Potros i en el qual també hi 

van formar part Domingo Troitiño, 

                                                           
25 Wilkinson, Paul (1980). El Terrorisme i els 

mitjans de comunicació social, núm. 3. Tra-

duït per el TCOL. de Aviación DEM. D Fran-

cisco, J. Bautista Jimenez. Pàgina 3. 
26 Viana, Israel. (Actualitzat el 19 de juny de 

2019). Diari ABC, Història. Así eran las vides 

Rafael Caride i Josefa Ernaga. “Més 

tard van confessar que van atemptar 

contra Hipercor perquè creien que era 

una empresa de capital francès. 

Troitiño va assegurar que va trucar 

una hora abans alertant que hi havia 

una bomba, però no va dir que es tro-

bava en un cotxe, per això els vigilants 

van buscar paquets sospitosos però no 

van trobar res. L'edifici no es va arri-

bar a desallotjar ja que van pensar que 

es tractava d'una falsa alarma.”27 La-

mentablement, a les 16.08 de la tarda 

el cotxe va explotar i va desencadenar 

el fets explicats anteriorment. 

Aquest atemptat va suposar un cop 

de realitat per la ciutadania en general 

i sobretot per les forces polítiques que 

recolzaven les actuacions d’ETA, ja 

que no comprenien el motiu de l’atac a 

civils de forma incomprensible i injus-

tificable. “La banda terrorista també 

va perdre part del suport social que te-

nia en alguns sectors, incapaços de 

comprendre la massacre i fins i tot es 

va aconseguir que França començés a 

donar suport policialment a les autori-

tats espanyoles i que el seu país deixés 

de ser un refugi per als etarres fugits. 

(una a una) de los 21 asesinados por ETA en el 

Hipercor de Barcelona. 
27 Creació anònima. Antena 3 Noticias. (19 de 

juny de 2019). Así lo vivimos. Se cumplen 32 

años del atentado de ETA en el Hipercor de 

Barcelona, la peor masacre de la sanguinaria 

historia de la banda terrorista.  
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Es trigarien tres dècades, però Hiper-

cor va ser per ETA el principi del seu 

final.”28 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia per duu a terme 

aquest treball ha estat bàsicament 

l’estudi sobre l’anàlisi del contingut. La 

mostra, el fet o l’objecte a destacar 

d’aquest treball ha estat la portada 

dels diaris de l’ABC, El País, La Van-

guardia i el Punt (actualment el Punt 

Avui). El motiu de l’elecció d’aquests 

quatre diaris importants en tot el país 

es deu a la seva localització: ABC i el 

País com a periòdics d’origen madri-

leny i La Vanguardia i el Punt amb seu 

central a Catalunya. També he cregut 

convenient fer aquesta contraposició 

d’orígens per veure si l’impacte de 

l’atemptat a Barcelona es va veure 

més reflectit en els diaris locals que no 

pas des de fora del territori català. 

Com a mostra d’estudi he utilitzat 

les portades d’aquests quatre diaris 

dels dies 20, 21 i 26 de juny de 1987. 

Aquests dies fan referència al dia des-

prés de l’atemptat, als dos dies poste-

riors i finalment una setmana després 

de la tragèdia.  

A continuació s’exposa una taula 

amb les variables a analitzar dels 

quatre diaris escollits, que s’han deli-

mitat abans de procedir al seu anàlisi. 

Aquesta taula s’ha extret del treball 

                                                           
28 ídem 

d’Aranda, S. (2019: 22)29 i s’ha modificat 

en funció de les variables adients i 

oportunes per aquest treball. En el cas 

de l’estudi sobre els colors, els signifi-

cats i funcions d’aquests en les imatges 

no s’ha pogut considerar ja que en 

l’època, els diaris encara s’imprimien 

en blanc i negre, el color encara no 

s’havia implementat en les redaccions 

escrites en els mitjans. 

 

Taula 1. Aspectes i/o variables a estudiar 

 

VARIABLES 

 

 

VALORS 

 

Diaris 1. ABC 

2. El País 

3. La Vanguardia 

4. El Punt 

Dates        20, 21 i 26 de 

juny de 1987 

Nombre d’infor-

macions 

       Número a par-

tir de 0. 

Nombre d’infor-

macions relacio-

nades amb l’atem-

ptat 

       Número a par-

tir del 0. 

Contingut de la 

informació 

1. L’acte terrorista 

2. Els terroristes 

3. Les víctimes 

4. Accions d’orga-

nismes 

5. Mobilització 

ciutadana 

29 Aranda Martínez, S. (2019). El tractament dels 

actes terroristes a la premsa generalista espa-

nyola. Treball final de Grau, pp-22-25. 
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6. Polítics 

Posició de la infor-

mació 

1. Superior 

2. Centre 

3. Inferior 

4. Tota la pàgina 

Nombre de co-

lumnes i línies 

que ocupen els ti-

tulars 

       Número a par-

tir del 0 per am-

bdós casos. 

Nombre d’imat-

ges en relació a 

l’atemptat 

       A partir del 0. 

Nombre d’imat-

ges 

       A partir del 0. 

Protagonistes de 

la imatge 

1. Víctimes  

2. Civils  

3. Multituds 

4. Forces de segu-

retat i personal sa-

nitari 

5. Autors de 

l’atemptat  

6. Representants 

públics  

7. Altres 

 

L’estudi d’aquestes portades s’ha pogut 

duu a terme gràcies al servei d’Heme-

roteca dels quatre diaris estudiats i al 

seu sistema de conservació històric i 

molt útil per l’estudi de diferents suc-

cessos i/o esdeveniments d’interès so-

cial que s’han produït al llarg de tots 

aquests anys. L’ús d’aquests tipus de 

magatzems d’informació ha estat clau 

per entendre les vicissituds i les mane-

res d’actuar d’altres dècades i mostren 

el recorregut i l’avenç que s’ha produït 

en la història de la comunicació. 

 

5. Resultats 

Tot seguit es mostraran els resultats 

de les diverses variables exposades an-

teriorment respecte les portades dels 

dies 20, 21 i 26 de juny de 1987 dels dia-

ris El País, La Vanguardia, l’ABC i el 

Punt. 

5.1 Nombre d’informacions 

El nombre total d’informacions dife-

rents dels quatre diaris en el dia 20 de 

juny de 1987, i per tant, el dia després 

dels fets, és de 15 en total. D’aquests, el 

46,6% corresponen a el Punt (7), el 40% 

a el País (6) i el 6,7% respectivament 

tant La Vanguardia (1) com l’ABC (1). 

Pel que fa a les informacions relacio-

nades amb l’atemptat La Vanguardia i 

l’ABC destinen tot l’espai de la portada 

per abastir la notícia de l’atemptat. En 

els altres dos diaris s’inclouen també 

informacions alienes a l’atemptat. 

El dia 21 de juny es registren dades 

totalment diferents respecte el dia 

després de l’atemptat. El País aposta 

per 7 notícies, l’ABC per 1, el Punt per 

9 i La Vanguardia per cap. D’aquestes 

notícies, en el cas d’El País només 1 fa 

referència a l’atemptat, l’ABC altre 

vegada només informa sobre 

l’atemptat, el Punt inclou 3 

informacions respecte els fets de 
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l’Hipercor i La Vanguardia no dona 

cap tipus d’importància als fets. He 

considerat la tercera pàgina com a por-

tada de La Vanguardia per tal de com-

parar els resultats. En aquesta aparei-

xen 6 informacions diferents, les quals 

totes, en la seva totalitat, fan referèn-

cia a l’atemptat de Barcelona. 

L’últim dia analitzat, diumenge 26 

de juny, La Vanguardia aquesta ve-

gada sí apareix amb un únic tipus d’in-

formació i fa referència a l’atemptat. El 

País, apareix amb 9 tipus d’informació 

diferent, de les quals només una està 

lligada amb els successos del 19 de 

juny. Per altra banda, el Punt dels 9 

tipus d’informació que publica només 

1 fa referència a l’atemptat. Finalment, 

l’ABC aposta per una única notícia i a 

més està lligada amb l’atemptat, però 

de forma indirecta. 

En resum, el total d’informacions 

extretes de les portades de tots tres 

dies i sense tenir en compte la pàgina 3 

de La Vanguardia del 20 de juny, el to-

tal d’informacions diferents és de 52. 

D’aquestes, 13 en fan referència a 

l’atemptat de Barcelona. L’ABC tot i no 

ser el diari amb més informacions so-

bre l’atemptat és l’únic de tots quatre 

diaris que centra la seva atenció i 

interès en les seves portades a l’atem-

ptat i deixa de banda qualsevol fet des-

tacat durant aquests dies. El Punt és el 

diari amb més quantitat d’informa-

cions relacionades amb l’atemptat 

amb un total de 5. 

De les 13 informacions que fan re-

ferència i esmenten quelcom de 

l’atemptat, totes utilitzen la notícia per 

exposar els fets. 

 

6.2. Contingut de la informació 

L’anàlisi del contingut de la informa-

ció respecte el dia 20 de juny gira al 

voltant de l’atac terrorista i del nom-

bre de víctimes i ferits de l’atemptat en 

tots els casos. En les quatre portades es 

menciona el nom de l’organització 

ETA i per tant, es posa especial atenció 

als responsables de l’escomesa que 

passen per sobre i d’alguna manera 

treuen pes i importància a les víctimes 

i persones ferides. D’altra banda, l’ex-

plicació de l’atac minuts abans i les 

conseqüències esdevingudes després 

d’aquest també es fan latents en les 

primeres pàgines. D’alguna manera 

s’intenta informar detalladament so-

bre l’actuació de forma minuciosa i de-

tallada. 

Al dia següent, el focus de la mirada 

deixa de ser les víctimes i les persones 

hospitalitzades. L’atenció recau sobre 

l’arribada dels reis d’Espanya a Barce-

lona per donar el seu consol i mostrar 

afecte cap a la població de la capital ca-

talana. Jordi Pujol, president de la Ge-

neralitat, a l’època també pren un pa-

per protagonista i esdevé fonamental 

en els escrits del dia 21 de juny. Un al-

tre fet a tenir en compte és que dos 

dies després de l’atac, La Vanguardia 

no esmenta en la seva portada cap 

tipus d’informació sobre l’atemptat. 
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Finalment, el dia 26 el fet destacat 

és el funeral que es va produir en com-

memoració a les víctimes a la Catedral 

de Barcelona. En l’acte hi assisteixen 

uns vuit milers de persones tot i que 

els protagonistes son el president del 

govern, Felipe González, el ministre de 

Defensa, Narcís Serra, el lehendakari 

Ardanza i el president Jordi Pujol. Per 

tant, la informació atorga certa im-

portància a la mobilització conscien-

ciada de la ciutadania barcelonina. 

Els textos en les portades dels diaris 

serveixen per informar de forma resu-

mida el contingut que publiquen els 

mitjans de comunicació. Aquestes in-

formacions es poden classificar en ci-

tes  textuals o en sumaris. Durant 

aquest anàlisi no s’ha determinat cap 

cita textual i per tant,  tots els textos 

escrits en les portades son, en tota la 

seva totalitat, sumaris que d’alguna 

manera exposen el contingut de la pu-

blicació. 

El primer dia analitzat, l’ABC i La 

Vanguardia aposten per escriure el 

cos del text a la part inferior de la 

imatge centrant l’atenció en les foto-

grafies. En canvi, el País i el Punt ho 

fan de la mateixa manera però en la 

part central de la portada i sempre sota 

les il·lustracions. 

En el segon dia, l’ABC continua cen-

trant la seva atenció a la imatge, tot i 

que el text s’evidencia en una columna 

força extensa al costat esquerre de la 

portada. El País mostra el cos de text 

també a la part central, però aquesta 

vegada decantat al costat esquerre. El 

Punt, introdueix el tema de l’atemptat 

a la part superior dreta de la plantilla. 

En l’últim dia estudiat, l’ABC i La 

Vanguardia segueixen el patró i l’estil 

emprat del dia 20, el text es mostra a la 

part inferior de la portada, en el cas de 

l’ABC centrat a la part inferior i pel 

contrari, La Vanguardia opta per justi-

ficar-ho al marge inferior dret. D’altra 

banda, el Punt i El País tornen a expo-

sar els fets a la part superior, el primer 

justificat al centre de la portada i el se-

gon decantat al marge superior dret. 

 

6.3. Titulars 

El següent element analitzat és el trac-

tament del titular i la seva aparició en 

la portada. El barem d’estudi recau so-

bre el número de columnes i files per 

titular. En el primer dia, tots quatre 

diaris coincideixen en la seva estruc-

tura de dos línies d’extensió. En el cas 

de l’ABC, el titular surt a dues colum-

nes, El País a 4, La Vanguardia a 1 i el 

Punt aposta per un titular a 3 colum-

nes. 

En el cas del segon dia, l’ABC incor-

pora una tercera línia al titular men-

tre que El País i el Punt segueixen amb 

la mateixa estructura. Pel que fa a les 

columnes, l’ABC apareix amb una sola, 

i tant El País com el Punt n’inclouen 3. 

L’últim dia, com a tret diferencia-

dor, tant el Punt amb 3 columnes com 

El País amb 2, no titulen el text en re-

lació a l’atemptat. Sí que ho fa La Van-
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guardia amb 1 fila d’extensió i una al-

tra respectivament de columna i 

l’ABC, que també aposta per 1 fila, 

compta amb dues columnes en el seu 

cas. 

Els diaris espanyols obren de cos-

tum les seves portades a cinc colum-

nes, mida estipulada pels grans es-

deveniments en el periodisme escrit30. 

En aquests casos i amb un fet de trans-

cendència més que important, en cap 

dels tres dies els diaris no han obert la 

seva edició diària a 5 columnes. L’ex-

tensió més comú i usada és la de 3 i 1 

columna com a forma excepcional do-

nant el 100%  d’importància i atenció a 

la imatge. Pel que fa al número de files, 

la més utilitzada son de dos línies, en 

les quals es sintetitza al màxim la in-

formació més rellevant. 

6.4 Imatges 

Durant els dies analitzats s’han de-

tallat 24 imatges, de les quals 17 fan 

referència a l’atemptat. La Vanguar-

dia va publicar 8 imatges, de les quals 

7 (41,1%) tenen relació amb els fets. El 

País va apostar per la implementació 

de 6 imatges, de les quals 4 (26,5%) 

feien relació a l’atemptat. El Punt va 

incloure 6 imatges, de les quals la mei-

tat (17,6%) estan lligades amb l’atac te-

rrorista. Finalment de les 4 infografies 

publicades per l’ABC, 3 (17,6%) expo-

sen quelcom rellevant sobre l’atemp-

tat. 

                                                           
30 González, S. (7 de setembre de 2017). El 

Mundo, Titular a cinc.  

Per tant, La Vanguardia és el diari 

amb més imatges publicades durant 

aquests tres dies en relació amb 

l’atemptat d’Hipercor de Barcelona. 

De totes les imatges estudiades i tal 

i com s’ha dit anteriorment, 17 estan 

relacionades amb l’atemptat. De totes 

aquestes, 6 (35,3%) el personal sanitari 

i les víctimes son els protagonistes de 

les imatges just el dia després dels fets. 

Altres 4 (23,5%) i també durant el ma-

teix dia, les forces de seguretat també 

prenen un paper fonamental en les 

hores posteriors de l’atemptat. D’alta 

banda, 5 (29,4%) imatges fan referèn-

cia a polítics i a representants públics 

d’alts càrrecs i 2 (11,8%) a multituds i a 

una gran concentració de persones 

(manifestació/actes de dol).  

Crec convenient ressaltar que tot i 

que l’ABC és el diari que menys imat-

ges presenta en les seves portades (4), i 

d’aquestes 3 fan referència a l’atemp-

tat, aquestes ocupen gairebé tot l’espai 

de la plantilla. Per aquest motiu, la fo-

tografia o fotografies escollides son 

d’un pes enorme ja que esdevenen 

protagonistes per elles mateixes a 

causa de la seva mida, importància i 

pes. 

El dia 20 de juny, tres dels quatre 

diaris, tret d’el Punt, van utilitzar la 

mateixa imatge. En aquesta apareix 

una persona aparentment ferida i per-

sonal sanitari que la transporten a 

l’ambulància camí de l’hospital. L’ABC 
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només mostra aquesta imatge, motiu 

pel qual la seva visualització és molt 

més clara i nítida. La víctima no es pot 

reconèixer, però el personal sanitari sí 

que apareix en primer pla i de forma 

reconeixible. D’altra banda, en els dos 

dies posteriors l’atenció mediàtica re-

cau sobre l’assistència i la presència de 

polítics i dels Reis, que eclipsen totes 

les mirades i notícies, per tant, els fets 

i les víctimes, passen a ser secundaris 

en el relat. 

 

CONCLUSIONS 

Després d’haver analitzar l’objecte 

d’estudi, a continuació s’exposaran les 

conclusions establertes a les hipòtesis 

formulades a l’inici de la realització del 

treball. 

Es ratifica la primera hipòtesis. A 

dia d’avui encara no hi ha una defi-

nició 100% exacte a la qüestió del te-

rrorisme, motiu pel qual trobar una 

explicació raonable i precisa possible 

resulta complicat, sobretot per la 

quantitat de factors i valors que s’han 

de tenir en compte. 

La segona hipòtesis també es con-

firma. L’anàlisi del tractament dels 

quatre diaris ha demostrat que el 

gènere periodístic o la tipologia infor-

mativa predilecte pels mitjans per na-

rrar fets d’aquestes magnituds és la 

notícia, amb un 100% dels casos. 

La tercera hipòtesis no es compleix. 

Sí que és cert que el primer dia anali-

tzat, que correspon al dia després de 

l’atemptat, tots quatre diaris focali-

tzen la seva atenció sobre l’escomesa 

de l’acte terrorista. Però ja al següent 

dia, La Vanguardia surt a portada 

sense fer referència a cap aspecte so-

bre l’atemptat, de la mateixa manera 

que el Punt destina molt més espai i 

per tant més atenció a un partit de bàs-

quet que no pas als fets que acabaven 

d’ocórrer tan sols feia 48 hores. L’ABC 

dona tot l’espai i rellevància durant 

tots tres dies, tret l’últim dia que no fa 

referència directament a l’atemptat de 

Barcelona tot i que sí que té relació 

amb el terrorisme. El País també men-

ciona l’atemptat durant els tres dies, 

però al segon la notícia ja no surt amb 

titular. En l’últim dels dies, el Punt, La 

Vanguardia i El País tornen a destinar 

gran part de la portada a l’atemptat, ja 

que en aquell dia es produeix l’acte de 

commemoració de les víctimes de 

l’atemptat. 

La quarta hipòtesis tampoc es com-

pleix. L’ABC, diari d’origen madrileny, 

en els tres dies mostra una imatge que 

ocupa tota la portada en relació als 

atemptats de Barcelona. No succeeix el 

mateix amb La Vanguardia; ja als dos 

dies després de l’atemptat, el dia 21 de 

juny, treu de la portada qualsevol 

tipus d’informació relacionada amb la 

tragèdia, i es fa esperar fins a la tercera 

pàgina per començar a tractar els fets. 

D’altra banda, tant el Punt com El País 

en tots tres dies, apareixen en més o 

menys importància i mida publica-

cions sobre els fets del 19 de juny. Per 
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tant, l’origen dels diaris no té res a 

veure amb la cobertura que es fa de 

fets noticiosos i d’interès social. 

La darrera hipòtesis i estrictament 

lligada amb l’anterior es compleix. El 

dia després dels atemptats, tres dels 

quatre diaris aposten per mostrar la 

imatge de dos sanitaris portant una 

víctima a l’ambulància mentre que el 

Punt aposta per mostrar el lloc dels 

fets i l’actuació de les forces de segure-

tat. En l´últim dia, la foto protagonista 

torna a coincidir gairebé en tota la to-

talitat dels quatre diaris. La imatge es-

collida és la del president González as-

segut amb altres autoritats com Jordi 

Pujol commemorant a les víctimes a la 

Catedral de Barcelona. 
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Resum 

 

En aquest treball es tracta la vulneració de la llibertat de premsa i d’expressió des 

d’un estudi dels informes de Reporteros sin Fronteras durant l’última dècada, en 

els quals es deixa en clar que l’obstacle principal és el terrorisme gihadista. 

L’objectiu principal és mostrar el perill que corre la professió arreu del món 

observant aquestes dades i denunciant aquesta problemàtica. Per això, duem a 

terme una anàlisi per esbrinar com els mitjans tracten els atemptats contra la 

llibertat d’expressió. Per elaborar-lo, s’ha utilitzat un corpus de 21 articles del 

diari El Punt Avui i de La Vanguardia envers l’atemptat contra Charlie Hebdo el 

2015.  

 

Paraules clau: Llibertat de premsa, Llibertat d’expressió, Reporteros Sin 

Fronteras, Atemptats terroristes 

 

  



Abstract 

 

This work deals with the violation of the freedom of the press and of expression 

through a study of the reports done by Reporteros Sin Fronteras during the last 

decade, in which it is made clear that its main obstacle is Gihadist terrorism. The 

main objective is to show the danger that surrounds this profession all across the 

world by observing the data available and reporting this problem. To do this, we 
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and La Vanguardia about the 2015 Charlie Hebdo terrorist attack. 
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1. INTRODUCCIÓ  

El tema principal d'aquest treball és el 

terrorisme i la llibertat de premsa. 

Concretament volem centrar la nostra 

anàlisi en com els atacs terroristes 

afecten la llibertat de premsa dels 

mitjans de comunicació. Hem escollit 

aquest tema perquè considerem que la 

llibertat de premsa, juntament amb la 

llibertat d'expressió, són uns pilars fo-

namentals per a les societats demo-

cràtiques de l'actualitat i ens preocupa 

com el terrorisme amenaça aquestes 

llibertats. 

La idea d'aquest treball sorgeix a 

partir dels informes anuals de Repor-

teros Sin Fronteras en els que es recu-

llen les violències que pateixen els pe-

riodistes i les vulneracions de la lliber-

tat de premsa arreu del món. En 

aquests informes vam observar com el 

terrorisme gihadista és un dels princi-

pals actors que amenacen la llibertat 

de premsa, així que vam decidir enfo-

car el nostre treball en com els atemp-

tats gihadistes afecten la llibertat de 

premsa. Per tal de poder dur a terme 

aquest estudi hem escollit dos diaris 

catalans, La Vanguardia i El Punt 

Avui per analitzar com es va tractar 

l'atemptat terrorista de Charlie Hebdo 

a París l'any 2015, i així poder extreure 

conclusions de com es tracta el terro-

risme gihadista als mitjans de comuni-

cació i com aquest afecta la llibertat de 

premsa. 

Pel que fa a estudis previs sobre 

aquest tema, no hem trobat cap estudi 

que analitzes directament com l'atem-

ptat de Charlie Hebdo afectava la lli-

bertat de premsa, però sí que hi ha al-

tres estudis que analitzen quin im-

pacte té el terrorisme en els mitjans de 

comunicació o com es tracten els atacs 

terroristes en els mitjans. Per exemple, 

hem trobat un article titulat "El trata-

miento del terrorismo yihadista en los 

medios de comunicación: impacto de 

las libertades infromativas en la res-

tricción del ejercicio de la libertad reli-

giosa" (Godoy Vázquez, 2020), i també 

un altre titulat "La responsabilidad de 

los medios de comunicación en la lu-

cha contra el terrorismo" (Fernández 

Arribas, 2018). Finalment, més relacio-

nat amb l'atemptat de Charlie Hebdo, 

hem trobat un article que analitza di-

ferents portades de diaris sobre l'atem-

ptat terrorista (Gustafson & Kenix, 

2016). 

 

2. CONTEXT 

2.1. La llibertat d’informació i la 

seva vulneració 

Segons l’article 19 de la Declaració 

Universal de Drets Humans, “Every-

one has the right to freedom of opin-

ion and expression; this right includes 

freedom to hold opinions without in-

terference and to seek, receive and im-

part information and ideas through 
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any media and regardless of fron-

tiers”1 (Assemblea General de la ONU, 

1948). Aquest dret no només atorga lli-

bertat a cada individu per formar i te-

nir les seves pròpies opinions, sinó que 

també garanteix la difusió d’informa-

ció a través dels mitjans de comunica-

ció a qualsevol Estat del món,  per tant 

que la seva població la pugui rebre a 

través del canal de la seva elecció.  

La llibertat d’informació és 

sinònima a la llibertat d’expressió i, 

com és lògic, a la llibertat de premsa. 

Els codis deontològics periodístics des-

criuen l’article citat com a indispensa-

ble per la tasca periodística, ja que “La 

libertad de prensa es el oxígeno de la 

democracia. Sin ella el pueblo no 

puede autodeterminarse. De cuán ex-

tensa sea la primera depende la cali-

dad de la segunda” (Arango, 2012). 

No obstant això, aquest dret no és 

respectat a molts països en l’actualitat. 

Ni ara ni quan es va redactar, gairebé 

setanta anys enrere, quan la censura 

era una pràctica habitual i diària a di-

verses dictadures arreu del món, entre 

elles la franquista2. De fet, mai s’ha po-

sat fi a la greu problemàtica que su-

posa la vulneració del dret a la llibertat 

d’informació: “cerca de la mitad de la 

                                                           
1 Traducció: Tot individu té dret a la llibertat 

d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de 

no ser molestat a causa de les seves opinions, el 

d'investigar i rebre informacions i opinions, i el 

de difondre-les, sense limitació de fronteres, 

per qualsevol mitjà d'expressió. 

 

población mundial aún no tiene ac-

ceso a una información libre” (RSF: 

2016). 

Tot i que la gran majoria d’Estats 

tant occidentals com orientals formen 

part de l’ONU i/o integren en les seves 

constitucions apartats on asseguren la 

llibertat d’expressió en el seu territori, 

l’atac cap a periodistes no ha erradicat. 

Les xifres tampoc han baixat conside-

rablement.  

Els perills als quals fan front els pe-

riodistes varien considerablement de-

penent de la seva feina com a redac-

tors i el país on treballin o del qual in-

formin. Durant l'última dècada els 

llocs més mortífers pels professionals 

han sigut Orient Mitjà, Àfrica del 

Nord, Àsia i l’Àfrica Subsahariana, tal 

com indiquen els diversos informes 

elaborats per Reporteros Sin Fronteras 

(RSF). Enfront una situació tan com-

plexa i ramificada com aquesta, la 

tasca periodística necessita una insti-

tució o òrgan que tregui a la llum totes 

les vulneracions i injustícies que 

viuen els periodistes i que lluiti activa-

ment per l’assoliment total de la lliber-

tat de premsa. 

 

 

2 Annex: Amb el propòsit de donar un exem-

ple de vulneració de llibertat de premsa alta-

ment diferent al tractat en aquest treball per 

explorar un altre moment en què el perio-

disme fou altament maltractat, hem inclòs a 

l’annex un apartat dedicat a la falta de lliber-

tat d’expressió a l’Espanya del s. XX.  
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2.2. Reporteros Sin Fronteras i el 

seu objectiu 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) és una 

organització no governamental que 

va néixer a França l’any 1985, sota el 

nom Reporters Sans Frontières. Fun-

dada per Robert Menard (qui actual-

ment ocupa la posició de secretari ge-

neral), el seu objectiu sempre ha sigut 

la defensa i promoció de la llibertat de 

premsa a tot el món i la protecció i 

ajuda dels periodistes perseguits per la 

seva tasca professional, amb la pre-

missa que aquest dret és la base de to-

tes les llibertats i de la democràcia: 

“¿Cómo luchar contra la masacre de ci-

viles o la plaga de los niños soldados, 

cómo defender los derechos de las mu-

jeres o preservar el medioambiente si 

los periodistas no son libres de infor-

mar sobre los hechos, de denunciar los 

abusos y de interpelar la conciencia 

general?” (RSF: 2016).  

RSF compta amb una xarxa de co-

rresponsals en 130 països estesos als 

cinc continents, amb estatus consultiu 

davant l’ONU i la UNESCO, a més de 

sostenir oficines en deu ciutats. Tot 

això comporta, tal com indiquen a la 

seva web “que RSF tenga una gran ca-

pacidad de movilización e interpela-

ción, así como influencia en las diver-

sas regiones, ante los ministerios y or-

ganismos que elaboran las normas re-

lativas a la prensa e Internet” (RSF: 

2016).  

Una de les eines més útils i demos-

tratives que duen a terme és l’elabora-

ció d’informes anuals en els quals es 

recullen totes les vulneracions a la lli-

bertat de premsa ocorregudes arreu 

del món. Aquesta recollida de dades 

tant qualitatives com quantificables, 

interpretades per experts en la 

matèria i detallades tant en els succes-

sos menys rellevants com en els més 

mortífers, permeten tant a les institu-

cions, com governs, organitzacions i 

individus, a entendre la greu crisi que 

afecta la professió: “Esta herramienta 

de medición, defensa y promoción es 

ahora uno de los criterios más emplea-

dos para otorgar ayudas al desarrollo” 

(RSF, 2016: 9).  

A través de l’observació i l’anàlisi 

dels informes anuals redactats durant 

la dècada de 2010 a 2020, som capaços 

d’observar una tendència que afecta 

greument als periodistes i sobretot co-

rresponsals en l’actualitat: el terro-

risme gihadista.  

 

2.3. Resums dels informes de Pe-

riodistas Sin Fronteras 

 

Resum informe RSF 2010: 

Aquest any va haver-hi 57 periodistes 

assassinats de manera intencionada, 

el que suposà una baixa del 25% res-

pecte a l’any anterior. D’altra banda, 

va haver-hi 51 periodistes segrestats, 

535 empresonats i 1274 agredits o 

amenaçats. 
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Menys corresponsals foren assassi-

nats en zones de guerra, tot i que es re-

marca que els professionals són vícti-

mes sobretot de criminals i traficants, 

sovint membres de màfies i milícies. 

Per primer cop des que RSF va co-

mençar a realitzar els informes 

anuals, es van veure afectats una gran 

quantitat de països: 25, sobretot en el 

continent africà.  

Jean François Julliard ja va decla-

rar aquest any que “El reto en un fu-

turo será frenar este fenómeno” (RSF, 

2010: 2). També s’esmenta que aquest 

fou el primer any on cap continent va 

escapar del fenomen dels segrests, que 

cada cop foren més freqüents, “Los pe-

riodistas se convirtieron en una ver-

dadera moneda de intercambio” 

(Ídem). S’estableix alhora que els Estats 

més violents pels periodistes durant la 

última dècada foren Pakistan, Iraq i 

Mèxic. A Pakistan aquest succés té lloc 

ja que els corresponsals son “tomados 

como blanco por los grupos islamistas 

o víctimas colaterales de atentados 

suicidas” (Ibídem: 3), tendència que 

veurem agreujada al llarg de la dècada.  

  

Resum informe RSF 2011: 

Durant el 2011, 66 periodistes foren 

assassinats i 171 empresonats. Aquest 

any fou marcat pel món àrab, que va 

patir nombrosos canvis per la seva en-

trada al procés de democratització. Tot 

i això, “Muchos medios de comunica-

ción han pagado un alto precio por la 

cobertura de los levantamientos de-

mocráticos o movimientos de oposi-

ción a los regímenes totalitarios” (Basi-

lle, 2011: 5).  

La repressió mitjançant la censura 

també va créixer exponencialment, ja 

que “Jamás la libertad de información 

ha estado tan ligada con la democra-

cia” (Ibídem). Síria en fou un dels Estats 

més afectat per això, ja que s’enfonsà 

en la violència, “la censura absoluta, 

una vigilancia generalizada, la violen-

cia indiscriminada y la manipulación 

del régimen ha hecho imposible el tra-

bajo de los periodistas” (Ídem: 6). Pakis-

tan va ser per segon any consecutiu 

l’any més mortal pels periodistes. A 

Somàlia la situació no millorà.   

   

Resum informe RSF 2012: 

2012 va superar de nou el rècord per a 

any més mortífer des de la primera 

publicació del balanç anual de RSF en 

1995: 88 periodistes assassinats. Les zo-

nes més afectades foren Orient Mitjà i 

Àfrica del Nord (26 morts). Tots els as-

sassinats foren víctimes de la cober-

tura de conflictes armats, a mans de 

grups lligats al crim organitzat, sobre-

tot màfies islamistes. Christophe De-

loire, secretari general de RSF, explicà: 

“El número históricamente elevado de 

periodistas asesinados en 2012 se atri-

buye principalmente al conflicto en Si-

ria, al caos en Somalia y a la violencia 

de los talibanes en Paquistán. La impu-

nidad de la que gozan los autores de las 

exacciones favorece que continúen las 
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violaciones a los derechos humanos, 

en particular al derecho a la libertad 

de expresión” (RSF, 2012: 3).  

Pel que fa a Síria, s’esmenta que la 

raó més comuna per les agressions va 

ser la intolerància cada cop més forta a 

les crítiques per part de grups oposats 

al règim, que atacaren als professio-

nals de la informació quan aquests no 

difonien els seus discursos.  

  

Resum informe 2013: 

La xifra anual de periodistes assassi-

nats va decréixer en un 20% respecte 

al 2012, tot i que encara suposà una 

gran quantitat: 71 víctimes. D’altra 

banda, els segrests augmentaren en 

un 129%. Aquesta vegada el continent 

més mortífer fou Àsia (24 morts), se-

guit d’Orient Mitjà i Àfrica del Nord 

(23). No obstant això, Síria, Somàlia i 

Pakistan encara lideren la llista de 

països més perillosos. El 39% de les 

morts ocorregueren en zones de con-

flicte com els Estats ara mencionats. La 

resta es poden atribuir, un altre cop, a 

accions de grups armats vinculats a or-

ganitzacions criminals, com les milí-

cies islamistes.   

Tot i que les xifres s’assemblen més 

a la dels anys més tranquils per la pro-

fessió, les agressions i amenaces aug-

mentaren: es passà de 38 segrests a 87, 

la majoria vinculats a Orient Mitjà i 

Àfrica del Nord, 49 d’ells a Síria, “Los 

periodistas extranjeros han sido vícti-

mas, tanto del Gobierno sirio, como de 

los grupos islamistas, como ISIS y 

Jabhat Al-Nosra. Pero los periodistas 

sirios siguen siendo los más expuestos” 

(RSF, 2013: 3), a més que “los grupos 

yihadistas multiplican los secuestros y 

asesinatos de periodistas por primera 

vez desde que comenzó el levanta-

miento en marzo de 2011” (Ibídem: 5).  

  

Resum informe RSF 2014: 

Si bé és cert que la quantitat d’assassi-

nats va decréixer mínimament, cada 

cop les agressions contra periodistes 

està més planejada. Els segrests aug-

menten amb l’objectiu d’impedir 

l’existència d’una informació indepen-

dent. Un total de 66 reporters foren 

víctimes, la gran majoria en zones de 

conflicte. Diversos foren decapitats 

amb el fi de propaganda, com a Síria 

(Estat més mortífer), els territoris pa-

lestins, Ucraïna, Iraq i Líbia. Pel que fa 

als segrests, comptem amb 119, sobre-

tot a Orient Mitjà i Àfrica del Nord, el 

90% locals.  

Aquesta tendència s’explica “sobre 

todo por la ofensiva del grupo armado 

Estado Islámico en la región” (RSF, 

2014: 4). Això és a causa de que aquest 

grup exerceix un sagnant control de la 

informació. A Líbia tres corresponsals 

foren assassinats al carrer, i les milí-

cies els amenacen amb mutilar-los els 

dits o les mans. A Pakistan la situació 

és similar, a causa de “constantes ata-

ques de los islamistas o de los taliba-

nes” (Ibídem: 5).  
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Resum informe RSF 2015: 

L’esgarrifosa xifra de periodistes as-

sassinats durant el 2015 fou de 110 víc-

times, a causa d’una violència cada ve-

gada més imperant i deliberada contra 

els professionals i el fet que nombrosos 

Estats no compleixen amb la legislació 

internacional. Dos terços de les vícti-

mes van perdre la vida a països que su-

posadament estan en pau. Aquest any 

també es va provar que els periodistes 

poden ser atacats fins i tot a ciutats 

lluny dels conflictes, com fou el cas de 

Charlie Hebdo, el 7 de gener. El seu di-

rector, Riss, assenyalà “Casi nunca en-

viamos periodistas a zonas de guerra 

[...] El 7 de enero fue la guerra la que 

vino a nosotros” (RSF, 2015: 4). Aquest 

succés provocà que França es posicio-

nés en tercer lloc a la llista de països 

més mortífers del 2015. Els altres se-

gueixen sent, en primera posició Iraq i 

en segona Síria. 

  

Resum informe RSF 2016: 

El 2016, un total de 74 periodistes van 

ser assassinats de forma intencionada 

o mentre exercien la seva professió. 

Les dades mostren un descens res-

pecte a l’any anterior, ja que el 2015 

van perdre la vida 101 periodistes. 

Aquest descens s’explica amb el fet 

que cada cop més, els periodistes evi-

ten anar als països més perillosos on 

les seves vides corren perill. Entre 

aquests països, destaquem Síria, Iraq, 

Líbia, Iemen, Afganistan, Bangladesh i 

Burundi.  

D’entre el total de 74 periodistes assas-

sinats, sabem que 53 d’aquests van ser 

assassinats deliberadament i els 21 

restants van morir mentre practica-

ven la professió. El 65% van morir en 

zones de conflicte i per altra banda, el 

95% dels periodistes morts eren locals.  

 

Resum informe RSF 2017: 

L'any 2017, 65 periodistes van ser as-

sassinats, una disminució del 18% res-

pecte a l'any 2016. Entre els països més 

mortífers hi trobem Mèxic, Afganis-

tan, Iraq, Filipines i Síria, sent aquest 

últim el més mortífer de tots. Pel que 

fa a la xifra de periodistes detinguts és 

de 326 i destaquen els països: Turquia, 

Síria, Iran, Vietnam i la Xina. 

Per altra banda, pel que fa a la xifra 

de periodistes segrestats, 54, ha aug-

mentat un 4% respecte al 2016. La ma-

joria es concentren a Síria, Iemen, 

Ucraïna i Iraq. Pel que fa als principals 

grups segrestadors, la majoria es tro-

ben a l'Orient Mitjà entre els quals hi 

ha el Grup Estat Islàmic, Al Qaeda, Al 

Nusra, etc. 

 

Resum informe RSF 2018: 

El 2018 pel que fa a aspectes generals 

va ser un any bastant dolent pels pe-

riodistes, amb un total de 80 periodis-

tes assassinats, més de la meitat dels 

quals van ser assassinats de forma de-

liberada. D'entre els països amb el 
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nombre més elevat d'assassinats, cal 

remarcar Afganistan amb 15 casos. 

Pel que fa als casos de periodistes 

detinguts, la xifra és de 348, un 7% més 

que l'any 2017. Si ens centrem en els 

països amb més periodistes detinguts, 

destaquen Egipte, Turquia, Iran, 

Aràbia Saudita i la Xina, sent aquest 

últim el que té la xifra més alta de pe-

riodistes detinguts, amb un total de 60. 

Per altra banda, el nombre de periodis-

tes segrestats va augmentar un 11%, 

respecte a l'any anterior, arribant a un 

total de 60. Cal destacar que els con-

flictes a l'Orient Mitjà, on destaquen 

Síria, Iraq i el Iemen, són la principal 

font de segrestos, amb el 98% dels ca-

sos. 

 

Resum informe RSF 2019: 

L'any 2019 va ser l'any menys letal des 

del 2003, amb un total de 49 assassi-

nats, el que significa una disminució 

del 44% respecte al 2018. Destacar que 

el 63% dels casos van ser assassinats 

intencionadament a causa de la seva 

professió. D'entre els països més mor-

tífers hi trobem Mèxic, Síria, Afganis-

tan, Pakistan i Somàlia. 

Respecte als periodistes empreso-

nats la xifra va augmentar un 12% res-

pecte a l'any 2018, amb un total de 389. 

Quasi que la meitat dels periodistes 

detinguts es concentren a la Xina, 

Egipte i l'Aràbia Saudita. 

Si ens centrem en els periodistes se-

grestats, la xifra disminueix un 5%, 

amb un total de 57 periodistes. Entre 

els quals més de la meitat dels casos es 

troben a Síria en mans de l'Estat Is-

làmic. Important destacar que en tot el 

2019 no va desaparèixer cap perio-

dista. 

 

Resum informe RSF 2020: 

El 2020 va acabar amb un total de 50 

periodistes assassinats tot i que les co-

bertures informatives s'han reduït a 

conseqüència de la pandèmia de la co-

vid-19. D'entre les víctimes el 84% són 

periodistes assassinats deliberada-

ment a causa de la seva professió. En-

tre els països més mortífers hi trobem 

Mèxic, Afganistan, Iraq, Índia i Pakis-

tan. 

Pel que fa a la xifra de periodistes 

presos en tot el món, segueix en 

màxims històrics amb un total de 387. 

Destacar que la xifra de dones preses 

ha augmentat un 35% respecte a l'any 

passat. Per altra banda, Xina, Síria, 

Aràbia Saudita, Egipte i Vietnam, són 

els països amb més de la meitat dels 

periodistes presos de tot el món. 

Per altra banda, el nombre de perio-

distes segrestats ha disminuït un 5%, 

amb un total de 54 segrestos. I seguint 

la tendència dels altres anys, el princi-

pal grup segrestador de periodistes és 

Estat Islàmic a Síria amb un total de 25 

segrestos. 

Respecte a la pandèmia de la covid-

19, es va produir un pic significatiu de 

violacions de la llibertat de premsa du-

rant la primavera del 2020. 
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2.4. L’any més mortífer: 2012 

Des que Reporteros Sin Fronteras va 

fer el seu primer balanç anual el 1995, 

mai s’havien trobat amb dades tan al-

tes com les del 2012. Es van assassinar 

un total de 88 periodistes i 47 periodis-

tes ciutadans. El nombre d’homicidis 

en la professió va augmentar un 33% 

respecte a l’any anterior on les zones 

més afectades van ser Orient Mitjà, 

Àfrica del Nord, Àsia i l’Àfrica Sub-

sahariana. Els professionals van ser 

assassinats a causa dels conflictes 

bèl·lics, atemptats, assassinats per 

grups de màfies, per milícies islamistes 

o bé per ordres d’una esfera política 

corrupta.  

Les dades es van disparar a causa 

dels conflictes bèl·lics de Síria i 

Somàlia, majoritàriament. La impuni-

tat que regnen en els països més peri-

llosos per a la professió contribueixen 

a la persecució i violència cap als pe-

riodistes, sense cap mena de conse-

qüència ni persecució judicial. Però en 

aquesta situació no només pateixen 

els periodistes professionals, sinó que 

també els periodistes ciutadans i net 

ciutadans anteriorment esmentats. La 

seva funció és clau en situacions com 

la de Síria, ja que són ciutadans que 

s'encarreguen de documentar la situa-

ció de repressió que viuen dia a dia. 

                                                           
3 Annex: Per aquest treball ens semblava per-

tinent parlar només de Síria, ja que és l’epi-
centre de la problemàtica tractada. Si més 
no, hi ha d’altres països que viuen situacions 

La diferència entre 2011 i 2012 és 

important per entendre com aquest 

any va ser clau per denunciar el perill 

que presenta la professió en certs in-

drets del món. Els sectors on les dades 

van augmentar respecte al 2011 van 

ser els periodistes assassinats (aug-

ment d’un 33%), periodistes agredits 

(augment d’un 2%) i net ciutadans i pe-

riodistes assassinats (un augment d’un 

840%) 

En conclusió, 2012 va ser un any de 

dol per al sector periodístic, però 

també un any per prendre consciència 

de la fosca situació que pateix la pro-

fessió. No només s’atempta contra la 

llibertat d'expressió, sinó que també 

contra la integritat física dels que vo-

len complir amb el dret a la informació 

dels ciutadans d’arreu del món.  

 

2.5. País més mortífer per al pe-

riodisme3 

Segons les dades de l’informe de RSF 

de l’any 2019, on consten els periodis-

tes assassinats arreu del món exercint 

la professió, trobem que el nombre de 

morts és un dels més baixos de la 

dècada. Si més no, es mencionen països 

com Síria, el qual segons les dades és el 

més mortífer per al periodisme.  

 

 

 

diferents i, per entendre la diferència, és in-
teressant observar el seu context. Per això 
hem inclòs a l’annex informació sobre el se-
gon país més mortífer: Mèxic. 
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2.5.1. Síria 

Síria és un país que ha estat patint la 

guerra des del 2011 fins a l'actualitat. 

Aquest conflicte civil l'han protagoni-

tzat, des d'un principi, les Forces Ar-

mades del país i la unió anomenada 

oposició Síria, en la que formen part 

diversos grups terroristes. No obstant 

això, s'han sumat grans potències nu-

clears al conflicte, com el cas dels Es-

tats Units el 2014. 

En aquest panorama regit per ten-

sions en l'àmbit nacional i internacio-

nal, Síria ha estat un dels països que 

han format part de la perillosa cimera 

de la professió. Segons l'informe de 

RSF l’any 2019, el nombre de periodis-

tes assassinats, segrestats i empreso-

nats al país no ha estat tan elevat com 

altres anys. Tanmateix, els anys on va 

reganar la penombra per als periodis-

tes a Síria van ser els anys 2012 i el 

2013, tot just començada la guerra. 

El 2012 es van assassinar 64 repor-

ters, fotògrafs i periodistes que inten-

taven documentar la situació que es-

tava patint el país. El president sirià, 

Bachar el-Assad, va atemptar contra 

la llibertat d'expressió i contra aquells 

que volien explicar què estava pas-

sant. D'altra banda, els periodistes 

també van ser atacats pels diferents 

grups d'oposició Síria, ja que els 

mitjans de comunicació no difonien 

els seus discursos, sinó que es prenien 

la feina periodística com una crítica 

cap a ells. Aquests motius no van ces-

sar l’any 2013, quan es van assassinar 

69 professionals en zona de conflicte. 

 

 

3. Objectiu i mètode 

El nostre objectiu és comparar el trac-

tament que fan dos diaris regionals so-

bre la relació entre el terrorisme giha-

dista i la vulneració de llibertat de pre-

msa durant la dècada del 2010 al 2020 

a través d’un corpus driven analysis, 

per observar-ne les similituds i dife-

rències entre ambdós i concloure si es 

relaciona amb les dades presentades 

dels informes de RSF. El conjunt d’uni-

tats escollit es basa en l’atemptat con-

tra la seu de la revista satírica francesa 

Charlie Hebdo a París el 7 de gener de 

l’any 2015, en el qual s’assassinaren a 

dotze persones, entre elles vuit perio-

distes. Després d’aquesta tragèdia, el 

vessant d’Al Qaeda de la Península 

Aràbiga, AQPA, proclamà aquest suc-

cés com un acte de venjança per la res-

tauració de l’honor del profeta de l’is-

lam Mahoma, ja que la revista havia 

publicat caricatures d’aquesta figura. 

Tal com s’indica a l’informe de RSF 

d’aquest any “Estos atentados, planifi-

cados por una ideología extremista 

que no tolera la blasfemia, confirman 

lo esencial que es la lucha contra la no-

ción de «difamar a las religiones»” 

(RSF, 2015: 6).  

Pel que fa al mètode, les raons per 

les quals hem escollit aquest fet son 
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primordialment dues: la primera, per-

què fou un dels atacs més directes vis-

cuts en el periodisme occidental, que 

es considerà una vulneració absoluta i 

directa contra la llibertat de premsa 

per part d’un grup terrorista gihadista, 

doncs els redactors i dibuixants foren 

assassinats únicament perquè els per-

petradors del crim no estaven d’acord 

amb la seva opinió; per tant, ens ofe-

rirà un seguit d’articles que ens servi-

ran a l’hora de complir el nostre objec-

tiu. La segona és per una qüestió pura-

ment d’abast i homogeneïtat en el cor-

pus, per poder analitzar totes i cadas-

cuna de les unitats que el formen amb 

el mateix nivell qualitatiu. 

Els diaris escollits són El Punt Avui 

i La Vanguardia, perquè ambdós són 

altament rellevants en el panorama 

periodístic de Catalunya i perquè les 

seves hemeroteques digitals ofereixen 

una recerca clara i precisa. Vam deter-

minar que fossin dos diaris regionals 

per poder dur a terme una comparació 

equitativa en relació amb el seu abast. 

Per buscar els articles pertinents a 

l’hemeroteca de La Vanguardia, vam 

utilitzar de paraules clau “Charlie 

Hebdo, libertad de prensa, yihadismo” 

trobant un total de 13 articles entre 

2015 i 2020. A la d’El Punt Avui vam 

tractar d’utilitzar les mateixes parau-

les amb el mateix ordre, però no apa-

regué res, així que vam fer un petit 

                                                           
4 Annex: Les unitats del corpus es troben a 

l’annex. 

canvi en l’última paraula (amb un sig-

nificat estretament similar), finalment 

utilitzant “Charlie Hebdo, llibertat de 

premsa, terrorisme”, per les quals vam 

obtenir un total de 9 articles, 7 d’ells 

del 2015 i els dos restants del 2020. No 

vam definir un temps determinant a 

través de les eines de recerca de les he-

meroteques, ja que vam considerar 

que en escollir un fet concret del 2015 

obtindríem un corpus integrat en el 

marc històric proposat (la dècada de 

2010 a 2020) i abarcable.  

Els articles d’El Punt Avui es troben 

en format digital, a la seva pàgina web, 

mentre que els de La Vanguardia es 

troben en format PDF amb les pàgines 

del diari digitalitzades, la qual cosa no 

hem pogut controlar, sinó que és la 

manera en què cada diari els emmaga-

tzema a l’hemeroteca4. A l’hora de de-

finir els criteris d’elecció de les unitats 

del corpus, vam optar per descartar 

només aquells articles que no tractes-

sin directament cap de les característi-

ques que vam definir amb les paraules 

utilitzades. D’aquesta manera només 

en vam descartar un, obtenint final-

ment un corpus de 21 unitats. 

Algunes de les preguntes de recerca 

que pretenem respondre són les se-

güents: Son els mateixos periodistes 

conscients del perill del terrorisme 

gihadista en la vulneració de llibertat 

de premsa? Quin tipus d’articles es re-
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dacten respecte a aquest tema (infor-

matius, d’opinió…)? És fàcil caure en el 

sensacionalisme? I en tendències anti-

musulmanes? Quin diari en parla 

més? Quins factors agreugen les con-

seqüències del terrorisme gihadista? 

Fou l’atac de Charlie Hebdo un mo-

ment de canvi de paradigma per la 

premsa?  

 

4. ANÀLISI DELS ARTICLES 

En aquest apartat s’analitzaran vuit 

articles del diari digital El Punt Avui i 

tretze articles del diari en paper de La 

Vanguardia. Analitzarem set catego-

ries i les identificarem en els diversos 

textos per tal de valorar com es tracten 

els actes terroristes i la vulneració de 

la llibertat d'expressió en els diferents 

textos dels dos diaris. L’anàlisi es reali-

tzarà a partir de taules perquè l’estruc-

tura sigui cohesiva i fàcil de consultar 

a l’hora de redactar els resultats. Les 

categories a analitzar seran:  

1. La tendència sensacionalista: a tra-

vés dels elements iconogràfics em-

prats i l’ús de llenguatge en el títol i 

cos de la notícia, per tal d’avaluar la 

serietat amb què l’autor/a tracta el 

terrorisme gihadista i observar 

quina informació destaca i com. 

2. La menció directa o indirecte a la lli-

bertat de premsa i d’expressió: per tal 

d’avaluar si realment els autors/es 

consideren el terrorisme gihadista 

un problema greu que afecta l’assoli-

ment d’una total llibertat d’informa-

ció. 

3. L’aparició d’elements o tendències 

antimusulmanes / xenòfobes: per tal 

d’avaluar si l’autor/a recau en este-

reotips o faltes de respecte cap a la 

població musulmana, i per tant as-

senyalar males praxis en què poden 

caure tractant el terrorisme giha-

dista (i com això afecta negativa-

ment). 

4. Importància dels danys col·laterals: 

avaluar com els/les autors/es vincu-

len el terrorisme gihadista amb les 

víctimes. 

5. Respecte del dret de presumpció 

d’innocència: per avaluar si el o la pe-

riodista entra en conclusions precipi-

tades o manté el dret de presumpció 

d’innocència quan l’atemptat encara 

està sent investigat i per tant, de nou, 

assenyalar possibles males praxis en 

què es poden recaure tractant aquest 

tema delicat. 

6. El contrast de la informació mitja-

nçant l’ús de diverses fonts: per ava-

luar si la informació està correcta-

ment escollida i saber quines fonts 

son normalment utilitzades per trac-

tar aquest tema en concret. 

7. Autoria de l'article (la seva raça, 

gènere, etc.): per avaluar si es roman 

anònim i observar els perfils de les 

persones que escriuen sobre aquest 

tema i concloure si es segueix cap pa-

tró comú en cada mitjà o no. 



4.1. Diari El Punt Avui 

 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA 

No es troba cap indici de sensacionalisme, ni 

en el títol ni en la imatge, en la qual el protago-

nisme es desvia cap a l’actuació policial a Dina-

marca.  

 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

La menció a la llibertat d’expressió és directe. 

Es reivindica en diferents punts al llarg del 

text i, només començat l’article, ja es menciona 

aquesta problemàtica. 

 

 

 

 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA 

O XENÒFOBA 

Al llarg del text no es fa referència a la pro-

cedència del presumpte terrorista. Només s’in-

dica que l’individu té “trets àrabs” i, respecte a 

la seva religió, Thorning-Schmidt apunta (en 

general) que “No estem en una lluita entre l'is-

lam i occident (...)”. En Cap cas l’article parla des 

d'un primer moment atribuint-li una pro-

cedència ni una religió concreta.  

DANYS COL·LATERALS Es menciona als ferits i al mort a  conseqüència 

d’aquest acte terrorista.  

 

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA 

No es deixa clar al principi de l’article, sinó que 

es fa referència al “presumpte terrorista” ja en-

trat el tercer paràgraf (ja s’havia mencionat a 

l’individu abans). 

 

 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ 

Es contrasta la informació de la policia amb la 

de Jens Madsen, el cap dels serveis d'in-

tel·ligència (PET) de Dinamarca. Si més no, les 

declaracions de Madsen parlen d’allò que ha 

provocat l’incident i no pas dels fets en qüestió.  

AUTORIA No s’indica l’autor, només es fa referència al fet 

que s’escriu des de la redacció de Copenha-

guen. 
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- Article número 6: Dos atacants morts en un acte islamòfob a Texas, 5 de 

maig de 2015 

  

TENDÈNCIA SENSACIONA-

LISTA 

El títol és purament informatiu. La imatge 

potser podria recaure mínimament en el sensa-

cionalisme en mostrar els forenses movent el 

cos d’un dels atacants, però aquest està tapat. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

En aquest està vinculada a l’acte del qual es 

parla en la notícia, el qual suposadament 

apel·lava a la llibertat d’expressió, però tal i com 

apunta el redactor, “tot i escudar-se amb la de-

fensa de llibertat de premsa (...) tenia un elevat 

caràcter islamòfob”. Es menciona el setmanari 

Charlie Hebdo com “una icona de llibertat de 

premsa” després del seu atac. 

TENDÈNCIA ANTIMUSUL-

MANA O XENÒFOBA  

No en trobem, sinó al contrari: tot i tractar-se 

d’un atac suposadament de caràcter gihadista, 

l’autor esmenta diverses vegades que l’acte en 

el qual tingué lloc el tiroteig era “de caràcter is-

lamòfob” i que els organitzadors eren recone-

guts antimusulmans i xenòfobs. 

DANYS COL·LATERALS S’explica que tot i que encara no hi ha versió 

oficial dels fets, l’atac era de caràcter gihdista i 

l’únic ferit en va ser víctima de terrorisme is-

làmic.  

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA En aquest cas un dels assaltants ja havia sigut 

identificat, per la qual cosa es menciona el seu 

nom. De l’altre assaltant es diu que encara no 

l’han identificat. 

CONTRAST DE LA INFORMA-

CIÓ 

La policia local del nord de Dallas, el portaveu 

de la policia de Garland, el web oficial de l’acte, 

els seus organitzadors i comptes de xarxes so-

cials relacionats amb el grup gihadista Estat Is-

làmic.  
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AUTORIA En aquest cas sí que està identificat: Víctor San-

cho, home blanc. 

 

- Article número 7: Atac terrorista a París, 26 de setembre de 2020 

  

TENDÈNCIA SENSACIONA-

LISTA 

No n’hi ha, el títol és purament informatiu i en la 

fotografia emprada el focus d’atenció són els cos-

sos de seguretat i els serveis d’emergència. 

LLIBERTAT DE PREMSA I 

D’EXPRESSIÓ 

Es menciona clarament i obté una importància 

elemental, sobretot amb una cita textual, “per 

reiterar el seu compromís indefectible amb la lli-

bertat de premsa” així com un titolet dedicat ex-

clusivament a la relació de llibertat de premsa 

amb el gihadisme, “Una dècada marcada pel giha-

disme”. Es menciona de nou l’atac de Charlie 

Hebdo amb la intenció de remarcar-la, “l’atemp-

tat del signe gihadista”. 

TENDÈNCIA ANTIMUSUL-

MANA O XENÒFOBA  

Es menciona l’origen dels suposats atacants: un 

de Pakistan, del qual es puntualitza “no era una 

persona coneguda pels serveis especialitzats en 

radicalització” i un algerià del qual s’esmenta que 

podria no tenir cap relació amb l’atac.  

DANYS COL·LATERALS Es relacionen directament els fets ocorreguts 

amb el terrorisme islàmic. S’explica que la direc-

tora de recursos humans de Charlie Hebdo va re-

bre amenaces recentment i va haver de canviar 

de domicili, també per aquesta qüestió. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA No queda clar, en alguns moments els qualifica 

directament com a autors del crim i en altres com 

a suposats o sospitosos. 

CONTRAST DE LA INFORMA-

CIÓ 

Ben esmentada: la fiscalia antiterrorista, el fiscal 

Rémy Heitz, els mitjans francesos i locals, la ca-

dena BFM TV, el diari Le Figaro, l’emissora France 

Info.  
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AUTORIA No s’esmenta el nom de l’autor, sinó que s’atri-

bueix a la redacció del diari. 

 

- Article número 8: Decapiten un professor francès que havia mostrat les ca-

ricatures de Mahoma, 17 d’octubre de 2020 

  

TENDÈNCIA SENSACIONA-

LISTA 

Tot i que el títol és xocant, roman purament in-

formatiu. La fotografia emprada és neutral, foca-

litzant l’atenció en l’actuació policial. 

LLIBERTAT DE PREMSA I 

D’EXPRESSIÓ 

Es menciona al llarg del text en diverses ocasions, 

tan directament per referir-se a l’atac contra el 

professor en sí i per recordar els incidents de 

Charlie Hebdo i la sala Bataclan, relacionant la 

seva vulneració amb “l’onada gihadista que va 

sacsejar França”. 

TENDÈNCIA ANTIMUSUL-

MANA O XENÒFOBA  

Es menciona l’origen del suposat atacant (txetxè). 

En parlar sobre l’islam a França, explica “la vio-

lència que impera entre una minoria fonamenta-

lista”, fent una clara distinció entre la religió per 

si mateixa i els més radicals dins d’ella. En men-

cionar la reacció de Le Pen enfront l’atac, el perio-

dista puntualitza “amb l’habitual virulència de la 

líder d’ultradreta”, qualificant-la com a massa 

agressiva pel seu tractament enfront de la comu-

nitat musulmana.  

DANYS COL·LATERALS Es vincula clarament al professor com a víctima 

d’un atac terrorista. S’explica que tres setmanes 

abans s’havia produït un altre atac, també quali-

ficat de terrorista, davant de les antigues oficines 

de Charlie Hebdo. També menciona que l’institut 

on va ocórrer l’incident havia rebut amenaces, 

sense puntualitzar-ne de qui. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA Es respecta totalment al llarg del text: “presumpte 

autor”, “presumptament”, “suposat atacant”. 
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CONTRAST DE LA INFORMA-

CIÓ 

S’ha contrastat amb la informació del diari local 

“78actu”, a més de, en general, l’apareguda en la 

“premsa francesa”. 

AUTORIA El redactor és Enric Bonet, home blanc. 

 

 

 

4.2. Diari La Vanguardia 

 

- Article número 1: El alto precio de la libertad,  8 de gener de 2015 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA No es percep cap tendència sensaciona-

lista en el títol ni en la imatge (fotografia 

de la manifestació a causa dels atemp-

tats). 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

Es dedica un destacat per a aquesta pro-

blemàtica i, en el cos de l’article, es men-

ciona des que comença fins que acaba.   

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

L’única menció directa cap al col·lectiu és 

“Los fanáticos islamistas”. Sí que tracten 

la religió durant l’article, però no com a 

estereotip, sinó com a causa de la pro-

blemàtica.  

DANYS COL·LATERALS Queda clar que el terrorisme gihadista és 

el principal culpable de l’atac.  

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA No es menciona la presumpció d'inno-

cència en l’article 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ Les fonts que s’utilitzen són còmics que 

col·laboren amb les vinyetes a altres re-

vistes. També se’ns dona informació so-

bre la revista Charlie Hebdo.   

AUTORIA En ser una anàlisi, se’ns dóna el nom de 
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l’autor: Llàtzer Moix. Home blanc d’edat 

mitjana.  

 

- Article número 2: Pegida y el partido AfD dicen que la masacre de París con-

firma sus tesis, 8 de gener de 2015 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA És un article purament informatiu sobre 

la reacció de moviments islamòfobs a 

Alemanya.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

En l’article d’adreça directament el tema 

i s'afegeix una cita del ministre d’interior 

alemany en la que declara que l’atemptat 

contra Charlie Hebdo és un atac a la lli-

bertat de premsa.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

L’article tracta sobre un moviment i par-

tits islamòfobs i xenòfobs, però en el re-

dactat no s’identifiquen tendències is-

lamòfobiques ni xenòfobes. És més, en 

l’article hi ha una fotografia on es mostra 

una manifestació en contra d’aquests 

moviments.  

DANYS COL·LATERALS Es descriu l’atemptat de Charlie Hebdo 

com a “mortal atemptat gihadista” però 

no es mencionen les víctimes ni altres 

detalls. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA  No es fa referència als autors de l’atemp-

tat en cap moment. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ S’utilitzen diverses fonts d’informació al 

llarg de l’article, com per exemple els lí-

ders dels moviments islamòfobs i la can-

cellera Angela Merkel. 

AUTORIA María-Paz López, dona blanca de 48 

anys. 
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- Article número 3: ...Y Charlie empuñó su lápiz, 9 de gener del 2015 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA No en trobem.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

Al llarg de l’article es relaciona amb els pi-

lars de la República francesa i de la demo-

cràcia. Al final del text diu directament “un 

nuevo capítulo de la guerra contra la liber-

tad y la democracia se ha empezado a escri-

bir”. Es parla de la relació entre religió i lli-

bertat d’expressió i s’esmenta l’elevat nom-

bre de francesos vinculats a xarxes gihadis-

tes com a perill de la seva vulneració. 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No n’hi ha. En tot moment queda clara la di-

ferència entre religió musulmana i els “isla-

mistas radicales”. 

DANYS COL·LATERALS Es tracten els atemptats de Charlie Hebdo 

com els de Madrid, Londres i Nova York oco-

rreguts a començaments del segle com a 

conseqüències directes del terrorisme giha-

dista. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA Com que els autors del crim ja han sigut 

identificats, òbviament no cal respectar-la. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ Com es tracta d’un article d’opinió, no son 

absolutament necessàries tot i que es men-

ciona al president François Hollande i el fo-

tògraf Gary Winogrand. 

AUTORIA José Antich, home blanc. 
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- Article número 4: El 11S de la prensa, 9 de gener del 2015 

   

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA Es podria discutir que tant el títol com una de 

les primeres frases “Tres individuos, con 

agua en el alma y mierda en el cerebro” re-

cauen en tendències sensacionalistes. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

Se’n parla al llarg de l’article i s’esmenta di-

rectament en diverses ocasions: “dispararon 

al corazón de la libertad” o  “han declarado la 

guerra (...) a la libertad”. 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA 

O XENÒFOBA 

No n’hi ha, al contrari: s’esmenta que les víc-

times més directes del terrorisme gihadista 

son els propis musulmans “que quieren vivir 

libremente”. També denuncia les actuacions 

de les “teocracias islamistas”. Involucra 

també altres religions “Mientras sea normal 

que aliados nuestros persigan a cristianos, 

judíos y etcétera, tendremos ejecutores de la 

muerte”. 

DANYS COL·LATERALS Relaciona diversos atacs contra la llibertat de 

premsa com a producte no només del terro-

risme gihadista, sinó també de la ideologia to-

talitària que pren diverses formes, dels alts 

magnats economistes i de la societat en gene-

ral. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA No s’esmenta perquè no es parla de cap ata-

cant en concret, sinó de la violència islamista 

en general. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ No s’utilitzen altres fonts, ja que es tracta 

d’una columna d’opinió. 

AUTORIA Pilar Rahola, dona blanca. 
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- Article número 5: En guerra, 11 de gener de 2015 

  

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA No en trobem. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

Es menciona directament relacionant-la 

amb la democràcia i els pilars de la república 

francesa, “la defensa a ultranza de la liber-

tad, empezando por la de expresión”. És el 

tema recurrent al llarg del text. 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No n’hi ha, al revés: es parla de la islamo-

fòbia i fenòmens antimusulmans com a fal-

tes de respecte; s’esmenta que les principals 

víctimes del gihadisme son els propis musul-

mans; parla de l’error que es comet en demo-

nitzar la religió sencera i no només als cul-

pables. 

DANYS COL·LATERALS Es culpabilitza de la violència gihadista no 

només els terroristes sinó també a les “mo-

narquías integristas del golfo Pérsico”, “las 

soluciones simplistas” o “a los líderes religio-

sos y a los imanes que sean tibios ante esta 

batalla”. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA En aquest text no es mencionen els atacants. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ S’utilitza com a font una entrevista a Jea-

nette Bograb, companya d’una de les vícti-

mes a Charlie Hebdo. 

AUTORIA Glòria Serra, dona blanca. 
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- Article número 6: De Delacroix a Charlie, 16 de gener de 2015 

  

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA No en trobem. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

Apareix estretament relacionada amb la re-

pública francesa i amb la democràcia, “la li-

bertad individual y la unidad política”. 

També se’n fa referència en parlar de l’aixe-

cament de Charlie Hebdo després de l’atem-

ptat, amb el comentari “dejó claro que no 

piensa ceder ni un ápice de libertad”.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No n’hi ha. S’esmenta que “es necesario tejer 

una alianza con el mundo musulmán y el is-

lamismo moderado” per tant diferenciant la 

religió per se del seu corrent terrorista.  

DANYS COL·LATERALS Culpabilitza l’actuació d’alguns governs i les 

seves solucions simplistes enfront de la vio-

lència gihadista. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA En aquest text no es fa menció directa a cap 

criminal. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ S’han utilitzat com a fonts diversos diaris i 

revistes franceses. 

AUTORIA José Antich, home blanc. 

  

- Article número 7: No se puede ofender la fe, 16 de gener de 2015 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA En l’article no s’identifiquen elements 

sensacionalistes. El titular és una decla-

ració del Papa i s’utilitza una imatge 

d’aquest.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

En l’article s'adreça el tema de manera di-

recta i tal com indica el titular, el Papa 

posa límits a la llibertat d’expressió i de-

clara que “no es pot ofendre a la fe” 
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TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No es mostren indicis de tendència anti-

musulmana o xenofòbia.  

DANYS COL·LATERALS Com que l’article no tracta directament 

els atemptats de Charlie Hebdo, no 

s’adreça. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA No es fa cap referència als autors dels 

atemptats de Charlie Hebdo.  

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ La font d'informació principal és el papa 

Francesc. 

AUTORIA Eusebio Val, home blanc de 54 anys. 

 

- Article número 8: Chechenia reúne a cientos de miles de musulmanes contra 

‘Charlie’, 20 de gener de 2015 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA Tant el títol com la fotografia agafen una 

tendència sensacionalista que pot arri-

bar a  fomentar l’odi.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

No es defensa la llibertat d’expressió en 

tot l’article.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

L’article es basa en una generalització 

musulmana que es pot veure al llarg del 

text, començant pel títol.  

DANYS COL·LATERALS No parla de cap dany col·lateral.  

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA No parla de cap presumpció d’innocèn-

cia.  

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ La informació és extreta del que ha vis-

cut el corresponsal, autor de l’article.  

AUTORIA L’autor, Gonzalo Aragonés, és un home 

blanc de mitjana edat.  
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- Article número 9: Francia: el impacto terrorista, 9 de gener de 2015 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA Ni el títol ni la imatge agafen una ten-

dència sensacionalista.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

Sí que és mencionada, però no per defen-

sar-la, sinó per qüestionar-la. 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

Al llarg del text es va creant una línia di-

fusa entre islamisme, islamisme radical i 

terrorisme.  

DANYS COL·LATERALS S’inicia l’article donant veu a les vícti-

mes.  

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA No es fa referència a la presumpció d'in-

nocència.  

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ No s’esmenta cap font.  

AUTORIA L’autor, Michel Wieviorka, és un home 

blanc d’entre 50-60 anys.  

 

 

- Article número 10: Conceptos innegociables, 18 de febrer 2015 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA És un article d’opinió sense tendència 

sensacionalista. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

Adreça directament el tema de la lliber-

tat d’expressió i de premsa i es posa el 

punt de mira en els atemptats gihadistes 

contra aquells que exerceixen la llibertat 

d’expressió i de premsa.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No es detona cap tendència antimusul-

mana ni xenòfoba tot i que, s’especifica la 

nacionalitat i l’origen d’un jove que va 

atemptar contra un artista, i també es co-

menta per sobre l’auge dels populismes 

que comparteixen idees xenòfobes.  
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DANYS COL·LATERALS Es comenta sobre les víctimes dels atem-

ptats gihadistes i també sobre les conse-

qüències que aquests tenen en la socie-

tat.  

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA Es refereix a l’autor dels fets com a “jove 

de 22 anys”, sense anomenar-lo directa-

ment “terrorista”.  

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ En ser un article d’opinió no s’utilitzen 

altres fonts d’informació. 

AUTORIA Editorial de La Vanguardia. 

 

- Article 11: Cacería antiterrorista, 26 de març de 2016 

  

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA No n’hi ha. La fotografia només mostra a la 

policia belga inspeccionant un vehicle. 

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EX-

PRESSIÓ 

Es menciona indirectament. S’explica que 

Holanda exigeix a la UE que aprovi les me-

sures de protecció de la llibertat d’expressió 

promulgades a partir de l’atac de Charlie 

Hebdo.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No n’hi ha. Es parla només en termes com 

“red yihadista”, “terroristas” o “operaciones 

antiterroristas”.  

DANYS COL·LATERALS Es relaciona directament a les víctimes amb 

el terrorisme gihadista així com de la falta 

d’actuació de la UE. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA Es respecta la dels sospitosos que encara no 

han sigut identificats. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ S’utilitzen com a fonts les forces armades de 

França i Bèlgica, així com la fiscalia de Brus-

sel·les. 
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AUTORIA Dani Rovirosa, home blanc. 

 

- Article 12: El dibujante Luz renuncia en plena catarsis de ‘Charlie Hebdo’, 20 

de maig de 2015 

 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA El títol es pot considerar que agafa una 

tendència sensacionalista, ja que no re-

flecteix la informació exposada en el cos.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

Es defensa que la blasfèmia forma part 

de la llibertat d’expressió.  

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No hi ha cap tendència antimusulmana 

ni xenòfoba.  

DANYS COL·LATERALS Es parla de la salut mental del còmic Paz, 

integrant del setmanari Charlie Hebdo, 

afectada pel trauma a causa de l’atac.   

PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA En aquest cas no es parla de cap presum-

pte terrorista, per tant l’aclaració no és 

necessària.  

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ Contrasta la versió del dibuixant amb la 

d’altres personatges reconeguts (si més 

no, aquest contrast acaba tendint a ser 

sensacionalista).  

AUTORIA No s’identifica a l’autor.  

 

- Article número 13: Un nuevo pulso de Erdogan con la prensa tensa las elec-

ciones turcas, 4 de juny de 2015. 

TENDÈNCIA SENSACIONALISTA L’article és d’estil purament informatiu i 

no mostra cap tendència sensacionalista.  

LLIBERTAT DE PREMSA I D’EXPRES-

SIÓ 

Es fa referència a la llibertat d'expressió i 

de premsa, ja que el president de Turquia 

va amenaçar al diari després que aquest 

públiques informacions que l'acusaven 
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d'armar a gihadistes. 

TENDÈNCIA ANTIMUSULMANA O 

XENÒFOBA 

No es denota cap tendència antimusul-

mana ni xenòfoba. 

DANYS COL·LATERALS No es fa referència a cap mena de danys 

col·laterals. 

PRESUMPCIÓ D’INNOCÈNCIA Es respecta la presumpció d’innocència 

del president del país, Recep Tayyip Er-

dogan. 

CONTRAST DE LA INFORMACIÓ S’utilitzen múltiples fonts d'informació.  

AUTORIA Ricardo Ginés, home blanc de 40 anys. 

 

 

  



5. RESULTATS5  

5.1. El Punt Avui 

Com es pot observar, la quantitat d’ar-

ticles que utilitzen elements sen-

sacionalistes és quasi inexistent. No-

més l’article número 6 té un element 

proper a aquesta vessant periodística i 

es tracta d’una fotografia on surt el 

cadàver tapat d’un dels atacants aba-

tuts. Els títols es mantenen purament 

informatius i les fotografies normal-

ment destaquen a les forces armades o 

l’assistència sanitària. Per la qual cosa 

podem concloure que El Punt Avui 

manté una actitud respectuosa i seri-

osa enfront aquest tema. 

 

Gràfic 1: Percentatge d’articles que cauen en 
el sensacionalisme 

 
 

 
Gràfic 2: Percentatge d’articles que mencio-

nen la llibertat de premsa 

                                                           
5 Tots els gràfics son d’elaboració pròpia. 

Només l’article número 4 no en fa cap 

menció, per tant queda clar que els re-

dactors sí consideren el terrorisme 

gihadista com un perill en la vulnera-

ció de llibertat de premsa. En diversos 

casos la menció era directa, jutjant 

l’atac del qual es parlava com un atem-

ptat directe a la llibertat. Sovint es par-

lava del concepte al llarg del text i pre-

nia molta importància en el discurs del 

redactor. També remarcaven l’atemp-

tat de Charlie Hebdo com un episodi 

clau. A l’article número 6 fins i tot es 

menciona la llibertat d’expressió per 

acusar un event islamòfob. 

 

 
Gràfic 3: Percentatge d’articles que mostren 

tendències antimusulmanes 

 

Sorprenentment, no només hem sigut 

incapaces de trobar cap tret xenòfob o 

antimusulmà, sinó que ens hem ado-

nat que quasi la meitat dels articles 

surten en defensa de la religió musul-

mana duen a terme un clar esforç per 

diferenciar la religió en sí de les ten-

dències radicals, encara que l’article 

número 3 critica alguns aspectes de 
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l’islamisme. Però en parlar de les reac-

cions d’alguns polítics enfront dels 

atacs tractats, per exemple, els redac-

tors les qualificaven d’extremistes i 

tendència d’ultradreta. Tot i que so-

vint es menciona l’origen dels presum-

ptes atacants, en cap moment és amb 

caire pejoratiu. 

 

 
Gràfic 4: Percentatge d’articles que vinculen 
els danys col·laterals directament amb el te-

rrorisme gihadista 

 

Només en l’article 4 els danys col·late-

rals no prenen importància ja que no 

han estat físics. En la resta, es vinculen 

directament les víctimes amb el terro-

risme gihadista i no hi ha cap intent en 

culpabilitzar altres institucions, orga-

nitzacions o motius.  

 

 
Gràfic 5: Percentatge d’articles que respecten 

la presumpció d’innocència 

 

Tot i que pensàvem que la gran majo-

ria dels articles ho complirien al 100%, 

ens vam trobar diferents situacions. 

Dos dels articles no mencionaven als 

atacants; altres dos respectaven la pre-

sumpció d’innocència de vegades sí i 

de vegades no (en un mateix paràgraf 

dient “suposadament” i després “l’ata-

cant”) o no ho deixaven clar en un 

principi, la qual cosa era molt confosa; 

i per últim un d’ells, l’article número 3, 

es referia directament als culpables 

com a “els assassins del setmanari”.  

 

 
Gràfic 6: Percentatge d’articles que contras-

ten la informació amb diverses fonts 

 

Només un dels articles no es va recol-

zar en l’ús de fonts, ja que es tracta 

d’un article d’opinió. Tota la resta ha 

utilitzat entre 2 i 6 fonts d’informació, 

en la seva gran majoria policials, judi-

cials i de la premsa francesa, ja que 

hem de tenir en compte que més de la 

meitat d’aquestes notícies son ocorre-

gudes a França. També destaca en al-

guns casos l’ús de fonts provinents de 

xarxes socials per parlar de la declara-

ció de figures polítiques. En general 

podem concloure que es fa un treball 

exhaust de contrastació.  
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Gràfic 7: Percentatge d’articles que indiquen 

l’autoria del redactor 

 

En tres dels vuit articles tractats no 

s’esmenta el nom de l’autor, sinó que 

s’atribueix a la redacció del diari. En el 

cas on sí s’esmenten, ens trobem què 

en la seva majoria es tracta de corres-

ponsals a altres països. Tots els autors 

identificats són homes. No hi ha gaire 

diferència entre els articles amb auto-

ria identificada i els que no, excepte 

que en els primers es denota un estil 

més personal i una opinió més impe-

rant. 

 

5.2. La Vanguardia 

 

 
Gràfic 8: Percentatge d’articles que cauen en 

el sensacionalisme 

 

De nou, la gran majoria d’articles no 

cauen en el sensacionalisme, però en 

aquest cas aquells que sí ho fan ho 

duen a terme de manera més directa. 

En especial l’article 8, doncs el seu títol 

pot arribar a fomentar l’odi, i l’article 

12, ja que el títol no reflecteix la infor-

mació exposada al cos, per la qual cosa 

podríem dir que cauen en una mala 

praxi. 

 

 
Gràfic 9: Percentatge d’articles que mencio-

nen la llibertat de premsa 

 

Tal com es pot observar, la vasta majo-

ria de redactors relacionen la vulnera-

ció de llibertat de premsa amb el terro-

risme gihadista. L’únic que no ho fa és 

l’article 8. Nogensmenys, trobem al-

guns trets característics en alguns ar-

ticles sobre aquesta qüestió: l’article 9, 

per exemple, parla de la llibertat d’ex-

pressió per qüestionar-la; l’article 12 

defensa que la blasfèmia en pot for-

mar part; i l’article 13 parla d’una vul-

neració de llibertat de premsa xocant, 

ja que no la relaciona només amb la 

violència gihadista, sinó també amb el 

president de Turquia, qui va ame-

naçar a un mitjà de comunicació. Per 

tant trobem una mínima disparitat 

d’opinió en quant a aquest factor. 
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Gràfic 10: Percentatge d’articles que mostren 

tendències antimusulmanes 

 

Un altre cop podem denotar que la 

gran majoria dels articles no inclouen 

una tendència xenòfoba. Majoritària-

ment es fa un esforç per separar la re-

ligió en sí dels caràcters més radicals i 

en quatre dels articles es defensa que 

els propis musulmans pateixen més 

l’extremisme islàmic que la resta del 

món. Fins i tot a l’article número 6 el 

redactor postula que “es necesario te-

jer una alianza con el mundo musul-

mán y el islamismo moderado” i en al-

guns d’ells fins i tot trobem un apartat 

sencer dedicat a aquesta qüestió. De 

nou s’esmenta l’origen dels culpables, 

però de manera purament informa-

tiva i es parla de l’atemptat de Charlie 

Hebdo com un fet transcendental en 

la vulneració de llibertat de premsa. 

No obstant això, hi ha dos articles que 

oscil·len, encara que de manera mí-

nima, cap a la xenofòbia: l’article nú-

mero 1 critica alguns aspectes de la re-

ligió però en relació directa amb el te-

rrorisme; i l’article número 9, on es va 

creant una línia difusa entre isla-

misme, islamisme radical i terrorisme. 

 
Gràfic 11: Percentatge d’articles que vinculen 
els danys col·laterals directament amb el te-

rrorisme gihadista 

 

En aquest cas tornem a trobar dispari-

tat. La majoria dels articles relacionen 

directament el terrorisme gihadista 

amb les víctimes dels atacs perpetrats, 

encara que quatre dels articles no 

mencionen res al respecte. D’altra 

banda, altres quatre articles fan un pas 

més enllà: també culpabilitzen a la 

inacció dels governs i de diverses iden-

titats, als Estats islàmics que no duen a 

terme polítiques de protecció i als 

països occidentals que segueixen fina-

nçant les guerres de l’Est, entre d’al-

tres. Per tant l’esperit crític va més en-

llà de la raó a primera vista.  

 

 
Gràfic 12: Percentatge d’articles que respec-

ten la presumpció d’innocència 

 

Ens ha sorprès comptabilitzar que en 

la majoria dels casos no es feia referèn-

cia als presumptes culpables dels 

atemptats dels quals es parla. En dues 



G. Romero, J. Roca, P. Rovira  |  209 

ocasions no s’ha respectat, ja que els 

atacants havien sigut identificats i en 

l’altre cas que s’ha mencionat sí s’ha 

respectat. Nogensmenys, és curiós ob-

servar com majoritàriament s’igno-

ren. 

 

 
Gràfic 13: Percentatge d’articles que contras-

ten la informació amb diverses fonts 

 

Com era d’esperar, la majoria dels arti-

cles han dut a terme una contrastació 

amb altres fonts. Els quatre que no ho 

han fet compten amb dos articles 

d’opinió i un article que tracta de l’ex-

periència personal del periodista. Pel 

que fa a les fonts utilitzades, trobem el 

següent: en un dels casos la font uti-

litzada queia en el sensacionalisme; en 

un altre, s’utilitzaven les declaracions 

de redactors que han patit directa-

ment les conseqüències de la violència 

terrorista; un article feia servir tires 

còmiques; i en un altre, la font princi-

pal era el Papa. En general trobem un 

treball de fonts heterogeni. 
 

 

 
Gràfics 14 i 15: Percentatge d’articles que indi-

quen l’autoria del redactor i Percentatge de 
quin gènere correspon als autors 

 

En la majoria dels casos s’indica el nom 

de l’autor o l’autora de l’article. En els 

casos que no, apareixen signats com 

“Editorial La Vanguardia”. La majoria 

dels redactors son columnistes i dels 11 

articles tractats amb autoria, només 2 

pertanyen a dones. 

 

5.3. Comparació entre ambdós 

En general podem declarar que les di-

ferències que trobem entre ambdós 

diaris no són antònimes ni contràries i 

trobem diverses característiques co-

munes. Per començar, quasi tots els 

periodistes relacionen estretament la 

vulneració de llibertat de premsa amb 

el terrorisme gihadista, quasi cap arti-

cle recau en el sensacionalisme, entre 

ambdós diaris hem trobat un esforç 

per defensar la comunitat musulmana 

enfront de la xenofòbia i la informació 
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atorgada ha estat ben contrastada, 

amb fonts heterogènies.  

Una de les principals disparitats 

que observem és que la majoria d’arti-

cles d’El Punt Avui son merament in-

formatius, mentre que en La Vanguar-

dia hem trobat diverses anàlisis i co-

lumnes d’opinió; si bé és cert que del 

segon diari teníem més unitats de re-

cerca que del primer, i per tant la seva 

anàlisi ha pogut estar més detallat i 

complet. Podríem argumentar que la 

raó per això és que El Punt Avui se cen-

tra sobretot en esdeveniments que 

ocorren a Catalunya mentre que La 

Vanguardia compta amb una secció in-

ternacional molt àmplia. Pel que fa al 

sensacionalisme, La Vanguardia ha 

caigut més, encara que no exponen-

cialment, però també ha sigut la que 

ha atorgat una visió més crítica i de-

nunciant cap als factors que agreugen 

les conseqüències d’aquesta pro-

blemàtica, les quals han dictat que son: 

la falta d’actuació de la UE, les solu-

cions simplistes de diversos governs, 

les monarquies integristes del golf 

Pèrsic, els magnats del petroli, 

etcètera. El Punt Avui, per altra banda, 

s’ha arriscat menys, tot i que trobem 

una denúncia antixenòfoba imperant. 

La presumpció d’innocència en am-

bdós casos ha estat confusa, i La Van-

guardia majoritàriament no ha men-

cionat als atacants, segurament per-

què la majoria dels articles tractats 

eren d’opinió. Pel que fa a l’autoria, per 

a nosaltres era molt important in-

cloure perspectiva de gènere en 

aquesta qüestió. Trobem preocupant 

que de 21 unitats del corpus, només 

tres hagin estat escrites per dones. Ens 

fa pensar que la premsa política i/o in-

ternacional segueix estant masculi-

nitzada.  

Per acabar, hem observat que mol-

tes de les qüestions tractades als infor-

mes de RSF s’han vist reflectides en el 

corpus estudiat. Principalment l’atem-

ptat de Charlie Hebdo com un mo-

ment de canvi de paradigma, catego-

ritzat com l’exemple de vulneració de 

llibertat d’expressió per excel·lència, a 

partir del qual es van fortificar els re-

glaments i quan diversos diaris van 

fortificar el missatge que la llibertat de 

pensament estava en guerra, entre al-

tres qüestions que ja hem tractat. 

 

6. CONCLUSIONS  

Algunes de les impossibilitats que hem 

viscut a l’hora de fer el treball són les 

següents: no poder accedir al corpus 

d’El Punt Avui en la seva versió im-

presa, haver trobat un corpus més 

gran per part d’un diari que de l’altre o 

la dificultat d’establir categories sufi-

cients per a l’anàlisi. 

Es necessitarien diverses altres re-

cerques per aconseguir els objectius 

proposats: per començar, hauria cal-

gut una anàlisi de corpus al llarg de 

tota la dècada de 2010 a 2020 en com-

ptes de només d’un atemptat en con-
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cret; a més a més de l’ús d’articles pro-

vinents de diaris de tota mena, no no-

més regionals i també d’altres països; 

es podria haver comparat els efectes 

del terrorisme gihadista en la vulnera-

ció de llibertat de premsa amb els efec-

tes d’algun altre fenomen similarment 

agreujant; o bé una recerca centrada 

també en com es pateix aquesta pro-

blemàtica a l’orient o en els països més 

vulnerables.  
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Resum 

 

El dia 11 de març de 2004,  explotaven 10 bombes simultànies a tres trens de 

rodalies a Madrid. S'acabava de produir l’atemptat terrorista més greu d’Espanya. 

Ningú sabia com reaccionar. La ciutadania estava atemorida, dolguda i volia 

respostes.  El govern i l’oposició, constituïts pels partits més importants del país; 

PP i PSOE, respectivament, estaven endinsats en la campanya electoral.   

Davant d’aquesta nova i alarmant situació, la resposta de molts sectors va ser 

precipitada i, fins i tot, qüestionable. Els mitjans de comunicació, responsables de 

transmetre i interpretar tot el que estava passant, no van ser l’excepció. S’ha 

criticat sovint la cobertura dels mitjans i dels periodistes dels atemptats. La 

publicació d’articles amb un rerefons polític o de informacions de fonts no 

contrastades, la precipitació a l’hora de redactar notícies…  

En el nostre treball, hem estudiat com van cobrir les informacions relatives als 

atemptats durant un període de temps determinat (del 12 de març al 5 d’abril) els 

diaris El País, l’ABC i la Vanguardia per tal de comparar-los i analitzar la seva feina 

com a intèrprets de la societat.  

 

Paraules clau: 11M, el País, ABC, la Vanguardia,  cobertura mediàtica, eleccions 

14M, terrorisme islàmic  

 

  



Abstract 

 

On March 11, 2004, ten simultaneous bombs exploded on four trains in Madrid. 

The worst terrorist attack in Spain’s history had just happened. No one knew 

how to react. The citizens were terrified, hurt and demanded answers. The 

government and the opposition, formed by the most important political parties, 

PP and PSOE, were absorbed in the electoral campaign. 

In front of this new and alarming situation, the response was hurried and, to 

a certain extent, questionable. The media, who was responsible for transmitting 

and interpreting all the things that had happened, it wasn’t the exception. The 

press coverage and the journalists who covered the attacks have been criticized. 

The publication of articles with political background, or information of sources 

that haven’t been contrasted, the hurry with the fact of publishing news…. in 

general, the journalistic research wasn’t such a good model of it.  

In our paper, we have studied how three important media press, El País, l’ABC 

and la Vanguardia, covered the information about the attacks during a 

determined period of time, from March 12 to April 5, in order to compare and 

analyze their work as society interprets.  

 

Keywords: 11M, El País, ABC, la Vanguardia, press coverage, 14M elections, 

Islamic terrorism 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

“Hay momentos en el día en que vuelvo a estar ahí,  

me veo a mí bajando la escalera,  

corriendo para no perder el tren y de repente todo ese humo,  

todo ese silencio, no me puedo quitar de la cabeza ese silencio penetrante  

rodeado de llamas, ese olor intenso,  

es como si volviera a estar ahí una y otra vez,  

aunque en realidad estoy en el salón de mi casa". 

 

M.C.D, testimoni dels atemptats del 11M de 2004  

 

  



  



Breu resum de l’11M 

 

Dia: 11 de març de 2004. 72 hores abans de les eleccions del 14 de 

març de 2004. 

Lloc: Madrid 

Víctimes: 192 morts i més de 1400 ferits 

4 atemptats - 4 trens de rodalies d’origen dels trens: Alcalà 

d’Henares / Destí: Atocha 

10 artefactes exploten entre les 7:35h i les 7:45h del matí. En total, 

els terroristes havien fabricat 13 bombes  amb uns 100 kg 

d’explosiu. 

L’autoria de l’atemptat: tot i que inicialment s’atribueix a ETA 

s’acaba descobrint que pertany a una cèl·lula vinculada a al 

Qaeda. 

 

 

 

  



 



1. INTRODUCCIÓ  

El nostre tema tracta sobre la cober-

tura informativa que van oferir sobre 

els atemptats de l’11M els diaris ABC, 

El País i La Vanguardia. Considerem 

que té certa rellevància perquè és im-

portant saber com la premsa tracta te-

mes tant delicats i a la vegada tant se-

riosos. Totes tres teníem molt clar que 

el que volíem fer estava relacionat 

amb l’11M, ja que ens genera molt 

interès, i volíem fer un treball en que 

poguéssim investigar i analitzar el 

procés de cobertura informativa des 

de la perspectiva de tres diaris dife-

rents. La nostre aportació es basa en 

l’anàlisi diferenciat per categories de 

com la premsa va informar i de com va 

ser aquesta informació. Abans de fer 

el treball, el que volíem era saber què 

es va dir i com es va dir. Quines van ser 

les maneres de dir-ho, si va ser lícit i 

ètic la manera en què es van transme-

tre les noticies i opinions sobre els 

atemptats de març de 2004. 

La premsa moltes vegades és consi-

derada un altaveu de la societat i del 

que passa. Just en el moment en que es 

van produir els atemptats, les noticies 

sobre aquests van començar a dispa-

rar-se. Un dels diaris espanyols més 

mediàtics d’aleshores va ser el Mundo, 

sota la direcció de Pedro J.Ramírez.  

És un diari que defineix la seva línia 

editorial com a liberal, tot i que es pot 

considerar de dretes. És un diari amb 

tendència crítica, que es va accentuar 

durant el govern de José Luis Rodrí-

guez Zapatero, quan va ser un dels 

màxims exponents de les anomenades 

teories de la conspiració de l’11M. Es 

van basar en les seves pròpies especu-

lacions periodístiques no recolzades 

per la instrucció judicial i en la inter-

pretació de diversos indicis del sumari 

en relació a l’atemptat.  

El que nosaltres hem volgut fer és 

saber com va ser el treball d’altres dia-

ris que han tingut i tenen certa relle-

vància i ressò dins d’Espanya. Diaris 

com l’ABC, El País i La Vanguardia, de 

diferents línies ideològiques, son els 

que hem escollit per a analitzar. 

L’ABC és un diari espanyol amb la 

redacció principal a Madrid fundat 

l’any 1903 per Torcuato Luca de Tena. 

S’identifica amb la ideologia conserva-

dora, monàrquica i catòlica. Actual-

ment el director és Julián Quirós. El di-

rector que hi havia quan es va fer la 

cobertura informativa de l’11M era 

José Antonio Zarzalejos Nieto.  

El País és un diari espanyol amb la 

redacció principal a Madrid fundat 

l’any 1976 per José Ortega Spottorno, 

Jesús de Polanco i Juan Luis Cebrián. 

S’identifica amb la ideologia d’esque-

rres Actualment el director és Javier 

Moreno. El director que hi havia quan 

es va fer la cobertura informativa de 

l’11M era Jesús Ceberio.  

La Vanguardia és un diari en llen-

gua catalana i castellana publicat a 

Barcelona, fundat l’any 1881 pels ger-

mans Carles i Bartolomeu Godó i Ple. 
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S’identifica com un diari neutral mo-

derat, constitucionalista i monàrquic. 

Actualment el director és Jordi Juan. 

El director que hi havia quan es va fer 

la cobertura informativa de l’11M era 

José Antich.   

 

2. OBJECTIUS I PREGUNTES DE RE-

CERCA 

Al nostre treball volem analitzar la co-

bertura dels atemptats del 11 de març 

de 2004 a Madrid a la versió escrita 

dels diaris ABC, El País i La Vanguardia. 

Com van cobrir aquests tres diaris la 

tragèdia? No només la descripció de la 

matança sinó com es va enfocar el 

tema, quins articles i subtemes es van 

investigar aquells dies, a qui es va en-

trevistar i on es va posar la lupa.  

Es va fer bé el treball periodístic o es va 

buscar el titular més cridaner? Eren 

fiables les fonts amb les quals es redac-

taven els articles o només es transcri-

vien les rodes de premsa dels minis-

tres del govern d’Aznar? La manca 

d’informació va fer que s’arribessin a 

moltes contradiccions o es donés veu a 

teories que després van resultar ser 

falses?  

Analitzarem no només els temes trac-

tats sinó la seva importància, les foto-

grafies que van ser seleccionades i fins 

i tot el vocabulari i el punt de vista. En 

aquella època, la premsa impresa en-

cara superava a la digital i , per tant, els 

diaris tenien el poder d’explicar el re-

lat que ells preferissin sobre l’atemp-

tat. 

Tanmateix, de manera breu analitza-

rem altres temes com l’ús de fotogra-

fies dels atemptats. Es van traspassar 

la intimitat de les víctimes i els seus fa-

miliars o era justificable per ser fidel a 

les horroroses característiques de la 

matança?  A més a més, el fet de l’auto-

ria islamista va comportar també una 

situació on es va criminalitzar a la co-

munitat musulmana de Madrid?  

 

3. METODOLOGIA I RECURSOS 

Per tal d’assolir els objectius explicats 

prèviament, ens centrarem en el trac-

tament i la cobertura mediàtica de 

l’atemptat de tres diaris nacionals; La 

Vanguardia, l’ABC i El País. Es tracta de 

tres periòdics dirigits a públics dife-

rents i amb ideologies diferenciades, 

d’aquesta manera, podem veure el 

tractament de la informació des de 

punts de vista i mitjans de comunica-

ció diversos.  

El nostre anàlisis comença per la 

lectura dels tres mitjans de comunica-

ció esmentats, des del dia 12 de març 

de 2004 al 5 d’abril del mateix any. 

Aquestes dues dates marcaran el nos-

tre marc temporal. El divendres 12, un 

dia després dels atemptats, ja que a la 

premsa escrita no té la immediatesa 

que la premsa digital o la audiovisual, 

fins el dilluns 5, dos dies després de que 

els terroristes responsables de l’atem-

ptat s’immolessin a Madrid.  

Llegirem tots els diaris publicats per 

aquests tres periòdics. Hem pogut ac-

cedir a la versió impresa digitalitzada, 
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la majoria de població llegia llavors els 

diaris impresos i així ens aproximem 

més a l’impacte i influència que van 

tenir els diaris en aquell període de 

temps. No obstant això, hi ha catego-

ries que careixen d’importància pel 

nostre anàlisis, com economia o es-

ports. Per tant, hem de seleccionar els 

articles que mencionen l’11-M, ja sigui 

directament descrivint l’atemptat, les 

investigacions, l’impacte polític…  

Un cop llegits i seleccionats els arti-

cles, farem diferents gràfics per poder 

comparar de forma visual la quantitat 

de cobertura mediàtica. Establirem 

unes categories comunes a cada 

periòdic, introduint els articles en 

forma de número, i així podrem com-

parar tant la importància de cada una 

de les categories (com per exemple, si 

es menciona més a ETA al principi i 

disminueix a mesura que avança la in-

vestigació), com el nombre d’articles 

en general o fer comparacions entre 

els mitjans.  

Hem dividit els articles en diferents 

categories que explicarem a contin-

uació, a més, també comptabilitzarem 

els titulars de la portada; si la portada 

està dedicada als atemptats, amb un 

titular principal i fotografia, 3 punts; si 

apareix un titular gran però no és el 

principal, 2 punts; si només hi apareix 

de forma secundària, 1 punt; i si no 

apareix, 0 punts. 

Totes les demés categories compten 

el nombre d’articles que apareixen, 

aquestes són:  

● El nombre total d’articles.  

● La descripció de l’11-M; com van 

ser els atemptats.  

● Els articles que mencionen les 

víctimes i les famílies, també fune-

rals i l’atenció (sanitària, psi-

cològica, solidaritat…) 

● Tots aquells que mencionin 

ETA, ja sigui per parlar dels atemp-

tats com de detencions, sospites… 

● Els que mencionin el terro-

risme islàmic, Al Qaeda, majori-

tàriament.  

● Els articles sobre la investigació 

policial. 

● Les reaccions nacionals: de polí-

tics, d’altres comunitats, manifesta-

cions… 

● Les reaccions internacionals: 

discursos, accions i missatges d’ac-

tors internacionals (presidents d’al-

tres països, organitzacions…) 

● Tots aquells que tinguin relació 

amb les eleccions, el 14-M i el canvi 

polític que sorgeix d’aquestes.  

● Els articles d’opinió que no si-

guin classificables en les altres cate-

gories 

A més dels gràfics i les taules, anali-

tzarem des dels diferents diaris com 

han tractat cadascuna d’aquestes cate-

gories. També compararem la utilitza-

ció d’imatges, la qualitat dels articles, 

les fonts oficials o no oficials esmenta-

des i tots aquells aspectes que ens aju-

din a explicar com es va cobrir un fet 

tan important, i que va causar tanta 
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controvèrsia, com van ser els atemp-

tats del 11-M.  

 

4. CONTEXT POLITICOSOCIAL DEL 

11M  

4.1. Descripció de l’11M 

El dia 11 de març de 2004 es produeix 

a Madrid un atemptat terrorista, on 

moren 192 persones i resulten més de 

1400 ferits. Hi ha quatre atemptats si-

multanis perpetrats en 4 trens de ro-

dalies que es dirigien des d’Alcalà 

d’Henares, un municipi de la perifèria 

de Madrid, fins Atocha, al centre de la 

capital. Els terroristes havien col·locat 

13 bombes als trens, de les quals 10 

van explotar, amb més de 100 kg d’ex-

plosius. 

Els trens que van ser afectats són els 

següents: 

● El tren número 21431, de 6 va-

gons. Va sortir a les 7:01h de l’estació 

d’Alcalà Henares amb destí a l’estació 

d’Alcobendas – San Sebastián de los 

Reyes. 

● El tren número 17305, de 6 va-

gons. Va sortir a les 7:04h de l’estació 

d’Alcalà d’Henares amb destí a l’esta-

ció de Chamartín. 

● El tren número 21435, de 6 va-

gons i doble altura. Va sortir a les 

7:10h de l’estació d’Alcalà d’Henares 

amb destí a l’estació d’Alcobendas – 

San Sebastián de los Reyes. 

● El tren número 21713, de 6 va-

gons. Va sortir a les 7:14h de l’esta-

ció d’Alcalà d’Henares amb destí a 

l’estació de Príncipe Pío. 

Van explotar 10 artefactes entre les 

7:35h i les 7:45h del matí, però eren 13 

les bombes ocultades en motxilles i 

bosses de plàstic (col·locades en els 4 

trens de rodalies), de les quals 3 no van 

arribar a explotar. Cada motxilla con-

tenia entre 8 i 12 kg de dinamita. 

El govern d’Aznar, un cop comesos 

els atemptats, va pensar immediata-

ment que es tractava d’ETA, però les 

fonts de lluita antiterrorista no van 

trigar en considerar que l’atemptat no 

era de l’estil de la banda terrorista 

basca. Unes hores més tard, a les 19h 

de la tarda, el ministre d’Interior, Án-

gel Acebes, va posar en dubte les supo-

sicions del govern després de revelar 

que havien trobat a Alcalà d’Henares 

una furgoneta robada amb detona-

dors i cintes de versicles de l’Alcorà. 

Aquella mateixa tarda, el diari àrab Al 

Quds A l’Arabi, amb seu a Londres, va 

comunicar que havia rebut una carta 

en que Al-Qaeda reivindicava l’atem-

ptat. A partir d’aleshores, les sospites 

van començar a apuntar al terrorisme 

islàmic, tot i que durant dies, ETA en-

cara era considera sospitosa. 
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Carta rebuda al diari Al Quds a l’Arabi. "Hem 

aconseguit infiltrar al cor d'Europa de les 

croades, i colpejar una de les bases de l'aliança de 

les creuades", deia la carta signada per les 

Brigades Abu Hafs Al Masri, que 

anteriorment havien reivindicat els 

atemptats contra les sinagogues de Turquia i 

el perpetrat contra l'ONU a l'agost a Bagdad. El 

grup terrorista va denominar a l'operació "els 

trens de la mort". 

Qui va cometre els atemptats? Al 

Qaeda. 

Un cop es va fer el judici i es va 

implantar la sentencia, la sala segona 

del tribunal suprem va ratificar les 

condemnes a Otman El Gnaoui (42 922 

anys de presó), Jamal Zougam (42 922 

anys), José Emilio Suárez Trashorras 

(34 715 anys i 6 mesos de presó), 

Abdelmajid Bouchar (18 anys), Rachid 

Aglif (18 anys), Hassan El Haski (14 

anys), Youssef Belhadj (12 anys), 

Hamid Ahmidan (12 anys), Fouad El 

Morabit (12 anys), Mohamed 

Bouharrat (12 anys), Saed El Harrak (12 

anys), Rafa Zouhier (10 anys), 

Mohamed Larbi Ben Sellam (9 anys), 

Sergio Álvarez (3 anys), Antonio Iván 

Reis Palicio (3 anys), Mamoud Slimane 

Aoun (2 anys) y Nasreddine Bousbaa 

(2 anys).  

Els terroristes van presentar l’11-M 

com un èxit al·legant el posterior re-

torn dels soldats espanyols que havien 

estat enviats a Irak durant l’any ante-

rior. Després de 5 setmanes dels atem-

ptats, el president Zapatero, del PSOE 

va anunciar la retirada de les tropes 

que el nostre país tenia desplegades a 

Irak, va ser la primera decisió que va 

prendre una vegada assumit el càrrec. 

Molta gent va pensar que el govern es-

panyol va cedir davant el terrorisme 

d’Al Qaeda. 

 

4.2. Context i evolució político-

social: el fi d’Aznar, el “pásalo” i 

la victòria de Zapatero 

A la primavera del 2004, faltaven tres 

dies per les eleccions que marcaven el 

final de la segona legislatura d’Aznar i 

les taules de debat de les televisions 

s’omplien de discussions sobre el Pla 

Ibarretxe i de pronòstics electorals 

quan van explotar les deu bombes als 

trens de Madrid. El 11M va resultar un 

shock per la societat espanyola però va 

tenir una influència devastadora en el 

futur de la política. José María Aznar 

era president d’Espanya després d’ha-

ver guanyat les eleccions del 12 de 

març del 2000 amb una majoria abso-

luta i no esperava acabar el seu segon 

mandat amb l’atemptat amb més 

morts de la història d’Espanya. La se-

gona legislatura d’Aznar havia estat 
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convulsa: l’arribada de l’euro, la cons-

tant amenaça d’ETA, el desastre del 

Presitge i l’accident del Yakovlev Yak-

42 havien sigut moments tensos pel 

seu gabinet.  

Les eleccions del 14 de març es van 

avançar un mes per tal que no coinci-

dissin amb la Setmana Santa. Les en-

questes del CIS del gener i febrer del 

2004 donaven al PP com a guanyador, 

amb Mariano Rajoy com a candidat a 

la presidència. El seu principal rival 

era el PSOE, amb José Luis Rodríguez 

Zapatero al capdavant. 

Com a resposta als atemptats, el go-

vern va convocar una manifestació 

per condemnar els atemptats on s’hi 

van presentar 2,3 milions de persones 

el dia següent, el 12 de març. Va ser en-

capçalada per la casa Reial, el gabinet 

d’Aznar i altres figures polítiques im-

portants del moment sota lemes com 

“En ese tren íbamos todos” o “No esta-

mos todos, faltan 200” tot i que el lema 

principal fos “Amb les víctimes, amb la 

Constitució, per la derrota del terro-

risme”. La manifestació tenia l’objectiu 

de condemnar la massacre però també 

s’hi van poder pancartes contra ETA o 

que feien al·lusió a la autoria d’Al 

Qaeda. 

Els mitjans internacionals ja es 

feien ressò de la implicació islamista 

tot i que els polítics espanyols conti-

nuessin amb la hipòtesis de l’autoria 

d’ETA com la principal. La gestió del 

cabinet d’Aznar no va saber donar res-

postes prou clares més i la falta de 

transparència va motivar una res-

posta popular a través de SMS. El mis-

satge recriminava l’actuació del presi-

dent del Govern i convidava a mani-

festar-se als exterior de la seu central 

del Partit Popular, al carrer Gènova, 

obviant el fet que el dissabte 13 de 

març era jornada de reflexió. Milers de 

persones es van respondre, concen-

trant-se a les afores de les seus del PP 

en tot El País. Després de les declara-

cions de Rajoy al·legant que aquelles 

manifestacions eren il·legals i Rubal-

caba reclamant que els espanyols “es 

mereixien un govern que no els men-

tís” la tensió finalment es va relaxar 

quan la matinada del 14 de març Án-

gel Acebes, ministre del Interior, va in-

formar que un portaveu militar de Al 

Qaeda havia confirmat la responsabi-

litat dels atemptats terroristes del di-

jous anterior. 

Les eleccions del 14M van donar 

una sorpresa: Zapatero va aconseguir 

164 diputats amb el 43% dels vots. Tot 

i que no s’havien realitzat més enques-

tes després del 11M, les últimes publi-

cacions donaven la victòria a Rajoy. 

Fins i tot el mateix Aznar va afirmar 

en les seves memòries que si no ha-

gués estat per l’atemptat, el PP hagués 

tornar a guanyar. 

La resposta uníson que tant el PP 

com el PSOE van tenir a l’hora d’anu-

lar les seves campanyes electorals el 

mateix dia 11 de març es va acabar 

quan també ambdós partits van tren-

car el Pacte Antiterrorista, firmat 
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l’any 2000, on havien acordat no fer 

ús partidista d’atemptats. A més a més, 

pocs dies després, el director del CNI, 

Jorge Dezcallar va presentar la seva 

dimissió com a protesta per la desclas-

sificació “parcial i selectiva” dels infor-

mes del servei secret del 11M per part 

del govern en funcions d’Aznar. El di-

rectiu va acusar al president de inten-

tar senyalar al CNI com a responsable 

de que es mantingués l’autoria d’ETA 

com a principal línia d’investigació 

fins a l’últim moment. Finalment, Dez-

callar va ser destituït per Zapatero a fi-

nals d’abril. 

Després d’un tens mes de govern en 

funcions, Zapatero va ser investit pre-

sident el 16 d’abril de 2004 amb el su-

port de Izquierda Unida, Esquerra Re-

publicana de Catalunya, Coalición Ca-

naria, el Bloc Nacionalista Gallec i la 

Chunta Aragonesista.  

 

4.3. Els sospitosos principals: 

ETA i Al Qaeda. La importància 

de la guerra d’Iraq 

Les principals línies d’investigació 

sobre l’atemptat de l’11-M van caure 

en dos grups terroristes, ETA i Al 

Qaeda. Des del principi, moltes de les 

pistes trobades apunten directament 

al grup terrorista islàmic. No obstant 

això, la recent activitat d’ETA i la con-

vicció del govern i els ministeris, van 

provocar que durant els primers dies 

                                                           
1 Declaracions extretes de la compareixença 

d’Ángel Acebes a les 13h del 11-M 

el grup d’ETA fos el sospitós nº1. El ma-

teix president Aznar va iniciar una 

ronda de trucades als mitjans de co-

municació assegurant que el terro-

risme basc estava darrere dels atemp-

tats.  

Per altra banda, el ministre d’Inte-

rior Ángel Acebes va comparèixer en 

públic diverses vegades assegurant 

que ETA estava darrere de les explo-

sions. El seu discurs, però, va anar can-

viant a mesura que es feien públiques 

proves clau com la furgoneta amb set 

detonadors, restes d'explosius i una 

cinta amb versicles del Corán. A més, 

un diari àrab editat en Londres va 

reivindicar, la mateixa nit dels atemp-

tats, la autoria de la massacre mitja-

nçant una carta. La veracitat d'a-

questa, però, va ser molt qüestionada. 

Les afirmacions contundents del Mi-

nisteri d’Interior “ETA ha conseguido 

su objetivo. El Gobierno no tiene nin-

guna duda de que ETA está detrás”1,  

van passar a ser meres hipòtesis i lí-

nies d’investigacions.  

Les quatre raons principals per les 

que s’atribuïa l'atemptat a ETA, segons 

es publica en El País2, eren: 

1. La utilització dels mateixos ex-

plosius, una barreja de dinamita Ti-

tadyne. Malgrat que realment els 

explosius utilitzats van ser goma-2 

ECO i Ec  

2 Ordaz, P., Peregil, F., & Gómez, L. (2004b, 

marzo 24). Llamada de Washington: «Ha sido 

Al Qaeda». EL PAÍS. 
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2. La convicció de que els terroris-

tes estaven “ansiosos per cometre 

un atemptat a Madrid” 

3. El fet de que ETA sempre triga 

unes setmanes en reconèixer la au-

toria de l'atemptat.  

4. I el modus operandi correspon a 

l'operatiu preparat per la nit de Na-

dal quan ETA va pretendre carre-

gar d'explosius un tren de Irún a 

Madrid.  

No obstant això, els investigadors i 

la CIA havien començat a investigar a 

Al Qaeda des del primer moment. Tot 

just abans de les eleccions, els investi-

gadors estan quasi segurs de l’autoria 

d’Al Qaeda. I el govern d’Aznar, en 

comptes de prestar atenció a les exi-

gències del poble de saber la veritat de 

l’autoria, va decidir abstenir-se de fer 

més declaracions comprometedores.  

La insistència del govern del PP en 

que els terroristes bascos havien fet 

l’atemptat, la manipulació dels 

mitjans, les mentides i la falta de vera-

citat van tenir un gran impacte en la 

credibilitat i la reputació del PP. Va 

caure en picat, i van perdre la majoria 

absoluta al Congrés. Malgrat les 

quatre raons que s’esmentaven abans, 

hi ha dos grans motius pels qual el go-

vern, i sobretot els ministeris d’Inte-

rior i d’Exterior, estaven tan segurs de 

l’autoria dels atemptats.  

El primer motiu es fonamenta en la 

historia del grup terrorista basc, ETA, 

Euskadi Ta Askatasuna. En el moment, 

era una organització basca armada i 

clandestina, independentista i socia-

lista, que buscava la independència 

dEl País Basc. ETA es va fundar dins 

del règim franquista. Concretament, 

l'any 1959, s'escindeix de les joventuts 

del Partit Nacionalista Basc.  En la seva 

tercera assemblea, el grup es va plan-

tejar la utilització de la lluita armada 

pels seus fins, el 1965 van aprovar la 

creació del front militar.  

Els seus atemptats més coneguts i 

importants en el règim franquista van 

ser cap al final d'aquests. Al desembre 

de 1973, van atemptar contra la vida 

de Luis Carrero Blanco, clau per la con-

tinuïtat de la dictadura feixista. Al se-

tembre de l'any següent, van fer el seu 

primer atemptat indiscriminat a la ca-

feteria Rolando de Madrid, amb 13 víc-

times mortals. Aquest atemptat va ai-

xecar molta polèmica dins de la ma-

teixa banda i es van escindir entre els 

milis (minoritaris) i els polimilis (majo-

ritaris) que apostaven per una violèn-

cia selectiva.  

Un cop acabada la dictadura fei-

xista, la banda va continuar amb l'ob-

jectiu de la independència basca. Des-

prés d’atacs a policies, polítics i empre-

saris, trobem atemptats indiscrimi-

nats i que van provocar desenes de 

víctimes, com l’atemptat de l’Hipercor 

a Barcelona el 19 de juny de 1987  i el 

11 de desembre del mateix any l'atem-

ptat contra la caserna de Zaragoza. 

Aquesta etapa fosca, iniciada amb els 

atemptats indiscriminats, acaba el 

1988 amb l'oferiment d'una treva per 
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part d'ETA. La treva no va durar gaire 

i durant l’última dècada del segle XX 

van continuar amb la seva activitat.  

A finals de 2003, ETA va fer un nou 

intent d'atemptat. Planejava fer escla-

tar dues bombes de 25 kilograms de Ti-

tadyne a l’estació de Chamartín, Ma-

drid, la nit de Nadal. La policia va frus-

trar l'atemptat. Els continus atacs 

d'ETA durant l'últim quart del segle 

XX, la seva continuació durant el segle 

XXI i la intenció d'atacar Madrid, 

d'una manera similar als atemptats del 

11-M, podrien haver precipitat la deci-

sió del govern d'atacar a ETA amb 

tanta convicció. 

El segon motiu per culpar a ETA, es 

tracta d’un motiu polític. Els últims 

anys de Govern d’Aznar es van veure 

marcats per la seva polèmica decisió 

d’aliar-se amb Estats Units i enviar 

tropes espanyoles a la invasió d’Iraq. El 

16 de març de 2003, els presidents dels 

Estats Units, Regne Unit, Espanya i 

Portugal (Bush, Blair, Aznar i Ba-

rrosso, respectivament) es van reunir 

en la Cimera de les Açores i van deci-

dir llançar un ultimàtum d’un dia al 

règim iraquià, dirigit per Hussein, per 

al seu desarmament.  Aquest ulti-

màtum no va funcionar i va resultar 

en la invasió d’Iraq encapçalada per 

Estats Units, sense suport de la ONU. 

Milers de ciutadans espanyols van 

sortir als carrers per protestar però 

això no va impedir que Aznar decidís 

                                                           
3 Fragments del discurs d’investidura del can-

didat a la presidència del govern, José Luiz 

enviar tropes a aquesta controversial 

guerra.  

Les raons que justifiquen la guerra, 

segons el president Bush, es basaven 

en la convicció que Iraq estava desen-

volupant armes de destrucció massiva 

i que representava una gran amenaça 

tant per els EUA com per tot el món oc-

cidental. Mai es van trobar les armes. 

També es important tenir en compte 

que formava part de la guerra contra 

el terrorisme iniciada per Bush des-

prés de l’atemptat de les torres besso-

nes a l’11S. El 2001, els EUA van atacar 

Afganistan, i dos anys més tard en-

vaeixen Iraq, ambdós països sospitosos 

d’albergar al grup terrorista Al Qaeda. 

Entre juny de 2003 i maig de 2004, 

2.600 soldats espanyols van ser en-

viats a Iraq. Un dels punts fonamen-

tals de la campanya de Zapatero del 

2004 va ser la promesa de retirar-se de 

la guerra de Iraq. En el seu discurs d’in-

vestidura, el 15 de març de 2004, Zapa-

tero afirmava que el seu govern segui-

ria “firmemente comprometido con la 

estabilidad, la democratización y la re-

construcción de Iraq” però no “sin los 

iraquíes, ni contra los iraquíes ”. Asse-

gurava que Espanya compliria les se-

ves obligacions internacionals sempre 

que hi hagués “la decisión previa de 

Naciones Unidas o la de cualquier otra 

organización de carácter multinacio-

nal”3. La ONU no va fer cap decisió 

prèvia, i després de diversos tensions 

Rodríguez Zapatero. Congrés dels diputats, 

15 d’abril de 2004 
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amb el govern del PP que pretenia re-

llevar les tropes un cop més, el 18 

d’abril de 2004 va ser donada la ordre. 

A finals de maig, tots els soldats ha-

vien retornat a casa.  

Tres dies abans de les eleccions del 

14-M, decisives per la retirada d’Es-

panya de la guerra d’Iraq. Va tenir lloc 

el 11-M i quan, eventualment, Al 

Qaeda i Bin Laden van proclamar 

l’atemptat com a propi, ho van fer amb 

aquestes declaracions “El que va ocu-

rrir l’11-S i l’11-M es la forma de retor-

nar-vos la vostra mercaderia. Heu de 

saber que la seguretat és necessària 

per a tots” i “L’11-M és el càstig a Es-

panya per les seves accions en Iraq, 

Afganistan i Palestina”4. 

L’autoria de Al Qaeda queda, doncs, 

vinculada directament a la Guerra 

d’Iraq i la decisió d’Aznar d’enviar tro-

pes per envair El País. La societat 

espanyola del moment també ho va 

veure així, tal com temia el govern del 

PP. S’havia pagat amb vides innocents 

la decisió, sense consultar als ciu-

tadans, del president d’Aznar d’enviar 

tropes a Iraq. Aquesta afirmació, 

polèmica per les diferents visions del 

terrorisme i les causes o justificacions 

d’aquests, va recórrer el cap de milers 

de ciutadans espanyols que van sortir 

a votar el 14-M. El que temia el PP es 

va complir, van perdre la seva majo-

ria.  

                                                           
4 Declaracions de Osama Bin Laden en una 

gravació sonora en el canal de televisió àrab 

No es pot assegurar si la victòria del 

PSOE va tenir el seu origen en l’11-M, 

en la decisió d’enviar tropes a Iraq, en 

les mentides i la manipulació del PP 

després de l’atemptat, o simplement hi 

va haver un canvi polític. De fet, les 

tendències ja apuntaven a un aug-

ment de vots a PSOE. No obstant això, 

aquestes tendències van augmentar 

radicalment després del 11-M i la res-

posta del govern. La ciutadania va dei-

xar clar que no aguantaria la manipu-

lació i les mentides per part dels seus 

polítics.  

 
 

  

per satèl·lit Al Arabiya, el dijous 15 d’abril de 

2004.  
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5. RESULTATS I GRÀFICS 

5.1 Portada 

ABC 

L’atemptat del 11M va ser portada del 

ABC 16 dies dels 24 que hem analitzat. 

La majoria també anaven acompan-

yats de fotografies de l'atemptat com 

els cadàvers al costat de les vies del 

tren, la manifestació del 12M o la im-

molació dels terroristes al pis de Lega-

nés. En general, el 11M només va ser 

desplaçat per les eleccions generals del 

14M, la retirada de les tropes d’Iraq o la 

formació del nou govern de Zapatero. 

 
Portada del ABC el divendres 12 de març, 

amb les declaracions d’Aznar, el rei emèrit 
Joan Carles I i el Papa. 

 

 

 

 

EL PAÍS  

Dues de les portades de El País van ai-

xecar polèmica. La primera és la publi-

cada el mateix dia de l’atemptat, en 

una edició especial. Van obrir a tota 

pàgina amb un titular gran i una foto-

grafia dels atemptats, es podia llegir 

“Matanza de ETA en Madrid”. Més 

endavant, el periòdic va rectificar i va 

demanar disculpes en uns articles es-

crits per la Defensora del Lector. Jesús 

Ceberio, el director, es va justificar 

dient que Aznar el va trucar personal-

ment per atribuir l’atemptat a ETA. No 

ho van comprovar.  

 

 
Portada de la edició especial de El País de 11M 

 

L’altra portada a destacar és la del matí 

següent, 12-5. Ocupant la major part 

d’aquesta, trobem a color una foto 

molt explícita dels atemptats. Un vagó 

rebentat, víctimes estirades al terra, 

desenes de voluntaris i personal mèdic 

atentent a tothom… i una cama. Un 

membre amputat d’un dels viatgers 

del metro, abandonat, oblidat enmig 

de tot el desastre. Una imatge tèrbola i 

de moralitat qüestionable. Molts 
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mitjans internacionals van agafar la 

mateixa fotografia, però esborrant 

amb photoshop aquest morbós detall. 

 

 

 
Portada de la edició especial de El País publi-

cada el mateix 11M, on s’atribueix l’autoria a 

ETA i s’observa un membre amputat d’una 

víctima. 

 
LA VANGUARDIA 

En general la cobertura periodística 

que La Vanguardia fa és des d’un punt 

de vista bastant neutre. No té un gran 

nombre de titulars on s’hi vegi clara-

ment un posicionament concret.  

 

 
Fragment de la portada de La Vanguardia del 

12/03/2004 

 

A la portada que La Vanguardia fa el 

dia 12/04/2004 s’hi pot veure que cap 

dels titulars senyalava a ETA com a 

autora de la massacre. Des del primer 

moment, va ser un diari que es va 

mantenir al marge de la polèmica ge-

nerada per l’autoria.  

5.2. Descripció dels atemptats 

 

ABC 

A l’ABC, la descripció dels atemptats 

sobretot va destacar els dies posteriors 

al atemptat i després de la immolació 

dels terroristes a Leganés. En sí, 

l’atemptat no era molt complicat d’ex-

plicar i la majoria de detalls es van po-

der donar durant els primers dies. Tot 

i així, l'article més extens es va publi-

car el divendres 19 de març a doble 

pàgina. Sobretot, va destacar perquè 

s’hi va incloure una cronologia amb la 

informació que s’havia obtingut amb 

la desclassificació dels informes del 

CNI que tenia el govern d’Aznar  al 

llarg dels primers dies.  S’ha de desta-

car que els primers dies es descrivien 

els atemptats tant amb els testimonis 

de les víctimes com amb els primers 

comunicats de la policia i de les actes 

del jutge de guàrdia, Juan del Olmo. 

Tot i ser part de fonts oficials, al prin-

cipi es donaven molt pocs detalls i hi 

havia molta incertesa i ambigüitat.  
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Reportatge a doble pàgina del dia 19 de març 

on s’exposa la cronologia dels papers desclas-

sificats del govern. 

 

 

 
Grafismes de la primera noticia dedicada a 

explicar els atemptats. Publicat el dia 12 de 

març. 

 

EL PAÍS 

A El País, es van publicar un gran 

nombre d’articles que descrivien amb 

detall els escenaris dels atemptats, la 

planificació i l’execució del pla terro-

rista… A l’hora de parlar dels respon-

sables, ho fan objectivament citant di-

verses fonts, és a dir, no senyalaven 

un grup terrorista o l’altra sinó que 

utilitzaven fórmules com “Acebes, el 

ministro de Interior,  atribuye el aten-

tado a ETA”. Per tant, es limitava a 

transmetre informació dita per perso-

natges públics.  
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Pàgina 16 de l’edició de El País del 12/03/2004 

 
A mesura que avançaven els dies, 

publiquen informació més detallada 

sobre el modus operandi i també des-

criuen els llocs afectats, els diferents 

santuaris que es fan a les víctimes.  

Tots aquests articles els trobem en 

la secció anomenada “Matanza en Ma-

drid”, que s’acompanyava amb un sub-

títol com “Los atemptados, 11-M, Los 

escenarios…” 

 

LA VANGUARDIA 

En quant als successos que van donar 

lloc arrel de l’11M, incloent els atemp-

tats i com va quedar la ciutat de Ma-

drid, es van publicar nombrosos arti-

cles. En aquests, s’especifica què és el 

que va passar, com va passar i quines 

van ser les conseqüències.  

 

 
Grafismes explicant l’atemptat, pàgina 9 de 

La Vanguardia el dia 12 de març de 2004 

 
Es van centrar molt en el procés 

dels atemptats i tota la ressonància 

que aquests van tenir.  La ciutat de 

Madrid també va ser objecte d’infor-

mació, ja que van haver-hi bastants 

articles dedicats a les manifestacions i 

protestes que s’hi van fer a la ciutat.  

Es van dedicar espais a explicar els 

successos de manera molt visual i en-

tenedora.  

 
5.3. Històries de les víctimes  

ABC 

La majoria d’històries de víctimes es 

van concentrar els tres dies posteriors 

a l’atemptat. Principalment, es parlava 

amb familiars de víctimes a les portes 

dels hospitals o del Recinto Ferial, on 

es va aixecar un hospital de cam-

panya. Les històries que l’ABC va 

treure cap a finals de Març ja es cen-

traven més en víctimes estrangeres i 

les seves famílies o en víctimes ja do-

nades d’alta.  
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Imatges de cadàvers de víctimes on se’ls hi 
veu el rostre. Acompanyaven textos publi-

cats el dia 12 de març a les pàgines 18 i 16, res-
pectivament 

 
Cal destacar que és complicat veri-

ficar els detalls d’aquestes històries és 

complicat ja que es va donar legitimi-

tat al relat de les víctimes. De les poues 

institucions oficials va ser el portaveu 

de la Creu Roja espanyola o els direc-

tors dels hospitals de Madrid. La co-

bertura de les històries de testimonis 

del 11M són molt variades ja que tal i 

com el ABC va publicar: “víctimes no 

son solo los heridos o los muertos víc-

times es el que se duele y todo Madrid 

ahora es una llaga doliente”.  

L’ABC va dedicar també nombrosos 

articles a la salut mental i a la psicolo-

gia per no només parlar de les seqüeles 

psicològiques de les víctimes sinó 

també per donar ajuda i oferir contac-

tes amb psicòlegs voluntaris.  

 

EL PAÍS  

La majoria d’articles que publica El 

País sobre el 11-M pertanyen a aquest 

grup. Ja des del primer dia dediquen 

moltes pàgines a transmetre declara-

cions de les víctimes, explicar la situa-

ció de molts afectats, hospitals, els ba-

rris més afectats… Descriuen l’atenció 

mèdica, sanitària, psicològica i vo-

luntària, entre d’altres. Podem seguir 

diverses històries commovedores, on 

s’utilitza una forma d’escriure més hu-

mana i empàtica, dissenyada per des-

pertar emocions. Destaca el seguiment 

de la història de Patricia, un bebè que 

es va trobar sol i del qual s’explica la 

troballa, la família que la buscava i el 

seu seguiment a l’hospital. Patricia, 

que havia quedat orfe de mare a 

l’atemptat, acaba morint a l’hospital.  

 

Pàgina 34 de l’edició de  

El País del 23/03/ 2004 
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A més, el diari va començar un 

apartat especial dedicat a cada una de 

totes les persones que van perdre la 

vida als atemptats. “Vidas rotas”, fins a 

18 números on veiem fotografies i una 

petita descripció o anècdota. 

També inicia una sèrie d’articles de-

dicat a l’atenció psicològica dels lectors 

i aquells afectats pel terrorisme, on di-

versos psicòlegs publicaven articles 

d’opinió o donant consell. Van anome-

nar aquesta secció “Consultorio psico-

lógico”, i (igual que tota la informació 

de les víctimes) també es trobava en 

l’apartat “Matanza en Madrid”.  

Cal destacar que, en diversos dies, 

es publica la llista de víctimes, ferits, 

persones hospitalitzades… molt útil 

per difondre informació i arribar a tots 

els familiars i amics d’aquests.  

 

LA VANGUARDIA 

Sota el titular de “en memoria de las 

víctimas” es va obrir una nova secció. 

“Un equipo de periodistas de “La Van-

guardia” reconstruye desde pocas ho-

ras después de los atentados la biogra-

fía de las víctimas. El testimonio de fa-

miliares y amigos constituye un viaje 

a estas vidas rotas y también un home-

naje a su memoria. Es un trabajo dolo-

roso pero necesario para que su 

muerte no quede en una lista de nom-

bres. Cada una de estas vidas destroza-

das forma parte ya de la historia colec-

tiva de la sociedad española. Al cono-

cer todas las esperanzas, todos los pro-

yectos vitales desgarrados, aún resulta 

insoportable la barbarie del 11-M”.  

 
Retall de la pàgina 10 del dia 12/03/2004 

 

La secció anava dedicada diàriament a 

diferents víctimes i s’esmentava el seu 

nom, la seva edat, el lloc de residència 

i inclús alguna fotografia en vida de les 

persones.  “En tragedias de tanta magni-

tud los propios psicólogos necesitan 

asistencia psicològica” va ser un dels ti-

tulars que també van donar nom a 

aquest apartat. La Vanguardia es va 

centrar molt en les històries personals, 

les vivències, el suport psicològic rebut 

i l’atenció mèdica, que van ser claus en 

aquells moments. De totes les fotogra-

fies que el diari va publicar en secció, 

hi ha dos casos que destaquen. En am-

bdós casos es pot veure que hi ha foto-

grafies de gent ferida, violant la inti-

mitat d’aquests dos individus.  

 

5.4. ETA 

ABC 

La tesis etarra va caure quasi a 0 a par-

tir del quart dia d’investigació. Els pri-
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mers dies les mencions a la banda te-

rrorista basca eren constants, sobretot 

perquè era la posició del govern. A 

l’ABC es va dedicar articles molt durs 

tot i que no hi hagués cap prova real de 

la implicació d’ETA. Per exemple, el 

dia 12 de març un dels peus de foto que 

acompanyaven les fotos del tren ja 

n’atribuïen l’autoria.   

Altres afirmacions dures es van 

concentrar en el articles de Jaime 

Campmany, César Alonso de los Ríos i 

Álvaro Delgado-Gal. El primer afir-

mava en un article el dia 12 de març 

que “Sabíamos que ETA preparaba 

desde hace días algún atentado de al-

cance expecional precisamente en es-

tas fechas de víspera de las elecciones”. 

Delgado-Gil va escriure el seu article 

d’opinió el diumenge 14, on va defen-

sar que “el que feia sospitar d’ETA era 

el sentit comú”. A més a més també va 

afegir que “Estamos de ETA hasta los 

cojones. El hueco de ETA no lo podría 

tapar la remota, exótica Al Kaida. 

Salvo que se descubran hechos nue-

vos, la tesis árabe no tendrá tirón”. Els 

pocs articles que es van publicar la 

resta del més van intentar vincula la 

banda terrorista amb la compra de 

material pirotècnic dels atemptats, 

cosa que després es va demostrar com 

a fals. Com a conclusió, L’ABC va ser 

un diari molt crític amb ETA, sobretot 

també perquè era la tesi que defen-

sava el govern d’Aznar, del qual eren 

partidaris.  

 

EL PAÍS  

Durant els primers moments de 

l’atemptat i els primers dies, ETA es 

mencionada constantment. Com a res-

ponsable directe (a la portada de l’edi-

ció especial de l’11-M), a les declara-

cions d’Acebes i Zapatero, en la inves-

tigació… Cal destacar que la gran ma-

joria dels articles d’opinió publicats el 

12, 13 i 14 de març assumien que ETA 

havia sigut la responsable i en feien 

atacs molt directes.  

A mesura que les pistes contra Al 

Qaeda avancen, es publiquen articles 

destinats a fer entendre perquè el go-

vern del PP i bona part de la població 

estaven tan segurs de l’autoria d’ETA. 

El País es manté bastant neutral i no 

defensa directament l’acció del govern 

però sí que veiem articles, i alguns 

d’opinió, que justifiquen la seva 

errada.  

Cap al final, trobem mencions 

d’ETA per qüestions no relacionades 

amb l’11-M, com la detenció d’alguns 

dirigents a França o aquest article so-

bre el dirigent de la il·legalitzada Bata-

suna i el seu judici per enaltir a ETA. 

 

LA VANGUARDIA 

En quant a ETA i el ressò que va ha-

ver-hi, La Vanguardia es va limitar a 

projectar declaracions del govern i del 

president en funcions. No hi ha cap ti-

tular on es pugui intuir un cert posi-

cionament per part de la redacció cap 

a la possible autoria del grup terrorista 
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basc. Sí que és cert que van haver arti-

cles dedicats a explicar i a seguir la 

pista d’ETA, perquè tot i no ser l’autora 

dels atemptats, durant molts anys ha-

via estat i continuava sent una gran 

preocupació per a Espanya i per tant, 

la premsa informava sobre el tema.  

 
Destacats de la pàgina 18 del dia 12/03/2004 

 

ABC 

El primer cop que es menciona la pos-

sibilitat islamista és el di 12 de març a 

la pàgina 69 però es planteja com una 

hipòtesis minoritària. A més a més 

dels reportatges explicant els antece-

dents de la cèl·lula del 11M, es van de-

dicar articles explicant la diferència 

entre islam i terrorisme. 
 

 

Mencions a la cultura islàmica a notícies del 

dia 17 de març. No queda clara la línia verme-

lla entre cultura musulmana i terrorisme is-

làmic. 

EL PAÍS  

Al Qaeda apareix com a possible sospi-

tós des del primer moment, malgrat 

que no va ser molt mediàtic al principi, 

a mesura que passa el temps es dedi-

quen més articles a aquest grup terro-

rista.  

Deixant de banda les mencions dins 

de la investigació, trobem articles que 

mostren l’existència d’una cèl·lula te-

rrorista islàmica molt important a Es-

panya. S’explica la relació d’aquesta 

amb l’11-S, un dels pilots suïcides va 

rebre joies a Tarragona per fer-se pas-

sar per un saudí ric. També trobem ar-

ticles sobre els islamistes empresonats 

o sospitosos, articles d’opinió sobre els 

motius d’Al Qaeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Article de la pàgina 24 de El País, de l’edició 

del 1/4/2004. 

 

Com podem veure en el gràfic, a 

mesura que avança la investigació, 

disminueixen els articles dedicats a 
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ETA i augmenten els de Al Qaeda. En 

general, tots tres àmbits disminueixen 

però els articles d’ETA en nº comencen 

superant als d’Al Qaeda, després les lí-

nies es creuen.  

 

LA VANGUARDIA 

El terrorisme islàmic i al Qaeda van 

ser dos aspectes que van tenir bas-

tanta rellevància en la cobertura in-

formativa del diari. En quant a al 

Qaeda, es va seguir la línia de la inves-

tigació en tot moment i de manera 

molt precisa.  La Vanguardia va donar 

veu també a la comunitat marroquí i 

va informar sobre les preocupacions 

d’aquesta, els membres de la qual, a 

causa dels atemptats, van sentir el ra-

cisme d’altres persones.  

El diari no va fer un tractament 

pròpiament discriminatori cap a la co-

munitat però sí que és cert que desta-

caven en els seus titulars l’aspecte que 

els acusats fossin d’origen marroquí, 

possiblement per donar èmfasi en el 

fet que es tractava d’un grup terrorista 

islàmic. Es van dedicar alguns articles 

a explicar els orígens d’aquest grup te-

rrorista i també els possibles motius 

pels quals havien atemptat contra Es-

panya, considerant com a motiu prin-

cipal l’entrada de les tropes espanyoles 

a la guerra d’Irak.  

 

 

 

5.6. Investigació policial 

ABC 

Els articles sobre la investigació dels 

atemptats i el procediment judicial 

van anar variant segons els dies. La 

majoria es van publicar entre el cin-

què i setè dia després del 11M. Es basa-

ven en fonts oficials de la Policia o en 

les ordres donades per del Olmo, el 

jutge de guàrdia encarregat del aixeca-

ment dels cadàvers.  

Durant el primer mes es van portar 

bastant en secret la identitat de la ma-

joria d’implicats en la tragèdia i només 

es van donar els noms dels principals 

líders de la cèl·lula. Tampoc es va voler 

publicar els noms dels col·laboradors 

espanyols que van proporcionar els 

explosius.  

 

EL PAÍS  

Sota el nom de “Matanza en Madrid: 

La investigación policial” es pública 

tota la informació relacionada amb els 

atemptats i la seva autoria. Trobem 

declaracions de les forces policials i 

també d’Interior. Ja des del dia 12, par-

len de les dues línies d’investigació 

principal, Al Qaeda i ETA, i senyalen 

diverses pistes que condueixen més 

aviat a la primera (furgoneta, frag-

ment de l’Alcorà, telèfon mòbil…). No 

obstant això, ETA segueix sent inves-

tigada.  

Més endavant, quan poques perso-

nes qüestionen ja l’autoria d’Al Qaeda, 
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mostren molts detalls de la investiga-

ció, les pistes, el seguiment al sospitós 

Jamal Zougam. Finalment, s’investiga 

la procedència de les bombes i s’in-

tenta anar enrere per trobar a tots els 

responsables. Fins i tot es publiquen 

imatges dels sospitosos i s’emet una or-

dre de búsqueda i captura. El dia 4 

d’abril, moren tots els responsables. 

S’ha d’incloure en aquest apartat, la 

publicació d’uns informes de la CNI, 

facilitats per el PP, on es veu com ETA 

era una de les hipòtesis principals. No 

obstant això, la CNI va respondre per 

assegurar que només s’havia publicat 

una part dels informes, amb un objec-

tiu clarament polític.  

 

LA VANGUARDIA  

La cobertura periodística sobre la in-

vestigació policial es va centrar en 

nombrosos articles on s’informava so-

bre les detencions, els avenços i el pro-

cés judicial. També es van publicar fo-

tografies dels sospitosos. En tot mo-

ment les informacions que es van do-

nar van ser verídiques i es van basar 

en fonts totalment fiables, és més, 

la  Vanguardia no va formar part de 

cap teoria conspiratòria. 

 

5.7. Reaccions nacionals 

ABC 

A l’ABC va ser el diari que més va co-

brir la reacció de la família real espan-

yola. El mateix 12M es van publicar en 

portada les declaracions del Rei Joan 

Carles I, Aznar i el Papa. Les visites a 

l’hospital de l’aleshores príncep d’As-

túries amb la seva promesa, Leticia Or-

tiz, van omplir nombrosos articles. Al-

tres personalitats nacionals a les quals 

se’ls hi va dedicar articles van ser Za-

patero, Rajoy, Gallardón, l’imam de la 

mesquita de Tetuan a Madrid i Espe-

ranza Aguirre. 

 

EL PAÍS  

En aquest apartat, s’inclouen totes les 

declaracions de polítics i figures nacio-

nals, les mesures preses en relació amb 

l’11-M, la solidaritat de les altres comu-

nitats...  Es fa de manera bastant obje-

ctiva. Excepte per un detall, al igual 

que la majoria de mitjans de comuni-

cació nacionals importants, no va co-

brir la roda de premsa de Otegui, dirig 

ent de l’Esquerra “Abertzale” feta dies 

després de l’atemptat. Ell defensava 

que ETA no hi tenia res a veure. Per al-

tra banda, trobem les reaccions popu-

lars, les nombroses manifestacions 

que es van estendre a totes les comu-

nitats. El País les descriu, afegeix de-

claracions de manifestants i les frases 

més vistes a les pancartes, com “No al 

terrorismo, no a la guerra”, o “Vuestra 

guerra, nuestros muertos”.  

 

LA VANGUARDIA 

Les reaccions nacionals van formar 

part de molts articles i notícies, que es-

taven enfocats a la monarquia i també 
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al president, José María Aznar (la re-

dacció es limitava a reproduir el que el 

president en funcions creia i consider-

ava).  

La monarquia va jugar un paper im-

portant i influent en El País, fet que el 

diari va considerar rellevant i va deci-

dir mencionar en les seves pàgines. Al-

guns dels exemples són els següents, 

on s’hi pot observar la rellevància que 

es va donar als monarques.  

 

Fotografia de la pàgina 16 del dia 12/03/2004 

 
Titular de la pàgina 27 del dia 12/03/2004 

 

 

5.8. Reaccions internacionals 

ABC 

A l’ABC les dues figures estrangeres 

per excel·lència a les quals es van dedi-

car més articles van ser George 

W.Bush i el Papa Joan Pau II. Els dies 

que més articles es van dedicar va ser 

el dia després de l’atemptat i el dia del 

funeral d’Estat, on van assistir-hi 

molts representants internacionals. 

La guerra d’Irak i el pla antiterrorista 

de la Unió Europea van ser els princi-

pals temes de l’ABC, a més de els nom-

brosos funerals que es van celebrar al 

llarg del mes.  

 

 

Titular de la portada del dia 20 de març 

EL PAÍS  

Els atemptats del 11-M van tenir una 

gran repercussió mundial. Molts diri-

gents de potències importants, com els 

presidents Bush (EEUU), Chirac (Fra-

nça), Blair (Regne Unit)... i també ac-

tors internacionals com la Unió Euro-

pea. En un primer moment, la majoria 

van acceptar la hipòtesi del govern 

sense qüestionar-ho. El diari recull 

moltes frases d’ells on es condemna a 

ETA. Més endavant, es veu com la 

hipòtesi d’Al Qaeda agafa pes i comen-

cen a fer mesures antiterroristes als 

seus propis països.  

 
Retall de la pàgina 32 de El País, del dia 

13/03/2004 
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LA VANGUARDIA 

El president dels Estats Units George 

Bush va ser bastant mencionat entre 

les pàgines del diari, degut al seu 

interès per mantenir les tropes espan-

yoles a Irak. Es van dedicar també ar-

ticles on es parlava d’Europa i de les di-

ferents reaccions que els països ana-

ven tenint.  

 
 

 

Titular de la pàgina 3 del dia 20/03/2004 

 

5.9. 14M: eleccions i canvis polí-

tics  

ABC 

Les eleccions del 14M i l’atemptat del 

11M són temes inseparables. L’ABC va 

ser un diari defensor d’Aznar i va de-

dicar diversos articles a Zapatero els 

dies després de les eleccions acusant-lo 

d’aprofitar l’atemptat per guanyar 

vots. La majoria d’informació s’extreia 

d’entrevistes amb els polítics o de ro-

des de premsa del govern. És a dir, tota 

la informació s’extreia de fonts polítics 

que defensaven els seus interessos 

postelectorals 
 

 

Fragment de la pàgina 3 del dia 18 de març 

 

EL PAÍS  

La secció 14-M o “Canvi polític” pren 

molta importància en el diari a partir 

del dia de les eleccions. Es descriuen els 

resultats electorals, es publica una en-

trevista a Zapatero, i declaracions del 

PP sobre la seva derrota. També s’ex-

plica la importància del canvi de go-

vern, del rebuig de la ciutadania a la 

manipulació política i es fan diverses 

hipòtesis sobre les causes de la victòria 

del PSOE.  

L’atenció d’aquesta secció, passa a 

centrar-se en la política exterior. Za-

patero anuncia la retirada de tropes de 

Iraq i trenca amb la submissió abso-

luta als Estats Units. El diari recull la 

polèmica que això va suposar, les reac-

cions tant internacionals com nacio-

nals i els enfrontaments entre polítics 

(sobretot entre PP i PSOE).  
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Portada de El País del dia 15/3/2004 

 

LA VANGUARDIA 

Sota el títol “El avisperó iraquí” es van 

fer molts article dedicats a la qüestió, 

on bàsicament el diari es centrava en 

exposar de manera totalment objec-

tiva les declaracions del president en 

funcions i del futur president, José 

Luis Rodríguez Zapatero.   

 

 

Titular de la pàgina 19 del dia 23/03/2004 

 

Les eleccions i el canvi de govern van 

ser el segon tema principal del diari, 

que informava sobre el canvi de go-

vern de manera continuada i reite-

rada. Sobre aquesta qüestió, que podia 

generar polèmica pel fet de posiciona-

ments ideològics, hi ha articles d’opi-

nió publicats.  

 

Titular de la portada del dia 27/03/2004 

 

6. Conclusions, limitacions i fur-

ther research 

Segons Llorenç Gomis, el periodisme 

és un mètode d’interpretació succes-

siva de la realitat social. El treball d’un 

periodista consisteix en conèixer el 

que ha passat, decidir que cal explicar 

i situar-ho en un context. No obstant 

això, ho ha de fer seguint uns principis 

d’honestedat, precisió, comprensió i 

contrastació, per tal de complir el seu 

deute amb la ciutadania, informar i in-

terpretar la realitat. Durant la cober-

tura del 11-M, els periodistes van com-

plir la seva funció social? 
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En general els diaris que hem anali-

tzat van tenir el mateix error princi-

pal; no contrastar la informació de les 

fonts, una de les feines principals dels 

periodistes. La trucada del president 

Aznar als diferents directors dels dia-

ris per senyalar a ETA com autors dels 

atemptats va ser clau perquè tant El 

País i ABC erressin enormement en 

l’edició especial del 11-M. Cal recalcar 

que La Vanguardia va adoptar una po-

sició més neutral.  

Els dies successius, els diaris van dei-

xar de senyalar directament a ETA, ja 

que la investigació policial adoptava 

un camí massa diferent. En especial, 

l’ABC va seguir remarcant l’autoria 

d’ETA i donant-li molt de protago-

nisme a les seves pàgines. La enorme 

quantitat d’informació que es va voler 

publicar, sense temps material per co-

brir-ho tot, pot ser un dels factors que 

van provocar la precipitació d’aques-

tes noticies. 

Com podem veure en el gràfic, a me-

sura que passen els dies, i avança la in-

vestigació, disminueixen els articles 

dedicats a ETA (sobretot ho veiem a 

l’ABC i a El País) i augmenten els de Al 

Qaeda. En general, tots tres àmbits dis-

minueixen però els articles d’ETA en 

nº comencen superant als d’Al Qaeda, 

després les línies es creuen. 

D’altra banda, l’ús inadequat 

d’imatges sobrepassa els límits de la 

privacitat i la intimitat. Fotografies 

morboses de les escenes dels atemp-

tats, de víctimes fàcilment identifica-

bles i de membres amputats inunda-

ven les pàgines dels diaris. L’objectiu 

d’aquestes no era la informació, es 

buscava cridar l’atenció i fer-ne un ús 

sensacionalista i pertorbador. 

Eduard Voltes, professor de la Uni-

versitat Ramon Llull, deixa molt clar 
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quins van ser els errors principals dels 

periodistes en la introducció del llibre 

11-M El periodisme en crisi: “ L’ús irre-

flexiu de les imatges del dolor humà: 

l’escassa capacitat de realitzar anàlisis 

serenes i complexes en moments crí-

tics; l’aplicació d’un criteri polític, i no 

professional (...) l’acceptació de la roda 

de premsa com a forma de contacte 

amb les fonts oficials; la reducció del 

periodista al paper de mer “reproduc-

tors” de declaracions …” 5Aquesta 

llarga enumeració, queda evident en 

les pàgines dels tres diaris que hem 

analitzat.  

Tot i que no hem trobat gaires limita-

cions a l’hora de realitzar el treball sí 

que és cert que vam trobar un parell 

d'impediments. Per complementar el 

treball, vam pensar que seria bona 

idea poder realitzar alguna entrevista 

a periodistes dels diferents diaris que 

haguessin participat en la cobertura 

periodística dels atemptats. Per fer-ho, 

vam contactar via twitter i insta-

gram  i l’única resposta que vam rebre 

va ser la d’un periodista que no va par-

ticipar en l’elaboració d’articles sobre 

l’11-M  

Per altra banda, se’ns ha fet bastant 

complicat trobar enregistraments ra-

diofònics i televisius d’aleshores. A 

més a més, tant el diari El País com 

l’ABC van imprimir una edició espe-

cial el mateix dia 11 de març on a les se-

ves portades atribuïa l’autoria a ETA i 

                                                           
5 Partal, V., Otamendi, M., & Voltas, E. (2004). 

11-M El periodisme en crisi. Ara Llibres. 

cap d'aquestes dues edicions especials 

estan penjades a les hemeroteques 

dels diaris, per tant, no hem pogut ac-

cedir a elles.  

A partir del nostre treball creiem 

que es poden obrir moltes línies d’in-

vestigació. Per exemple, comparar els 

nostres gràfics i dades amb altres dia-

ris, fer un estudi paral·lel de la cober-

tura del 11M amb l’atemptat terrorista 

el 17 d’agost de 2017 a Barcelona ja que 

ambdós són d’autoria islàmica, fent un 

incís en el possible tractament racista 

o xenòfob cap a la comunitat musul-

mana, o fer una reflexió sobre l’ús 

d’imatges de cadàvers i víctimes al co-

brir un atemptat terrorista.  
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● Taules del nº d’articles per categoria de cada diari 
 

Taula dels articles de El País 

 
Taula dels articles de l’ABC 

 
 
Taula dels articles de la Vanguardia 

 
 
Gràfic sobre el nº d’articles  publicats sobre l’11-M a cada diari 
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Resum 

 

Es presenta una anàlisi sobre el tractament dels principals mitjans nacionals en 

premsa escrita —La Vanguardia, El País, El Mundo i l’ABC— durant els atemptats 

terroristes que van tenir lloc a la capital espanyola l’11 de març del 2004. A través 

de la veu de dos testimonis: Ignacio de Orovio, periodista i redactor de La 

Vanguardia i José Antonio Zarzalejos, director de l’ABC durant els atemptats, es 

fa un recorregut pels quatre dies (11, 12, 13 i 14 de març de 2004) que van marcar, 

no només unes eleccions generals, sinó també la vida de milers de persones. 

S’ofereix també una breu contextualització sobre la participació d’Espanya a la 

guerra d’Iraq, així com les conseqüències que van derivar dels fatals atemptats.  

 

Paraules clau: Terrorisme. Llibertat d’expressió. Manipulació. Eleccions generals. 

Democràcia.  

 

  



Abstract 

 

An analysis is presented on the treatment of the main national media in written 

press —La Vanguardia, El País, El Mundo y el ABC— during the terrorist attacks 

that took place in the Spanish capital on March 11th, 2004. Through the voice of 

two testimonies: Ignacio de Orovio, journalist and editor of La Vanguardia and 

José Antonio Zarzalejos, director of ABC during the attacks, a tour is made of the 

four days (March 11, 12, 13 and 14, 2004) that marked, not just a general election, 

but also the lives of thousands of people. A brief contextualization is also offered 

on Spain's participation in the Iraq war, as well as the consequences that derived 

from the fatal attacks. 

 

Keywords: Terrorism. Freedom of expression. Manipulation. General elections. 

Democracy. 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓ  

De cara a un procés electoral, en cir-

cumstàncies ordinàries, els partits po-

lítics són els encarregats de gestionar i 

organitzar l’opinió pública. Les elec-

cions del 14 de març de 2004 no van 

seguir aquesta lògica. A causa de les 

circumstàncies excepcionals —que 

queden patents al llarg del treball— 

extraordinàriament es va decidir sus-

pendre la campanya electoral dos dies 

abans del previst. En aquest context, 

els mitjans de comunicació, i en espe-

cial la premsa escrita, esdevingueren 

primordials per orientar l’opinió pú-

blica de cara a les eleccions. L’ètica i la 

deontologia dels mitjans pren protago-

nisme. 

Els relats adoptats entorn el mateix 

succés que va marcar les eleccions per 

part dels diferents periòdics divergien 

en aspectes fonamentals. El mencio-

nat fet condicionava els resultats elec-

torals i, depenent de la informació que 

els mitjans socialitzessin, aquest resul-

taria favorable per una formació polí-

tica o una altra. 

 

2. METODOLOGIA 

Com és evident, hem hagut d’emprar 

diverses metodologies segons els re-

queriments que ens han exigit els dife-

rents apartats. D’aquesta manera, els 

apartats tres i quatre ens han exigit 

una cerca bibliogràfica i un intens tre-

ball d’investigació a causa de la seva 

voluntat descriptiva i de contextualit-

zació.  

En l’apartat cinc, la part central i 

més rellevant del treball, hem hagut 

de canviar radicalment de metodolo-

gia, ja que així ens ho ha exigit la tasca 

que voliem desenvolupar: fer un anà-

lisi comparatiu de la premsa nacional 

espanyola els dies 11, 12, 13 i 14 de 

març de 2004. Per realitzar aquesta 

feina hem consultat, gairebé de forma 

exclusiva, les hemeroteques dels mit-

jans que hem escollit per analitzar: La 

Vanguardia, El País, El Mundo i l’ABC. 

En la gran majoria de casos la tasca ha 

estat senzilla i còmodament accessible; 

si més no, hem tingut alguna compli-

cació amb alguna edició d’El Mundo, 

com ja quedarà explicitat en el treball. 

En un primer moment hem procedit a 

llegir exhaustivament les edicions 

pertinents i hem organitzat el mate-

rial que creiem més rellevant per pro-

cedir amb l’anàlisi (portades, edito-

rials, etc.). Seguidament, i amb el mate-

rial ben estructurat, hem entrat a ana-

litzar les edicions —sempre tenint pre-

sent la seva habitual línia editorial per 

poder comprendre i contrastar millor 

la informació—.  

Durant tot el redactat, hem anat in-

corporant fragments i cites de les en-

trevistes que hem realitzat. Els entre-

vistats han estat dos: Ignacio de Oro-

vio, periodista i redactor de La Van-

guardia; i José Antonio Zarzalejos, di-

rector de l’ABC en el moment dels 
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atemptats. Ens hauria agradat incor-

porar les entrevistes íntegres dins el 

propi treball, però, malgrat la seva ex-

tensió hem optat per agrupar-les en 

un annex. En aquest, doncs, s’hi desen-

volupa l’última de les metodologies 

emprades. 

 

3. ANTECEDENTS I CONTEXTUALI-

TZACIÓ 

3.1. L’inici de la Guerra d’Iraq 

A finals del 2001, els Estats Units, sota 

l’administració del seu quadragèsim 

tercer president, George Bush, van co-

mençar una important pressió militar 

sobre l’Iraq després d'aprovar l’anome-

nada Resolució d’Iraq.   

Davant l’amenaça d’un conflicte 

bèl·lic imminent, l'Organització de les 

Nacions Unides (ONU) va adoptar de 

forma unànime la Resolució 1441 el 8 

de novembre de l’any 2002. Els 15 

membres del Consell de Seguretat de 

la ONU van acordar reforçar la vi-

gilància sobre l’Iraq per poder monito-

ritzar els seus moviments i verificar el 

desarmament.   

“The resolution strengthened the 

mandate of the UN Monitoring and Ver-

ification Commission (UNMOVIC) and 

the International Atomic Energy 

Agency (IAEA), giving them authority to 

go anywhere, at any time and talk to an-

yone in order to verify Iraq’s disarma-

ment” (apud UN Security Council Reso-

lution 1441, 2002). 

No obstant, la intervenció de la 

ONU en el conflicte no va aconseguir 

acabar amb les discrepàncies entre els 

estats, i finalment va esclatar l'anome-

nada Guerra d’Iraq. 

  Amb el propòsit de desbaratar una 

organització que presumptament con-

tava amb armes de destrucció mas-

siva, que albergava i donava suport al 

desenvolupament de grups terroris-

tes, que va cometre violacions contra 

els drets humans i va desafiar les de-

mandes de les Nacions Unides i el món 

sencer (Winning the War on Terror, 

2005), els Estats Units, juntament amb 

una coalició de països entre els que es 

trobava Espanya, van envair Iraq el 21 

de març de 2003.   

"The United States relied on the au-

thority of UN Security Council Resolu-

tions 678 and 687 to use all necessary 

means to compel Iraq to comply with its 

international obligations" (apud Trans-

atlantic Approaches to the International 

Legal Regime in an Age of Globalization 

and Terrorism, 2005). 

 

3.2. Reunió a les Açores 

Cinc dies abans de la ocupació, el 16 de 

març de l’any 2003, va tenir lloc una 

reunió a les Açores entre els líders de 

les tres principals potències militars de 

la Organització del Tractat de l’Atlàn-

tic Nord (OTAN): els Estats Units, el 

Regne Unit i Espanya.   

George W. Bush, Tony Blair i José 

María Aznar van acudir a les illes per 
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adoptar la decisió de donar un ulti-

màtum de 24 hores al líder iraquià, 

Saddam Hussein, per deixar les presu-

mptes armes de destrucció massiva, de 

les que no s’ha provat mai l’existència. 

En cas de no complir-ho, la guerra se-

ria imminent.   

 

3.3. Implicació d’Espanya en el con-

flicte 

Després de la reunió en territori por-

tuguès, Espanya va enviar aproxima-

dament 2.600 soldats a Iraq entre juny 

de 2003 i maig de 2004. La situació 

bèl·lica va generar un fort rebuig a Es-

panya, succeint-se les manifestacions 

demanant la no intervenció a la gue-

rra.  

Tot i les negatives del regent presi-

dent del Govern afirmant que Es-

panya no va participar a la Guerra 

d’Iraq, nombroses investigacions reali-

tzades posteriorment van rebel·lar 

que la reunió de les Açores va ser una 

estratègia de Bush per acabar de per-

suadir el líder del Partit Popular sobre 

la intervenció militar.   

Tony Blair, primer ministre 

britànic durant el conflicte, va confe-

sar a l’informe Chilcot que Bush es va 

veure parcialment obligat a celebrar la 

reunió de les Açores per reforçar les 

postures dels governs espanyol i por-

tugués, que eren favorables a la inva-

sió, però estaven sotmesos a fortes 

pressions per part de l'opinió pública i 

parlamentaria (Consejo Privado del 

Reino Unido, 2009). 

4. 11-M: EL TRACTAMENT DE LA 

PREMSA ESPANYOLA 

4.1. 11 de març de 2004: edicions 

especials el dia dels atemptats 

Entre les 07:39 i les 07:42 del matí ex-

ploten un total de 10 bombes a Madrid; 

és plena hora punta. Durant el trans-

curs del dia moriràn 192 persones i 

1.430 resultaran ferides. Els esdeveni-

ments s'esdevenen ràpidament i el 

marge de maniobra dels principals 

mitjans de comunicació del país se 

sotmet a una pressió sense precedents. 

Durant poc més de cinc hores es posa a 

prova el procés de producció dels 

mitjans nacionals —ABC, El Mundo i El 

País—, que responen amb una edició 

especial a les 13:00 del migdia. José 

Antonio Zarzalejos, director de l’ABC 

en el moment dels atemptats, expli-

cava en una entrevista concedida: “Pu-

simos todos los recursos de la redacción, 

incluidos los corresponsales” (J. A. Zar-

zalejos, comunicació personal, 17 de 

març de 2021). 

A les 09:30 del matí Ibarretxe, el 

lehendakari, comparèix per condem-

nar els atemptats terroristes, que atri-

bueix a ETA; a les 09:55 es cancel·la la 

campanya electoral. José María Az-

nar, president del govern, parla amb 

José Luís Rodríguez Zapatero, però no 

sobre l’autoria; a les 10:50 es troba una 

furgoneta Kangoo a Alcalá de Hena-

res. A l’interior es descobreixen sis de-

tonadors i una gravació amb versos 
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referents a l’Alcorà. A les 11:15 es tras-

lladen totes les víctimes i ferits als 

principals hospitals de Madrid.  

En aquest punt és necessari fer un 

incís especial per remarcar un fet 

transcendental en l’evolució dels fets, 

sobretot en referència als mitjans de 

comunicació. A les 13:00 el president 

de Govern, José María Aznar, truca als 

mitjans de tirada nacional en premsa 

escrita —ABC, El Mundo i El País—, 

també a La Vanguardia, i assegura que 

la banda terrorista d’ETA és l’autora 

material i intel·lectual dels atemptats, 

i que no en té cap dubte. El que crida 

més l’atenció és que poc abans de la 

trucada, Otegi, portaveu de Batasuna, 

havia comparegut en un hotel a San 

Sebastián i havia declarat que “ni por 

los objetivos, ni por el modus operandi, 

se puede afirmar hoy que ETA está de-

trás de lo que ha ocurrido en Madrid” 

(Euskal Irrati Telebista, 2017). Ángel 

Acebes compareix a les 13:30 i, en la 

mateixa línia que Aznar, atribueix als 

atemptats a ETA; a més, menysté les 

declaracions d’Otegi i afirma que no 

són certes i que no s’han de tenir en 

compte.  

En aquest context es publiquen les 

edicions especials del dia 11 de març de 

2004. Un context confús i de gestió 

complicada, emmarcat en el dolor que 

van suposar els atemptats a la capital 

espanyola. Aquestes edicions no van 

restar exemptes de polèmiques; unes 

polèmiques que encara es debaten 

avui. 

Procedirem a fer una anàlisi ex-

haustiu i comparatiu de les quatre por-

tades dels diaris mencionats. Primera-

ment, podrem observar una fèrria 

confiança en la versió oferida per Az-

nar als directors dels mitjans. Ignacio 

de Orovio, periodista i redactor de La 

Vanguardia, valorava de la següent 

manera, en una entrevista concedida, 

les trucades del president del govern i 

l’impacte que van tenir en el transcurs 

de les edicions especials: “El president 

del Govern, José María Aznar, va in-

tentar manipular els directors dels 

diaris. Una maniobra insòlita en un 

país civilitzat; que un president del Go-

vern truqui als directors dels diaris per 

insistir en una versió que sap que és 

falsa” (I. Orovio, comunicació personal, 

11 de març de 2021). A tall de curiosi-

tat, l’entrevista amb Orovio va tenir 

lloc el dia 11 de març (11-M), 17 anys 

després dels atemptats. 

La Vanguardia no va publicar cap 

edició especial. Així doncs, en aquest 

apartat no es farà menció al diari, però 

sí que es reprendrà les valoracions i 

comparatives en els dies següents.  

El diari El País, dirigit en aquells mo-

ments per Jesús Ceberio, va atribuir 

sense miraments l’autoria dels atemp-

tats a ETA. El titular de l’edició especial 

va ser: “Matanza de ETA en Madrid” (El 

País, 11/03/2004, Edició especial, por-

tada). Sobta la contundència del titu-

lar; i més després de veure la gran 

quantitat d’informació i de dades 

qüestionables rebudes aquell dia. Cal 
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remarcar que no es tracta d’una por-

tada típica d’El País, ja que aquest mitjà 

gairebé no recorre mai al recurs d’una 

gran fotografia a la portada —típic de 

mitjans  més sensacionalista—. Tot i 

això, s’ha de mencionar el fet que els 

quatre mitjans analitzats —La Van-

guardia en l’edició del dia 12— van em-

prar recursos sensacionalistes, segura-

ment empesos per la situació atípica 

que estava succeint, la publicació 

d’imatges amb un alt contingut mor-

bós i impactant. És important mencio-

nar que la portada d’El País no tenia 

subtítol. Aquesta podria semblar una 

dada irrellevant donades les circum-

stàncies en què es publica l’edició, però 

creiem que es tracta d’un espai impres-

cindible en què s’hauria hagut de fer 

menció a la font que va proporcionar 

la informació per poder sentenciar 

tant obertament a ETA com a autora 

dels atemptats. Jesús Ceberio, director 

d’El País entre 1993 i 2006, explicava 

en un article publicat en aquest ma-

teix diari el dia 27 de març de 2004, i 

sota el títol “A propósito de mentiras”, 

que “los lectores de El País conocen con 

detalle las razones que me movieron el 

pasado día 11 de marzo a encabezar la 

edición especial del periódico con el título 

“Matanza de ETA en Madrid” (Ceberio, 

2004)”. A continuació afegia que en 

versions anteriors a la trucada d’Az-

nar, el titular era completament dife-

rent: “Matanza terrorista en Madrid”. 

Així doncs, l’exdirector del diari va 

afegir: “pedir disculpas a los lectores por 

haberles transmitido una información 

que la realidad ha revelado falsa y que 

tenía su fundamento básico en una 

breve conversación telefónica con el 

presidente del Gobierno” (Ceberio, 

2004). 

L'edició especial de El Mundo obria 

amb el titular "Más de 130 muertos en 

la mayor masacre de nuestra História", 

sota una imatge d'un dels vagons fets 

esclatar. Cal mencionar que de les pu-

blicacions extres d’aquella data, l'edi-

ció d'aquest mitjà fou la que menys es 

va allunyar de la seva línia estètica ha-

bitual, no caient especialment en 

pràctiques sensacionalistes. No s'atri-

buïa l'autoria dels atemptats i es men-

cionaven les dues línies d'investigació 

obertes: ETA i Al Qaeda. A la portada 

també hi apareixia l'editorial "Nuestro 

11-S", que es publicà també en l'edició 

del dia 12. Cal remarcar la maduresa 

de l'editorial malgrat la seva proximi-

tat temporal amb els fets analitzats. 

Aquesta ja assenyalava la probabilitat, 

creixent en versemblança, que Al 

Qaeda fos responsable de la massacre. 

El diari ABC obria en portada amb 

la imatge d’un dels trens destrossats i 

el títol “Masacre en Madrid”.  Al al sub-

títol, l’ABC es posiciona explícitament 

en l’autoria: “ETA asesina a más de 130 

personas”. Aquest tipus de portada no 

és l’habitual en les edicions de l’ABC i, 

en general, de cap dels diaris. Tan sols 

una fotografia i un titular, no hi havia 

referències als continguts interiors de 
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l’edició, ni es destacaven altres notí-

cies relacionades amb els fets que per-

metin al lector situar-se en una visió 

més global. Aquesta afirmació de 

l’ABC respecte l’autoria dels atemptats 

des dels primers moments seguirà vi-

gent en els dies posteriors, si bé no 

sempre explícitament, el diari publi-

carà la majoria de les seves peces in-

formatives amb la suposició que ETA 

n’era responsable.  

 

4.2. 12 de març de 2004: dia 

posterior als atemptats 

La Vanguardia, dirigida per José An-

tich, va titular l’edició “11-M en Ma-

drid”. Salta a la vista que no hi ha cap 

acusació directa a l’autoria d’ETA; ni 

en el titular ni en la resta de la portada. 

Això es degut a que La Vanguardia no 

va publicar una edició especial, així, va 

tenir més temps per reunir la informa-

ció i consultar les millors fonts redac-

tant una edició coherent amb les da-

des disponibles en aquell moment. 

Com ens comentava Ignacio de Oro-

vio, “el director de La Vanguardia va re-

bre una trucada d’Aznar [...] però va 

confiar més en allò que li deiem els seus 

periodistes i les nostres fonts” (I. Orovio, 

comunicació personal, 11 de març de 

2021).  

Com en la majoria dels mitjans ana-

litzats, la fotografia de la portada era 

de grans dimensions i mostrava un 

vagó afectat per l’explosió d’una de les 

bombes. En la mateixa portada aparei-

xia l’editorial de l’edició corresponent 

sota el titular “Terror sin límites” . 

L’editorial de La Vanguardia és una 

de les més clares i directes de les anali-

tzades. Des d’un primer moment ex-

pressaren la línia editorial que prete-

nien seguir i la defensaren amb total 

convicció. Per una banda, mostraren 

la seva reticència a acceptar l’autoria 

d’ETA: “si ha sido la banda terrorista 

ETA [...] es que se ha introducido en una 

estrategia de terror totalmente distinta” 

(La Vanguardia, 12/03/2004, p. 44). Per 

altra banda, expressaven la possibili-

tat que es tractés d’una banda terro-

rista estretament relacionada amb Al 

Qaeda. Per tant, des d’un primer mo-

ment, el diari barallà les dues opcions 

sobre l’autoria. Van actuar amb pru-

dència i sense acceptar la teoria d’ETA 

defensada pel Govern com a principal 

línia d’investigació. A més, feren ressò 

de la importància d’anar a votar el diu-

menge: “Contra el terror sin límites, la 

unidad de los seres libres”  (La Vanguar-

dia, 12/03/2004, p. 44). 

La línia editorial que seguí La Van-

guarida queda constrastada als dife-

rents artícles publicats. D’aquesta ma-

nera, la crònica “Matanza terrorista en 

Madrid” (La Vanguardia, 12/03/2004, 

p. 3-4), feu servir conceptes com “los te-

rroristas” o “los sospechosos” per refe-

rir-se als autors dels atemptats. Per 

tant, el diari fou cautelós en aquest as-

pecte i mantingué les distàncies a 

l’hora d’atribuir l’autoria. A més, ja des 
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dels inicis, va separar molt bé la teoria 

del Govern, que defensava la hipòtesi 

d’ETA, i allò que van evidenciar les 

proves: Al Qaeda.  

El País (El País, 12/03/2004, por-

tada), optà per descriure el dia 11 com: 

“Infierno terrorista en Madrid: 192 

muertos y 1.400 heridos”. Com es pot 

observar, i degut a la gran quantitat 

d’informació rebuda, El País es va des-

vincular de les acusacions directes a 

ETA i, per contra, tal com indica amb 

el subtítol “Interior investiga la pista de 

Al Qaeda sin descartar a ETA”, aposta 

per una autoria compartida (tot i que 

sembla, per l’estructura del subtítol, 

que Al Qaeda és la hipòtesi principal i 

ETA la secundària), teoria que mantin-

drà fins la declaració pública d’Al 

Qaeda. Cal remarcar que mai tancà la 

porta definitivament a ETA; com la 

resta de mitjans. La portada es comple-

mentava amb una imatge de grans di-

mensions —escapant-se de la seva lí-

nia habitual— d’un dels vagons fets es-

clatar.  

L’editorial d’El País fou molt crua i 

directa. Sota el títol “11-M”, el diari re-

cordava la trucada d’Aznar del dia an-

terior que els va fer atribuir l’autoria 

dels atemptats a ETA sense mira-

ments, i criticava al Govern: “Sólo cabe 

esperar que no se haya producido un 

ocultamiento o una manipulación de la 

información por parte del Gobierno” 

(“11-M”, 2004, p.10). A més, s’explíci-

tava la hipòtesi que senyalava que la 

guerra d'Iraq podria haver tingut un 

paper protagonista en el desenvolupa-

ment dels atemptats i en la potencial 

autoria d’Al Qaeda; afirmava que si fos 

així “situaría en una posición compli-

cada al Gobierno”. L’editorial seguia ex-

plicant que si es tractés d’una actuació 

coordinada entre ETA i Al Qaeda que-

daria confirmada la profecia d’Aznar i 

Bush que buscaven “confundir todos 

los terrorismos y convertirlos en uno 

solo” (“11-M”, 2004, p.10). Aquesta és la 

primera menció que fa El País sobre la 

possible vinculació dels atemptats a 

Madrid i la guerra d’Iraq. El mitjà va 

ser un dels més contraris, juntament 

amb l’opinió pública, del suport d’Az-

nar a la guerra d’Iraq. 

A tan sols 72 hores de l’obertura 

dels col·legis electorals i de les urnes, El 

País no tenia clara l’autoria dels atem-

ptats; així ho demostra a l’editorial del 

dia 12, mencionant les diferents possi-

bilitats d’autories (ETA i Al Qaeda). Si 

més no, afegia: “Los terroristas del signo 

que sean deben saber que no ganarán” 

(“11-M”, 2004, p.10). 

El dia 12 de març, després d'haver 

publicat una edició especial la tarda de 

l'11-M, El Mundo («El Mundo 12-3», 

2004) obria la portada amb el titular 

"El día de la infamia", acompanyat 

d'una fotografia on es veia un cadàver 

entre les runes, quelcom que entrava 

en conflicte amb el dret a la intimitat. 

Sota el titular, el cos de la notícia rela-

tava les acusacions del govern a ETA 

malgrat que es mencionava també la 

troballa d’una furgoneta pròxima al 
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lloc dels fets amb versicles de l'Alcorà 

i la publicació a un diari londinenc on 

s’afirmava la responsabilitat d’Al 

Qaeda. Per tant, des del mitjà, a dife-

rència del Govern, van ser cautelosos 

en un inici pel que fa a l'autoria dels 

fets. L’article també incloïa la cronolo-

gia dels fets i la feina feta des dels ser-

veis policials. 

A la portada també apareixia men-

cionat l'e-mail on Al Qaeda reivindi-

cava l'autoria dels atemptats, i al sub-

títol s’afegia que tant el govern es-

panyol com l'anglès no li concedien 

credibilitat. Teoria que se sustentava 

al mitjà amb el testimoni dels serveis 

d’intel·ligència occidentals i es descar-

tava amb les declaracions del diari que 

havia publicat el correu electrònic. 

Aquest assegurava que el correu tenia 

tots els trets identitaris del grup terro-

rista i, com els experts dels EUA, do-

nava credibilitat a la teoria d’Al Qa-

eda. 

És paradoxal la divergència d’opi-

nions que van tenir cabuda en l’edició. 

D’una banda apareixien columnes 

com la del basc Manuel Hidalgo on es 

reclamava una participació massiva a 

les urnes i als carrers davant del terror 

i es feien dues objeccions a la massiva 

manifestació del passat dia 11: que 

aquesta hauria d’haver estat convo-

cada pels partits polítics i no el Govern 

i que no s’hauria d’haver al·ludit a la 

Constitució (fent referència a la Cons-

titució, implícitament s’estava atri-

buint a ETA l’autoria). 

D’altra banda, hi havia seccions 

com la de El Recuadro, firmada per An-

tonio Burgos,  i el text titulat No po-

drán con la libertad y la ley, d’Esperanza 

Aguirre, ambdós de forts tints nacio-

nalistes i centralistes. Aquests, en fer 

referència a atacs terroristes previs 

soferts a la península, traçaven una lí-

nia inequívoca entre ETA i l’11-M. 

Aquesta teoria tímidament men-

cionada en l’article de Burgos s’atri-

buïa sense marge de dubte a la co-

lumna de Madrid-Perpiñán, de Fede-

rico Jimenez Losantos. La seva tesi 

quedava recollida en aquesta oració: 

“la máquina de mentir está férriamente 

unida a la máquina de matar y, por más 

que finjan, los separatistas son insepa-

rables de los terroristas” (J. Losantos, 

2004).  

A la secció La Tronera, signada per 

Antonio Gala sota el títol de Capital del 

dolor, Gala canviava el paradigma de 

tot el diari en assenyalar la responsa-

bilitat del vigent president, José María 

Áznar, en l’atemptat si es confirmava 

l’autoria d’Al Qaeda. Criticava l’acció 

del popular, la “decisión personal (...) 

ajena a la voluntad de la mayoría” (Gala, 

2004) d’intervenir en la guerra d’Iraq i 

tancava el text incentivant el vot en 

memòria de les víctimes (desfavora-

ble, per tant, al Partit Popular).  

Finalment, a l’editorial Nuestro 11-S 

es relataven les proves que sostenien 

totes tres teories i les conseqüències 

que aquestes podien comportar (con-

templava també l’opció d’una aliança 
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entre ambdós grups, malgrat titllar-ho 

“poco plausible”). Tot i que dictava que 

era d’hora per pronunciar-se categòri-

cament, el text es decantava subtil-

ment per una de les opcions en dir que 

“la autoría de Al Qaeda” anava creixent 

“en verosimilitud” («Nuestro 11-S», 

2004). Finalment, el text reclamava 

que l’Estat de Dret respongués amb 

duresa als fets i que la ciutadania acu-

dís a les massives manifestacions. 

És interessant mencionar també 

l'humor gràfic de Gallego & Rey i Ri-

cardo, que no defugia de l'actualitat 

per fer humor. D'una banda, la carica-

tura de Ricardo mostrava un avió co-

mercial a punt d'estavellar-se contra 

una urna; d'altra banda, a la caricatura 

de Gallego & Rey apareixia un tren 

aproximant-se a les torres bessones. A 

partir d'aquests dibuixos es poden fer 

diverses suposicions envers les tesis 

dels il·lustradors. Primerament, són 

evidents els paral·lelismes que esta-

bleixen amb els atemptats de l'11 de se-

tembre de Nova York. Aquest fet pot 

ser degut a la brutalitat d'ambdós 

atacs terroristes o per la creença d'una 

mateixa autoria. El fet que l'avió de la 

caricatura Ricardo estigui a punt d'es-

tavellar-se contra una urna preludia 

les conseqüències que l'11-M podria te-

nir pel futur electoral. 

El diari ABC obria (ABC, 

12/03/2004, portada) amb una foto-

grafia de cossos morts en la massacre 

amb un subtítol fent referència a les 

declaracions d’Aznar el dia anterior en 

què el govern atribuia els atemptats a 

ETA, sense descartar altres línies d’in-

vestigació.  

L’editorial (ABC, 12/03/2004, p.4) 

condemnava els atemptats i feia re-

ferències directes a la organització 

basca i a la classe política exigint que 

“la sociedad tiene derecho a contar con 

políticos capaces de exigir responsabili-

dades (...) frente al terror etarra”, elo-

giant així l’actuació i les polítiques an-

titerroristes del mandat d’Aznar. 

Cal assenyalar que després del su-

mari de la pàgina 2, el diari no am-

pliava la informació, sinó que passava 

directament a la secció d’opinió que in-

centivaven majoritàriament la visió 

de l’autoria d’ETA.  

No és fins a l’apartat “Nacional” que 

el diari menciona la troballa de la fur-

goneta amb els versicles de l’Alcorà. 

Aquesta nova pista va fer pronunciar 

per primer cop a Ángel Acebes que no 

es descartaven cap hipòtesi desde 

“ETA a grupos islámicos” (ABC, 

12/03/2004, p.10). 

El diari va seguir publicant les pis-

tes que derivaven de la investigació 

policial: a la pàgina 11, apareix el sub-

títol de “Interior distribuye la foto de 

nueve miembros de ETA sospechosos de 

haber participado en la masacre” (ABC, 

12/03/2004, p.11). 

També és interessant l’avantítol de 

la pàgina 14 que cobreix tota la secció 

de Nacional; “Matanza terrorista en 

Madrid”, ja que a l’edició de Córdoba el 

trobem lleugera però taxativament 
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modificat com a “Matanza de ETA en 

Madrid” (ABC, 12/03/2002, apartat 

Nacional, edició Còrdoba/Madrid).  

Durant tota la publicació, el diari va 

prendre un posicionament cada cop 

més proper a culpabilitzar ETA a tra-

vès de nombroses anàlisis dels antece-

dents de l’organització basca o compa-

rant els atacs amb altres fets dramàtics 

per emfatitzar-ne la duresa. Es poden 

veure titulars com “Los etarras habían 

asesinado antes a 121 personas en Ma-

drid”(ABC, 12/03/2004, p.65) o “ETA lo 

intentó dos veces desde Navidad”(ABC, 

12/03/2004, p.66). 

En quant a la publicitat, el diari va 

possibilitar que institucions i entitats 

manifestessin el seu rebuig als atemp-

tats a les pàgines del diari, com en al-

tres mitjans. En concret, però, va dei-

xar que es publiqués un comunicat de 

la Cambra de Comerç de Madrid en 

què es condemnava textualment “la 

matanza cometida por ETA”. Conside-

rem que, si bé no és una falta ètica in-

tencionada, perquè en aquells mo-

ments d’incertesa hi havia motius per 

considerar la banda com a autora en 

potència dels atemptats, sí que va fal-

tar prudència en deixar publicar 

aquesta afirmació a una entitat que no 

peridística; sense tenia fonts per con-

trastar la informació ni legitimitat per 

fer afirmacions taxatives (ABC, 

12/03/2004, p.60).  

És interessant d’analitzar l’article 

de Ramón Pérez-Maura, “Al Qaeda te-

nía que ser”, on es contrastava la infor-

mació que circulava a Espanya amb la 

dels mitjans internacionals. Fora de 

l’estat espanyol, la tesi més acceptada 

era que els atemptats eren obra del te-

rrorisme islàmic: “ETA no actua así, sin 

avisar”, era el argumento más repetido”, 

ja que fins aleshores Europa només es-

tava acostumada a veure atemptats de 

gran magnitud perpetrats pel jiha-

disme. Tanmateix, l’article sostenia 

l’autoria etarra fins al final i “felicita” la 

banda per haver-se situat al nivell de 

la brutalitat islàmica (ABC, 

13/03/2004, p.61).  

Amb tot, podem dir que, des de 

l’inici, des de l’ABC es va donar per su-

posat que l’autoria era d’ETA, tot i que 

progressivament anaven apareixent 

més pistes que posaven en dubte la se-

guretat d’aquesta hipòtesi; com la su-

posada reivindicació de l’atemptat per 

part d’Al Qaeda (ABC, 12/03/2004, 

p.69). Tanmateix, a la pàgina següent 

on hi apareixia aquesta notícia, l’ABC 

publicava una extensa llista en format 

doble ambs els noms dels més de 850 

morts per ETA “hasta los atentados de 

ayer”, s’inclou (ABC, 12/03/2004, p.70-

71). 

 

4.3. 13 de març de 2004: jornada 

de reflexió 

La portada de La Vanguardia del dia 13 

de març evidencia la disjuntiva infor-

mativa que afecta el Govern. El titular 

era: “Todos contra el terror” (La Van-
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guardia, 13/03/2004, portada), i mos-

trava una imatge de la ciutat de Barce-

lona plena de gent en una multitu-

dinària manifestació en contra del te-

rrorisme. El més rellevant era el titu-

lar de la part inferior de la portada: 

“Las pruebas apuntan a Al Qaeda pero 

el Gobierno insiste en ETA” (La Van-

guardia, 12/03/2004, portada). Aquest 

titular, que més endavant es desenvo-

lupava de manera extensa, reflectia la 

idea que ja incorporada en l’edició del 

dia anterior i fou el fil conductor de les 

següents edicions. Si bé és cert que el 

mitjà apostà per aquesta doble línia 

d’investigació sense prioritzar ni do-

nar més validesa a cap de les dues 

hipòtesis, no s’atreví encara a qüestio-

nar directament la gestió del Govern 

d’Aznar. Aquest fet queda altament 

palès en l’editorial de la present edició. 

L’editorial del dia 13 de març titu-

lada “Civismo maduro” (La Vanguardia, 

13/03/2004, p.44) no mencionava au-

tories, però sí que comentava: “La in-

certidumbre sobre la autoría de los aten-

tados ha hecho mella en la opinión pú-

blica [...] con la impresión de que se le 

está escondiendo información por moti-

vos únicamente electorales”. A més, afe-

geix: “un supuesto que resulta poco creí-

ble pero que puede haber calado en un 

sector de la ciudadanía”  (La Vanguar-

dia, 13/03/2004, p.44). Entrant a anali-

tzar aquestes declaracions, veiem que 

La Vanguardia fou reticent a mostrar 

una  crítica oberta al Govern. Ho pre-

feriren fer amb dades i proves que evi-

denciaven que la hipòtesi més raona-

ble era la d’Al Qaeda i no, la que defen-

sava Aznar.  

Aquesta línia editorial que segueix 

La Vanguardia, caracteritzada per no 

criticar obertament al Govern, sinó re-

batre’l amb arguments que ajudin a 

decantar-se per la hipòtesi contrària, 

queda evidenciada en l’article de la 

pàgina 7: “La investigación señala a Al 

Qaeda”.  (La Vanguardia, 13/03/2004, 

p.7). El subtítol posa en entredit la in-

vestigació del Govern: “El Gobierno, 

por medio del ministro del Interior, in-

siste en que ve a ETA como principal 

sospechosa de la masacre”  (La Vanguar-

dia, 13/03/2004, p.7). És a dir, el diari 

sembla que vulgui expressar que tot i 

que les proves assenyalen a Al Qaeda, 

el Govern, inexplicablement, segueix 

insistint en què ETA és l’autora més 

plausible. 

Aquest fenomen que protagonitza 

La Vanguardia podria trobar l’explica-

ció en una de les preguntes que ens va 

contestar el periodista Ignacio de Oro-

vio sobre perquè el seu diari havia se-

guit la línia editorial mencionada an-

teriorment. Ens va contestar que: “to-

tes les fonts que vam consultar ens 

apuntaven a una teoria islamista; i l’An-

tich, tot i la trucada d’Aznar, es va man-

tenir ferm i va confiar en nosaltres” (I. 

Orovio, comunicació personal, 11 de 

març de 2021). Per tant, Antich no va 

cedir davant les pressions d’Aznar per 

atribuir l’autoria a ETA i va decidir 



268  |  11-M: El tractament de la premsa espanyola i la seva influencia en les eleccions 

mantenir una línia oberta d’investiga-

ció que els va portar a defensar l’auto-

ria contraria, la que assenyalava a Al 

Qaeda.  

Sota el titular “España se echa a la 

calle” (El País, 13/03/2004, portada), El 

País obre l’edició del dia 13 de març. La 

foto que acompanya a la portada mos-

tra la plaça d’Atocha convertida en la 

“Zona Cero”. És necessari reiterar que 

la imatge segueix sent de grans dimen-

sions, detall estrany en les normals 

edicions d’El País. Tant la portada com 

l’editorial de l’edició reflexen la solida-

ritat que va regnar el dia 12 entre tota 

la població espanyola. 

És molt interessant i clarificador 

analitzar l’editorial del dia 12 que pu-

blica el diari sota el titular “Después de 

la matanza”. En podem extreure dues 

conclusions: primerament, la desvin-

culació total de l’actuació i gestió que 

està fent el govern d’Aznar, que se-

gueix insistint en ETA com a principal 

opció per explicar l’autoria dels atem-

ptats terroristes; a més, fa una dura 

crítica afirmant que les declaracions 

que fan el govern i el ministre de l’in-

terior són “una hipótesis, una deducción 

racional; no el resultado de indicios di-

rectos”, i es pregunta si “la resistencia 

del Gobierno a admitir otras hipótesis, y 

en todo caso mantener como más vero-

símil la de ETA, es o no interesada” (El 

País, 13/03/2004, p. 10). És a dir, El País 

sembla tenir molt dubtes sobre l'ac-

tuació que està fent el Govern i la qua-

lifica d’interessada; en segon lloc, po-

dem extreure una segona conclusió lli-

gada també amb el concepte de l’auto-

ria, i és que el diari confia cada vegada 

amb més fermesa que Al Qaeda és la 

màxima i única responsable dels 

atemptats. A mode de resum, la idea de 

fons que encercla tot el text de l’edito-

rial és el qüestionament directe de la 

gestió informativa per part del Minis-

teri de l’Interior, amb Acebes al capda-

vant, i del mateix Govern, amb Aznar 

president.  

En general l’edició del dia 13 és bas-

tant prudent a l’hora d’atribuir l’auto-

ria; si més no, sembla buscar la manera 

d’assolir aquesta resposta a través de 

preguntes dirigides al Govern. Per 

exemple, en la pàgina 14 titula: “¿Quién 

ha sido?”, i juntament amb una foto de 

la gran manifestació multitudinària 

que va tenir lloc a la plaça de Colón si-

tuada al capdamunt de la pàgina, re-

flexa aquest esperit de qüestionament 

envers el Govern i també de suport a 

la mobilització de la ciutadania activa 

per exigir la veritat immediata.  

És imprescindible mencionar que la 

finalitat última d’aquesta edició, a part 

de la referent a introduir el missatge 

d’una probable farsa governamental 

orquestrada per Aznar amb la finalitat 

de protegir uns resultats electorals 

que els sondejos li mostraven com a fa-

vorables, és la de rebatre la hipòtesi de 

l’autoria d’ETA amb una argumenta-

ció estructurada, lògica i precisa de la 

hipòtesi contraria. És a dir, El País, en 
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la present edició, va atorgar especial 

valor a totes aquelles dades i proves 

que, no només posaven en dubte l’au-

toria d’ETA, sinó que servien com a 

evidències irrefutables per incriminar 

a Al Qaeda. Entre elles destaca: una 

furgoneta amb gravacions en àrab; el 

diari presenta la prova en el titular de 

l’article de la pàgina 23 “La furgoneta 

con una grabación en árabe fue utilizada 

para transportar las bombas” (El País, 

13/03/2004, p.23). 

L’edició del dia 13, on el diari El 

Mundo va entrevistar al secretari ge-

neral del PP durant el dia de reflexió, 

està esborrada de l’hemeroteca. Se-

gons assenyalen diverses fonts, a l’edi-

torial del diari s’assenyalava que Ma-

riano Rajoy era “la millor garantia de 

continuïtat amb els vuit anys de gestió 

del PP” i a l’entrevista a aquest, el líder 

popular deia que “tenia la convicció 

moral que va ser ETA” la responsable 

dels atemptats. Aquest contingut pro-

picià que Esquerra Unida presentés 

una queixa a la Junta Electoral (apud 

Martín Núñez & Montero Sierra, 

2004). 

La portada del dia a l’ABC obria amb 

una fotografia de les manifestacions 

contra el terrorisme del dia anterior i 

dos destacats inferiors amb informa-

cions que semblen rivalitzar entre 

elles: “Acebes sostiene que ETA sigue 

siendo la primera línea de investigación” 

i “La banda niega haber cometido el 

atentado con un insólito desmentido” 

(ABC, 12/03/2004, portada). 

L’editorial de la pàgina 4 es mos-

trava crític però favorable a la gestió 

del govern popular i semblava voler 

desmentir les acusacions d’ocultació 

d’informació que se li atribuien: “El Go-

bierno de Aznar no ha eludido ninguna 

de estas responsabilidades. En apenas 

36 horas, el jefe del Ejecutivo ha compa-

recido en dos ocasiones ante los medios 

(...) y sus informaciones a la opinión pú-

blica han sido coherentes a la provisio-

nalidad de los hechos”. Expressava cau-

tela, en referència al fet que el minis-

tre Acebes no havia tancat cap línea 

d’investigació, i realisme; ja que “seña-

lar a ETA como principal sospechoso no 

es ninguna temeridad: en España, desde 

hace ya treinta años, el terrorismo es eta-

rra” (ABC, 13/03/2004, p.4).  

L’article d’opinió a la pàgina se-

güent de José Antonio Zarzalejos, el 

director del diari, seguia la mateixa lí-

nea de condemna d’ETA, tot i que dei-

xava marge per al dubte sobre l’auto-

ria: “(...) sea o no la autora de la masacre 

de Madrid, (ETA) es una máquina crimi-

nal que ha asesinado de todas las mane-

ras posibles” (ABC, 13/03/2004, p.5).  

Podriem dir que durant el dia 12, la 

incriminació cap a ETA és constant i 

que el dia 13 segueix, però ja amb ma-

tisos pels indicis que cada cop es dona-

ven a conèixer des de les autoritats po-

licials i governamentals. En compta-

des ocasions, però, es va mencionar 

que la línea d’investigació islàmica 

continuava oberta i se seguiren publi-

cant anàlisis de la situació en relació a 
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la banda; com la remissió als reportat-

ges del setmanari Tiempo sobre les 

possibles conseqüències que els atem-

ptats podrien reportar en ETA. (ABC, 

13/04/2004, p.6).   

Ja a l’apartat “Nacional”, es fa una 

àmplia cobertura de les manifesta-

cions del dia d’abans i els aldarulls da-

vant les seus del PP. El diari es fa ressó 

també de les consignes que la població 

cridava als dirigents populars (“asesi-

nos”...) i de com l’entorn polític d’ETA 

(la il.legalitzada Batasuna d’Otegi) es 

manifesta públicament en contra dels 

atemptats però sense sumar-se a les 

manifestacions (ABC, 13/03/2004, 

p.14). 

És a partir de la pàgina 17 que es fa 

més incidència en parlar de la possible 

implicació àrab, arrel de la notícia apa-

reguda al diari londinenc Al-Quds Al-

Arabi sobre l’autoatribució dels fets 

per part de les brigades Abu-Hafs, les 

quals el 2003 ja van amenaçar d’atacar 

Espanya per la seva implicació en la 

guerra d’Iraq. A aquesta reivindicació, 

però, es va donar poca credibilitat per-

què “Al-Qaeda tiene varios portavoces 

informáticos para publicar sus declara-

ciones antes que utilizar el diario Al-

Quds Al-Arabi” (ABC, 13/03/2004, p. 

17). 

 

4.4. 14 de març de 2004: elecci-

ons generals 

La Vanguardia, el dia 14 de març, jor-

nada electoral, va llençar l’edició sota 

el titular “Al Qaeda confirma la autoría 

del 11-M en víspera electoral” (La Van-

guardia, 14/03/2004, portada). A més, 

es mencionen les detencions que Ace-

bes havia confirmat a les 20 hores de 

la jornada anterior; són tres marro-

quins i dos indis. La portada destaca 

per les grans dimensions de la fotogra-

fia central. En aquesta hi apareix un 

nen d’uns nou o deu anys plorant la 

mort del seu pare. Aquesta fotografia 

centra l’atenció al vessant més tràgic 

de la jornada electoral. L’editorial se-

guirà el mateix fil. 

“Votar con dolor” (La Vanguardia, 

14/03/2004, p.44). L’editorial de la 

present edició és molt moderada res-

pecte el tema de l’autoria. En tractar-

se de la jornada electoral es manté bas-

tant a l'expectativa i cedeix tota l’aten-

ció a l’electorat: “el mejor antídoto con-

tra los enemigos de la vida y, por tanto, 

de la libertad, es la normalidad democrá-

tica” (La Vanguardia, 14/03/2004, 

p.44). El mitjà, doncs, en aquesta edició 

es limita principal i gairebé únicament 

a defensar aquesta tesi.  

Ens trobem enmig d’una situació de 

crisi política. La crònica de La Van-

guardia es fa ressò d’aquesta situació i 

expressa el malestar generalitzat que 

hi ha entre la població i el Govern 

d’Aznar: “Todos los partidos de la oposi-

ción, el Ejecutivo vasco y la Generalitat 

se pronuncian contra el Gobierno” (La 

Vanguardia, 14/03/2004, p.16). La 

crònica expressa també la seva discon-

formitat envers el Govern i la seva 

gestió de manera subtil, amb frases 
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com: “[...] Acebes, insistiendo todavía en 

que ETA seguía siendo la organización 

terrorista sobre la que caía la principal 

sospecha” (La Vanguardia, 14/03/2004, 

p.16). Semblava ben bé, doncs, i en pa-

raules d’Ignacio Orovio, que el PP i el 

Govern d’Aznar “busquéssin desespe-

radament la forma d’alentir la infor-

mació per poder arribar a diumenge 

amb el dubte de si havia sigut ETA o 

una banda terrorista”. Però amb les 

detencions que s’havien produït el 

vespre anterior “ja no ho van poder 

amagar més” (I. Orovio, comunicació 

personal, 11 de març de 2021). Tot i 

així, el mitjà no es posiciona i afirma 

que la crisi política manté la incertesa 

sobre els resultats electorals sense de-

cantar-se per cap de les formacions po-

lítiques.  

En la jornada de les eleccions, El País 

va obrir amb el titular “Tres marro-

quíes y dos indios, detenidos en Madrid 

en relación con el 11-M” (El País, 

13/03/2004, portada). Aquests dos úl-

tims serien deixats en llibertat poc 

després per no tenir una relació di-

recta amb els atemptats. Resalta el fet 

que la imatge de la portada —que mos-

tra els funerals de les víctimes de l’11-

M— és d’un tamany més reduït que en 

les edicions anteriors i, per tant, hi ha 

més redactat en primera plana. El sub-

títol és clar: “Un autodenominado por-

tavoz de Al Qaeda en Europa reivindica 

en un video el brutal atentado”. El diari 

es bolca a favor de la teoria islamista, 

mentre que segueix recriminant al Go-

vern la seva persistència en prioritzar 

la teoria d’ETA. Aquesta premisa es 

desenvolupa en l’editorial de la pre-

sent edició. 

L’editorial insisteix en el fet que “el 

mayor homenaje que se puede hacer a 

las víctimas es el conocimiento y la di-

vulgación de la verdad” (El País, 

14/03/2004, p.10). Tot i que les parau-

les no tenen un destinatari concret, 

aquest resulta bastant evident: el Par-

tit Popular amb Aznar al capdavant 

del Govern i, per extensió, el Ministeri 

de l’Interior i Acebes. Com hem dit no 

ho diu de manera textual, però si que 

ho acompanya de comentaris que de-

noten aquesta relació. Per exemple, 

anteriorment a la cita que inicia 

aquest paràgraf, es poden llegir les se-

güents paraules: “adquiere plena justifi-

cación la pregunta [...] ¿quién ha sido?” 

(El País, 13/03/2004, p.23).  

El País aprofita l’espai de l’editorial 

per denunciar les persones que es van 

manifestar la nit anterior a les elec-

cions davant la seu central del Partit 

Popular; les qualifica de “irresponsa-

bles”. Entenem que la denúncia no la 

fa en portada —com si que fan altres 

diaris com El Mundo—  a causa de la 

proximitat ideològica del mitjà amb els 

socialistes. Per tant, es reserva un es-

pai més “amagat” de l’edició per ex-

pressar la seva opinió al respecte.  

Tot i això, la part més important de 

l’editorial queda reservada a l’orienta-

ció del vot electoral. Des d’un primer 
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moment el diari encoratja la població a 

acudir en massa a les urnes, igual que 

ho fan també els altres mitjans. Si més 

no, és amb frases com: “las detenciones 

y el viraje de Acebes aportan nuevas y 

graves dudas sobre la gestión que ha ve-

nido” (El País, 14/03/2004, p.10), El País 

mostra les seves preferències al vol-

tant de les eleccions i, un cop més, ex-

pressa el seu malestar amb la gestió 

que ha fet el Govern d’Aznar des dels 

atemptats fins el dia de les eleccions 

(11-14 de març).  

En un artícle de la pàgina 16, El País, 

un cop més, es fa ressò de la que ha es-

tat la seva línia editorial durant tota la 

campanya electoral des dels atemptats 

de l’11 de març; sota el titular “Miles de 

personas exigen en las calles españolas 

que se les diga la verdad antes de votar” 

(El País, 14/03/2004, p.16), s’acusa al 

Govern, novament, d’ocultar informa-

ció sobre els atemptas. Com diu el citat 

artícle, milers de persones de tota Es-

panya va sortir al carrer amb càntics 

com: “Antes de votar queremos la ver-

dad” (El País, 14/03/2004, p.10). 

El 14 de març, dia de les eleccions, El 

Mundo («El Mundo 14-3», 2004) obria 

l’edició impresa amb el titular “Las pri-

meras detenciones vinculan la masacre 

con el terrorismo islámico”. A l’article 

s’explicaven les primeres detencions, 

es donava la identitat dels sospitosos 

(quelcom que havia facilitat prèvia-

ment el Govern, violant la presumpció 

d’innocència), s’explicava l’existència 

d’una cinta on Al Qaeda reivindicava 

la seva autoria en la massacre de Ma-

drid i les declaracions d’Acebes on en-

cara no es descartava la participació 

d’ETA en els fets. Prepondera el repro-

vable subtítol de “detenidos tres marro-

quíes y dos indios en la capital” («Las pri-

meras detenciones vinculan la masacre 

con el terrorismo islámico», 2004). La 

premsa en aquest punt tenia la res-

ponsabilitat de relatar els fets sense 

caure en discursos racistes, i aquest 

subtítol queda lluny d’acomplir la 

tasca. 

La part central de la portada que-

dava ocupada per una imatge de les 

manifestacions que van tenir lloc da-

vant de la seu de Gènova durant la jor-

nada de reflexió. La imatge seleccio-

nada mostra un rígid cordó policial en-

front una multitud amb cartells que 

reivindicaven la pau. El nom de l’arti-

cle que acompanya és: “Rajoy denuncia 

actos de coacción organizados contra las 

sedes del PP”. A l’article s’explicaven 

les característiques de la mobilització, 

la seva misteriosa convocatòria per 

missatge SMS (que M. Rajoy creia a 

càrrec dels partits de l’oposició) i el tes-

timoni d’alguns dels seus participant. 

Una columna de Fernando Garea ti-

tulat “Embarazosa situación del Go-

bierno a pocas horas de la votación i l’ar-

ticle La OTAN simuló un ataque de Al 

Qaeda en Europa con 200 muertos el 

miércoles” apareixien també a la por-

tada. La columna, altament crítica 

amb les decisions polítiques d'Aznar i 
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que assenyalava la seva possible im-

plicació en la recent massacre, no tro-

bava la seva continuació fins a la 

pàgina 30. Allà, s’analitzaven les possi-

bles conseqüències que els fets podien 

tenir en els resultats electorals on, do-

nades les nombroses evidències de la 

vinculació d’Al Qaeda amb l’11-M, Ga-

rea pronosticava una patacada electo-

ral dels populars. L’article sobre la si-

mulació de l’OTAN, duta a terme la vi-

gília de l’11-M, assenyalava la macabra 

semblança entre els fets ocorreguts a 

Madrid i el simulacre. Tot i això, l’orga-

nització argumentava que no tenia in-

formació sobre l’autoria dels fets tot i 

que sabien que Al Qaeda tenia els re-

cursos suficients per propiciar un atac 

de les dimensions del de Madrid. 

Finalment, també ocupava espai a 

la portada l’assassinat d’un forner 

pamplonès per part d’un policia nacio-

nal per haver-se negat a col·locar un 

crespó negre a la porta del seu comerç. 

És destacable que gran part de la notí-

cia se centra a explicar les vincula-

cions de la víctima amb Etxerat, el 

col·lectiu de pares i familiars de presos 

d’ETA, més que en relatar el cas en si. 

La visió que vol socialitzar el mitjà 

queda perfectament exemplificada en 

el testimoni que obre l’article: “se han 

juntado dos extremos y ha pasado lo que 

ha pasado” («Un polícia mata en Pam-

plona a un panadero que no quería colo-

car un cartel anti ETA», 2004). 

Passada la portada, en l’edició del 14 

de març de 2004 de El Mundo, un dels 

dies més destacats de la història de la 

política espanyola, les set primeres 

pàgines són ocupades per la secció de 

motor. Quelcom poc usual ja en un dia 

corrent passava en una de les publica-

cions més importants que ha hagut de 

publicar mai el mitjà. I no és que ha-

gués ocorregut quelcom rellevant en 

aquella data, simplement es feia publi-

citat de diversos models del mercat au-

tomobilístic. 

Finalment, cal mencionar també 

l’article de Gordon Thomas, escriptor 

especialitzat en temàtiques d’es-

pionatge de les més reconegudes agèn-

cies d’intel·ligència del món, ¿Una cola-

boración entre Al Qaeda y ETA?. 

Aquest encetava la línia que el mitjà 

adoptaria en els pròxims anys res-

pecte a l’atemptat, on ETA i Al Qaeda 

tindrien una autoria compartida. 

Poc a poc, semblava que s’anava re-

cuperant la normalitat. Després de dos 

dies dels dramàtics fets que van com-

mocionar el país, l’ABC publicava un 

diari amb menys pàgines que els dos 

anteriors i ja a la portada s’hi podien 

veure altres informacions diferents a 

la relació amb els atemptats (s’intro-

dueixen notícies sobre cultura). El ti-

tular es feia ressò de les protestes del 

Govern per la incitació del PSOE du-

rant les manifestacions a acosar les 

seus del PP de tota Espanya. El títol in-

ferior, “Un video sin verificar atribuye a 

Al Qaida la masacre”, feia referència a 

la cinta trobada el dia posterior que 
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contenia un missatge en àrab i s’anun-

cien les detencions de  “tres marroquíes 

y dos indios relacionados con los atenta-

dos del 11M” (ABC, 14/03/2004, por-

tada).  

L’editorial sota el títol “Jornada de 

irreflexión” es pronuncia favorable al 

govern davant les acusacions d'oculta-

ció de la veritat (“El Ejecutivo de José 

María Aznar se ha comportado de 

forma eficaz y transparente (...), hasta 

ahora, las únicas informaciones fiables 

han sido las del Gobierno”), acusant a la 

oposició d’aprofitar les pistes cada cop 

més properes a l’islamisme per criticar 

la política exterior d’Aznar. És interes-

sant de veure la prudència que s’ex-

pressa en les opinions (l’editorial en 

forma part) del dia 14 enfront les pre-

cipitades atribucions a ETA dels dies 

anteriors: “Evidentemente, la investiga-

ción que cobra fuerza es la que se orienta 

al terrorismo integrista islámico, aunque 

las detenciones no sean concluyentes”, 

tot i que  no sembla que el diari preten-

gui deixar de parlar de la banda etarra 

per centrar-se en les noves informa-

cions àrabs; “los españoles saben que su 

principal enemigo es el terrorismo sepa-

ratista de ETA, aunque detrás haya-y 

los hay- otros” (ABC, 14/03/2004, p.4). 

En l’entrevista realitzada a Zarzalejos, 

ens respon que en cap cas les trucades 

d’Aznar a diferents diaris estatals van 

condicionar l’atribució de l’autoria: 

“Hicimos una valoración con los datos 

que consideramos veraces y siempre 

desde un planteamiento profesional, es-

pecialmente riguroso porque, además de 

la tragedia, estábamos a tres días de elec-

ciones generales” (J. A. Zarzalejos, co-

municació personal, 17 de març de 

2021). 

L’article d’opinió “Marx y Mahoma” 

de César Alonso de los Ríos segueix la 

mateixa línia de donar una imatge fa-

vorable dels populars; es dedica a 

qüestionar al lector el per què el go-

vern hauria de voler ocultar informa-

ció al·legant que el que hauria d’im-

portar és la lluita contra el Terror “sea 

el de ETA, el de cualquier otra organiza-

ción, o de ambas”. En aquest sentit, 

igual que El Mundo, també suscita la 

possibilitat d’una autoria compartida 

(ABC, 14/03/2004, p.6). 

És interessant com descriu Álvaro 

Delgado-Gal en una crònica les seves 

observacions de les manifestacions del 

dia anterior i les consignes es-

pontànies que sorgiren entre els mani-

festants. El fet que la progressiva con-

firmació que l’autora material dels 

atemptats no fos ETA sinó Al-Qaida 

no era suficient per calmar una ciu-

tadania marcada per un passat de 

trenta anys de mort etarra i adolorida 

per una recent magnitud de les pèr-

dues tan gran. SEgons descriu l’autor, 

el fet de cridar consignes contra ETA 

era l’element catalitzador d’una ràbia 

acumulada pel dolor: “el hueco de ETA 

no lo podía tapar la remota, exótica Al 

Qaida. (...) Si no se descubren hechos 
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nuevos y arrasadores, la tesis árabe no 

tendrá tirón ” (ABC, 14/03/2004, p.10). 

Jon Juaristi, expert analista del 

món etarra i l’integrisme islàmic, 

torna a posar sobre la taula la possibi-

litat d’una autoria compartida en l’ar-

ticle “ETA y Alá”: “Siempre he creído que 

el nacionalismo radical vasco y el isla-

mismo acabarían por fundirse. No sé si 

ya han llegado a hacerlo, pero de que co-

laboran entre sí, nunca he tenido la me-

nor duda” (ABC, 14/03/2004, p.11). 

A partir de l’apartat “Nacional”, ja 

tot son referències a notícies sobre Al-

Qaeda, la reivindicació de la cinta i al-

tres anàlisis de la situació de l’inte-

grisme islàmic a diferents punts; però, 

ja per últim, és d'interès destacar la 

menció a la previsió de gir en els resul-

tats les eleccions que es fa, basant-se 

en les enquestes, a la pàgina 33 (ABC, 

14/03/2004, p.33). 

 

5. Les eleccions generals del 14 

de març 

Segons una macroenquesta realitzada 

pel Centre d’Investigacions Sociològi-

ques (CIS), basada en més de 24.000 

respostes entre gener i febrer de 2004, 

el Partit Popular (PP) hauria guanyat 

les eleccions amb el 42,2% dels vots, 

obtenint 176 escons al Congrés. 

Aquest resultat significaria una pèr-

dua de 13 diputats respecte les últimes 

eleccions, però donaria al PP la majo-

ria absoluta necessària per governar.    

El mateix sondeig situa el Partit So-

cialista Obrer Espanyol (PSOE) en se-

gona posició, amb el 35,5% dels vots i 

131 escons. Amb aquests números, el 

PSOE hauria guanyat 1,3 punts i sis es-

cons respecte a les votacions de l’any 

2000 («El sondeo del CIS otorga la ma-

yoría absoluta al PP», 2004).  

 

Taula 1 (Centro de Investigaciones Sociológi-

cas, 2004). 

L’últim estudi que es va publicar 

abans de la jornada electoral va ser un 

sondeig efectuat pel diari El Mundo a 

sis dies de les urnes, el dilluns 8 de 

març.  

L'enquesta revelava que el PP es 

trobava proper a la majoria absoluta, 

amb uns resultats d’entre 168 i 173 

diputats i un 42,3% dels vots, mentre el 

PSOE tenia una estimació d’entre 138 i 

144 parlamentaris amb un 37,6% dels 

vots («14-M: un vuelco electoral sin 

precedentes», 2014).  

Encara que tots els sondejos que 

s’havien efectuat sobre les eleccions 

donaven com a guanyador al PP, els 

fets que van tenir lloc a Madrid tres 

dies abans de la jornada electoral van 

donar un gir a les previsions.   
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Un cop finalitzat el recompte, el 

PSOE es proclamava guanyador amb 

un 42,59% dels vots per davant del PP, 

que va caure fins al 37,71%. Aquests 

resultats van atorgar a la formació en-

capçalada per José Luis Rodríguez Za-

patero 164 escons, 33 més del que ha-

via previst l’enquesta realitzada pel 

CIS, i 131 al partit de Mariano Rajoy, 

que va perdre 45 parlamentaris amb 

respecte als resultats prevists («Elec-

ciones Generales 14 de marzo de 

2004», 2004).  

Podem afirmar que els atemptats de 

l’11M van tenir un gran impacte sobre 

els resultats electorals, que van donar 

un gir sense precedents respecte al que 

suggerien tots els informes i estudis 

previs. “Si ha sido ETA nos salimos del 

mapa, pero si han sido los yihadistas, 

nos vamos a casa” («Margallo: “Casado 

no ganó las primarias. Habríamos vo-

tado a cualquiera que no fuera So-

raya”», 2020). 

L’autoria dels fets va marcar les 

eleccions. El Govern s’havia mostrat 

molt crític amb les activitats delictives 

d’ETA durant el seu últim mandat, i en 

el cas que les explosions haguessin es-

tat obra del grup terrorista vasc les 

previsions de vot pel PP haurien aug-

mentat considerablement. No obstant, 

després de la reivindicació d’Al Qaeda 

i l’atribució de l’atac en una venjança 

contra Espanya per la seva implicació 

a la Guerra d’Iraq, el malestar de la po-

blació amb els populars va augmentar 

i la intenció de vot va variar notable-

ment.  

 

6. CONCLUSIONS 

La Vanguardia, sota la direcció de José 

Antich, va mantenir una línia edito-

rial centrista i moderada; obertament 

independentista i afí a Convergència i 

Unió. 

El tractament que va fer La Van-

guardia durant els atemptats de l’11-M 

és molt interessant d’analitzar seguint 

el vessant més deontològic. Evident-

ment, no podem obviar el fet que no 

van publicar una edició especial el dia 

11 de març. D’aquesta manera, van po-

der gestionar i analitzar millor les se-

ves fonts i no van caure en la tempta-

tiva d’atribuir directament l’autoria a 

ETA  cosa que sí que va passar amb els 

mitjans que van publicar edició espe-

cial. Com ens comentava Ignacio de 

Orovio, és important destacar la fer-

mesa amb la que va actuar Antich en-

vers la trucada del president del Go-

vern, José María Aznar, assegurant 

l’autoria d’ETA. El diari, tot i la tru-

cada, en tot moment va mantenir la 

hipòtesi que expressava l’alta probabi-

litat que es tractés d’un atemptat is-

làmic. No va desenvolupar una ex-

tensa crítica a la gestió del Govern, 

sinó que va preferir rebatre’l amb da-

des i informació que feien decantar 

l’opinió cap a la hipòtesi contraria. 

Deontologicament parlant, la gestió de 

La Vanguardia va ser molt correcte: va 

oferir dades contrastades, va rebatre 
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els arguments del Govern amb evi-

dències extretes d’informes policials i 

informació també contrastada i va 

mantenir la doble autoria fins que Al 

Qaeda va reivindiar l’atemptat.  

 

El País es caracteritza per ser un 

diari de tendència socialdemòcrata 

(proper als cercles del PSOE) i europei-

sta. D'altres sectors prefereixen defi-

nir-lo com una indústria cultural cla-

rament progressista. 

El principal error que va cometre El 

País va ser que el titular de l’edició es-

pecial duia el nom d’ETA i li atribuia 

l’autoira dels atemptats (cap altre diari 

va posar el nom de la banda en el titu-

lar). Evidentment, és comprensible el 

fet que es produeix en un context de 

confusió, però la manca de contrasta-

ció i d’irresponsabilitat professional 

fan que sigui un error imperdonable. 

Les editorials del diari estan enfocades 

en oferir una visió crítica de la gestió 

del Govern. És imprescindible mencio-

nar que quan les proves materials que 

es van succeïnt durant el període ana-

litzat ja no apunten a la banda terro-

rista ETA (o gairebé la descarten), El 

País decideix apostar per una via ra-

cional d’acord amb les proves i pre-

senta la possibilitat que l’autoria dels 

atemptats correspongui a Al Qaeda. El 

País opta per centrar molt l’atenció en 

la ciutadania, que aviat es converitrà 

en electorat, i en l’edició del dia 14, 

però sobretot la del dia 13, es mostra 

un gran interès en fer veure a la pobla-

ció que el Govern està ocultant infor-

mació.  

Des de El Mundo, defineixen la seva 

línia editorial com a liberal i, tot i que 

tenen una certa heterogeneïtat entre 

els seus columnistes, fora dels seus cer-

cles El Mundo és definit com un diari 

de dretes molt proper al Partit Popu-

lar. 

El tractament que es va fer des del 

mitjà sobre els atemptats de l’11-M fou 

variable. En un inici, el dia 12 es va res-

pectar el codi deontològic al mostrar-

se cautelosos pel que fa a l’autoria dels 

fets. El dia 13, però, es torçà aquesta lí-

nia ètica. Deixant de banda que 

aquesta edició no està disponible en 

cap plataforma digital, des del mitjà no 

es va respectar la jornada de reflexió 

en donar cabuda al secretari general 

del Partit Popular entre les seves pàgi-

nes. Aquest fet sumat a què des del 

mitjà els únics continguts que van co-

mentar l’acció del govern foren arti-

cles d’opinió, es pot argumentar que El 

Mundo en un inici va optar per una lí-

nia que tímidament beneficiava al 

partit regent. 

L'ABC sempre ha estat associat amb 

tendències conservadores i monàrqui-

ques. Des de la democràcia fins al 

2005, el diari va estar sota la direcció 

de Luis María Anson de qui s'ha assen-

yalat la seva proximitat ideològica 

amb el Partit Popular. 

El tractament de la informació des 

d’aquest mitjà va ser, des de l’inici, 
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molt directa en atribuir l’autoria dels 

atemptats a ETA.  En una entrevista 

feta al director del diari en aquells mo-

ments, José Antonio Zarzalejos, ens va 

comunicar que l’ABC va posar en fun-

cionament des del primer dia 11 (com 

quedava palès a l’edició especial) tota 

la seva plantilla, inclosa la secció d’opi-

nió “para elaborar el editorial, coordinar 

las firmas, reclamar aquellas personas 

especialistas en la materia” (J. A. Zarza-

lejos, comunicació personal, 17 de 

març de 2021). Fent un anàlisi del dels 

articles a l’ABC, però, resulta difícil de 

separar el que es opinió i interpretació 

del que es estrictament informació, ja 

que, com hem dit anteriorment, no no-

més a la secció d’opinió, sinó també a la 

de Nacional (que hauria de ser mera-

ment informativa dels fets) moltes ve-

gades es va publicar sota la suposició i 

gairebé certesa que ETA n’era respon-

sable; cosa que també caracteritzava 

l’actuació del govern d’Aznar (PP). En 

aquest sentit, sembla que a l’ABC si-

guin els opinadors qui dirigeixen la in-

formació: posant per davant la secció 

d’opinió (tot i que aquest era el format 

habitual del diari) en uns dies en què la 

bestialitat dels fets requeria d’una co-

municació ràpida i efectiva, podia in-

centivar al lector a forjar-se abans 

d’hora una opinió (la que el diari pro-

posava sobre l’autoria dels fets) sense 

haver-se amarat prèviament de totes 

les dades amb informació assertiva, 

neutra.  

Tot i que progressivament al llarg 

dels tres dies es van fer més mencions 

al diari sobre la hipòtesi islàmica, en 

cap cas podríem dir que es tracta d’un 

gir de la línia editorial en relació a l’au-

toria dels atemptats: el dia 14, les pro-

ves ja apunten indiscutiblement cap a 

Al Qaeda, però el diari, tot i que no 

nega les evidències, segueix centrant-

se en analitzar aspectes d’ETA. Potser 

per justificar la seva falta de prudència 

inicial en les afirmacions?  

També és evident, i ja per últim, que 

l’ABC no es va desviar de la seva línia 

editorial habitual: el Partit Popular al 

qual era favorable va rebre molt bona 

qualificació per part del diari en la 

seva gestió de la crisi. 
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Resum 

 

Es presenta una anàlisi comparativa per examinar les repercussions dels atacs de 

l’11-M a Madrid en les eleccions pel Congrés dels Diputats del març de 2004, i com 

van afectar els vots a favor del PP, del PSOE o de l’abstenció. Es vehicula 

l’avaluació dels efectes d’aquest enfrontament polític i social a través del 

tractament dels fets per part de dos mitjans afins a les dues forces majoristes (El 

Mundo i El Periódico). 
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Abstract 

 

This is a comparative analysis dedicated to examine the repercussions of the 11-

M attacks in Madrid in the elections for the Congress of Deputies in March 2004, 

and how they affected the votes in favor of the PP, the PSOE or the abstention. 

The evaluation of the effects of this political and social confrontation is carried 

out through the treatment of the facts by two media related to the two wholesale 

forces  (El Mundo and El Periódico). 

 

Key words: Comparative analysis, public opinion, 11-M attack, 14-M elections, 
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1. INTRODUCCIÓ  

Aquest treball és una anàlisi de dos 

mitjans de comunicació de diferents 

ideologies i la cobertura que van fer 

dels successos del deu al catorze de 

març del 2004. Pretenem veure si han 

mantingut una bona deontologia i si 

s’han mantingut imparcials, o si pel 

contrari han caigut en el sensaciona-

lisme i han sigut partidaris dels dos 

partits polítics més rellevants del mo-

ment, el PP i el PSOE. Hem escollit 

aquestes dates perquè va ser un mo-

ment històric i polític molt rellevant 

de la primera dècada dels dos mil, van 

haver-hi els atemptats a Madrid el dia 

onze de març, i el dia catorze es van do-

nar les eleccions del Govern d’Es-

panya. Quant als mitjans hem escollit 

El Mundo i El País, ja que són de co-

rrents diferents, el primer sembla do-

nar més suport als populars, mentre 

que el segon sembla donar més suport 

als socialistes. 

Com ja s’ha mencionat, el context 

dels dies que analitzem és molt com-

plex. El març de l’any 2004 va haver-

hi eleccions a Espanya que van portar 

a un canvi de govern i president. José 

María Aznar López (PP) havia anun-

ciat que no estaria més de vuit anys 

com a president del Govern. Les en-

questes abans de les eleccions, i dels 

atemptats, assenyalaven que el PP, 

amb Mariano Rajoy Brey, seria el 

guanyador de les eleccions. Tanma-

teix, el dia catorze va ser el PSOE qui 

va triomfar a les urnes, i el càrrec va 

ser ocupat per José Luís Rodríguez Za-

patero. 

Uns anys abans, l’11 de setembre del 

2001, van succeir els atemptats als Es-

tats Units, on la cèl·lula terrorista is-

làmica Al-Qaida va atacar el World 

Trade Center de Nova York i el 

Pentàgon. Aquest fet va portar els 

nord-americans a intervenir el 

Pròxim Orient. 

La postura d’Espanya va ser donar 

suport als EUA i Aznar va enviar tro-

pes espanyoles a Afganistan l’any 

2001, i més endavant en 2003 a l’Iraq. 

Aquests successos van ser el detonant 

a l’atemptat de Madrid. Els atacs es-

panyols van enutjar Al-Qaida i la 

cèl·lula va assegurar que es venjaria.  

Les postures dels dos principals par-

tits polítics a Espanya es diferenciaven 

en la política exterior. Mentre Aznar 

ja havia deixat clara la postura del seu 

partit a favor de la intervenció, el par-

tit socialista apostava per la retirada 

de les tropes. Zapatero va assegurar 

que estava escoltant la ciutadania 

quan demanaven que Espanya no par-

ticipés en la guerra, advocant per polí-

tiques més socials. 

Llavors, l’11 de març van esclatar di-

verses bombes als trens de rodalies de 

Madrid. Inicialment els atemptats es 

van atribuir a ETA. Aquest grup terro-

rista va cometre nombrosos atemptats 

reclamant la independència d’Euskadi 

que van deixar marca a la memòria 

d’Espanya. El grup va crear-se l’any 

1959 i va firmar la pau armada el 2011. 
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Així, el 2004, ETA encara estava molt 

present i no va ser estrany que se li 

atribuís l’atemptat. El mateix dia dels 

atemptats Ana Palacio, ministra d'As-

sumptes Exteriors pel govern del PP,  

va fer diverses declaracions incrimi-

nant ETA:  

“Es un momento de unirnos en esta 

lucha común de la inmensa mayoría 

de todos los españoles contra lo que sin 

lugar a dudas es el primer objetivo de 

nuestra democracia, que es terminar 

con ETA. Este atentado de hoy creo 

que hay que relacionarlo con la situa-

ción de ETA que está acorralada y que 

como los animales acorralados se 

vuelve más demencial si cabe que en 

otras circunstancias, y las distintas ac-

tuaciones de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estados, que venían te-

niendo un nivel de eficacia verdadera-

mente digno de satisfacción. Pues he-

mos visto cómo la furgoneta que inter-

ceptamos en Cuenca hace un par de 

semanas era una parte de este maca-

bro objetivo.”1 

Des del Ministeri d’Interior es va in-

formar que el responsable era ETA, 

provocant que la població se sentís en-

ganyada. Es van organitzar manifes-

tacions en contra del govern. Mentre 

la reputació del PP queia, el discurs de 

Zapatero va rebre més suport gràcies a 

                                                           
1 Cadena SER. (2004). Palacio defiende que el 

telegrama que acusó a ETA del 11-M respon-

día a la presión informativa. [online] Dis-

ponible: <https://ca-

demanar la fi de la guerra. Finalment 

el dia de les eleccions el PSOE va guan-

yar i es van retirar les tropes d’Iraq. 

Un succés que també marca l’excep-

cionalitat d’aquestes cobertures és 

quan la Cadena de Ràdio SER va infor-

mar que, segons fonts dels serveis se-

crets espanyols (CNI), ja feia temps que 

es treballava amb la hipòtesi que Al-

Qaida podia atemptar a Espanya. Se-

gons la mateixa cadena, era la primera 

vegada que el govern espanyol es diri-

geix als periodistes directament per 

telèfon per dir que un atemptat és 

obra d'ETA. 

 

2. OBJECTIUS 

Atesa la importància socioeconòmica i 

política d’aquests esdeveniments en la 

història recent d’Espanya i en les elec-

cions pel Congrés dels Diputats cele-

brades el 14 de març de 2004, l’objectiu 

principal d’aquesta anàlisi compara-

tiva és examinar les repercussions dels 

atacs de l’11-M a Madrid en les elec-

cions, i com van afectar els vots a favor 

del PP, del PSOE o de l’abstenció. Te-

nim en compte, per tant, les tres op-

cions polítiques amb més suport a les 

eleccions (un 84%): PP i PSOE van re-

bre el 81% dels vots, mentre que el 

24,83% dels votants es van abstenir2. 

denaser.com/ser/2004/07/28/es-

pana/1090972221_850215.html> [Accessed 

1 March 2021]. 
2 Wayback.(2004) Elecciones Congreso de los 

Diputados Marzo 2004. [Chart] Wayback 
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D’acord amb els esdeveniments, sem-

bla que els dos partits polítics oposats 

van començar a defensar l’autoria de 

dues organitzacions militants dife-

rents com a responsables dels atemp-

tats: ETA i Al-Qaida. D’aquesta ma-

nera, el govern del Partit Popular (PP) 

va defensar la primera posició, mentre 

que el Partit Socialista Obrer Espanyol 

(PSOE), el major partit de l’oposició, va 

aprovar la segona3. 

És per aquest motiu que aportem 

un vehiculament estretament lligat a 

la premsa: analitzem aquest enfronta-

ment polític i social a través de dos 

mitjans afins a les dues forces majoris-

tes del moment amb el tractament dels 

fets. Per una banda s’avalua la infor-

mació emesa per El Mundo, el qual po-

sicionem més afí al PP i, per tant, ens 

qüestionem si veritablement va de-

fensar la mateixa postura que el partit 

amb els seus titulars. Per altra banda, 

des de la perspectiva del PSOE, anali-

tzem les publicacions de El País, que 

vinculem aquí amb el partit socialista 

i del qual avaluarem, de la mateixa 

manera, si la seva postura coincideix 

amb la del partit. Aquest estudi par-

teix, d’aquesta manera, d’una hipòtesi 

                                                           

Machine. Disponible: Resultados Congreso 

Diputados 2004 
3 Olmeda, J. A. (2005). Fear or falsehood? 

Framing the 3/11 terrorist attacks in Ma-

drid and electoral accountability. Real Insti-

tuto Elcano des Estudios Internacionales y 

Estratégicos. 
4 Colino, C., (2021). Método Comparativo. [on-

line] Webs.ucm.es. Disponible: 

principal: els diaris El Mundo i El País 

van mantenir i reforçar la seva posició 

ideològica durant la campanya per les 

eleccions generals del març de 2004, 

posicionant-se amb el partit afí a 

l’hora de tractar la informació. A més, 

es vol avaluar quin paper va jugar en 

l’opinió pública aquest posicionament 

i quin efecte va tenir en els vots del 14-

M. 

 

3. METODOLOGIA 

El mètode que emprarem és l’anàlisi 

comparativa, definit al Diccionari Crí-

tic de Ciències Socials de la Universitat 

Complutense de Madrid com un con-

junt de tècniques que van encamina-

des a la generació o refutació d'hipòte-

sis o teories –amb la funció de verifica-

ció d’aquelles ja existents–4. Sovint es 

realitza mitjançant l'estudi de sem-

blances i diferències entre dos o més 

casos, com és el cas dels dos mitjans es-

collits, per arribar a una conclusió a 

partir de la pròpia interpretació. Ho 

portarem a terme, per tant, a través de 

la comparació del tractament dels fets 

dels dos mitjans ja mencionats i par-

tint principalment de les teories del 

gatekeeping i newsmaking5. Per una 

<https://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccio-

nario/M/metodocomparativo_a.htm> 

[Comsultat el 7 de març de 2021]. 
5 Mompart, J. L. G., & Sampio, D. P. (2013). Mé-

todos y técnicas de análisis y registro para 

investigar la calidad periodística. In Investi-

gar la Comunicación hoy. Revisión de políti-

cas científicas y aportaciones metodológicas: 

https://web.archive.org/web/20080317002702/http:/www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/comunes/detalleResultado.jsp?tipoAmbito=1&tipoEleccion=0&cdEleccion=2&anio=2004&mes=3&numVuelta=1&nombreEleccion=Congreso+de+los+Diputados&horaCierre=20:00&horaAvance1=14:00&horaAvance2=18:00&cdCCAA=99&cdProvincia=0&descripcion=total
https://web.archive.org/web/20080317002702/http:/www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/comunes/detalleResultado.jsp?tipoAmbito=1&tipoEleccion=0&cdEleccion=2&anio=2004&mes=3&numVuelta=1&nombreEleccion=Congreso+de+los+Diputados&horaCierre=20:00&horaAvance1=14:00&horaAvance2=18:00&cdCCAA=99&cdProvincia=0&descripcion=total


290  |  Anàlisi comparativa sobre el tractament de l’11M a El País i El Mundo 

banda ens basem en la dinàmica del  

gatekeeping a partir de la figura del ga-

tekeeper, el professional del perio-

disme encarregat de vetllar pel bon 

periodisme. Com molt bé defineix 

Mompart (2013): “Atès que el dret a re-

bre una informació veraç és un dret 

fonamental dels ciutadans en les so-

cietats obertes i la responsabilitat de-

legada recau en el periodista i, per des-

comptat, també en els patrons dels 

mitjans informatius”. El concepte del 

newsmaking es refereix, per altra 

banda, a la producció informativa que 

“ha de respondre a uns criteris de noti-

ciabilitat basats en uns valors raona-

bles d'interès públic, la fiabilitat entre 

el fet i el seu relat s'ha d'ajustar a uns 

principis bàsics de veracitat, compro-

vació, contrast i honestedat” (Mom-

part, J. L. G., & Sampio, D. P. (2013). 

Així, partim d’aquestes definicions 

com a bases deontològiques per ava-

luar si les notícies publicades per am-

bdós mitjans de comunicació entre els 

dies 10 i 15 de març de 2004 responen 

a la hipotètica objectivitat i reflectei-

xen els fets de manera transparent, i si 

aquest tractament va arribar a afectar 

a l’opinió pública a l’hora de votar. 

 

                                                           

Simposio Internacional sobre Política Cientí-

fica en Comunicación (pp. 771-787). Facultad 

4. RESULTATS 

Dia 10 de Març: anàlisi de la cober-

tura el dia abans de l’atemptat  

El dia 10 de març del 2004 és conegut 

per ser el dia abans dels atemptats a 

Madrid, en les portades dels dos diaris 

que s’analitzen se centraven en les ac-

cions que els candidats prometien fer 

si arribaven aconseguir el poder. 

Entre les dues portades, es pot obser-

var una manera distinta d’afrontar els 

dies previs a unes eleccions. El Mundo, 

rotatiu sempre més permissiu amb la 

dreta que l’esquerra, només publica en 

el titular de la notícia principal de la 

intenció que té el candidat del PP: “Ra-

joy subirá hasta un 39% la pensión a 

quien no se jubile hasta los 70 años”. 

D’altra banda, al que faria el seu ri-

val, Zapatero només ho escriu en el 

subtítol sense donar cap proposta visi-

ble del candidat, sinó el que s’escriu és 

una ajuda que vol per un tipus de vo-

tant com deixant entreveure que el 

candidat demana limosna per les elec-

cions: ”Zapatero pide el voto ante mili-

tantes de UGT porque el PSOE sigue 

llevando la 'O' de obrero”.  

de Ciencias Sociales, Juridicas y de la Comu-

nicación. 
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El País en canvi, un diari més d’es-

querres relacionat amb el PSOE dona 

un títol amb els dos candidats on s’ob-

serva les seves intencions per obtenir 

els vots de les persones indecises. No és 

fins en el subtítol on s’escriu una 

queixa al Partit Popular denunciada 

pel PSOE: “El PSOE denuncia el papel 

del candidato del PP en apoyo a la gue-

rra de Irak”. 

 

 
 

Un estudi de la Universidad de Se-

villa6 que compara aquests dos ma-

teixos diaris en aquesta època, aclareix 

que existeixen dues maneres de parlar 

                                                           
6 Diego José López Fernández.(2013) El Mundo 

y El País, Elecciones Generales 2004 y aten-

tado del 11M : aproximación al estudio sobre 

la posición mediática de El Mundo y El País en 

su tratamiento informativo de la campaña 

sobre diferents temes, que en aquest 

cas incumbia els partits polítics. Una és 

excedint les notícies del partit que 

comparteix ideologia amb el diari i l’al-

tra  manera és per escriure aspectes 

negatius sobre aquest amb la intenció 

de desprestigiar. 

En el 10 de març, l’estudi7 reflecteix 

que de les cinc primeres notícies de po-

lítica del diari, El Mundo va parlar en 

dues del PSOE i altres dues del PP, 

quan El País va parlar tres sobre els es-

querrans i una sobre els de dretes. Fa 

falta destacar que el PP era el partit 

que governava en aquell temps, per la 

qual cosa els seus actes i accions que 

van produir solien ser més parlats i se-

guits sigui per un motiu positiu o nega-

tiu. 

Dia 11 de Març: anàlisi de la cober-

tura el dia dels atemptats 

L’11 de març va ser un dia especial 

per tot el país, Madrid va ser bombar-

dejada per l’atac terrorista més gran a 

la història d’Espanya i el segon més 

violent d’Europa protagonitzat pel 

grup islàmic Al-Qaida. L’incident va 

ser a primera hora del matí, al voltant 

de les 7:40 quan deu motxilles amb 

més de 100 quilograms de dinamita 

van explotar en quatre diferents me-

tros de la capital espanyola, més tard 

la policia va explotar controladament 

electoral de 2004 y la crisis del 11M. Disponi-

ble: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/

25474/tmaster62.pdf?sequence=1&isA-

llowed=y  
7Diego José López Fernández.(2013) 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/25474/tmaster62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/25474/tmaster62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/25474/tmaster62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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tres dispositius més que no havien de-

tonat. 

L’incident va tenir un seguiment 

especial durant tot el dia per tots els 

països, per això, als mitjans de comuni-

cació van fer una edició extra del diari 

de paper al migdia per informar de 

l’atemptat i explicar el què es coneixia 

fins a aquella hora. 

Aquell dia, en la versió anterior a 

l’incident, tots dos diaris van obrir 

amb unes declaracions del líder que 

volia prendre la Moncloa al PP, José 

Luis Rodríguez Zapatero. El Mundo ti-

tulava l’aposta del candidat on es veia 

el futur del país: “Gane o pierda yo soy 

el futuro”. En una altra notícia a la 

dreta de la portada hi havia unes de-

claracions del candidat Rajoy on expli-

cava què volia: “Hacer un poco más y 

mejor que Aznar”, deixant clara la 

seva intenció de continuar el mandat 

del seu company. 

El País anunciava una entrevista 

amb Zapatero on el titular de la por-

tada va ser: “El cambio es más diálogo 

y transparència. No mas mentiras”. La 

portada del diari amb aquest titular i el 

“No más mentiras” es poden interpre-

tar com que Espanya va ser engan-

yada en els anys del PP, ja que no ha-

vien estat honestos. Per la part que 

toca el PP, el diari només li va dedicar 

tres línies a la portada on destaca la 

frase que va pronunciar Rajoy “nada 

muy distinto” en ser preguntat per la 

forma sobre com presidir i el país res-

pecte al govern d’Aznar. 

Amb el transcurs del matí i l’arri-

bada tant de notícies com de declara-

cions dels dirigents del país a les redac-

cions dels diaris, la premsa nacional a 

la una del migdia va treure una edició 

especial escrita. 

 De tots els diaris espanyols només 

dos van nomenar a ETA en la portada 

com a responsables de l'atac (ABC i El 

País). Aquesta acusació va ser propor-

cionada, ja que a aquella hora, polítics 

importants com per exemple el lehen-

dakari basc Ibarretxe o l’alcalde de 

Madrid Garzón havien acusat i con-

demnat ETA. L’autoria de l’atac, 

malgrat a ser condemnat per alguns, 

no havia sigut atorgat a cap banda, per 

això el líder del braç polític de ETA, 

Arnaldo Otegi contra les acusacions a 

ETA va decidir parlar amb la prensa 

per condemnar l’atac i negar l’autoria 

de l’atac per part de la banda basca. 

"Acciones indiscriminadas contra la 

población civil y contra los trabajado-

res que acuden a sus centros de trabajo 

son absoluta y contundentemente re-

chazadas por la izquierda abertzale" 

aquestes va ser una de les declaracions 

d’Otegi que va recollir El País. 

Respecte als dos diaris que s’anali-

tzen al treball, El Mundo, titulava: 

“Más de 130 muertos en el mayor ma-

sacre terrorista de nuestra Historia” 

mentre que El País: “Matanza de ETA 

en Madrid” i apuntava que les vícti-

mes mortals superaven les 170. 
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La tensió pels incidents va provocar 

que les informacions no fossin ho-

mogènies per tots els mitjans de comu-

nicació fent que els nombres de vícti-

mes mortals no segueixin els mateixos 

pels diaris i que l’autoria de l’atac no 

estigués clarificada. 

                                                           
8Miguel Catalán.(2005) Prensa, verdad y terro-

rismo : la lección política del 14-M.  Open edi-

tion journals Disponible:https://jour-

nals.openedition.org/argonauta/1191  

El Mundo, en la seva web on-line, va 

protagonitzar tres edicions, una a mig-

dia com la de paper, la segona a mitja 

tarda cap a les 18 hores i una última ac-

tualització a les 23 hores d’aquell fatí-

dic 11 de març. 

La primera edició era pràcticament 

idèntica a l’edició especial de paper on 

apuntava que hi havia hagut unes 130 

víctimes mortals i que el ministre por-

taveu del Govern, Eduardo Zaplana 

havia atribuït l’atac al grup terrorista 

basc ETA. 

L’edició de les 18 hores ja titulava la 

seva portada amb el grup que van 

creure com a autors de les explosions 

“Masacre etarra en Madrid”, en gran 

part a la trucada que el president Az-

nar va fer per assegurar que ETA era 

l’autor, malgrat les recomanacions del 

mateix Otegi o el cap de la Interpol8 

que els homes de Bin Laden estaven 

darrere de tot això. Les víctimes super-

aven les 180 i els ferits arribaven quasi 

a les 900 persones, en un espai per les 

reaccions de les persones més impor-

tants el president del territori nacional 

José María Aznar, va comentar que: 

“Los han matado por ser españoles”, 

fent referència que ETA en ser un 

grup independentista basc havia ac-

tuat amb odi cap a les persones espan-

yoles. 

https://journals.openedition.org/argonauta/1191
https://journals.openedition.org/argonauta/1191
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A les 23 hores, es va actualitzar 

l'edició on-line de El Mundo per veure 

la progressió de la informació que 

comportava els atacs. Les víctimes pu-

javen a les 192 i  van ser 1427 ferits i en 

la portada se sospitava que l’atac podia 

ser d’un grup Islàmic malgrat la tru-

cada d’Aznar. 

Això es deu al fet que els dispositius 

utilitzats per fer les explosions van ser 

relacionats amb una furgoneta blanca 

que tenia la matrícula en àrab. Una al-

tra pista que podia assenyalar l’estat 

islàmic a darrere de tot, va ser el fet 

que Al-Qaida en una carta a un diari 

àrab de Londres, el Al Quds Al Arabi, 

reivindicava l’atac dels trens de Ma-

drid on es deia: “Es un ajuste de viejas 

cuentas con España”9. Aquesta reivin-

dicació islàmica es va relacionar amb 

el suport d’Espanya als Estats Units en 

la Guerra d’Iraq, ja que la carta aca-

bava amb un “Si cesáis la guerra, noso-

tros cesaremos la nuestra”10. 

El País a part de l'edició especial al 

migdia en paper, no va fer edicions on-

line com si ho va fer El Mundo, i per 

això no es pot saber les informacions 

que es publicaven en aquelles hores 

on els esdeveniments succeïen. 

 

Dia 12 de Març: evolució de la cober-

tura i diferents teories, dia després 

dels atemptats 

Ambdós diaris van obrir amb grans 

portades amb titulars a cinc columnes 

                                                           
9Miguel Catalán.(2005)  
10Miguel Catalán.(2005) 

sobre els atemptats. El País va obrir 

amb el titular “Infierno terrorista en 

Madrid: 192 muertos y  1.400 heridos” 

ocupant tota la pàgina acompanyat 

del subtítol “Interior investiga la pista 

de Al Qaeda sin descartar a ETA”. En 

aquests títols s’han centrat en l’acte en 

si, explicant que hi ha hagut un atac i 

les dades que han resultat d’aquests, 

morts i víctimes. Ha decidit donar im-

portància a la teoria on Al-Qaida ha 

estat la responsable. Més endavant, en 

un dels destacats podem llegir que 

s’està seguint la pista de la troballa de 

detonadors i versos de l’Alcorà a Al-

calà, reforçant la idea que Al-Qaida ha 

estat el grup darrere de l’atac. 

A sota tenim una imatge dels suc-

cessos on es veu el tren de fons des-

trossat i un gran nombre de ferits al 

voltant de les vies del tren. La imatge 

va acompanyada d’una descripció que 

diu “decenas de heridos permanecen 

junto a las vías instantes después de 

abandonar el tren que sufrió el aten-

tado en las proximidades de Atocha”, i 

l'autor d’aquesta és Pablo Torres Gue-

rrero. 

Seguidament trobem els destacats. 

El primer de tots resumeix els succes-

sos “Diez explosiones en cuatro trenes 

de cercanías siembran el terror”. El se-

güent explica la pista policial que es-

tan seguint les investigacions “La poli-

cía encuentra detonadores y una cinta 
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con versos del Corán en Alcalá”. El ter-

cer text menciona el missatge del 

màxim representant de l’Estat “El Rey 

expresa su “repulsa e indignación””. El 

quart mostra les postures dels dos can-

didats a la presidència “Rajoy y Zapa-

tero piden la unidad de los demócra-

tas”. I el darrer explica què han fet els 

partits “Los partidos suspenden la 

campaña electoral y se suman a las 

manifestaciones convocadas hoy en 

toda España”. 

Compta amb un text on destaca la 

importància de les dimensions de 

l’atemptat amb la frase “el mayor ata-

que terrorista en la historia de España 

y uno de más sangrientos en la histo-

ria de Europa”. Finalment, acaba men-

cionant la postura del Ministeri d’Inte-

rior que és la línia d’ETA sense deixar 

de defensar la tesi d’Al-Qaida. 

Per tancar la portada veiem un 

avenç de l’Editorial, un fet poc comú 

que denota la intenció del diari de po-

sicionar-se. Es veu de nou la rellevàn-

cia dels atemptats: “La fecha de ayer 

quedará marcada en negro en la me-

moria de españoles y europeos”. A més 

a més, menciona que és el succés més 

tràgic d’aquestes dimensions des de la 

Guerra Civil Espanyola. Es mantenen 

en la línia on la responsabilitat és d’Al-

Qaida, però en aquest cas hi aprofun-

deixen més i fan caure part de la res-

ponsabilitat en el govern d’Aznar: 

“que tenga relación con el papel jugado 

por el Gobierno de Aznar en la guerra 

de Irak”. Així, el diari no es posiciona 

directament a favor de cap partit, però 

sí en contra del partit governant, el PP. 

Com és comú, l’Editorial no està fir-

mada, però, més rarament, les notícies 

de la portada tampoc.  

 

 
 

Per un altre costat trobem la cober-

tura de El Mundo, que obre amb “El día 

de la infamia”, optant per un títol més 

literari. El que ens informa sobre els 

fets és el subtítol, “Casi 200 muertos y 

más de 1.400 heridos en el cuádruple 

atentado contra los viajeros de trenes 

de cercanía”, igual que El País, ens 

dona els números principals, i hi afe-

geix una breu descripció dels succes-

sos. Té un segon subtítol que diu “El 

Gobierno halla una furgoneta con de-

tonantes y versículos del Corán tras 

acusar “sin ninguna duda” a ETA”, on 
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aprofundeix en els possibles autors del 

crim. 

En el text sostenen l’acusació a ETA 

i ho justifica amb la informació del mi-

nistre d’Interior, Ángel Acebes, que tot 

i explicar que s’han obert diferents 

vies d’investigació sosté que ha estat el 

grup basc. Una de les vies que s’es-

menta és la troballa de detonants i ci-

tes de l’Alcorà a una furgoneta a Al-

calá, però al contrari que a El País ho 

tracten més en segon pla. El Mundo 

presentar ETA com a principal respon-

sable, donant suport al Govern d’Es-

panya, és a dir al PP. 

Aquest text, al contrari que a El 

País, està firmat per Fernando Lázaro. 

Quant a fotografies, la de El Mundo és 

una mica més petita, a quatre colum-

nes. Els dos mitjans han caigut en el 

sensacionalisme i sembla que no han 

tingut en compte principis ètics rela-

cionats amb l’aparició de víctimes i 

cadàvers als noticiaris. El Mundo uti-

litza imatges dures on es poden obser-

var cadàvers, sobretot se’n remarca 

un, que a més a més és seria fàcil 

d’identificar i no l’han pixelat. Al vol-

tant d’aquest cos es poden veure mem-

bres mutilats. La imatge està acom-

panyada de la frase “Tres bomberos 

intentaron liberar a dos pasajeros 

muertos del cercanías que sufrió ayer 

un atentado cuando entraba en la es-

tación de Atocha”, remarcant els esfo-

rços dels bombers, i l’autoría s’atorga a 

Pierre Philip. 

A la portada trobem altres elements 

a part de la notícia principal. Com un 

poema titulat “Horror” escrit per Víc-

tor Manuel, o un text escrit per la co-

rresponsal de Londres, Ana Romero, 

que porta el títol de “Un email reivin-

dica para Al Qaeda la operación Tre-

nes de la Muerte”, mantenint una 

certa literarietat. En el subtítol s’ex-

posa que “Los Gobiernos de Reino 

Unido y de EE.UU. no conceden credi-

bilidad al supuesto comunicado”, per 

tant s’està refutant la culpabilitat d’Al-

Qaida. Per concloure, al diari on-line 

trobem un apartat amb testimonis de 

les persones que van estar presents a 

l’atemptat. 
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Dia 13 de Març: evolució de la cober-

tura i diferents teories, dia abans de 

les eleccions 

El 13 de març és el segon dia de notícies 

sobre els atemptats, se segueixen ex-

plorant les diferents possibles vies so-

bre qui ha estat el responsable dels 

atemptats, el PP manté les acusacions 

a ETA mentre que el PSOE sosté una 

altra postura. L’endemà hi havia les 

votacions del 14 de març i per això era 

important parlar del tema, però al ma-

teix temps es trobaven en les jornades 

de reflexió i per tant havien de mante-

nir les distàncies i informar amb rigo-

rositat. 

El títol amb el qual obre El País és 

“España se echa a la calle”, destacant 

així la unitat del país contra el terro-

risme i a l’avanttítol es veu reforçada 

aquesta idea: “Millones de ciudadanos 

contra el terrorismo”, donant més 

magnitud a les manifestacions. Quant 

a la imatge, obra del fotoperiodista 

Gorka Lejarcegi, està feta des de l’aire i 

es veu una gran concentració de per-

sones, taxis, furgonetes i altres vehi-

cles al voltant de l’estació d’Atocha. 

Acompanyant la fotografia tenim 

dues frases més extenses del normal 

que diuen en negreta “ATOCHA, 

ZONA CERO”, i després rodona “La 

plaza de Atocha se convirtió ayer en la 

zona cero de Madrid, donde cientos de 

miles de ciudadanos expresaban su re-

chazo a la violencia terrorista que ha 

dejado 199 muertos y más de 1.400 he-

ridos, en una gran manifestación”. Se-

gons l’estudi El Mundo y El País, Elec-

ciones Generales 2004 y atentado del 

11M  l’expressió zona cero fa referència 

als atemptats de l’11S a les torres bes-

sones dels EUA (López, 2013). Així, el 

mitjà estaria associant els dos succes-

sos i per tant, acusant el terrorisme is-

làmic.  

El cos pren com a punt principal les 

manifestacions. Destaquen un dels 

càntics que va haver-hi on la ciutada-

nia exigeix saber qui ha estat el res-

ponsable, “¿Quien ha sido?”. Llavors 

comença a esmentar figures relle-

vants de la política espanyola, co-

mençant per l’aparició del príncep i les 

infantes a una de les manifestacions. 

Explica que a Barcelona es va cridar 

assassins a Rodrigo Rato i Josep Piqué, 

associant la gestió del govern del PP i 

la participació en la guerra d’Iraq di-

rectament amb els atemptats. Llavors 

torna a la manifestació de Madrid i re-

força un altre cop la idea d’unitat, i 
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torna a parlar de la família reial, 

aquest cop acompanyada per, el lla-

vors, president Aznar, i dos antics pre-

sidents d’Espanya, Leopoldo Calvo So-

telo i Felipe González, juntament amb 

polítics europeus molt rellevants. Per 

acabar explica les manifestacions de 

Barcelona i Euskadi, les quals tenen 

com a denominador comú la crítica 

contra el govern. 

A sota de la notícia principal tro-

bem dos textos: un avenç d’un article 

titulat “Vidas rotas” on vol fer home-

natge a les víctimes com assenyala al 

seu subtítol “Homenaje a las víctimas 

del 11M”, a través d’explicar les seves 

històries. Al segon text veiem la notí-

cia “Aznar y Acebes insisten en apun-

tar a ETA y la banda lo desmiente”, do-

nant igual importància a les paraules 

del govern i al grup terrorista. Sembla 

que posen en dubte les paraules del go-

vern informant sobre el comunicat 

d’un presumpte portaveu etarra al 

diari Gara on desmentia la seva auto-

ria, cosa que el ministre assegura no 

creure’s. El diari manté la línia del dia 

anterior sobre la pista policial d’una 

furgoneta amb cites de l’Alcorà i ex-

plosius. I finalment, posen el testimoni 

de IU i del PSOE on demanen trans-

parència al govern. Cap de les notícies 

de la portada estan firmades. 

En conclusió, El País reforça la pos-

tura del dia anterior on posava en du-

bte el govern espanyol i criticava el PP, 

i segueix explorant les dues vies d’acu-

sació, però sembla donar més credibi-

litat al terrorisme islàmic que a ETA. 

Aquest cop, sembla que s’ha posicionat 

a favor dels socialistes quan ha posat 

la frase “IU y PSOE reclamaron trans-

parencia al Gobierno al informar so-

bre los descubrimientos en relación 

con el atentado”.  

El Mundo dona les notícies de forma 

força diferent. Obre amb el titular 

“Acebes convencido de que las nuevas 

pistas probarán la autoría de ETA”, 

així dona suport a les publicacions del 

dia anterior seguint la línia del govern. 

Els subtítols ens donen més informa-

ció dels successos: “La policía investiga 

contrarreloj el teléfono y la tarjeta de 

prepago encontrados en la bolsa de de-

portes que no explotó”, “El ministro 
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subraya el paralelismo entre lo ocu-

rrido y el modus operandi etarra” i “La 

banda terrorista niega su participa-

ción”. Així centra l’atenció en la pos-

tura del govern i acusen ETA tot i la 

seva negació. No esmenta en cap mo-

ment ni l’Al-Qaida ni el terrorisme is-

làmic, però si menciona que s’estan es-

tudiant altres pistes.    

Al costat del text trobem una 

imatge presa pel fotògraf Bernabé 

Cordón. Aquesta, igual que la de El 

País, és una fotografia aèria de la ma-

nifestació d’Atocha, tot i que la imatge 

de El Mundo està presa des de més a 

prop i a la nit en comptes de la tarda. 

Gràcies a estar presa des de més a prop 

es poden apreciar els paraigües dels 

manifestants i juntament amb el peu 

que diu “Imagen de la manifestación 

celebrada ayer en Madrid bajo una in-

tensa lluvia, a su paso por la estación 

de Atocha”, intenta donar mèrit als 

ciutadans que hi participaven. També 

va acompanyada del títol  “Millones de 

españoles se movilizan contra el terro-

rismo”, reivindicant unitat. 

La idea de que ETA és la responsa-

ble apareix en el cos, i aquesta vegada 

es veu reforçada amb arguments com 

que el modus operandi de l’11M és 

molt similar a altres que ha fet el grup 

independentista. Però no ho expres-

sen com a un fet tancat, sinó que 

també expliquen que s’estan estudiant 

altres vies, tot i que no s’especifiquen 

massa, ni tan sols es parla d’Al-Qaida. 

Aquest fet és força sorprenent si el 

comparem amb El País, ambdós diaris 

han fet notícies similars tractant el 

mateix tema, però una ha incriminat i 

mencionat ETA cinc vegades i cap ve-

gada l’islamisme, mentre que l’altre ha 

explorat totes les possibilitats i sembla 

que en certa manera accepti més la tesi 

de responsabilitzar Al-Qaida. A El 

Mundo els arguments se segueixen re-

forçant amb les paraules del ministre 

d’interior i del president Aznar.  

A sota d’aquesta notícia trobem tres 

textos més. La primera és una notícia 

al candidat a la presidència per part 

del PP Mariano Rajoy. Que porta com 

a títol una cita del mateix Rajoy refo-

rça encara més la postura del diari i del 

govern: “Tengo la convicción moral 

que fue ETA”. En els textos de El 

Mundo citen un nombre de polítics in-

ferior al de El País, i a més a més se cen-

tra sobretot en el partit governant, no 

tant en l’oposició. A l’entrevista el can-

didat a més a més mostra preocupació 

per com podrien afectar aquests suc-

cessos a les urnes, i demana que no 

afecti les eleccions. 

Les altres notícies destacades a la 

portada tenen un aire més sensaciona-

lista: “Aulas huérfanas en un colegio 

público de Sta. Eugenia. Doce niños de 

un mismo colegio pierden a sus padres 

o están en la UCI” i “Patricia tenía solo 

7 meses; su madre polaca está en la UCi 

y su padre desaparecido”. Busquen cri-

dar l’atenció i despertar empatia en els 

lectors perquè llegeixin el seu diari. Al 



300  |  Anàlisi comparativa sobre el tractament de l’11M a El País i El Mundo 

text que acompanya la imatge es des-

taca la participació de la família reial 

juntament amb altres polítics al cap-

davant de la manifestació. 

Podem veure com El Mundo segueix 

la mateixa pauta que El País: seguir re-

forçant les idees del dia anterior. Se-

gueix apostant per la versió del govern 

i és a la qual li dona més importància. 

No esmenta ni Al-Qaida ni el PSOE en 

gairebé cap moment i se centra a do-

nar un missatge d’unitat, i caure una 

mica en el sensacionalisme. 

 

 
 

                                                           
11Ignacio Moya, Manuel Chica, José L. Sáez-

Lozano, Óscar Cordón, (2017). An agent-

based model for understanding the influence 

of the 11-M terrorist attacks on the 2004 

Spanish elections, Knowledge-Based Sys-

tems, Volumen 123, pp. 200-216, ISSN 0950-

 
 

Dia 14 de Març: anàlisi de la cober-

tura el dia de les eleccions 

Després dels atacs, el govern, els legis-

ladors i els mitjans de comunicació 

van transmetre una gran quantitat 

d'informació. Els grans candidats de 

l'11-M es van veure obligats a posicio-

nar-se en relació amb aquest esdeve-

niment per la quantitat massiva de 

publicacions. En conseqüència, i com 

molt bé afirmen Ignacio Moya, Ma-

nuel Chica, José L.Sáez-Lozano i Óscar 

Cordón (2017)11, els votants van tenir 

en compte aquesta postura política so-

bre els atacs a l’hora de votar.12 

7051, 

https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.02.01

5.  
12 Font: Viquipèdia, Eleccions generals espan-

yoles de 2004 

https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.02.015
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.02.015
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_2004
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_generals_espanyoles_de_2004
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Els resultats de les eleccions, cele-

brades tres dies després dels atemp-

tats, van donar la victòria al PSOE lide-

rat per José Luís Rodríguez Zapatero 

(42,59 %), amb un avantatge d’un 4,9 % 

respecte a la segona força política més 

votada: el PP de Mariano Rajoy (37,71 

%). La participació en aquesta convo-

catòria va elevar-se al 75,66 %13, i di-

versos estudis atorguen aquest fet a la 

voluntat de  població de posicionar-se 

respecte al tractament que el govern 

havia fet dels atemptats14. Alguns ana-

listes creuen que si no s’haguessin pro-

duït els atacs de l’11 de març, el PP hau-

ria guanyat les eleccions amb la majo-

ria prevista per les enquestes una set-

mana abans de les eleccions15. El gruix 

de la població espanyola fins llavors 

havia elogiat els esforços contra ETA 

del govern del PP. Com a resultat, l'ofi-

cina del president Aznar va culpar a 

ETA dels atacs de l'11-M com a part 

d'una estratègia electoral16. A més a 

més, és sabut que el govern va pressio-

nar perquè l'ONU aprovés la resolució 

                                                           
13 Wayback.(2004) Elecciones Congreso de los 

Diputados Marzo 2004. [Chart] Wayback 

Machine. Disponible: Resultados Congreso 

Diputados 2004 
14 Chari, R.S., (2004). The 2004 Spanish elec-

tion: Terrorism as a catalyst for change? 

(2004) West European Politics, 27 (5), pp. 

954-963. Recuperat de: https://www.sco-

pus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

11244272937&doi=10.1080%2f0140238042

000283247&partnerID=40&md5=aac-

dfaae1e0444c99ac4451ce6d46172. DOI: 

10.1080/0140238042000283247 

1530, mencionant ETA com a autora 

de l'atemptat17.  

 

El govern espanyol, per altra banda, 

va anar en contra del gruix de l'opinió 

pública i dels partits polítics en la seva 

decisió de participar en la invasió de 

l'Iraq18. 

Milers de persones es van reunir 

davant la seu del PP la nit abans 

d’obrir els col·legis electorals per ex-

pressar la seva frustració per la polí-

tica d’informació del Ministeri de l’In-

15 Chari, R.S., (2004) 
16 Lago, I., & Montero, J. R. (2006). The 2004 

election in Spain: Terrorism, accountability, 

and voting. Taiwan Journal of Democracy, 

2(1), 13-36. Disponible: The 2004 Election in 

Spain: Terrorism, Accountability, and Vot-

ing 
17 Resolución 1530 (2004) - Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 4923ª sesión, ce-

lebrada el 11 de marzo de 2004: Resolution 

1530 (2004) / 
18 Ignacio Moya, Manuel Chica, José L. Sáez-

Lozano, Óscar Cordón, (2017) 

https://web.archive.org/web/20080317002702/http:/www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/comunes/detalleResultado.jsp?tipoAmbito=1&tipoEleccion=0&cdEleccion=2&anio=2004&mes=3&numVuelta=1&nombreEleccion=Congreso+de+los+Diputados&horaCierre=20:00&horaAvance1=14:00&horaAvance2=18:00&cdCCAA=99&cdProvincia=0&descripcion=total
https://web.archive.org/web/20080317002702/http:/www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/comunes/detalleResultado.jsp?tipoAmbito=1&tipoEleccion=0&cdEleccion=2&anio=2004&mes=3&numVuelta=1&nombreEleccion=Congreso+de+los+Diputados&horaCierre=20:00&horaAvance1=14:00&horaAvance2=18:00&cdCCAA=99&cdProvincia=0&descripcion=total
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244272937&doi=10.1080%2f0140238042000283247&partnerID=40&md5=aacdfaae1e0444c99ac4451ce6d46172
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244272937&doi=10.1080%2f0140238042000283247&partnerID=40&md5=aacdfaae1e0444c99ac4451ce6d46172
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244272937&doi=10.1080%2f0140238042000283247&partnerID=40&md5=aacdfaae1e0444c99ac4451ce6d46172
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244272937&doi=10.1080%2f0140238042000283247&partnerID=40&md5=aacdfaae1e0444c99ac4451ce6d46172
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-11244272937&doi=10.1080%2f0140238042000283247&partnerID=40&md5=aacdfaae1e0444c99ac4451ce6d46172
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj0201/02.pdf
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj0201/02.pdf
http://www.tfd.org.tw/export/sites/tfd/files/publication/journal/dj0201/02.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/517061?ln=en
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terior sobre l’autoria dels atacs; el mi-

nisteri havia nomenat ETA com a 

principal sospitós, tot i que hi havia 

una línia d’investigació oberta que 

apuntava a Al-Qaida, postura defen-

sada pel PSOE i diversos mitjans inter-

nacionals. Finalment, les enquestes 

electorals es van estavellar i les elec-

cions del 14-M van provocar un canvi 

de govern brusc. L'avaluació de la ges-

tió del govern contra el terrorisme 

d'ETA i la participació activa d'Es-

panya en la invasió de l'Iraq el març 

del 2003 va afectar l'opinió pública so-

bre les posicions del PP i el PSOE19. 

En aquest apartat es vol avaluar el 

tractament dels resultats electorals 

per part dels dos mitjans estudiats. La 

portada de El Mundo el dia 14 de març 

de 2004, en la seva edició de nit, por-

tava el titular següent: “Los españoles 

castigan al PP y dan el poder al PSOE” 

(edició on-line).   

 

 
Naturalment, el tema principal apa-

regut és la victòria del PSOE, tot i que 

s’utilitza un llenguatge que es pot con-

siderar poc amable pel partit socialista, 
                                                           
19 Ignacio Moya, Manuel Chica, José L. Sáez-

Lozano, Óscar Cordón, (2017) 

amb verbs com “castigan al PP” i “dan 

el poder al PSOE”. És remarcable el fet 

de mencionar primerament al PP, al 

qual gairebé victimitza per part de 

l’opinió pública, a causa del resultat de 

les eleccions. Tot i ser el principal per-

sonatge de la nit, El Mundo no adjunta 

encara cap fotografia de Zapatero, tot i 

que sí que publica dues imatges de mi-

litants socialistes celebrant la seva vic-

tòria sota el títol “Euforia en la sede so-

cialista”, amb una certa fredor. El nom 

de Mariano Rajoy, en canvi, es repe-

teix a la secció secundària de nou, com 

a protagonista, gairebé elogiant el seu 

comportament amb Zapatero al titu-

lar següent: “Mariano Rajoy felicita a 

Zapatero y reconoce su victoria”. En 

llegir el primer paràgraf de la notícia 

trobem la frase següent, que sembla 

que fins i tot exalti al candidat popu-

lar, donant als militars del PP una aura 

solemne: “Rajoy, con semblante serio, 

ha comparecido ante la prensa 'escol-

tado' por José María Aznar y el vice-

presidente primero del Gobierno, Ro-

drigo Rato”. S’evidencia, doncs, la clara 

inclinació ideològica del mitjà, tant pel 

protagonisme atorgat a Rajoy com pel 

tractament cerimoniós que es dona a 

la seva compareixença. 
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Per l’altra banda, El País publicava la 

portada següent: 

 

 
 
Aquest mitjà no publicaria els resul-

tats fins a l’endemà, per la qual cosa 

ens trobem davant dels últims titulars 

previs al protagonisme del PSOE. Com 

a titular principal destaquen les deten-

cions de cinc persones: tres marro-

quins i dos hindús, per la seva presum-

pta vinculació amb els atemptats, efec-

tuades el dia anterior. El subtítol, “Un 

autodenominado portavoz de 

Al'Qaeda en Europa reivindica en un 

vídeo el brutal atentado”, fa referència 

a les declaracions del ministre d’inte-

rior, Angel Acebes, que poc abans de 

l'una de la matinada del mateix 14 de 

març va confirmar que Al-Qaida ha-

via reconegut l'autoria dels atemptats. 

Per altra banda destaca el segon titular 

de la portada, amb el seu corresponent 

subtitular, gens menyspreable: “Es-

paña vota bajo el síndrome del peor 

atentado de su historia / Miles de ciu-

dadanos exigen en la calle que se les 

diga la verdad antes de ir a votar”. 

Aquest subtítol reflecteix clarament el 

descontentament de l’esfera pública 

respecte al tractament dels fets i la di-

fusió d’informació falsa per part del 

govern popular del moment, que do-

nada la situació, va defensar la seva 

postura tot i que diversos mitjans in-

ternacionals revocaven l’autoria eta-

rra.  

És per aquest caràcter reivindicatiu i 

més proper a l’opinió pública que valo-

rem que El País també es va mantenir 

sòlid amb la seva inclinació ideològica 

i política, ja que els seus titulars mos-

tren un tracte clarament favorable als 

arguments de la força socialista opo-

sada al PP. 

Dia 15 de Març: anàlisi de la cobertura 

dels resultats de les eleccions 

Pel que fa al dia després de les elec-

cions, podem afirmar que els atacs de 

l'11-M van afectar les decisions de 
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molts votants, segons les anàlisis post-

electorals de les eleccions del 14-M. Els 

analistes que donen suport a aquest 

estudi consideren la participació elec-

toral com una represàlia per la mala 

manipulació de l'atac del partit gover-

nant, així com per les seves polítiques 

exteriors20. Com ja s’ha esmentat, el re-

sultat obtingut no va ser gens proper 

al de les enquestes, que situaven al PP 

com a màxim favorit abans dels atem-

ptats.  

El dia 15 de març de 2004 El Mundo 

publicava la portada següent a la seva 

edició de matí: 

 

 

Com es pot observar, aquest mitjà es 

va llevar amb gairebé el mateix titular 

                                                           
20Ignacio Moya, Manuel Chica, José L. Sáez-

Lozano, Óscar Cordón, (2017) 

que la seva versió nocturna del dia an-

terior: “España castiga al PP y da su 

confianza a Zapatero”. De nou, és re-

marcable l’ús de locucions més aviat 

fredes envers el partit socialista.  

Aquesta vegada publica una imatge de 

Zapatero, tot i que es tracta d’una pers-

pectiva més aviat allunyada del nou 

president, que apareix en una canto-

nada fent un símbol de victòria amb el 

polze. És prou significativa l’elecció 

d’una fotografia on sembla que no és 

volgut que el candidat socialista sigui 

el protagonista.  

 

 
El País, en canvi, publicava la portada 

següent. Notem una diferència consi-

derable tant pel que fa al llenguatge 

com pel que fa a l’elecció de la imatge. 

Primerament, cal destacar el titular: 

“Zapatero derrota a Rajoy en un 

vuelco electoral sin precedentes”. L’ús 

del nom “Zapatero” en primer lloc li 

dona un protagonisme al candidat so-

cialista que segurament era volgut. 
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També ressalta l’ús del verb “derrota a 

Rajoy” en referència a la seva victòria 

electoral, de manera que remarquen 

indirectament la victòria ideològica, a 

la que dona especial importància amb 

el darrer segment del títol. Pel que fa a 

la imatge, aquest mitjà va escollir un 

primer pla del candidat del PSOE, amb 

el logotip del partit de fons. En aquest 

cas, el futur president apareix centrat, 

i el símbol de victòria amb el dit polze 

es veu clarament, com a tret distintiu. 

És evident, doncs, que El País es va 

mantenir de nou d’acord amb la seva 

inclinació ideològica, de la mateixa 

manera que El Mundo, que en certa 

manera es pot considerar que va voler 

restar protagonisme als socialistes. 
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CONCLUSIONS 

L’atemptat dels trens de Madrid va 

condicionar els tres dies que restaven 

de campanya electoral. El president 

del Govern i el seu partit amb la res-

posta a l’atemptat, on van culpar ETA 

sense reaccionar als avisos d’altres ins-

titucions que avisaven que podia ser 

Al-Qaida, va perdre el suport de molts 

votants. 

El PP en els diferents sondeigs que 

mitjans audiovisuals produeix abans 

de l'atemptat tenia un avantatge clar 

sobre el PSOE, però arran d’aquests es-

deveniments, les eleccions van donar 

un tomb de 180 graus per donar com a 

nou president del Govern a Zapatero. 

Segons un estudi de la Universidad 

Rey Juan Carlos21, es pot extreure en 

una enquesta on es pregunten a uni-

versitaris per l’Observatorio Político 

Autonómico. Els diferents resultats 

que donen entendre per què Zapatero 

va acabar a la Moncloa. El 64,2% pensa 

que el PSOE no hagués guanyat sense 

l’11-M, el 48,7% pensa que l'actuació va 

ser dolenta per un 37,3% que creu que 

era correcte. Aquest son unes de les 

dates que dona l’estudi per observar 

que si no hagués produït l’atemptat el 

PSOE potser no hauria guanyat les 

eleccions. 

En el nostre treball ens haguera 

agradat entrevistar a alguna persona 

                                                           
21Maria Rosa Berganza Conde (2008). La difu-

sión de la información durante los atentados 

del 11-M y su influencia percibida en las elec-

ciones generales (estudio del efecto de la ter-

afectada, implicada o que hagués co-

bert els fets d’aquell onze de març. 

Però dins de la situació de pandèmia 

en la qual hem escrit el treball i les res-

triccions que han resultat d’aquesta, 

afegint la manca de recursos per con-

tactar-hi, no hem aconseguit cap en-

trevista.  

cera persona). Disponi-

ble:https://ddd.uab.cat/pub/pa-

pers/02102862n90/02102862n90p179.pdf 

 

https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n90/02102862n90p179.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n90/02102862n90p179.pdf
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día de la infamia, en la prensa 
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Resum 

 

Los medios de comunicación son el reflejo de una realidad social. El cambio 

climático es actualmente una de las preocupaciones y retos que se le plantean a 

la Humanidad con más urgencia que nunca. ¿Los medios han reflejado esa 

preocupación y necesidad de la población, y sobre todo, de la comunidad 

científica? En esta investigación se ha tratado de constatar si el número de 

publicaciones sobre esta temática ha incrementado durante los primeros años de 

acción política sobre el clima (1992-2002) y como se ha enfocado desde el medio 

de La Vanguardia. Consta de un análisis estadístico y otro evaluativo más 

concreto de las portadas del diario. 

 

Paraules clau: cambio climático, medios de comunicación, La Vanguardia, 

análisis estadístico, análisis de portadas, 1992-2002. 

 

  



Abstract 

 

The media are the reflection of a social reality. Climate change is currently one 

of the concerns and challenges facing Humanity with more urgency than ever. 

Have the media reflected that concern and need of the population, and above all, 

of the scientific community? This research has tried to verify whether the 

number of publications on this topic has increased during the first years of 

political action on climate (1992-2002) and how it has been approached from the 

La Vanguardia media. It consists of a statistical analysis and a more specific 

evaluative analysis of the newspaper's front pages. 

 

Key words: climate change, media, La Vanguardia, statistical analysis, cover 

analysis, 1992-2002. 

 

 

 

  



 

“La naturaleza provee comida gratis,  

pero solo si controlamos el apetito.”  

 

William Ruckelshaus 

  



 



1. INTRODUCCIÓ  

Esta frase de William Ruckelshaus 

muestra claramente qué actitud debe-

ríamos tener ante un problema como 

el cambio climático. Durante el trans-

curso de la historia ha habido distintos 

cambios climáticos que han afectado a 

la Tierra. Algunos dicen que el surgi-

miento del ser humano se ha dado en 

un período anormalmente cálido. No 

obstante, dejemos aparte temas que 

conciernen a otras ramas del saber. El 

clima, por ende, ha estado siempre 

cambiando y en cierta manera, impre-

visible – un ejemplo sencillo de ello es 

la cantidad de refranes sobre la impre-

visibilidad del clima–. En este trabajo 

hemos querido mostrar un abismo: la 

distancia, muchas veces infranquea-

ble, entre la ciencia y la población ge-

neral. ¿Qué mejor forma de hacerlo 

que tratando un tema tan relevante 

en la esfera social actual? El cambio cli-

mático es un tema de trascendencia 

social muy relevante. 

Vayamos a los inicios de la acción 

climática y el estudio de los cambios 

climáticos a largo plazo. Esto no se dio 

hasta junio de 1988 cuando una ola de 

calor sacudió parte de Estados Unidos 

durante al menos dos meses. Esta se-

quía fue responsable de la reducción 

del río Misisipi, en algunos tramos, a 

tan solo simples arroyos; de los incen-

dios que quemaron más de dos millo-

nes y media de hectáreas en el oeste, 

incluido un trozo del parque Nacional 

de Yellowstone (Fagan, 2014: 296). 

Solo hizo falta una sesión en el Senado 

para que el calentamiento global tras-

cendiera el ámbito de la ciencia y se 

convirtiera en un asunto público. Bajo 

un calor sofocante, el 23 de junio de 

1988, James Hansen, climatólogo y di-

rector del Instituto Goddard de Estu-

dios Espaciales de la NASA, presentó 

una investigación muy avenida al ca-

lor que hacía en la capital ese día (la 

máxima fue de casi 39 °C). Este es un 

extracto de la transcripción del testi-

monio que dio ante la Comisión de 

Energía y Recursos Naturales del Se-

nado:  

 

Me gustaría sacar tres conclusiones 

principales. Número uno, la Tierra es 

más cálida en 1988 que en cualquier 

otro momento de la historia de las me-

diciones instrumentales. Número dos, 

el calentamiento global es ahora lo su-

ficientemente grande como para poder 

atribuir con un alto grado de confianza 

una relación de causa y efecto al efecto 

invernadero. Y número tres, nuestras 

simulaciones climáticas por compu-

tadora indican que el efecto inverna-

dero ya es lo suficientemente grande 

como para comenzar a afectar la pro-

babilidad de eventos extremos como 

las olas de calor del verano. (traducción 

propia) 

 

En la declaración, el científico tam-

bién dio a conocer datos de las 2.000 

estaciones meteorológicas que mos-

traban un calentamiento acelerado a 
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partir de 1970. Fue así como el cambio 

climático pasó a ser el punto de mira 

para la opinión pública. En este escrito 

pretendemos explicar la evolución de 

la plasmación por parte de la prensa de 

este problema en sus orígenes políti-

cos. La primera congregación verdade-

ramente importante (pues antes había 

habido en 1972 la Cumbre en Esto-

colmo) que juntó políticos para abor-

dar el proceso del cambio climático fue 

en 1992 en Río de Janeiro. En la Cum-

bre de la Tierra de Río de Janeiro, par-

ticiparon 172 gobiernos, incluidos 108 

jefes de Estado y de Gobierno. Los te-

mas tratados fueron los patrones de 

producción de elementos tóxicos como 

el plomo en la gasolina y los residuos 

contaminantes; las fuentes de energía 

sostenibles; fomentar el uso del trans-

porte público y la creciente escasez de 

agua. Los principales logros de la Con-

ferencia fueron el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, que 

más tarde llevaría al Protocolo de 

Kioto (1997) sobre el cambio climático. 

El análisis abarca 10 años, de 1992 a 

2002, donde se realizó otra Cumbre de 

la Tierra en Johannesburgo (2002). Es-

cogimos este tema porque actual-

mente es un tema mediático y ha ori-

ginado un movimiento social conside-

rable. Ante la evidente notoriedad del 

tema, se ha querido analizar cuál es el 

tratamiento que lleva a cabo la prensa 

y si se le proporciona el espacio y la 

atención que requiere. Se nos puede 

refutar que el cambio climático, algo 

tan dilatado en el tiempo, se pueda 

considerar un hecho histórico. No obs-

tante, el clima debe ser considerado un 

catalizador de los sucesos históricos en 

primer término, ya que estamos estric-

tamente ligados a él (Fagan, 2014: 25). 

Nos inclinamos más hacia la Historia 

Ambiental y Social. Por estos motivos 

consideramos que la incidencia del 

clima en las civilizaciones humanas 

debe ser estudiada y considerada con 

mayor énfasis. Dicho esto, queremos 

mostrar el tratamiento que ha hecho 

el medio La Vanguardia durante los 

inicios de la acción climática. Hemos 

escogido La Vanguardia porque es un 

medio cercano, autonómico y estatal. 

Estos dos últimos factores son los que 

nos han parecido menester comentar, 

ya que ofrecen dos visiones distintas. 

Entre la comunidad científica y la po-

blación se da un proceso paralelo. La 

comunidad científica investiga, pero 

la cuestión es cómo se comunica esa 

investigación. ¿Han hecho eco los me-

dios de las advertencias de los climató-

logos? Nos vamos a detener aquí por-

que los datos hablan por sí solos. Nues-

tra hipótesis es que cada vez se habla 

con más frecuencia del cambio climá-

tico en los medios de comunicación 

desde una perspectiva científica o po-

lítica de 1992 en adelante. 
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2. OBJECTIVOS 

Para verificar nuestra hipótesis he-

mos establecido los siguientes objeti-

vos:  

1. Analizar el tratamiento temático del 

cambio climático en un medio de co-

municación determinado (La Van-

guardia).  

2. Contabilizar el número de publicaci-

ones periodísticas que hablan exclusi-

vamente sobre el cambio climático o 

pertenecientes.  

3. Relacionar los artículos publicados 

con el contexto histórico correspondi-

ente a la fecha de publicación.  

4. Estudiar el contenido de las porta-

das en las que se hallan los titulares en 

referencia al tema del cambio cli-

mático.  

5. Identificar la evolución del número 

de publicaciones sobre el tema du-

rante el período de años escogido pre-

viamente (1992-2002).  

6. Interpretar los datos y los resultados 

obtenidos y contrastarlos con perio-

distas de La Vanguardia. 

 

3. METODOLOGIA 

La metodología que se ha utilizado en 

este trabajo se ha llevado a cabo en dis-

tintas fases que se van a enumerar a 

continuación.  

1. Elección del medio  

Para ver el tratamiento periodístico 

del cambio climático se ha elegido el 

medio de comunicación de prensa es-

crita La Vanguardia. El principal mo-

tivo de la elección del medio es que, en-

tre los años en los que hemos centrado 

nuestra búsqueda, era el medio de co-

municación de referencia a nivel auto-

nómico. Es decir, que las noticias te-

nían una divulgación considerable 

dentro de lo que cabe. Otro motivo de 

la elección de La Vanguardia como 

medio analizado es la calidad de su he-

meroteca, que tiene material archi-

vado desde el año 1881 hasta la actua-

lidad. Queríamos priorizar que el ac-

ceso a las fuentes primarias no nos su-

pusiera ningún inconveniente para la 

realización de nuestro trabajo. Tam-

bién porque se trata de un medio que 

tiene influencia a nivel estatal y auto-

nómico. 

2. Cronología  

La cronología ha sido elegida basándo-

nos en el acontecimiento sucedido en 

junio de 1992, la Cumbre de la Tierra, 

que tuvo lugar en Río de Janeiro (Bra-

sil). Este suceso marca el punto de par-

tida inicial, a partir del cual, meses an-

tes del acontecimiento, los medios de 

comunicación empiezan a hacer eco 

con más énfasis del cambio climático. 

Diez años más tarde, el 26 de agosto de 

2002 se empieza a celebrar la Cumbre 

de la Tierra de Johannesburgo (Sudá-

frica), que se prolongará hasta el 4 de 

septiembre de ese mismo año. De 

nuevo, los medios de comunicación 

aprovechan el evento para publicar 

toda clase de informaciones que hacen 
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referencia al progresivo calenta-

miento global.  

 

3. Disección de la búsqueda en térmi-

nos  

Para hacer la muestra más representa-

tiva, se ha segregado la búsqueda en 

distintas palabras del campo semán-

tico del cambio climático. Las palabras 

elegidas han sido:  

● cambio climático  

● calentamiento global  

● efecto invernadero  

● capa de ozono (problema ambiental 

distinto)  

● glaciares  

A partir de estas palabras, se ha bus-

cado en la hemeroteca todas las publi-

caciones entre el 1 de enero 1992 y 31 

de diciembre de 2002 en las que se ha-

yan mencionado estos términos. Aun-

que la capa de ozono sea un problema 

distinto al cambio climático, también 

lo hemos considerado importante de 

añadir por el hecho contraproducente 

que causó la eliminación del grupo de 

gases SAO para usar otros que fomen-

taban el efecto invernadero (A. Cerri-

llo, comunicación personal, 4 de 

marzo de 2021). A partir de aquí, se 

han ido seleccionando aquellas noti-

cias donde aparecen estas palabras y 

en las que se informe o haga referen-

cia total o parcial sobre el tema del 

cambio climático o subtemas relacio-

nados. Por ejemplo: el deshielo de los 

glaciares, deforestaciones masivas, la 

celebración de cumbres climáticas… 

En resumen, todo artículo en el que se 

divulgue o se haga alusión al cambio 

climático. No se ha tenido en cuenta 

en los criterios de selección los aparta-

dos de Televisión o programaciones de 

otros medios, ni tampoco anuncios ni 

apartados no periodísticos.  

 

4. Análisis de las portadas  

En este trabajo, además de contabili-

zar el número de artículos y noticias 

en las que se menciona el cambio cli-

mático, se ha querido ver la manera y 

el tratamiento del tema en cuestión. 

Para ello se ha decidido abordar un 

análisis del contenido temático de las 

portadas –ya que suponen un menor 

volumen de información– y de esta 

manera obtener una muestra del uso 

del vocabulario, los términos adecua-

dos, los titulares y fotografías respecto 

al tema en cuestión.  

 

5. Análisis de los resultados obtenidos 

y representación mediante gráficos 

Para poder estudiar y analizar la con-

tabilización de los términos, se ha de-

cidido realizarlo mediante gráficos de 

manera que se pueda apreciar visual-

mente las fluctuaciones del número de 

publicaciones respecto los vocablos es-

cogidos. Los gráficos, de tipología li-

neal y de barras, se han confeccionado 

a partir de los datos recogidos ante-

riormente. Una vez realizados, se ha 

procedido a la ejecución del análisis, 

destacando los picos máximos y míni-
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mos del número de noticias y bus-

cando las posibles explicaciones de los 

motivos de las oscilaciones.  

 

6. Contrastación de los resultados 

Para poder contrastar los resultados, 

se ha decidido contactar con Antonio 

Cerrillo, un periodista especializado en 

medio ambiente y trabajador en La 

Vanguardia en la sección de Sociedad, 

desde hace más de 20 años. Se le ha 

realizado una breve entrevista, donde 

nos ha proporcionado información so-

bre distintos temas que se han tratado 

en este trabajo. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de las portadas 

En este apartado presentaremos el 

análisis del tratamiento que ha hecho 

la Vanguardia en las portadas sobre el 

cambio climático (70,8% del total) y la 

capa de ozono (29,2%). En total solo 

hay 24 portadas. Hemos observado 

(véase la figura 1) que en 1994 y 1996 

no hay ninguna portada con relación 

al tema, cosa que podría ser debido a la 

ausencia de eventos políticos interna-

cionales como Cumbres de la Tierra e 

informes relevantes y/o determinan-

tes. El año con mayor número de por-

tadas ha sido 2001 con cinco, creemos 

que ha sido así por la negativa de Bush 

al Protocolo de Kioto y la intervención 

de la Unión Europea para que dicho 

acuerdo se llevase a cabo.  

 
En la figura 2 se puede apreciar un 

gráfico circular en el que se representa 

el porcentaje de noticias totales conta-

bilizadas según la editorial; es decir, se-

gún la edición donde se publica. La edi-

torial en la que se ha publicado más 

noticias es Vivir Tarragona y La Van-

guardia Barcelona. Esto podría ser de-

bido a que en Tarragona hay una re-

serva natural especialmente sensible a 

los efectos del cambio climático: el 

Delta del Ebro; también por el plan de 

instalación de parques eólicos en el 

Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta. 

Hemos visto que la gran mayoría de 

noticias llevaban imagen y los temas 

desde donde se aborda la temática o se 

menciona es desde una perspectiva 

política (cumbres del Clima, declara-

ciones de políticos, agencias e institu-

ciones internacionales) o científica (in-

formes o estudios científicos). A esto 

hay que añadir la perspectiva social y 

opinativa (véase la figura 3). A modo 

esquemático, hemos dispuesto todos 

los parámetros que hemos tenido en 

cuenta a la hora de analizar el trata-

miento del medio sobre el tema (véase 

la figura 4). Muy pocas veces se da que 

una noticia ocupe toda la portada. 
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Acostumbran a estar situadas en los 

tercios o cuadrantes inferiores o supe-

riores de la página. El 36% de las noti-

cias no disponían de una imagen rela-

cionada. Hemos considerado titulares 

principales aquellos que contenían 

cualquier palabra del cribaje en el titu-

lar (véase el apartado 3 de la página 6); 

secundarios aquellos que hacían refe-

rencia al tema sin usar ningún tér-

mino del cribaje; terciarios aquellos en 

que, en el escrito solo mencionaban al-

guno de los términos pero de forma 

aislada. La mayoría de noticias solo 

tienen una sola columna, y las que tie-

nen más de dos no pertenecen ni a la 

editorial de nivel estatal ni a la auto-

nómica.  

 
 
Figura 4: Tabla de clasificación de las noticas 

en portada según editorial, ubicación dentro 

de la portada, número de columnas, imagen, 

tema o enfoque y tipo de relevancia del titular. 

 

4.2. Análisis estadístico por tér-

minos 

CAMBIO CLIMÁTICO  

El primer término que hemos contabi-

lizado es cambio climático en todas sus 

variantes (tanto en plural como en sin-

gular), pero siempre que haga referen-

cia al tema en cuestión. Desde el 1 de 

enero de 1992 hasta el 31 de diciembre 

de 2002 solamente hay 564 publica-

ciones. Como se puede observar en la 

figura 5 y la figura 6, hallamos dos pi-

cos máximos de noticias en 1997 y 

2001; dos mínimos en 1994 y 1996. 
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Figura 5: Número de publicaciones con el tér-

mino “cambio climático” desde 1992 hasta 

2002, incluida la línea de tendencia. Fuente; 

Elaboración propia. 

 

La línea de tendencia es ascendente 

y se da un incremento en el índice de 

publicación de noticias. En el siguiente 

gráfico (figura 6) también se ven re-

presentadas las barras de error, de un 

5%. Aun así, sigue observándose la 

misma tendencia. El primer pico es de-

bido a la celebración del Protocolo de 

Kyoto el 11 de diciembre de 1997. Ese 

mes hubo 19 noticias relacionadas con 

el cambio climático. El segundo pico, 

en 2001, cuenta con 95 publicaciones. 

El cambio más significativo se da de 

1996 a 1997, con una diferencia de 58 

publicaciones. 

 

 
 
Figura 6: Gráfico de barras con el número de 

publicaciones con el término cambio climático 

                                                           
1 Los paréntesis indicados representan el nú-

mero de publicaciones en ese mes. 

desde 1992 hasta 2020. Fuente; Elaboración 

propia. 

 

Por lo que se refiere a la publicación 

de noticias con dicho término por me-

ses es noviembre del 2000, con 29 pu-

blicaciones. Los meses con más de 10 

publicaciones durante estos diez años 

han sido:  

–Junio(14)1 de 1992  

–Junio(11); octubre(10); diciembre 

(19) de 1997.  

–Noviembre(16) de 1998.  

–Noviembre(29) del 2000.  

–Febrero(11); marzo(16); abril(17); ju-

nio(11); julio(10) de 2001.  

–Agosto(13); septiembre(13) de 

2002. 

 

 
Figura 7: Número de publicaciones por mes y 

año con el término “cambio climático” desde 

1992 hasta 2002. Fuente; Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 

7, el mes que más se ha utilizado el tér-

mino cambio climático ha sido noviem-

bre, con un total de 83 publicaciones 

de 1992 a 2002. El segundo mes ha sido 

junio, con 62 publicaciones en 10 años. 

El tercero ha sido abril, con 55. El mes 

con menos noticias ha sido mayo, con 
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35 noticias en 10 años. En la figura 8 se 

puede observar lo dicho: 

 

 
Figura 8: Tabla con el número de publicacio-

nes por mes y año con el término “cambio cli-

mático” desde 1992 hasta 2002. Fuente; Elabo-

ración propia. 

 

El mayor porcentaje de publicacio-

nes por editorial es la Ed. General; es 

decir, a nivel estatal, con un 45% del 

total. El segundo lugar se lo lleva La 

Vanguardia Barcelona (nivel autonó-

mico) con un 27,5% del total. Observa-

mos que la gran mayoría de publica-

ciones residen en la edición a nivel es-

tatal y a nivel autonómico de Cata-

luña(véase la figura 9). El resto se re-

parte en los suplementos de Ciencia, 

Vivir Tarragona, Vivir Barcelona y Vi-

vir Girona. El número de publicaciones 

para cambio climático ha aumentado 

un 11.111% respecto a 1992. 

 

 
Figura 9: Tabla con el número de publicacio-

nes con el término “cambio climático” por edi-

torial desde 1992 hasta 2002. Fuente; Elabora-

ción propia. 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL  

El segundo término que hemos conta-

bilizado es calentamiento global en to-

das sus variantes (tanto en plural 

como en singular), pero siempre que 

haciendo referencia al tema en cues-

tión. Desde el 1 de enero de 1992 hasta 

el 31 de diciembre de 2002 solo hay 

114 publicaciones, con lo cual se trata 

de un universo bastante reducido, por 

eso no trataremos los meses. Según 

Antonio Cerrillo (comunicación pro-

pia, 4 de marzo de 2021), el término ca-

lentamiento global es un anglicismo 

que está en desuso en la prensa actual. 

Hallamos dos picos máximos de publi-

caciones en 1992 y 2002; dos mínimos 

en 1994 y 1998. La línea de tendencia 
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es ascendente y se da un incremento 

en el índice de publicación de noticias 

con este término. Sin embargo, esta lí-

nea de tendencia es menos inclinada 

que en cambio climático. El número de 

publicaciones con este término entre 

1992 y 2002 ha crecido un 7.143%.  

 

 
 
Figura 10: Número de publicaciones con el tér-

mino “calentamiento global” desde 1992 hasta 

2002, incluida la línea de tendencia. Fuente; 

Elaboración propia. 

 

EFECTO INVERNADERO  

El siguiente término que hemos conta-

bilizado es efecto invernadero. Desde el 

1 de enero de 1992 hasta el 31 de di-

ciembre de 2002 hay 346 publicacio-

nes en total. Los gráficos en cuestión 

nos muestran que hay un pico má-

ximo de noticias que contienen la pa-

labra efecto invernadero en el año 1997, 

con un total de 55 publicaciones. Este 

elevado número de publicaciones se 

debe al acontecimiento del Protocolo 

de Kioto, que “pone en funciona-

miento la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-

mático comprometiendo a los países 

industrializados a limitar y reducir las 

emisiones de gases de efecto inverna-

dero (GEI) de conformidad con las me-

tas individuales acordadas”(Organiza-

ción de las Naciones Unidas, 1998, Pro-

tocolo de Kyoto). El segundo pico má-

ximo se halla en 1992 con un total de 

50 publicaciones. Consideramos que 

es debido a la Cumbre de la Tierra ce-

lebrada en Río de Janeiro ese mismo 

año. Por otro lado, hallamos un pico 

mínimo en el año 1994, durante el cual 

se editaron únicamente catorce publi-

caciones en relación con el efecto in-

vernadero. La línea de tendencia se 

mantiene estable con una leve ten-

dencia ascendente; es decir, el índice 

de publicación aumenta de manera 

muy sutil. 

 

 
 
Figura 11: Número de publicaciones con el tér-

mino “efecto invernadero” desde 1992 hasta 

2002, incluida la línea de tendencia. Fuente; 

Elaboración propia. 

 

CAPA DE OZONO  

El siguiente término que hemos conta-

bilizado es capa de ozono. El término 

capa de ozono sirve para tratar un pro-

blema ambiental distinto al cambio 

climático. La supresión de los gases 

SAO, causaron un efecto contrario al 

deseado, ya que fueron sustituidos por 

otro tipo de gases que fomentaban el 
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efecto invernadero. (Programa de las 

Naciones Unidas, 2015, Protocolo de 

Montreal). 

 

 
Figura 12: Número de publicaciones con el tér-

mino “capa de ozono” desde 1992 hasta 2002, 

incluida la línea de tendencia. Fuente; Elabo-

ración propia. 

 

Desde el 1 de enero de 1992 hasta el 

31 de diciembre de 2002 hay 139 publi-

caciones en total que contienen la pa-

labra capa de ozono. A partir de los si-

guientes gráficos, podemos ver que 

hay un pico máximo en el año 1992, 

con un total de 34 publicaciones. Esto 

se debe al acontecimiento que tuvo lu-

gar aquel mismo año, la Cumbre de la 

Tierra, que se celebró del 3 al 14 de ju-

nio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. 

Por otro lado, hallamos un pico mí-

nimo en el año 2002, durante el cual se 

publicaron únicamente dos publica-

ciones en relación con el cambio cli-

mático. La línea de tendencia es des-

cendente, es decir, a medida que pasan 

los años, disminuye notablemente el 

número de publicaciones que hacen 

referencia a la capa de ozono. Las pu-

blicaciones con dicho término han dis-

minuido un 94,595%.  

 

 

GLACIARES  

El siguiente término que hemos conta-

bilizado es glaciares. Desde el 1 de 

enero de 1992 hasta el 31 de diciembre 

de 2002 hay 35 publicaciones en total. 

Por lo que respecta a las fluctuaciones 

del gráfico, hallamos un pico máximo 

en el año 1997, con un total de seis pu-

blicaciones, momento en el que se ce-

lebró el Protocolo de Kioto, un aconte-

cimiento ya explicado anteriormente. 

El año con menos publicaciones fue el 

1999, con únicamente una noticia res-

pecto a la palabra en cuestión. La línea 

de tendencia del gráfico es descen-

dente.  

 

 
Figura 13: Número de publicaciones con el tér-

mino “glaciares” desde 1992 hasta 2002, in-

cluida la línea de tendencia. Fuente; Elabora-

ción propia. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados, he-

mos podido constatar que la tendencia 

general es que cada vez se habla más 

sobre el cambio climático en el medio 

de comunicación La Vanguardia, de 

1992 hasta 2002. No obstante, al anali-

zar término por término, hemos po-

dido observar una tendencia persona-
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lizada; es decir, para los términos cam-

bio climático, calentamiento global y 

efecto invernadero la tendencia es a el 

alza. En cambio, para los términos gla-

ciares y capa de ozono se ha visto una 

tendencia a la baja. Cabe especificar 

que la capa de ozono es un problema 

ambiental distinto al cambio climá-

tico, pero sí que tiene un nexo de 

unión. Una de las principales conclu-

siones que hemos extraído es que la 

celebración de acontecimientos rela-

cionados con el cambio climático son 

focos noticiables potenciales, y que, 

por ende, hacen que el número de pu-

blicaciones sobre el tema se vea agra-

vado. Las distintas cumbres climáticas 

–como la de Río de Janeiro en 1992, o 

la de Johannesburgo en 2002–, los pro-

tocolos y los posicionamientos de los 

políticos frente a estos – como por 

ejemplo las políticas de Bush– provo-

can el aumento de publicaciones. Otra 

de las circunstancias que hemos obser-

vado que hace incrementarlas son los 

periodos de altas temperaturas o anor-

malidades climáticas.  

Por lo que se refiere a las portadas, 

nuestra conclusión es que la gran ma-

yoría de noticias publicadas en pri-

mera página van acompañadas de una 

imagen (64% del total), hecho que in-

duce a pensar que se les quiere dotar 

de una mayor importancia. Es menes-

ter comentar también que los temas 

desde donde se aborda la temática o se 

menciona es desde una perspectiva 

política (declaraciones o posiciona-

mientos políticos) o científica (infor-

mes o estudios científicos).  

Las limitaciones con las que nos he-

mos encontrado han sido la imposibi-

lidad de contactar con algunos perio-

distas del medio para contrastar los re-

sultados. Nos gustaría hacer una serie 

de recomendaciones para investiga-

ciones venideras: extrapolar este tra-

bajo a un nivel internacional contras-

tando el análisis con distintos medios. 

También extender el período de 

tiempo seleccionado. 
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Resum 

 

En els últims anys, la figura del futbol femení s’ha vist exposada a un increment 

del seguiment mediàtic considerable. No obstant això, la seva cobertura als 

mitjans d’informació esportiva encara no s’ha implantat de forma estable. Les 

competicions femenines sempre han mancat d’un seguiment fort i de l’atenció 

requerida pels lectors, que exigeixen que se li doni més visibilitat per tal de donar-

se a conèixer més entre els aficionats a l’esport. En aquest treball s’analitzarà 

l’evolució quantitativa i qualitativa del seu tractament periodístic entre 2016 i 

2020, focalitzant el punt de mira en el principal diari esportiu de referència a 

Catalunya com és Mundo Deportivo. 

 

Paraules clau: Periodisme esportiu, premsa escrita, futbol femení, Mundo 

Deportivo. 

 

 

  



Abstract 

 

In the last years, the figure of women’s football has been exposed to a significant 

tracking increase by the media. Nevertheless, its coverage is still to be set in quite 

a regular and stable way. Women’s competitions have always lacked constant 

tracking and a stronger attention by its readers, who now demand more 

visibility so as to general sports fans can get to know this field more easily. This 

study will try to show the evolution of its journalistic coverage in terms of 

quantity and quality between 2016 and 2020 from the point of view of Mundo 

Deportivo, the main sports newspaper in Catalonia. 

 

Key words: Sports journalism, written press, women’s football, Mundo Deportivo. 



1. INTRODUCCIÓ  

El futbol femení és un sector incipient 

que ha esclatat entre el gran públic al 

segle XXI. Cada cop amb més força, se-

gueix progressant cap a la professiona-

lització de més i més joves que somien 

a dedicar-se al món de l’esport. Això no 

obstant, per tal que es produeixi 

aquest increment d’interès pel futbol 

femení ha d’haver-hi una gran xarxa 

de mitjans de comunicació que li doni 

el ressò suficient perquè els especta-

dors i les espectadores mostrin més 

interès. Aquest treball tracta d’abor-

dar la cobertura de Mundo Deportivo, 

mitjà esportiu de referència a Cata-

lunya i un dels de referència a Es-

panya, al futbol femení en el període 

entre 2016 i 2020. 

Aquest estudi pretén explicar els 

canvis de paradigma a nivell informa-

tiu que ha patit el sector del futbol fe-

mení en tan poc temps; des dels dife-

rents graus d'assiduïtat que ha tingut 

a les portades de Mundo Deportivo fins 

a les diverses aproximacions del mitjà 

cap al futbol femení, tenint en compte 

la serietat i correcció amb què és trac-

tat o els intents de promulgar-ne el 

consum. 

Una de les raons principals per a 

triar aquest tema és la importància de 

visibilitzar un dels sectors que ha tin-

gut, i encara té, més obstacles i estig-

mes en el camí. El futbol femení no no-

més està discriminat i prejutjat pel 

simple fet de ser femení sinó que, a 

més a més, ha de conviure en l’eterna 

comparació amb el futbol masculí, el 

sector que arrossega més fanàtics en el 

món de l’esport. 

 

2. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

L’objectiu principal de l’estudi és ana-

litzar com un diari referent en l’esport 

estatal com és Mundo Deportivo dona 

cobertura al futbol femení, i sobretot 

com aquesta ha evolucionat en els dar-

rers anys. En aquest punt, una compa-

ració amb altres diaris esportius im-

portants pot ajudar a situar Mundo 

Deportivo i a veure des d’una millor 

perspectiva com aquest diari tracta el 

futbol femení, i si li dona més o menys 

cobertura que les altres publicacions. 

És important establir un marc de re-

ferència per a saber en quin punt es 

troba el diari analitzat respecte als al-

tres per tal de poder treure conclu-

sions més clares. 

Finalment, cal aproximar-se a 

l’arrel de la qüestió i saber l’opinió dels 

protagonistes sobre el tema és vital per 

a l’estudi, i s’ha contactat tant amb 

persones de l’àmbit del futbol femení 

professional com periodistes que tre-

ballen a Mundo Deportivo i cobreixen 

el futbol femení de primera mà.  

Per a analitzar l’evolució del tracta-

ment del futbol femení a Mundo De-

portivo, s’ha escollit elaborar l'anàlisi 

de cada número del diari des de l’any 

2016 fins al 2020.  

Dintre d’aquests anys s’ha analitzat 

des del mes de gener fins al mes de 
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juny, ja que es considera mostra sufi-

cient per a l’estudi perquè engloba els 

mesos de l’any amb més activitat es-

portiva. L’any 2019, l’estudi s’allarga 

fins al 8 de juliol a causa de la celebra-

ció del Mundial de futbol femení a 

França.  

Les notícies que apareixen s’han 

classificat en: menció (Il·lustració 1), 

notícia breu (Il·lustració 2), notícia a 

mitja pàgina (Il·lustració 3), notícia a 

pàgina sencera (Il·lustració 4) i altres 

(Il·lustració 5). 
 
 

 
Il·lustració 1: Exemple de menció, Mundo De-

portivo 28/02/2017 (Pàg. 27)  
 

 
 

Il·lustració 2: Exemple de notícia breu, Mundo 
Deportivo 19/02/2017 (Pàg. 15) 

 
 

Il·lustració 3: Exemple de notícia a mitja 
pàgina, Mundo Deportivo 13/02/2017 (Pàg. 14) 

 

 
 

Il·lustració 4: Exemple de notícia a pàgina 
sencera, Mundo Deportivo 03/04/2017 (Pàg. 

31) 
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Il·lustració 5: Exemple d'altres, Mundo Depor-
tivo 16/05/2017 (Pàg. 39) 

 

Amb especial atenció s’analitzaran 

les portades, també amb una classifi-

cació específica que és: menció en la 

capçalera, a plena portada i requadre 

en petit a la portada. 

La informació restant de la classifi-

cació de les notícies i les portades serà 

utilitzada per a treure les conclusions 

sobre si la cobertura del diari és sufi-

cient i si es troba en una dinàmica 

d’evolució positiva, negativa o en un 

estancament en el seguiment del fut-

bol femení. 

Per a estudiar la cobertura de 

Mundo Deportivo al futbol femení en 

determinats esdeveniments de gran 

importància, es realitzarà una compa-

rativa de les portades del diari amb les 

de les altres principals publicacions es-

portives espanyoles com són Marca, 

Sport, As i també L’Esportiu en unes 

dates determinades. 

Aquestes dates són:  

- 30 i 31 de gener de 2019: Athle-

tic Club 0-2 Atlético de Madrid, partit 

amb rècord d’espectadors estatals en 

un partit de futbol femení fins al mo-

ment. 

- 17 i 18 de març de 2019: Atlético 

de Madrid 0-2 FC Barcelona, actual 

rècord d’espectadors en un partit es-

tatal de futbol femení. 

- 18 i 19 de maig de 2019: Olympi-

que Lyonnais 4-1 FC Barcelona, final 

de la Uefa Women’s Champions Lea-

gue. 

- 24 i 25 de juny de 2019: Espanya 

1-2 Estats Units, vuitens de final del 

Mundial de futbol femení celebrat a 

França. 

Per donar el seu punt de vista sobre 

la problemàtica plantejada s’ha con-

tactat amb periodistes del diari Mundo 

Deportivo;  Lorea Bakero i Begoña Vi-

llarrubia i Javier Gascón, tots habi-

tuals redactors del diari i sobretot de 

les seccions de futbol femení de la pu-

blicació. 

El contacte s’ha realitzat mitjançant 

un formulari de preguntes escrites 

que ells mateixos han respost també 

per escrit. El formulari consta de 13 

preguntes comunes per tots els entre-

vistats encarades a diferents àmbits 

relacionats amb el periodisme i el fut-

bol femení. A més de les 13 preguntes 

comunes, hi ha una pregunta extra 

per a cada entrevistat diferent, que 

busca aprofundir en algun aspecte ex-

clusiu de cada entrevistat. 

Amb les respostes de cada protago-

nista, s’intentarà sintetitzar un apar-

tat amb els punts de vista més interes-

sants, i també les problemàtiques i dis-

crepàncies que puguin aparèixer en-

tre ells sobre el mateix tema.  
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3. HISTÒRIA I ORÍGENS DEL FUTBOL 

FEMENÍ 

La història del futbol femení en l’àm-

bit internacional fa el seu primer pas a 

l’Anglaterra victoriana el 1894 amb la 

creació del primer equip femení de la 

història, el British Ladies Football Club 

(BLFC). Aquest club va ser fundat per 

Nettie Honeyball, una activista dels 

drets de la dona i tant ella com les ju-

gadores utilitzaven pseudònims i no el 

seu nom real a l’hora de jugar per tal 

d’evitar possibles represàlies. El març 

de 1895 el BLFC va disputar el seu pri-

mer partit oficial i entre aquell any i 

1897 l’equip va fer una gira pels Estats 

Units disputant aproximadament dos-

cents partits. La dissolució de l’equip el 

1897 per falta de patrocini va suposar 

la desaparició del futbol femení anglès 

durant dues dècades. A Espanya, el 

futbol femení va néixer dues dècades 

després, el 1914, amb la creació del 

Spanish Girl’s Club, un club de Barce-

lona que va disputar el primer partit 

de la història del futbol femení espan-

yol. L’inici de la Primera Guerra Mun-

dial va dissoldre el Spanish Girl’s Club 

i va frenar l’activitat del futbol femení 

espanyol. 

El futbol femení europeu va ressor-

gir durant la Primera Guerra Mundial 

a causa de la suspensió de les competi-

cions masculines. Al nord d’Anglate-

rra, la zona més industrialitzada del 

país, les dones recolocades a les fàbri-

ques van impulsar la pràctica del fut-

bol femení i moltes fàbriques tenien el 

seu propi equip femení. L’equip més 

destacat de l’època va ser el Dick Kerr 

Ladies Football Club, liderat per Lily 

Parr, la primera dona futbolista que va 

entrar al Saló de la Fama del Futbol 

Anglès. L’acceptació del futbol femení 

a la societat era creixent, però la situa-

ció va canviar radicalment l’any 1921 

quan la Federació Anglesa (FA) va 

prohibir el futbol femení justificant 

que la seva pràctica era “inadequada 

per a les dones segons estudis mèdics” 

(Arévalo, 2020, p.15). D’altra banda, la 

tornada dels homes de la guerra va fer 

que fossin ells qui disputessin els tor-

nejos. Es va prohibir als clubs cedir els 

estadis a les dones i, per tant, el futbol 

femení va quedar-se sense recintes 

per a disputar partits amb públic. 

Itàlia, França o el Canadà van sumar-

se a la iniciativa anglesa i van implan-

tar un veto a l’esport femení. 

Per la seva banda, el futbol femení 

espanyol va tornar a créixer durant la 

Segona República (1931-1936), ja que 

les dones van aconseguir drets que les 

van equiparar als homes i el futbol fe-

mení va deixar de ser vist com un en-

treteniment exclusiu pels homes. Així 

doncs, durant aquest període històric 

van fundar-se els primers clubs de fut-

bol femení a Espanya. Tot i això, l’arri-

bada del franquisme va ensorrar 

l’auge del futbol femení. La dictadura 

va relegar les dones a un paper secun-

dari en la societat i aquestes tan sols 

podien acudir als partits de futbol fe-

mení com a espectadores. Finalment, 
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el 1957 es va prohibir que les dones 

practiquessin el futbol perquè es con-

siderava que era un esport incompati-

ble amb elles a causa de l’esforç físic i 

l’agressivitat demandades. La prohibi-

ció va durar fins a la fi del període 

franquista. 

El veto anglès al futbol femení va 

durar fins a la dècada dels setanta 

quan el futbol femení va tornar a aga-

far força amb la creació de la Federació 

Internacional de Futbol Femení (FIFF), 

un òrgan independent a la FIFA que 

va crear el primer Mundial femení de 

la història. Va ser un Mundial extra-

oficial perquè no estava reconegut per 

la FIFA i es va disputar a Itàlia amb set 

països participants. El 1971, la FA va 

revocar el veto al futbol femení i va 

tornar a permetre la seva pràctica. 

També el 1971 i a conseqüència de la 

progressió del futbol femení, la UEFA 

va començar a promoure i gestionar el 

futbol femení. En els següents anys, 

països com els Estats Units van crear 

lligues professionals de futbol femení. 

A Espanya, durant la dècada dels se-

tanta, l’esport femení va tornar a créi-

xer amb la fi del franquisme. Hi havia 

un interès creixent per part de les fut-

bolistes i els patrocinadors i es van 

disputar partits amistosos i benèfics, 

però no oficials perquè la RFEF (Reial 

Federació Espanyola de Futbol) no ac-

                                                           
1 Arévalo, A. (2020). Fútbol femenino: el camino 

hacia la consolidación (TFG, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Catalunya) 

ceptava l’esport femení en el seu orga-

nigrama. En aquest període també va 

néixer la selecció espanyola, gràcies a 

la figura de Rafael Muga, que va ser el 

seu principal impulsor. El 1971 la selec-

ció espanyola femenina va disputar el 

seu primer partit, encara que de forma 

extraoficial perquè no era reconeguda 

per la RFEF.1 

A partir del 1980, l’acceptació del 

futbol femení a nivell europeu va ser 

pràcticament total i van fundar-se i 

consolidar-se competicions oficials de 

clubs nacionals i internacionals. El 

1991 van disputar-se les primeres edi-

cions del Campionat d’Europa Femení 

de la UEFA i la Copa Mundial Feme-

nina de la FIFA i el 1996 el futbol fe-

mení va ser admès als Jocs Olímpics 

d'Atlanta com una disciplina oficial. 

Més tard, el 2001, es va disputar la pri-

mera edició de la Lliga de Campions 

Femenina de la UEFA. A Espanya va 

ser fonamental l’arribada de Pablo 

Porta a la presidència de la RFEF per-

què va ser qui va acceptar el futbol fe-

mení a l’organigrama de la Federació, 

a finals del 1980. Es va permetre la 

pràctica de futbol femení en clubs i la 

creació oficial de la selecció femenina, 

que va jugar el seu primer amistós 

amb reconeixement federatiu l’any 

1983. A conseqüència d’això, el futbol 

femení va començar a rebre recursos i 

suport institucional i molts clubs van 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235547/TF

G_Arevalo_Gonzalez_Alicia.pdf 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235547/TFG_Arevalo_Gonzalez_Alicia.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2020/235547/TFG_Arevalo_Gonzalez_Alicia.pdf
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interessar-se a comptar amb un equip 

femení a la seva disciplina. La RFEF va 

crear la Lliga Nacional Femenina el 

1988 amb nou clubs participants i, fi-

nalment, la temporada 2001-02 es va 

establir la Superliga Femenina -actual 

Liga Iberdrola- amb setze equips parti-

cipants i l’accés a la Uefa Women’s 

Champions League pel guanyador.  

 

4. HISTÒRIA DE MUNDO DEPOR-

TIVO 

El diari Mundo Deportivo va fundar-se 

el 1906 sota la propietat de Jaime Grau 

i la direcció de Narciso Monferrer. 

Grau s’ocupava de la gerència i l’admi-

nistració i Monferrer, que va ser direc-

tor fins al 1920, dirigia i promovia els 

continguts del periòdic. Manuel Arte-

man i Miguel F. Creus també van for-

mar part de la creació de Mundo De-

portivo. En els seus inicis, el diari no es 

focalitzava en un esport i buscava pro-

moure l’exercici físic tal com s’explica 

al primer editorial.  

 

Uno de los propósitos del periódico es 

realizar una activa propaganda, em-

prendiendo una campaña seguida, 

continuada, tenaz, sin desmayos, alen-

tando a todos, amparando toda idea, 

todo propósito, que tienda a defender y 

enaltecer la afición a los ejercicios físi-

cos de que tan necesitada está la juven-

tud española 

(Mundo Deportivo, 1 de febrero de 

1906). 

 

La primera tirada de Mundo Depor-

tivo va ser de 6.000 exemplars en for-

mat tabloide venuts a 10 cèntims, el 

diari es venia a Catalunya. Els contin-

guts del periòdic estaven centrats en 

l’automobilisme i el ciclisme, que eren 

els esports amb més seguiment del mo-

ment. Però a banda de la funció infor-

mativa, Mundo Deportivo també va 

impulsar esdeveniments esportius 

com la Volta a Catalunya (1911), la 

cursa Jean Bouin (1926) o l’organitza-

ció de la Volta a Espanya. Mundo De-

portivo va patir canvis de format i fins 

i tot va deixar de publicar-se durant la 

Guerra Civil per la falta de paper, però 

el 1940 i sota la direcció de José Luis 

Lasplazas va reprendre la seva activi-

tat publicant-se de forma diària. Du-

rant les següents dècades, el diari va 

anar encadenant diversos directors i 

focalitzant progressivament el seu 

contingut en el futbol a causa de l’auge 

d’aquest esport a Espanya. 

L’arribada de Santi Nolla a la direc-

ció del diari el 1981 va suposar un 

canvi en l’estructura de Mundo Depor-

tivo. El diari formava part del Grup 

Godó des de 1975, però no va ser fins a 

l’arribada del nou director que el pe-

riòdic va renovar-se. Mundo Deportivo 

va passar a dividir-se en tres blocs 

temàtics (futbol, poliesportiu i bàs-

quet) i va abandonar l’edició en blanc i 

negre per passar a una nova maqueta 

de disseny a tot color. Així mateix, es 

va donar més importància a les sec-

cions d’opinió i més pes a la infografia. 
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Finalment, el 1996 va crear-se el sis-

tema de multiedició, amb nou rotati-

ves diferents repartides per Espanya 

amb contingut especialitzat per cada 

una d’elles, la qual cosa va augmentar 

els lectors del diari. Avui en dia, 

Mundo Deportivo segueix editant-se a 

Barcelona i compta amb una edició di-

gital sent la publicació esportiva amb 

més antiguitat a Espanya. 

 

5. ANÀLISI DE CONTINGUTS PUBLI-

CATS A MUNDO DEPORTIVO EN-

TRE 2016 I 2020 

Al diari Mundo Deportivo hi ha dife-

rents cobertures del futbol femení, al-

gunes de les quals també han anat va-

riant al llarg dels últims anys. A l’hora 

de fer la taula, s’han tingut en compte 

totes les informacions relatives al fut-

bol femení publicades a Mundo De-

portivo en període de gener a juny dels 

anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. 

S’han valorat com a informació de fut-

bol femení seccions que es publiquen 

periòdicament com la setmanal “ff” (en 

relació a “fútbol femenino”) de Begoña 

Villarrubia, la també setmanal “Liga 

Iberdrola” de Chantal Reyes o fins i tot 

quan esporàdicament se n’hi parla a la 

secció “FUTCAT”, dedicada a tot l’es-

pectre del futbol català. També s’han 

recollit tot tipus de notícies de futbol 

femení, en què hi destaca el gruix de 

prèvies i cròniques dels partits del FC 

Barcelona Femení. A més a més, en el 

diari apareixen altres apartats com 

“Agenda blaugrana/Barça Total” 

(depèn de l’any, ja que va ser actuali-

tzat) amb els horaris dels partits de to-

tes les seccions del club, “La guía de la 

jornada” amb tots els partits de futbol 

nacionals a excepció de les dues prime-

res divisions masculines i les classifi-

cacions. Aquests tres darrers apartats 

no han estat afegits a la taula com a ar-

ticles periodístics, però sí que merei-

xien una menció. 

Tots els articles que sí han estat 

comptats es classifiquen segons si ocu-

pen la pàgina sencera, la meitat de la 

pàgina o una gran part, un petit espai 

o si són meres mencions. 

 

 
Taula 1 
 

 
 Taula 2. Font: Hemeroteca de Mundo Depor-
tivo. Elaboració pròpia 
 

A mode de síntesi, les seccions set-

manals “ff” i “Liga Iberdrola” consti-

tueixen la vasta majoria de pàgines 

completes dedicades al futbol femení. 

La seva periodicitat regular fa que el 
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diari sempre tingui una oferta setma-

nal assegurada de futbol femení. En 

relació a les temàtiques, tot i que en les 

aturades de seleccions es parla de la se-

lecció espanyola o en gales internacio-

nals  s’esmenten tant els com les pro-

tagonistes, l’actualitat i, sobretot, les 

prèvies i cròniques del Barça Femení 

formen la gran part de la massa d’arti-

cles periodístics. Alguns esdeveni-

ments assenyalats com el Dia de la 

Dona o la fase final de la Women’s 

Champions League quan hi participa 

el FC Barcelona fan augmentar la 

quantitat de notícies tractades. Així 

mateix, molt de tant en tant també hi 

ha informacions sobre l’Espanyol o 

d’altres equip de la Lliga Iberdrola que 

disputen el títol. Pel que fa a l’ordre del 

diari, les informacions del Barça Fe-

mení acostumen a anar de la mà de les 

del Barça B i de la secció de futbol sala, 

al final de les pàgines dedicades al FC 

Barcelona. D’altra banda, les informa-

cions de la Primera Divisió Femenina 

solen anar entre la cobertura al futbol 

espanyol masculí i la del futbol inter-

nacional masculí. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Totes les portades són de verportadas.es, a 

excepció de les del Mundo Deportivo, les 

qual surten a l’Hemeroteca digital del propi 

6. COMPARATIVA DE LES PORTADES 

DELS PRINCIPALS DIARIS EN ELS PRIN-

CIPALS ESDEVENIMENTS O DIEZ 

HISTÒRICS DEL 20192 

30 de gener de 2019: Athletic Club 0-

2 Atlético de Madrid 

Quarts de final de la Copa de la Reina 

disputats al Nuevo San Mamés, Bilbao. 

El conjunt basc liderat per Joseba 

Agirre va caure eliminat per les mata-

lasseres en un partit on gairebé s’om-

ple l’estadi al complet. Aquell dia van 

assistir-hi un total de 48.121 especta-

dors i es va assolir el rècord estatal ab-

solut d’espectadors en un partit de fut-

bol femení entre clubs. Fins aquell dia, 

el rècord també es trobava a “La Cate-

dral”, tal com afirma El Periódico 

(2019): 

La marca anterior, con unos 

35.000 espectadores, también la te-

nía establecida La Catedral desde 

hacía 16 años, en 2003, si bien en el 

antiguo campo, con capacidad para 

algo menos de 40.000. Entonces 

fue un choque ante el Híspalis en el 

que las 'leonas' se jugaban procla-

marse campeonas de la entonces 

Superliga, que consiguieron ese día 

ganando por 5-0. Fue el primero de 

sus cinco títulos ligueros. 

A cap de les portades dels diaris espor-

tius principals (Mundo Deportivo, 

Sport, As, Marca i L’Esportiu) es parlava 

sobre la disputa d’aquest partit. 

diari. Ambdós links es troben a la bibliogra-

fia del treball i el recull de totes elles a l’An-

nex. 
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Mundo Deportivo, Sport i L’Esportiu 

centraven la seva portada en Leo 

Messi i el partit de Copa del Rey entre 

el FC Barcelona i el Sevilla FC. D’altra 

banda, Marca se centrava en la vic-

tòria del Valencia CF liderada per Ro-

drigo Moreno, també a Copa contra el 

Getafe FC. En canvi, As oferia una 

imatge gran d’Álvaro Morata en la 

seva presentació com a nou jugador 

del l’Atlético de Madrid. 

L’endemà, dijous 31 de gener de 

2021, només As (Il·lustració 6) i Marca 

(Il·lustració 7) van dedicar una part de 

la primera plana per a remarcar la no-

tícia del nou rècord d'assistència. Am-

bdós a la part superior o capçalera. AS 

(2019) mostrava: “48.121 asistentes en 

San Mamés al Athletic-Atleti de Copa de 

la Reina”. D’altra banda, Marca (2019) 

deia: “RÉCORD: ¡48.121 ESPECTADO-

RES! Copa de la Reina: La mejor entrada 

en la historia del fútbol femenino en Es-

paña - Barça, Atlético, Sevilla y R. Socie-

dad, semifinalistas”. 

 

 
 

Il·lustració 6: As 31/01/2019 
 

 
 

Il·lustració 7: Marca 31/01/2019 
 

17 de març de 2019: Atlético de Ma-

drid 0-2 FC Barcelona  

Partit corresponent a la jornada 24 de 

la Liga Iberdrola, el qual es va disputar 

a l’estadi Wanda Metropolitano. 

Aquell dia es va batre el rècord d’as-

sistència en un partit entre clubs amb 

un total de 60.739 espectadors. Amb 

aquestes xifres, se superaven els 

50.212 espectadors que fixaven l’ante-

rior rècord, a la final de la UEFA Wo-

men’s Champions League del 2012 ce-

lebrada a l’Estadi Olímpic de Munic 

entre l’Olympique Lyonnais i el 

Frankfurt. Aquell dia, els dos competi-

dors per a fer-se amb el títol regular de 

la temporada disputaven un partit 

clau per al tram final d’aquesta. El FC 

Barcelona va endur-se’n els tres punts 

gràcies a dos gols anotats durant la se-

gona part, quan va mostrar la seva su-

perioritat i un gran joc. Malgrat la gran 

actuació de la portera de l’Atlético de 

Madrid Lola Gallardo, Oshoala estre-

nava el marcador i, a falta de 10 mi-

nuts pel final, Duggan sentenciava. 

El diumenge el qual es disputà el 

partit, Mundo Deportivo, Marca i As es 

feien ressò del partit en la portada. El 

primer dedicava un titolet (2019): “Un 

At. Madrid vs. Barça femenino de récord 

en un Wanda repleto a rebosar. 

13.00H”, mentre que mostrava “Op-

ción Griezmann” en primer pla. Marca, 

que centrava el punt principal en la 

desfeta del Real Madrid per dos gols a 

zero contra el Celta de Vigo, ho situava 

en la banda dreta i l’acompanyava 
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amb una foto de fons i lletra petita 

(Il·lustració 8), citava textualment 

(2019): “El Metropolitano, a batir el ré-

cord de espectadores. Duelo por la Liga 

Iberdrola”. D’altra banda, As optava 

per parlar-ne a la part superior o 

capçalera (Il·lustració 9), on es deia el 

següent: “El Wanda apunta a récord de 

asistencia. El Atleti-Barça femenino po-

dría batir los 48.121 espectadores de San 

Mamés”. 

 
 

Il·lustració 8: Marca 17/03/2019 
 

 
 

Il·lustració 9: As 17/03/2019 
 

L’endemà, un cop el partit es va dispu-

tar i es produí aquest fet històric per al 

futbol femení del país, totes les porta-

des analitzades dels diaris Sport, 

Mundo Deportivo, Marca, As i L’Espor-

tiu en feien referència. Van destacar 

les portades d’As i Marca (Il·lustració 10 

i 11). Els diaris de la capital van donar 

la primera plana sencera o el focus 

principal al rècord d’assistència que es 

va produir, acompanyat d’una imatge 

on es mostrava el Wanda Metropoli-

tano ple de gom a gom. Sport i Mundo 

Deportivo van dedicar-li la capçalera, 

mentre que L’Esportiu va dedicar-li un 

petit requadre a la part inferior dreta. 

Els diaris elaborats a Catalunya van 

posar el punt de vista o focus al partit 

de Messi amb el FC Barcelona masculí, 

guanyant al Real Betis per quatre gols 

a un.  

 

 
 

Il·lustració 10: Marca 18/03/2019 
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Il·lustració 11: As 18/03/2019 

 

18 de maig de 2019: Olympique Lyon-

nais 4-1 FC Barcelona  

Final de la UEFA Women’s Cham-

pions League entre el club francès i el 

català celebrada al Groupama Arena 

de Budapest. Les blaugranes, dirigides 

per Lluís Cortés, van arribar, per pri-

mera vegada en la seva història, a una 

final de la màxima competició euro-

pea. A més a més, el Barça es va con-

vertir en “el primer equip espanyol 

que es classifica per a la gran cita euro-

pea, símptoma d’un futbol i un esport 

femenins que no paren de créixer” (Iri-

goyen, J., 2019: El País). Per a assolir 

aquesta fita, abans van derrotar en eli-

minatòries a dos partits al BIIK Ka-

zygurt de Kazakhstan (3-4 en global), 

al Glasgow City escocès (8-0 en global), 

al LSK Kvinner noruec (4-0 en global) 

i al Bayern de Munic (0-2 en global). En 

aquell partit, la superioritat de les 

franceses es va fer present ràpida-

ment. Al minut 19, el marcador ja mos-

trava un 3-0 impossible de remuntar. 

Després que Dzsenifer Marozsnán 

obrís la llauna als cinc minuts de par-

tit, Ada Hegerberg va posar la cirereta 

al pastís amb un hat-trick. Oshoala 

acabaria marcant el gol de l’honor en 

els últims instants del partit. 

El dia de partit, tots els diaris en par-

laven a la portada. No obstant això, al-

guns més que altres. Els diaris que més 

importància li van donar van ser 

Mundo Deportivo, el qual dedicà la 

portada en gran per a la cita blaugrana 

(Il·lustració 12) i L’Esportiu (Il·lustració 

13). Sport (2019) va dedicar la notícia 

principal a El vestuario dice NO a Griez-

mann, deixant a la capçalera el femení, 

acompanyat de la frase El Barça se cita 

con la historia. Bastant semblant a l’an-

teriorment esmentat, Marca (2019) es-

mentava El Barça quiere hacer historia 

en una columneta de la dreta. As 

(2019), a la capçalera, específicament al 

costat del nom del diari, va escriure: La 

primera Champions femenina del Barça 

aguarda en Budapest. 
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Il·lustració 12: Mundo Deportivo 18/03/2019 
 

 
 

Il·lustració 13: L'Esportiu 18/03/2019 

 

L’endemà, malgrat la derrota de les 

blaugranes, molts diaris van destacar 

la gesta i l’esforç de totes les integrants 

de la plantilla. Sport (Il·lustració 14), 

Mundo Deportivo (Il·lustració 15) i L’Es-

portiu (Il·lustració 16) van dedicar la 

portada o notícia principal al partit. Al 

Mundo Deportivo (2019) es podia llegir: 

Orgullo culé, juntament amb una 

imatge de les jugadores aplaudint als 

aficionats amb la medalla de subcam-

piones al coll. Sport (2019) deia: Segui-

remos soñando i, seguint amb la 

dinàmica anterior, també van posar 

una imatge de les jugadores aplaudint 

als desplaçats fins a Budapest. L’Espor-

tiu (2019) s’afegia a donar la major im-

portància al partit i deia: TORNAREM, 

amb una foto on les jugadores feien 

pinya formant un cercle. 

D’altra banda, AS (2019) amb El 

Lyon arrasó al Barça en 30 minutos i 

Marca (2019) amb Demasiado Lyon 

para el Barça en la final de Champions 

[4-1] dedicaren una línia a la part infe-

rior esquerra per a l’esdeveniment. 

 

 
Il·lustració 14: Sport 19/03/2019 
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Il·lustració 15: Mundo Deportivo 19/03/2019 
 

 
 

Il·lustració 16: L'Esportiu 19/03/2019 

 

 

24 de juny de 2019: Espanya 1-2 Estats 

Units  

La Copa Mundial Femenina de la 

FIFA 2019 es va disputar a França i la 

selecció dels Estats Units partia com a 

principal favorita de la competició. Ju-

gadores de talla mundial com les màxi-

mes golejadores del torneig amb 6 gols 

cadascuna, Megan Rapinoe i Alex 

Morgan lideraven un equip bastant 

superior a la resta, tal com es va plas-

mar a la fase de grups. Allà van guan-

yar tots els partits sense encaixar cap 

gol i amb una golejada 13-0 contra la 

selecció de Tailàndia. D’altra banda, la 

selecció espanyola es va classificar 

com a segona de grup, per darrera 

d’Alemanya. L’equip sota les ordres de 

Jorge Vilda es trobaria en el seu camí 

a les que acabarien sent les campiones 

d’aquella edició. El partit es va dispu-

tar a l’estadi Auguste-Delaune de Re-

ims. Malgrat els esforços, avançar-se 

als primer minuts amb un gol de Jen-

nifer Hermoso i la digna imatge que 

donaren les espanyoles, els Estats 

Units acabarien guanyant el partit 

gràcies a dos gols de penal de Rapinoe. 

Aquest partit de vuitens de final va 

causar gran ressò arreu del país i va 

ser un punt d’inflexió en el futbol fe-

mení del país, ja que va ser la millor 

posició mai abans assolida. Cal desta-

car que era la segona vegada en la 

història que Espanya es classificava 

per al Mundial femení. El seu debut en 

aquesta competició va ser l’any 2015, 

quan no van superar la fase de grups 
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quan es van enfrontar contra Brasil, 

Costa Rica i Corea del Sud. 

El mateix 24 de juny, Marca (Il·lus-

tració 17) destacava com a notícia prin-

cipal el partit entre seleccions (2019): 

En ilusión no son mejores. La resta de 

diaris, dedicaren una part de la por-

tada. Mundo Deportivo posava a la 

capçalera (2019): La Roja, sin complejos 

ante la gran favorita. As (2019) també 

hi dedicava la capçalera amb El partido 

de sus vidas. España se juega pasar a 

cuartos por primera vez. L’Esportiu 

(2019) dedicava un requadre de la part 

superior amb Espanya repta als Estats 

Units, i Anglaterra i França, a quarts. En 

addició, Sport (2019) també omplia un 

requadre de la part inferior amb Es-

paña busca la proeza ante EE. UU. 

 

 
Il·lustració 17: Marca 24/06/2019 

 

El 25 de juliol de 2019 als diaris sortia 

la notícia de l’eliminació de la selecció 

espanyola del Mundial. Les jugadores 

ocupaven les portades en major part 

com a fet principal, a excepció de Sport 

i de L’Esportiu. El primer d’aquests de-

dicà la capçalera, on es troba el nom 

del diari (2019): Dos penaltis acaban con 

el sueño. L’Esportiu (Il·lustració 18), com 

ja havia fet el dia anterior, va destacar 

la notícia en un requadre a la part su-

perior de la primera plana. Hi deia 

(2019): Dos penals donen ales als EUA. 

Rapinoe, des dels onze metres, envia la 

selecció espanyola, molt valenta, cap a 

casa (2-1). En referència a Mundo De-

portivo, el titular va ser: Dan la talla 

(2019). Marca (Il·lustració 19) mostrava 

a una Jenni Hermoso abatuda amb la 

frase (2019): Volveremos, mentre que 

As (Il·lustració 20) mostrava María 

León abraçant-se amb una companya 

amb la frase següent: Heroínas sin pre-

mio (2019). 

 

 
 

Il·lustració 18: L'Esportiu 25/06/2019 
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Il·lustració 19: Marca 25/06/19 
 

 
 

Il·lustració 20: As 25/06/2019 

  

7. PUNTS DE VISTA INTERNS 

Amb el creixent fenomen del futbol 

femení emergint en el panorama na-

cional, la premsa esportiva ha hagut 

de satisfer les necessitats dels mo-

ments històrics actuals. Així ho expli-

quen tres professionals del sector que 

cobreixen informació de futbol fe-

mení a Mundo Deportivo: Javier Gas-

cón (@javigasconMD) forma part de la 

redacció de la temàtica Barça, que en-

globa sobretot els primers equips mas-

culins i femenins, el filial masculí i el 

futbol sala; Lorea Bakero (@loreaba-

kero) també treballa en aquesta secció 

des que l’any 2018 passés del Polies-

portiu a Barça, i se centra més especí-

ficament en el Barça Femení. D’altra 

banda, la Begoña Villarrubia (@bvilla-

rrubia) va començar cobrint la infor-

mació femenina de Barça i Espanyol 

l’any 2005, així que en porta 16, i ara 

aborda tota la Liga Iberdrola. 

La Begoña Villarrubia, precisa-

ment, defineix la seva vocació cap al 

futbol femení com un tema de justícia, 

ja que creia que els equips femenins i 

les jugadores necessitaven certa visi-

bilitat. A més, també considerava que 

“hi havia lectors que volien tenir co-

berta la informació de totes les sec-

cions dels seus clubs, no només futbol 

masculí, handbol i bàsquet, sinó també 

la secció de futbol femení” (comunica-

ció personal, 10 març 2021). 

Pel que fa als inicis de la cobertura 

mediàtica, el veterà Javier Gascón, que 

forma part de la redacció de Mundo 

Deportivo des de 1991, recorda que 

abans de cobrir amb regularitat el Ba-

rça Femení, que és l’equip del futbol 

femení que s’endú la majoria dels fo-

cus, primer va arribar l’aposta del club 
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blaugrana per a potenciar-lo cap al 

2009 i 2010. Fins aleshores, Gascón ex-

plica que la cobertura del futbol fe-

mení era sense continuïtat diària, més 

aviat residual, i tan sols s’informava 

d’esdeveniments puntuals. Però els 

títols primer de l’Athletic Club i l’Atlé-

tico de Madrid i després del FC Barce-

lona van anar fent que en primera 

instància les edicions especials de 

Mundo Deportivo del País Basc i de 

Madrid fessin portades quan aquests 

clubs aixecaven títols i ara succeeixi 

amb el Barça i els seus èxits. Admet: 

 

Empezamos a cubrir información del 

fútbol femenino a partir de 2010, 

cuando el Barça comenzó a aspirar clara-

mente a los títulos nacionales de Copa y 

Liga y, poco a poco, a participar en la 

Champions League. (comunicació perso-

nal, 04 març 2021) 

 

Respecte de si és adequat el nivell 

de cobertura que ofereix Mundo De-

portivo i la resta de premsa esportiva 

de futbol femení, les opinions són lleu-

gerament diferents. La Begoña ex-

pressa taxativament que encara és 

molt insuficient: “Si som les dones el 

50% de la població, per què només te-

nim el 5% de la cobertura mediàtica? 

Es dona molta incidència en els grans 

esdeveniments (Mundial, Champions, 

derbi català...) però no hi ha prou in-

formació en el dia a dia”, valora l’expe-

rimentada periodista (comunicació 

personal, 10 març 2021). El Javier no és 

tan extremista però comparteix punt 

de vista, ja que valora que els recents 

èxits del Barça, les retransmissions de 

la televisió o el gran nivell demostrat 

per la selecció espanyola interessen, i 

molt. I que així ho intenten vehicular 

a Mundo Deportivo, amb la informació 

diària del Barça Femení, espais am-

pliats els dies de partits, entrevistes i 

reportatges quan arriben cites impor-

tants i cobertura de la Liga Iberdrola 

amb totes les prèvies i cròniques de les 

jornades i reportatges setmanals que 

se surten del dia a dia. D’altra banda, 

Gascón també reflexiona sobre si din-

tre d’uns anys es podrà veure que els 

passos que ha anat seguint la cober-

tura del futbol femení als mitjans de 

comunicació ha estat lògica segons el 

seu creixement, sempre tenint en 

compte el masclisme estructural que 

encara resta en tots els estaments.  

 

Hoy el fútbol femenino sí merece una 

mayor cobertura. Ya no se puede recu-

rrir a la excusa de que no interesa o de 

que no tiene tirón popular. (comunica-

ció personal, 04 març 2021) 

 

I és que Gascón i Villarrubia també 

estan d’acord amb què en els darrers 

cinc anys hi ha hagut una evolució. El 

Javier Gascón destaca el salt de quali-

tat d’equips com el Barça, l’Atlético de 

Madrid o la selecció espanyola, su-

mant-hi el patrocini d’Iberdrola a la 

primera divisió i la Begoña remarca els 

canvis que han fet en la redacció: “A 
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Mundo Deportivo hem passat de dedi-

car un article breu a la prèvia i crònica 

del Barça a la Lliga a fer una pàgina 

amb totes les prèvies de tots els equips 

de la Primera Iberdrola i una altra per 

a recollir totes les cròniques. També es 

dedica una o dues pàgines a la Cham-

pions, es fan els partits en directe per 

la web… I al Mundial van haver-hi dos 

enviats especials a França, amb diver-

ses portades dedicades a la selecció fe-

menina.” (comunicació personal, 10 

març 2021) 

La Lorea Bakero, per la seva banda, 

opina que en aquests darrers cinc anys 

sempre se li ha donat una gran im-

portància al futbol femení i on sí que 

nota canvis és a nivell general en els 

mitjans de comunicació, gràcies al 

gran ajut que representa que es pu-

guin seguir els partits per televisió. 

Quant a l’esdeveniment que hagi 

marcat un abans i un després, el Javier 

i la Begoña coincideixen en què va ser 

la final de la Uefa Women’s Cham-

pions League 18-19 a Budapest entre 

FC Barcelona i Olympique Lyonnais, 

un fet que fa tan sol sols deu anys ha-

gués estat “impensable”, segons el Ja-

vier, que recorda que van fer un des-

plegament molt important de pàgines 

i portada. La Begoña, que hi va anar 

com a corresponsal, apunta que ja va 

començar a veure que “s’exigia quali-

tat i professionalitat per part d’uns lec-

tors que havien seguit la trajectòria 

dels equips. Ja no era simplement es-

criure per condescendència sinó per 

convicció” (comunicació personal, 10 

març 2021). D’altra banda, la Lorea no 

creu que hagi sigut res concret, sinó 

més aviat “un constante crecimiento 

desde hace años fruto del trabajo y el es-

fuerzo de las jugadoras y sus clubes” (co-

municació personal, 16 març 2021). 

Tot i l’evolució, les actituds discri-

minatòries envers la dona, siguin di-

rectes o bé indirectes, solen estar a l’or-

dre del dia (Il·lustració 21). La Begoña 

ho recalca especialment: “Encara s’han 

de llegir moltes barbaritats en alguns 

mitjans, on se sexualitza la dona espor-

tista (el típic llistat de les futbolistes 

més guapes i sexys....) o on es parla de 

‘les nenes’ en lloc de les jugadores” (co-

municació personal, 10 març 2021). El 

Javier també afirma haver viscut ex-

periències així però prefereix borrar-

les de la memòria, mentre que la Lorea 

diu que no ha viscut situacions així en 

el tres anys que porta cobrint futbol 

femení. 

 

 
 

Il·lustració 21: Exemple de discriminació, 
Mundo Deportivo 12/01/2016 (Pàg. 16)  
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Quant a la professionalització del 

sector del periodisme en el futbol fe-

mení, la Begoña és l’única que creu 

que sí que es pot viure d’això avui dia, 

però denuncia que, si bé un grup re-

duït s’hi han especialitzat per tal d’ofe-

rir una informació de qualitat, “encara 

hi ha molts que escriuen cròniques o 

retransmeten partits sense dir bé el 

nom de les jugadores”. Tant el Javier 

com la Lorea, en canvi, pensen que ara 

per ara és “impossible” o que és “molt 

difícil” dedicar-se exclusivament a la 

cobertura del futbol femení. 

Tanmateix, els tres periodistes sí 

que concorden en què al futbol femení 

li espera un futur esperançador. El Ja-

vier destaca no només el ‘planter’ de 

nens aficionats i nenes aficionades 

que coneixen les jugadores y els les de-

manen autògrafs, sinó també les juga-

dores joves que van sortint i l’aparició 

del Clàssic a la lliga amb el recentment 

fundat Real Madrid. La Lorea, també 

optimista, creu que el futbol femení 

està “en plena ebullició” i que l’atenció 

mediàtica anirà de la mà amb els èxits 

esportius. Uns èxits que la Begoña pro-

nostica que es poden donar sense ha-

ver de fer grans exercicis d’imagina-

ció: “Esportivament, el Barça pot acon-

seguir una Champions, el Real Madrid 

pot arribar-hi molt lluny i la selecció 

espanyola pot guanyar l’Eurocopa 

d’Anglaterra”.(comunicació personal, 

10 març 2021) 

 

“Potser en 15 anys arribar a igualar-

se al futbol masculí” Begoña Villarru-

bia (comunicació personal, 10 març 

2021) 

A diferència de l’hermetisme en 

què hi viuen la majoria d’equips mas-

culins, més enfocats cap a la comuni-

cació institucional que no pas al perio-

disme, la consideració sobre les facili-

tats que donen els equips femenins es 

unànime. Si més no la Begoña apunta 

que a mesura que es vagi professiona-

litzant, s’haurà d’anar passant els fil-

tres de caps de premsa i institucions, 

els tres periodistes coincideixen en 

què ara la llibertat per a accedir a les 

jugadores o als entrenadors i entrena-

dores és total, ja que als clubs també els 

convé obtenir més visibilitat.  

 

8. CONCLUSIONS 

En definitiva, amb la realització 

d’aquest treball s’ha observat, el paper 

secundari del futbol femení en la co-

bertura dels mitjans esportius, també 

a Mundo Deportivo mitjà en el qual 

s’ha focalitzat la recerca. L’estudi de la 

informació relativa al futbol femení 

durant quatre anys ha exposat que 

existeix una tendència clarament al-

cista darrerament. Els èxits esportius i 

les grans inversions de molts clubs en 

els seus equips femenins han afavorit 

al major interès del gran públic i, en 

conseqüència, una cobertura informa-

tiva més professional i més completa. 

Tot i això alguns periodistes de Mundo 

Deportivo a qui s’ha consultat creuen 
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que la premsa hauria d’estar més al ni-

vell d’uns lectors que reclamen més 

presència del futbol femení en les por-

tades i en els continguts dels diaris. 

Així mateix, l’esclat de la pandèmia de 

la COVID-19 i les seves repercussions 

va fer trontollar la viabilitat 

econòmica de la lliga espanyola feme-

nina, cosa que inevitablement va afec-

tar de forma negativa al seguiment del 

futbol femení. 

Per tal d’obtenir una major quanti-

tat d’informació que ens permetés 

contextualitzar millor les dades obtin-

gudes amb el nostre estudi ens hem 

trobat amb un seguit de limitacions. 

En primer lloc la impossibilitat de con-

tactar amb jugadores o entrenadors i 

entrenadores de futbol femení profe-

sional, que haguessin afegit una opi-

nió única en l’apartat dels punts de 

vista interns. En segon lloc, a l’hora de 

fer la comparació entre les publica-

cions dels diversos mitjans estatals, la 

dificultat per accedir a les hemerote-

ques de: AS( no existeix hemeroteca 

digital i alguns recursos es troben a la 

Biblioteca Nacional de España, amb un 

accés exclusiu per als ordinadors que 

en formen part d’ella), Marca (a la web 

només et possibilita veure el contingut 

digital) i L’Esportiu (es troba a internet 

fins l’any 2017) han dificultat la nostra 

tasca de recerca. Finalment, de cara a 

futures recerques per acomplir els ob-

jectius proposats, caldria comptar amb 

el punt de vista de les jugadores i els o 

les entrenadores, així com tenir a 

l’abast les publicacions dels diaris na-

cionals per millorar la tasca de compa-

ració. També es podria agafar més 

anys en l’estudi per a poder comparar 

la seva evolució d’una manera més 

marcada. Així mateix, caldria fer una 

anàlisi en detall de l’impacte de la 

pandèmia en el futbol femení i el seu 

ressò en els mitjans de comunicació. 
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Resumen 

 

Esta investigación recoge la problemática a lo largo de la historia de la presencia 

femenina en los medios de comunicación deportivos para así visibilizar el papel 

de la mujer periodista en este ámbito, en concreto, su aparición en el que se 

considera el más practicado y seguido, el fútbol. A lo largo del proyecto se 

muestra el panorama desde 1998 hasta 2018, investigando detalladamente cada 

Mundial y Eurocopa de fútbol cubierto en el periódico Mundo Deportivo. Así 

pues, se observa las diferencias entre ambos sexos dentro de este mundo, 

considerado de hombres siglos atrás, y su evolución a lo largo de los años.  
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Abstract 

 

This research collects the problem throughout the history of women’s presence 

in the sports media to make visible the role of women journalists in this area, 

specifically, their appearance in what is considered the most practiced and 

followed, football. Throughout the project, the panorama is shown from 1998 to 

2018, investigating in detail each World Cup and Soccer Eurocup covered in the 

Mundo Deportivo newspaper. Then, the differences between the two sexes 

within this world, considered for men centuries ago. And it observed their 

evolution over the years too.   

 

Keywords: Mundo Deportivo, female presence, Eurocopa, Mundial, football, 

evolution 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos encontrábamos eligiendo 

la temática para este proyecto, el inte-

rés por esta problemática surgió de la 

lectura de un artículo concreto, justo 

en este momento de indecisión. El es-

crito en concreto se titulaba “Periodis-

tas deportivas”, publicado en La Van-

guardia, y lo firmaba Joan Josep Pa-

llàs.  

Desde un inicio, nos sorprendió que 

el reportaje estuviera hecho por un 

hombre, que debía ponerse en el lugar 

de la periodista trabajando en este sec-

tor, en vez de haberse escrito directa-

mente por las aludidas.    

Este reportaje buscaba explicar las 

vivencias de estas mujeres periodistas 

en un ámbito marcadamente ma-

chista, dando también las declaracio-

nes de algunas de ellas, que incluso lle-

gaban a decir que “descubrí el ma-

chismo trabajando” (Marta Ramón, 

2019).  

A partir de esta lectura, decidimos 

dedicarle el estudio a este conflicto, 

también a modo de denuncia que 

reivindica la desigualdad que aún se 

sufre. Además, dos de las integrantes 

de este grupo quieren dedicarse a este 

sector, al periodismo deportivo, y es 

una problemática que teníamos muy 

presente y nos interesaba mucho tra-

tar.  

Nos habíamos dado cuenta de que 

el machismo se vive de muchas for-

mas en este ámbito. No solo escriben y 

publican menos, sino que también 

ocupan menos puestos directivos. 

Además, los medios deportivos solían 

tener secciones únicamente dedicadas 

a la publicación de fotografías de mu-

jeres sexualizadas y cosificadas.  

Con todo, nos dimos cuenta de que 

esta situación era digna de una inves-

tigación así y decidimos hacerla noso-

tras mismas: ellas se atrevieron y 

ahora lo hacemos nosotras.  

 

2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

¿Existe la brecha entre presencia fe-

menina y masculina en el periodismo 

deportivo? ¿Cómo ha sido su evolu-

ción? ¿Qué cantidad de mujeres perio-

distas se encuentran ahora mismo tra-

bajando en este ámbito? ¿Se valora 

verdaderamente la opinión femenina 

en el deporte?  

Estas son algunas de las preguntas 

que formuladas que condujeron este 

estudio. La palabra de la mujer en el 

periodismo deportivo se ha visto siem-

pre mermada tras la sombra mascu-

lina y con este análisis se ha buscado 

arrojar luz sobre esta problemática 

que se ha dado por supuesta tanto 

tiempo y sigue vigente.  

Es por ello que el marco teórico se 

ha centrado en la introducción de esta 

situación, haciendo un seguimiento 

des del origen del periodismo depor-

tivo de cómo la mujer se ha visto estig-

matizada en este sector.  

Para la parte práctica, esta investi-

gación se centra en el estudio de la pre-
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sencia femenina en un medio de co-

municación deportivo escrito, en con-

creto Mundo Deportivo. Este periódico 

deportivo es uno de los medios más 

importantes por excelencia en nuestro 

territorio, sobre todo en Cataluña, 

puesto que su seguimiento se centra 

notablemente en el F. C. Barcelona. 

Por ello, se ha seleccionado en con-

creto la edición de Barcelona. 

El deporte más practicado y seguido 

en España es el fútbol y, por lo tanto, 

se decidió este para investigar e inda-

gar cómo ha participado la mujer en la 

retransmisión de los campeonatos 

más señalados: Mundiales y Euroco-

pas. Al no estar firmados la mayoría de 

artículos antes de la década de los 90, 

se tuvo que centrar en los años poste-

riores, desde 1992 hasta 2018, año en 

que se celebró el más reciente de estos 

torneos. Además, 1992 es una fecha se-

ñalada: las Olimpiadas en Barcelona 

significaron un avance en la lucha por 

la igualdad entre géneros en los me-

dios deportivos, además de que Mundo 

Deportivo hizo un cambio de formato 

para modernizarse.  

Una vez seleccionados los criterios, 

se extrajeron los datos buscados: el nú-

mero de artículos firmados por muje-

res, su extensión, el género del escrito 

y, sobre todo, la cantidad de páginas 

con presencia femenina en compara-

ción con las páginas masculinas. De es-

tos datos se excluyen los firmados por 

redacción y por agencias, ya que no es 

una presencia explícitamente feme-

nina. Se comprobaron las ediciones 

publicadas desde la fecha de inicio del 

torneo hasta dos días después de la fi-

nal, momento en que se cubría el reci-

bimiento del equipo ganador en su 

país.  

Con tal de completar las conclusio-

nes que salían de esta investigación, se 

buscó entrevistar a alguna de las mu-

jeres periodistas que estaban presen-

tes en los datos extraídos y que, por 

tanto, nos podían facilitar su propia 

experiencia para hablar de este fenó-

meno en Mundo Deportivo.  

Tras recoger datos de todos los mar-

cos del trabajo, se tuvo suficiente in-

formación y conocimiento para poner 

respuesta a nuestras preguntas a 

modo de conclusiones, y también para 

poder completar nuestro objetivo. 

 

3. MARCO TEÓRICO: PRO-

BLEMÁTICA HISTÓRICA DE LAS MU-

JERES EN EL PERIODISMO DEPORTIVO 

La principal problemática para las mu-

jeres periodistas en el sector deportivo 

son los estereotipos, que son la mayor 

causa de las diferencias en el trata-

miento de las mujeres y los hombres 

en una misma profesión.  

 

Se pueden percibir claramente en sus 

producciones los estereotipos de géne-

ros más habituales, ya sea por la falta 

de conocimientos acerca de cómo ha-

cerlo correctamente, o por la presión 

casi inconsciente de estereotipos sobre 
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las mujeres fuertemente anclados en la 

mente social. [...] Todos estos estereoti-

pos que se relacionan con las mujeres 

enfatizan la idea de que estas están do-

tadas por la naturaleza de diferentes 

aptitudes que los varones, aptitudes 

como que ellas realicen trabajos y ten-

gan responsabilidades distintas a 

ellos.” (Castilla Pérez, Linares Robles, 

2015:13). 

 

Para comenzar, “existe una idea ge-

neralizada que las mujeres ‘no entien-

den de deportes’ (Pedraza Bucio, 

2012:57). Eso ya comporta que su fi-

gura se vea inferior tanto en las muje-

res deportistas como en las periodistas 

de este ámbito. Tanto es así que el “or-

den de género excluyente(...) impera 

en el periodismo deportivo” (Pedraza 

Bucio, 2012:47). María Escario lo re-

sume bien: “Hubo un momento en el 

que ser mujer y periodista deportivo 

era casi incompatible”. 

Aun así, “las mujeres que sí logran 

incursionar en este terreno se enfren-

tan a muchas barreras que dificultan e 

incluso impiden su desarrollo en las 

industrias de los medios: acoso sexual, 

(...) remuneración desigual, eximio del 

reconocimiento por el trabajo reali-

zado y aplicación del ‘techo de cristal” 

(Barba Pan, M: 2019) (Vega Montiel, A: 

2010). 

La expresión ‘techo de cristal’ hace 

referencia a las adversidades transpa-

rentes, invisibles superficialmente, 

que imposibilitan a aquellas mujeres 

que, pese a tener muchos conocimien-

tos y práctica en un tema, no llegan a 

los cargos más importantes en el ám-

bito directivo. Aunque algunas perio-

distas lleguen a cargos altos, como 

Cristina Cubero, que es subdirectora 

de Mundo Deportivo, los principales 

diarios deportivos como MARCA, AS o 

el propio Mundo Deportivo  tienen a 

hombres directores en la actualidad. 

En conclusión, pueden llegar a puestos 

altos, pero no a los superiores.  

Las periodistas deportivas sufren 

una desventaja numérica que com-

porta que la mayoría de puestos direc-

tivos en los medios de comunicación 

están al cargo de hombres. Pero, esto 

no solo les afecta a ellas sino que tam-

bién a las deportistas. “El deporte es sin 

lugar a dudas un ámbito donde la mu-

jer no ha alcanzado el nivel de recono-

cimiento del hombre. De hecho, la ma-

yoría de puestos de responsabilidad en 

las federaciones deportivas están a 

cargo de hombres” (Gimeno Ala-

creu:2014). 

Por otro lado, según el Proyecto de 

Monitoreo Global de Medios 2010 he-

cho por l’Associació de Dones Periodis-

tes de Catalunya, en el mundo perio-

dístico en general, las mujeres solo 

aparecen como expertas de un tema 

en un 9% a comparación de los hom-

bres. Esto quiere decir que la mitad de 

la población está representada solo en 

un 9%. Es como decir que en España no 

hay académicas. Si además, le añadi-
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mos el hecho de que el deporte está so-

cialmente ligado a la figura masculina, 

no es de extrañar que las mujeres en 

este ámbito también sufran de poca 

representación.  

Relacionándolo con la problemática 

en el periodismo, a la competición en-

tre hombres y mujeres se le une la pre-

sencia de ex deportistas y entrenado-

res que toman su trayectoria en el de-

porte como conocimiento para aden-

trarse, sobre todo en secciones de opi-

nión. En consecuencia, las mujeres tie-

nen un espacio reducido o práctica-

mente nulo en opinión, por lo que se 

les quita credibilidad o conocimiento.  

Esta poca presencia se evidencia en 

la prensa escrita, pero también está 

presente en medios de comunicación 

deportivos en formatos televisivos o 

de radio. En estos, no existen conduc-

toras ni presentadoras. La cifra de mu-

jeres comentaristas es mucho inferior, 

y en el caso de que una periodista tra-

baje en estos programas, suele tener 

papeles reducidos, como la elabora-

ción de entrevistas o temas poco tras-

cendentes, más relacionados con el 

ocio y prensa del corazón que con el 

propio deporte.  

Esta es una evolución aún en pro-

ceso y lejos de culminar, pero su im-

portancia trasciende más allá del pe-

riodismo: los medios construyen un 

referente para el público y marca pau-

tas de comportamiento que se repeti-

rán socialmente. Es por ello que la 

igualdad debe empezar por algo tan 

público como estos medios, y en un 

ámbito tan influyente en nuestra so-

ciedad como es el deporte y el fútbol.  

 

 

4. MARCO PRÁCTICO: ANÁLISIS 

4.1. Presencia femenina en la 

prensa deportiva (Mundo De-

portivo) 

4.1.1. Eurocopa 1992 

La Eurocopa de 1992 se disputó en Sue-

cia y fue cubierta por Mundo Depor-

tivo desde el 10 de junio hasta el 26 del 

mismo mes. En total, se dedicaron 101 

páginas a este campeonato, teniendo 

en cuenta crónicas, análisis, reportajes 

y artículos de opinión. 

La presencia femenina en este cam-

peonato es completamente nula: nin-

guna periodista escribió durante este 

período sobre la Eurocopa, ya que to-

dos los enviados especiales que se de-

dicaban a ello eran hombres. De entre 

los periodistas encargados, destacan el 

director, Santi Nolla, y el subdirector, 

Francesc Aguilar. Los 4 restantes eran 

Xabier Azkargorta, Fabián Ortiz, Car-

les Rexach y Domènec García. 

Siendo el primer torneo analizado, 

sirve de punto de partida para apre-

ciar la evolución hasta nuestros días: 

en los primeros años en que se firma-

ban estas publicaciones, no había mu-

jeres que trabajaran en este ámbito a 

nivel internacional. 
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Figura 1. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.2. Mundial 1994 

En Estados Unidos en 1994 se desarro-

lló la Copa Mundial de Fútbol. Pese a 

que al inicio tuvo polémica el lugar por 

su poca afición a este deporte, ya que 

destacan más el fútbol americano, el 

béisbol o el baloncesto, tuvo mucho 

éxito gracias a la economía y a las in-

fraestructuras del país. Allí, se coronó 

ganadora a la selección Brasileña, en 

un partido final contra Italia, consi-

guiendo así su 4a copa de este torneo. 

Paralelamente, el Mundo Deportivo 

dedicó a lo largo de ese mes (del 17 de 

junio al 17 de julio) 742 páginas a este 

evento, en 4 de ellas participó Rosa Re-

gás, la única mujer que pudo lograrlo 

en este Mundial. Y, por lo tanto, la di-

ferencia es clara: solo hubo una mujer 

y 32 hombres.  

Ella es una escritora literaria gana-

dora del Premi Nadal en 1994. Parti-

cipó específicamente en la sección, ‘La 

Opinión’. Además, en tres de sus ar-

tículos juega con la herramienta del 

diálogo y muestra su opinión junto a la 

de un amigo suyo a través de la con-

versación entre ellos dos. En el escrito 

restante, se limita a escribir su opinión 

sobre aprender a perder.  

La buena noticia es que al menos 

una mujer ha podido participar en la 

redacción de las páginas que tratan el 

mundial. La mala es que Rosa Regás no 

es una periodista deportiva, y por lo 

tanto, aquellas que saben del tema y se 

dedican a este sector, no han podido 

enseñar de lo que son capaces. Sin em-

bargo, sí que es destacable el hecho de 

que en Mundo Deportivo haya una 

mujer que escriba su opinión sobre el 

torneo, ya que como se ve a lo largo de 

este análisis, es un hecho puntual y se-

ñalado.  

Además, otro punto remarcable es 

el hecho de que muchos de los perio-

distas que han participado en la expli-

cación del Mundial son extranjeros, la 

mayoría, provenientes de los mismos 

Estados Unidos. Como Mundo Depor-

tivo no tenía los suficientes recursos 

económicos para mandar a muchos 

corresponsales al lugar del torneo, ne-

cesitó la ayuda de los mismos periodis-

tas estadounidenses. Y, quizás, el he-

cho de que no mandasen a mujeres pe-

riodistas, aparte del importante ma-

chismo que todavía había en España, 

no fuese por ser mujeres en sí, sino 

porque no podían mandar, en general, 

a muchos redactores. 
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Figura 2. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.3. Eurocopa 1996 

La Eurocopa disputada en 1996 en In-

glaterra fue cubierta en el periódico 

Mundo Deportivo desde el 08 de junio 

hasta el 2 de julio de ese mismo año. 

Durante esos 24 días se dedicaron 360 

páginas para mostrar los resultados de 

los partidos, hacer análisis, crónicas, 

artículos de opinión y reportajes. En la 

década de los 90 comenzaron a firmar 

los artículos más a menudo, pero no es 

hasta los años 2000 que se afianza esta 

práctica. Por tanto, durante esta Euro-

copa muchas de las piezas periodísti-

cas estaban firmadas por agencias, 

como por ejemplo, la agencia EFE u 

OLÉ.  

Por otro lado, había enviados espe-

ciales en Inglaterra para cubrir el tor-

neo. De entre ellos todos hombres. So-

bre todo la participación del director y 

el subdirector, Santi Nolla y Francesc 

Aguilar.  En total, participaron 23 

hombres, periodistas, deportistas o ex-

deportistas como Iván de la Peña o Ro-

nald Koeman.  

Solo aparece una firma femenina 

en 6 páginas, la firma de Rosa Regás. 

Esta escritora dedicaba en una co-

lumna, menos de un cuarto de página, 

a relatar su experiencia en el ambiente 

de la Eurocopa. Aparece en la sección 

La Trastienda y en Sección F.M, ahí 

dedicaba su punto de vista respecto a 

situaciones provocadas a raíz del tor-

neo europeo. Es decir, de 360 páginas 

solo aparece una mujer y además, su 

oficio principal no es el periodismo.  

 

 
Figura 3. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.4. Mundial 1998 

Al Mundial disputado en Francia se le 

dedicó una sección especial en el diario 

durante el 10 de junio y el 14 de julio 

de 1998. En 34 días se publicaron 676 

páginas sobre el torneo de fútbol más 

importante del mundo. De esas 676 pá-

ginas solo aparecen firmas de mujeres 

en 119 y gracias a que por primera vez 

había una enviada especial, Cristina 

Cubero. En total participaron 48 hom-

bres, entre ellos Rogelio Román o Joan 
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Domènech. Haciendo un balance, 

cada día se dedicaban unas 20 páginas 

a hablar del Mundial y firmaban en 4 

de ellas mujeres.  

Gran parte de las páginas que cuen-

tan con participación femenina son 

atribuidas a Cubero, pero aparecen 

tres periodistas más, Gemma Rodés, 

Imma Mentruit y Esther Muntañola.  

Por otro lado, la mayoría de piezas 

escritas por mujeres son crónicas so-

bre los partidos y las previas. En me-

nor cantidad aparecen los reportajes y 

las entrevistas. A destacar el papel de 

Cristina Cubero porque realizó tres 

entrevistas a los máximos referentes 

futbolísticos de aquel verano, Ro-

naldo, R. Carlos y Romário. Además, 

puntualizar que el Mundo Deportivo es 

un diario en el que abunda la opinión 

y un posicionamiento claro a nivel de-

portivo, pero, artículos de opinión 

como tal no se publicó en ese Mundial 

ninguno escrito por una mujer. En 

cambio, todos los artículos especifica-

dos del género opinativo se dejaron 

para personajes célebres del fútbol 

masculino como Ronald Koeman.  

Respecto a la extensión de dichos 

artículos no hay gran diferencia en re-

lación con los de los hombres. Depen-

diendo del tipo de pieza y la importan-

cia que tenga se le da más espacio o 

menos. Espacio muchas veces limitado 

por la cantidad de publicidad añadida.  

 
Figura 4. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.5. Eurocopa 2000 

La Eurocopa del año 2000 fue dispu-

tada en los Países Bajos y en Bélgica 

entre el 10 de junio y el 2 de julio de ese 

mismo año. En ese campeonato Fran-

cia se hizo con la victoria. En Mundo 

Deportivo, solo una mujer redactó a 

comparación con los 22 hombres que 

también fueron partícipes. Se trata de 

Aurora Masip, una periodista y econo-

mista que escribió un análisis de cómo 

competiciones como la Eurocopa apor-

tan un gran beneficio económico al 

país donde se celebra. Por lo tanto, se 

puede decir que el número total de 

participación femenina en la Euro-

copa del 2000 en Mundo Deportivo es 

de 1 página de 406 presentes.  

Por otro lado, cabe destacar el he-

cho de que pese a que Aurora Masip es 

una mujer periodista, no ejerce en el 

subgénero deportivo y, por lo tanto, en 

este campeonato no hubo ningún tipo 

de participación por parte de una mu-

jer periodista deportiva cualificada.  

Además, también influye el hecho 

de que la mayoría de crónicas eran por 
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parte de los periodistas enviados espe-

cialmente al lugar donde los partidos 

tenían lugar. Entonces, si ninguna 

mujer fue enviada, es muy poco pro-

bable que participase de ninguna ma-

nera.  

Asimismo, un hecho recurrente a lo 

largo del tiempo analizado es que la 

mayoría de los artículos de opinión 

eran escritos por algún jugador como 

Ronald Koeman o por parte de algún 

seleccionador.  

 
Figura 5. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.6. Mundial 2002 

La Copa Mundial de Fútbol de 2002 

tuvo lugar en Corea del Sur y Japón 

entre el 31 de mayo y el 30 de junio. En 

esta, Brasil fue el ganador, quien ganó 

a Alemania en la final. A diferencia del 

último campeonato analizado, se 

puede ver un cierto progreso: hay una 

mujer periodista que frecuentemente 

participa. Esta es Cristina Cubero, la 

actual subdirectora del Mundo Depor-

tivo. Junto a ella, esporádicamente, 

también escribe Anna Cordovilla, con-

cretamente, dos veces: el 7 de mayo y 

el 1 de junio. Entre ellas dos, suman un 

total de 63 páginas en las que aparece 

una mujer periodista firmando de las 

540 en total que cubren el Mundial. 

Además, el total de hombres era, otra 

vez más, muy desproporcionado a 

comparación con el de mujeres: 21 

hombres frente a las 2 mujeres. 

Mientras que los dos textos de Cor-

dovilla son crónicas que ocupan un 

tercio de la página, Cristina consigue la 

oportunidad de participar en diferen-

tes secciones como ‘La figura’, ‘El par-

tido de la jornada’, ‘La prensa interna-

cional’, gracias al hecho de que ella es 

una de los periodistas enviados por el 

Mundo Deportivo para cubrir el 

evento. Por lo tanto, como ella está allí 

presente, tiene la posibilidad de tratar 

muchos más temas. 

No obstante, pese a que la presencia 

de Cristina Cubero es bastante cons-

tante durante el Mundial, es cierto que 

cuanto más se acerca la final, menos 

hay que escribir porque la mayoría de 

selecciones han quedado eliminadas, 

y, consecuentemente, se necesitará a 

una menor cantidad de corresponsa-

les. Y, esto es justo lo que le pasa a ella 

también, quien, pasado el 25 de mayo, 

no volverá a aparecer en lo que queda 

de competición.  

De nuevo, ninguna de las mujeres 

periodistas que han sido partícipes en 

el Mundial, ha sido la escritora de al-

gún artículo de opinión. Ellas, sobre 

todo, escriben crónicas que, pese a que 

no son meras noticias, no salen del gé-

nero interpretativo. 
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Figura 6. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.7. Eurocopa 2004 

La Eurocopa de 2004 celebrada en 

Portugal fue protagonista en el perió-

dico durante 24 días, del 12 de junio al 

6 de julio de ese mismo año. De igual 

manera que en el Mundial de 1998 

Cristina Cubero fue una de las envia-

das especiales junto a Francisco Agui-

lar, Javier Gascón, Oriol Domènech y 

Manuel Bruña.  

En total aparecen 20 hombres al 

mando de alguna pieza. En contraposi-

ción las mujeres solo firman 4: Cristina 

Cubero, Begoña Villarrubia, Anna 

Cordovilla e Imma Mentruit. Ellas en 

conjunto se manifiestan en 47 páginas 

de las 295 que se dedicaron a esta Eu-

rocopa. Las últimas tres citadas única-

mente en 3 páginas. En general, diaria-

mente aparecía la firma de una mujer 

periodista en este diario hablando so-

bre la Eurocopa en 3 páginas de 20 

aproximadamente. Por tanto, se ob-

serva una mayor presencia de Cubero, 

pero que no alcanza en número de ar-

tículos para igualar al sexo opuesto.  

Respecto al tipo de artículo o sec-

ción existe una amplia variedad. Las 

mujeres aparecen contando, en canti-

dades muy inferiores a los hombres, 

tanto crónicas como contra crónicas, 

reportajes, perfiles… En especial desta-

car sobre las entrevistas la aportación 

de Anna Cordovilla con su entrevista 

al seleccionador español de por aquel 

entonces y actualmente fallecido, Luis 

Aragónes. Además de todas estas pie-

zas ellas cuentan con una amplia ex-

tensión a nivel del espacio de la pá-

gina, que no resulta en este aspecto 

muy diferente al de sus compañeros.  

En el género de opinión, se repite la 

problemática de años anteriores y es 

que no hay ningún artículo especifi-

cado como sección de opinión en el que 

una mujer especializada deje su crite-

rio, como si qué pasa con exfutbolistas 

o miembros masculinos de la profe-

sión. 

 

 
Figura 7. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.8. Mundial 2006 

El Mundial de 2006, disputado en Ale-

mania, tuvo como ganador a Italia. Fue 
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protagonista de la mayor parte de pá-

ginas de Mundo Deportivo entre el 9 de 

junio y el 9 de julio de ese año. 

En total, se dedicaron a este torneo 

multitudinario 634 páginas, entre las 

cuales 142 contaron con firmas feme-

ninas. Aun así, la diferencia entre se-

xos seguía siendo notable: 27 hombres 

periodistas redactaron piezas para 

este campeonato, mientras que solo 5 

mujeres participaron: Edurne Cubero, 

Cristina Cubero, Esther Muntañola, 

Begoña Villarrubia e Imma Mentruit. 

De entre los periodistas masculinos, 

cabe destacar de nuevo la presencia 

del director y el subdirector, Santi No-

lla y Francesc Aguilar, y también de fi-

guras remarcables del fútbol, como 

“Lobo” Carrasco, exjugador y entrena-

dor, que solía escribir artículos tanto 

de análisis como de opinión. 

El número de mujeres periodistas 

era mucho inferior al de los hombres, 

pero generalmente aparecían en mí-

nimo 3 páginas a diario. En estas, la 

mayoría de sus piezas no tenían nada 

que envidiar a las de sus compañeros 

en cuanto a extensión: solían ocupar 

media página, o una completa.  Aun 

así, estas periodistas solían estar a 

cargo de crónicas, “contracrónicas” o 

reportajes, pero ninguna firmaba un 

artículo de opinión.  

 
Figura 8. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

 

4.1.9. Eurocopa 2008 

La Eurocopa de 2008, realizada en 

Austria y Suiza, entre el 7 de junio y el 

19 de junio, dio a España su primer tro-

feo de esta competición. En cuanto al 

Mundo Deportivo, se escribieron 351 

páginas tratando esta competición, 99 

de las cuales tienen mínimo una figura 

femenina. A lo largo de estas páginas 

podemos los nombres de ellas: Con-

chita Roura, Cristina Cubero, Imma 

Mentruit, Esther Muntañola y Elvira 

González. Por lo tanto, podemos decir 

que hay 5 mujeres que escriben en 

comparación con los 22 hombres. 

Los nombres de las mujeres que 

más se repiten son los de Conchita 

Roura y Cristina Cubero. Ambas parti-

cipan diariamente e incluso llegan a 

tener casi siempre más de una crónica 

al día. La principal causa de su contri-

bución es que ambas son enviadas 

desde Mundo Deportivo (juntamente 

con otros compañeros) específica-

mente para tratar el torneo. 
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Es más, otra de las grandes causas 

de sus aportaciones es que ambas pe-

riodistas tienen una sección del diario 

reservada para ellas cada día. En el 

caso de Cristina Cubero, ella escribe en 

un apartado llamado ‘Swiss Chocolate’ 

en el que suele hacer crónicas deporti-

vas de algún personaje o partido de la 

Eurocopa. Por otro lado, Conchita 

Roura tiene ‘la Garrapata’, un espacio 

situado al final de la sección de la Eu-

rocopa y reservado para ella donde es-

cribe desde crónicas donde interpreta 

un suceso hasta análisis de los ingresos 

económicos de la competición.  

Asimismo, aunque ambas tengan 

sus respectivas partes, ellas también 

colaboran en otras secciones de la Eu-

rocopa como la ‘Contraportada’, ‘La 

Crónica’, ‘La previa’ o ‘MD con Rusia’.  

No obstante, pese a la enorme can-

tidad de veces que las periodistas par-

ticipan a lo largo de este mes, y sobre 

todo, comparándolo con los años ana-

lizados anteriormente, el número de 

hombres es increíblemente más 

grande, y, por consecuencia, ellas no 

tienen el suficiente espacio donde de-

mostrar sus capacidades de redacción.  

 

 
Figura 9. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

4.1.10. Mundial 2010 

El Mundial de 2010 representó un tor-

neo deportivo muy importante para 

España por su victoria y así se vio re-

flejado en el Mundo Deportivo entre el 

11 de junio y el 13 de julio. Desde el pe-

riódico enviaron como corresponsales 

especiales a Francesc Aguilar, Manuel 

Bruña, José A. Sirvent, Cristina Cu-

bero y Conchita Roura. Dos mujeres 

enviadas para cubrir este torneo de 

importancia mundial. 

Se dedicaron 588 páginas en 32 días, 

puesto que la Selección Española llegó 

a ganar la final y eso provocó más con-

tenido informativo al respecto. De 

esas 558 solo fueron firmadas por mu-

jeres 210, es decir, menos de la mitad 

aún contando con dos enviadas espe-

ciales femeninas. A nivel diario, 18 

planas trataban el tema del verano. 

Con presencia femenina únicamente 7 

de media.  

Por otro lado, en total se contó con 

la participación de 29 hombres en con-

traste con la participación de 7 muje-

res: Cristina Cubero, Conchita Roura, 

Imma Mentruit, Esther Muntañola, 

Mª Carmen Júarez, Silvia Tamaral y 

Anna Cordovilla. En comparación con 

los Mundiales anteriores se vio un au-

mento de participación femenina en 

un deporte considerado a nivel histó-

rico de hombres. Fueron centenares 

de noticias, crónicas, contracrónicas, 

reportajes… de la mano de mujeres. Pe-

riodistas femeninas que conseguían 
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hacerse denotar en este tipo de pre-

msa, ganando protagonismo al poseer 

secciones como Waka Waka de la 

mano de Cristina Cubero en la que se 

repasaban los hechos más denotados 

de la jornada.  

Aun así, de igual manera que en 

años anteriores las secciones de opi-

nión se reservaron para hombres. To-

das estas estaban firmadas por hom-

bres. En concreto, un colaborador dia-

rio del periódico era el Lobo Carrasco, 

exjugador y entrenador de fútbol. Las 

mujeres daban alguna pincelada de 

cierto punto de vista a través de sus ar-

tículos o en contadas ocasiones, no 

más de 5, en piezas periodísticas.  

 

 
Figura 10. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.11. Eurocopa 2012 

La Eurocopa 2012 fue una parte cen-

tral del contenido de Mundo Deportivo 

del 8 de junio al 1 de julio de ese año, 

tiempo en que se le dedicaron 355 pá-

ginas. El torneo se celebró en Polonia y 

Ucrania y tuvo gran interés mediático, 

ya que España se alzó como campeona 

por tercera ocasión. 

De entre las citadas 355 páginas, 

solo 31 estaban firmadas por una mu-

jer: eso supone que menos del 10% de 

contenido sea creado por periodistas 

femeninas. Es aún una cifra muy baja, 

puesto a que de 30 redactores que cu-

brieron la Eurocopa, tan solo 4 eran 

mujeres: Cristina Cubero, Imma Men-

truit, Yaca García-Planas y Anna Cor-

dovilla. Por otro lado, como redactores 

repitieron “Lobo” Carrasco y periodis-

tas conocidos en el medio, como Manel 

Bruña y Francesc Aguilar, que fueron 

enviados especiales. 

Cabe analizar que, de entre las pie-

zas escritas por mujeres, ninguna era 

de opinión. La cifra de espacios con 

presencia femenina por publicación 

no superaba las 2 páginas y, en ocasio-

nes, se reducían a espacios de ocio, 

como la única pieza de Cristina Cu-

bero. En general, las periodistas se en-

cargaban en mayoría de crónicas y 

análisis.   

Aun así, los espacios ocupados por 

mujeres tienen extensiones conside-

rables: gran parte de sus piezas ocupan 

la página completa, aunque algunas 

noticias tienen un formato reducido a 

media. Es el caso de Yaca García-Pla-

nas, cuyos artículos son todos de me-

dia página, exceptuando un especial 

sobre la prensa internacional (“Revista 

de prensa”), al que se dedica el formato 

completo.  

Sigue sorprendiendo que ninguna 

mujer intervenga en el ámbito du-

rante algunas jornadas. Es el caso de 
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que, durante este período, 9 publica-

ciones estuvieron exentas de marca 

femenina. 

  
Figura 11. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.12. Mundial 2014 

En Brasil se disputó el Mundial de fút-

bol de 2014. El Mundo Deportivo de-

dicó 543 páginas a retransmitir el 

evento durante 33 días, del 12 de junio 

al 15 de julio. Como enviados especia-

les para cubrirlo estuvieron Francisco 

Aguilar, Cristina Cubero y Manuel 

Bruña. Y como analistas el Lobo Ca-

rrasco, Carles Rexach y Julio Salinas.  

De esas 543 páginas solo un poco 

más de una cuarta parte, 180, se mos-

traron a nombre de mujer. A diario 

esto representaría, 6 páginas firmadas 

por mujeres de los 17 totales. Esto se 

explica debido a que de los 6 corres-

ponsales y analistas únicamente hu-

biese una figura femenina. Esto se vi-

sualiza mejor al comparar la participa-

ción total. Escribieron para el perió-

dico sobre este torneo 28 hombres y 4 

mujeres. Entre las mujeres se repiten 

los nombres de los últimos años: Cris-

tina Cubero, Imma Mentruit, Anna 

Cordovilla y Conchita Roura. 

Se observa que paralelamente al 

Mundial anterior, el acontecido en Su-

dáfrica, se reduce de dos a una el nú-

mero de enviadas especiales. Esto su-

pone un atraso con respecto a la igual-

dad en el ámbito del periodismo de-

portivo y un paso hacia atrás en la lu-

cha por el reconocimiento de la mujer 

periodista en el fútbol en concreto.  

De igual manera que en 2010, Cris-

tina Cubero se instaura como pieza 

clave en el diario y consigue llevar a 

diario una sección llamada El día. Ade-

más, de realizar centenares de cróni-

cas, reportajes, perfiles, contracróni-

cas… La antigua corresponsal especial, 

Conchita Roura, solo participa en una 

crónica de media página en esta oca-

sión. Las otras dos periodistas intervie-

nen no más de cinco veces realizando 

crónicas. También, puntualizar que a 

las crónicas de los partidos se les de-

dica una página completa indepen-

dientemente del sexo que escriba la 

pieza.   

 

 
 

Figura 12. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 
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4.1.13. Eurocopa 2016 

La Eurocopa 2016 fue la decimoquinta 

edición de este campeonato y se cele-

bró en Francia, acaparando la aten-

ción de los medios deportivos desde el 

10 de junio al 10 de julio del año men-

cionado. Portugal se alzó como gana-

dor, mientras que España cayó en oc-

tavos frente a Italia. 

En este caso, las cifras no aumentan 

mucho: de 405 páginas dedicadas a la 

Eurocopa, tan solo 125 tenían piezas 

escritas por mujeres. Traduciendo esto 

al número de implicados, 17 de los pe-

riodistas participantes fueron hom-

bres, mientras que solo 3 fueron muje-

res: Cristina Cubero, Imma Mentruit e 

Yaca García-Planas. 

La media diaria de páginas escritas 

por mujeres se sitúa sobre las 4 por jor-

nada. Aunque las cifras cuantitativas 

no varían, sí lo hace el papel que tie-

nen: los textos escritos por periodistas 

mujeres reciben más protagonismo. 

Ya fueran análisis, crónicas o previas, 

las piezas de Cristina Cubero abrían 

diariamente Mundo Deportivo, ocu-

pando 2 páginas y obteniendo más re-

levancia en comparación a las escritas 

por sus compañeras. Podría atribuirse 

esto a que Cubero, para 2016, ya había 

tomado el rol de subdirectora en el me-

dio, por lo que se convirtió en una fi-

gura mucho más importante. En cam-

bio, los textos de Mentruit y García-

Planas no tienen esa evolución. 

Cabe destacar también que sigue 

sin haber presencia femenina en los 

apartados de opinión, como en edicio-

nes anteriores de este torneo. Además, 

Mundo Deportivo empezó una inicia-

tiva durante esta Eurocopa: se solían 

publicar análisis dobles, con doble 

firma, en que cada periodista estu-

diaba tácticamente uno de los equipos 

que se batían a modo de previa. Nin-

guno de estos artículos compartidos 

tiene firma de mujer, sino que son 

completamente masculinos. 

 

  
Figura 13. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

4.1.14. Mundial 2018 

La Copa Mundial de Fútbol 2018 que 

tuvo lugar en Rusia fue tratada en una 

sección especial en Mundo Deportivo 

desde el 14 de junio hasta el 17 de julio. 

De esos días, no hubo ni uno en que, 

mínimo una vez, una mujer no escri-

biese. Y, remitiéndose al inicio de este 

análisis en que no hubo ninguna mu-

jer periodista, definitivamente ha ha-

bido un cambio. Sin embargo, no todo 

son victorias para el género femenino, 

ya que la desigualdad numérica sigue 

demostrando la gran brecha que los 

separa a ellos de ellas: en total, ha ha-

bido 4 mujeres y 24 hombres. Y, visto 

desde otra perspectiva, la desigualdad 
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también se hace presente en el nú-

mero de páginas con redacción feme-

nina: 108 de las 489 de todo el campeo-

nato.   

Las cuatro mujeres que personali-

zan la cifra son Anna Cordovilla, 

Imma Mentruit, Cristina Cubero e 

Yaca García Planas. De todas ellas, las 

que más destacan son Cristina Cubero 

e Imms Mentruit. Las otras dos, en 

cambio, también aparecen pero de ma-

nera muy esporádica. Todas ellas con-

siguen no solo escribir crónicas suel-

tas, sino escribir en secciones como 'la 

Crónica', 'Contracrónica', 'El persona-

je', ‘La Previa’ o ‘El Mejor Jugador de La 

Liga en el Mundial’.  

Con todo y gran participación, por 

lo que la extensión de las páginas res-

pecta, casi nunca llegan a tener la pá-

gina completa de texto. De las 108 pá-

ginas donde ellas han escrito, solo 14 

contienen un texto tan grande como 

para ocupar toda la página. Porque 

aunque a veces ellas sean las únicas 

que escriban en la página, esta se ve di-

vidida por la publicidad o los infográ-

ficos. En muchas páginas de los hom-

bres, esto no sucede así.  

Y, otra vez más, las periodistas no 

tienen artículos de opinión en todo lo 

que dura la competición. Estos puestos 

están ocupados por periodistas del 

otro género o por exfutbolistas y ac-

tuales entrenadores.  

 

Otro apunte importante es que la 

mayoría de los escritos, más de la mi-

tad, son de parte de Cristina Cubero, 

quien ya lleva años participando como 

corresponsal en torneos como Euroco-

pas y Mundiales, y quien, gracias a su 

esfuerzo ha conseguido llegar al 

puesto de subdirectora del Mundo De-

portivo en la actualidad. 

 

 
Figura 14. Fuente: Mundo Deportivo. Elabora-

ción propia 

 

5. USO DE LA FOTOGRAFÍA CON CA-

RÁCTER SEXUALIZADO 

A lo largo de la investigación se ha po-

dido comprobar que el periódico 

Mundo Deportivo dedica entre una y 

dos páginas para mostrar fotografías 

realizadas en el torneo, ya sea de afi-

cionados o personajes célebres que 

animan a su selección.  

Pero, a medida que se aproximan a 

los años más recientes en la actualidad 

el carácter de las imágenes se ha visto 

sexualizado. Esto se debe a que la ma-

yoría de fotografías se muestran con 

muy poca ropa o bikinis que dejan en-

trever sus pechos o nalgas pintadas 

con la bandera de su país, hasta el 

punto de enseñar mujeres desnudas. 

Esto lo que hace es cosificar a la mujer 
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y representarla como un escaparate, 

ya que al contrario, no se muestran 

hombres con el mismo posado.  

También se ha podido comprobar 

que aparecen artículos propios de la 

prensa sensacionalista o del corazón, 

en algún caso desafortunado, al hablar 

de las parejas de los futbolistas, de fies-

tas con centenares de chicas como tro-

feo de los ganadores. Estos serían algu-

nos de los titulares: “Con ellas llegó el 

escándalo” (Cubero, 2010) refiriéndose 

a las modelos holandesas; “Paraguay, 

con prima especial” (Cubero, 2010) al 

mostrar a Larissa Riquelme, una para-

guaya que prometió desnudarse si ga-

naba su país; “Wes, clama, que ya lle-

vas 3 títulos” (Cubero, 2010) un men-

saje de la novia de un futbolista y que 

el artículo se acompaña de dos fotogra-

fías de ella en ropa interior.  

 

6. ENTREVISTA A ANNA CORDOVI-

LLA 

Anna Cordovilla es una periodista del 

periódico Mundo Deportivo, licenciada 

en Ciencias de la Información. Co-

menzó su etapa en este diario meses 

antes de los Juegos Olímpicos de Bar-

celona 1992. Fecha en la que Mundo 

Deportivo cambió su diseño y formato. 

Se dedica sobre todo a cubrir al FC. 

Barcelona y al RCD Espanyol. Su 

tiempo libre lo disfruta viendo pelícu-

las, leyendo y viajando. (Cordovilla, 

A:2019) 

Anna Cordovilla, formando parte 

del Mundo Deportivo, ha notado que 

ha habido una evolución en la integra-

ción de la mujer en el periodismo de-

portivo, aunque “sigue habiendo un 

déficit en el número de mujeres”. Este 

déficit que menciona se atribuye solo 

a su ámbito, la redacción, ya que Cor-

dovilla admite que en otras secciones, 

como en el mundo digital y las nuevas 

tecnologías, se han creado más puestos 

de trabajo ocupados por mujeres.  

El año que viene se cumplirán 30 

años de su entrada en este medio, y 

ella misma nos relataba su experien-

cia: “es cierto que hubo momentos en 

los que debí demostrar, o al menos 

tuve esa sensación, que entendía de 

fútbol y estaba capacitada para hacer 

una crónica, como la mayoría de hom-

bres”.  

Cordovilla admite que cree que casi 

todas sus compañeras han vivido el fe-

nómeno conocido como ‘techo de cris-

tal’: “hay muy pocas mujeres en los 

'staffs' de dirección, e incluso pocas je-

fas de sección aunque sin duda, hay 

muchas capacitadas para dicha tarea”.  

Anna Cordovilla diferencia mucho 

entre la presencia femenina en el pe-

riodismo deportivo y en el fútbol 

mismo. Aunque reivindica que debe 

seguirse más como espectáculo, al 

igual que el masculino, también ex-

plica que es un paso importante para 

la igualdad en las nuevas generacio-

nes. “Nunca se debe mirar desde la óp-

tica del fútbol masculino, porque 

nunca será igual, ni se debe preten-

der”. 
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La periodista también dedicó algu-

nas palabras a las futuras generacio-

nes y aconsejó a las chicas que persi-

guieran el sueño de esta profesión que 

“crean en ellas y en sus capacidades y 

luchen por trabajar en un medio, si 

realmente es su pasión, aún teniendo 

siempre presente que no será fácil”.  

 

7. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración el análisis 

realizado, se puede afirmar que sí 

existe una brecha entre la presencia 

femenina y masculina. Si bien la can-

tidad de páginas escritas por mujeres 

ha ido en aumento, la evolución no ha 

sido fluida y se ha llegado a estancar 

estos últimos años. Hasta el Mundial 

de 2010, se pasó de 0 páginas a 210 y, 

por lo tanto, el crecimiento dio un gran 

paso. Aun así, durante la Eurocopa de 

2012 se puede notar un retroceso, ya 

que las páginas caen a tan solo 31 con 

presencia femenina. Desde entonces, 

aunque la cifra se ha recuperado, la 

evolución se ha mantenido en un es-

tancamiento: la última es de 108 pági-

nas.  

Esta evolución también se ve condi-

cionada por el propio resultado de la 

Selección Española en el campeonato: 

esto se evidencia en los resultados de 

la Eurocopa 2008 y en el Mundial 

2010. En ambos, España ganó y los re-

sultados se dispararon. Sin embargo, 

esta lógica no se repite en 2012, ya que 

la Roja avanzó en el torneo, pero la 

mayoría de piezas se escribieron, aun 

así, por hombres. 

La principal evolución se encuentra 

en la cifra de páginas, ya que no vemos 

ese progreso en la cantidad de mujeres 

periodistas: Rosa Regás, Cristina Cu-

bero, Gemma Rodés, Imma Mentruit, 

Esther Muntañola, Aurora Masip, Be-

ñona Villarrubia, Edurne Cubero, 

Conchita Roura, Elvira Gonález, Mª 

Carmen Júarez, Silvia Tamaral y Yaca 

García-Planas. 13 mujeres en 7 Mun-

diales y 7 Eurocopas. En comparación 

a los mucho más de 50 hombres que 

han cubierto alguno de este torneo pa-

rece una cifra muy baja. Como ya co-

mentaba Anna Cordovilla en la entre-

vista realizada, “en mi sección prácti-

camente hay el mismo número de mu-

jeres que hace 30 años”. 

De todas estas piezas, ninguna pe-

riodista especializada en deportes ha 

firmado ningún artículo de opinión. 

Tan solo Rosa Regás ha escrito piezas 

de opinión, pero no entra dentro de 

nuestro estudio, ya que trataba las 

competiciones analizadas desde el 

punto de vista económico, prediciendo 

sus consecuencias. Por tanto, no se 

puede contar como periodista depor-

tiva. Estos artículos de opinión, en 

cambio, eran escritos por exjugadores 

o entrenadores, como “Lobo” Carrasco 

y Ronald Koeman. En conclusión, se 

puede decir que la opinión femenina 

no se valora, ya que es nula en todas 

las competiciones que se han estu-

diado.  
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De las periodistas mencionadas, 

solo 2 han trabajado como correspon-

sales especiales, contando con seccio-

nes propias (Swiss Chocolate y ‘Waka-

Waka’)en la Eurocopa de 2008 y en el 

Mundial de 2010: Conchita Roura y 

Cristina Cubero. Esta última es la que 

más presencia tiene en Mundo Depor-

tivo, ya que sus piezas llegaron incluso 

a abrir el periódico. Aun así, debe atri-

buirse esto a su rango: al convertirse 

en subdirectora del medio, sus escritos 

adquirieron importancia. 

Es adecuado acabar estas conclusio-

nes recuperando las declaraciones de 

Anna Cordovilla que, desde la propia 

experiencia, afirmaba “sí aún estamos 

lejos de lograr la igualdad de género en 

el periodismo deportivo”. Nuestros re-

sultados pueden ser negativos en com-

paración a la evolución en otros secto-

res, ya que nos hemos centrado en la 

prensa escrita, de redacción, pero “en 

la prensa, radio y televisión, creo que 

se han dado grandes pasos en los últi-

mos años”. 

 

 

 
 

Figuras 15 y 16. Fuente: Mundo Deportivo. 

Elaboración propia 
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ANEXO   

 

El siguiente enlace redirige a una car-

peta de drive con: las tablas con los re-

sultados obtenidos de los artículos de 

prensa escrita, todos los artículos ana-

lizados (es decir, la bibliografía prima-

ria consultada) y la transcripción a la 

entrevista realizada a la periodista 

Anna Cordovilla.  

https://drive.goo-

gle.com/drive/u/1/folders/1Fts-

hdJOUfLZ-i35up0uE36nla8lsrwcc  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FtshdJOUfLZ-i35up0uE36nla8lsrwcc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FtshdJOUfLZ-i35up0uE36nla8lsrwcc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FtshdJOUfLZ-i35up0uE36nla8lsrwcc
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Resumen 

 

La sensible situación política que vive España ha dado lugar a la creación de 

nuevos ideales o movimientos políticos que surgen con la esperanza de resolver 

los problemas que acechan a la nación española o bien a una parte de ella. El 

proceso soberanista de Cataluña se ha convertido desde hace décadas en una de 

esas hipotéticas propuestas salvadoras para la comunidad autónoma de Cataluña 

con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia del territorio 

catalán sobre España. Todo este conjunto de sucesos políticos y sociales han 

tenido un impacto directo en los medios de comunicación ya no solo a nivel 

nacional, sino también internacional. Este ensayo se centrará en la figura 

periodística de José Antich Valero, actual periodista y director del diario digital 

El Nacional, para mostrar una aproximación al posicionamiento ideológico del 

exdirector de La Vanguardia respecto al procés catalán y el papel e influencia 

política de los diferentes medios de comunicación con los que ha colaborado 

durante el mismo. 
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Cataluña 

 

 

  



Abstract 

 

The sensitive political situation in Spain has given rise to the creation of new 

ideals or political movements that arise with the hope of solving the problems 

that threaten the Spanish nation or a part of it. The sovereignty process of 

Catalonia has become for decades one of those hypothetical saving proposals for 

the autonomous community of Catalonia with the aim of achieving self-

determination and the independence of the Catalan territory from Spain. All this 

set of political and social events have had a direct impact on the media, not only 

at the national level, but also internationally. This essay will focus on the 

journalistic figure of José Antich Valero, current journalist and director of the 

digital newspaper El Nacional, to show an approach to the ideological position of 

the former director of La Vanguardia regarding the Catalan process and the role 

and political influence of the different media of communication with those who 

have collaborated during it. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizó el régimen dictatorial 

de Francisco Franco (1939-1975) y se 

afianzó el periodo democrático en Es-

paña, Cataluña ha podido ir mos-

trando sus ambiciones y carácter na-

cionalista a lo largo de los años, espe-

cialmente en estas últimas décadas 

(Puig, 2017). De esta manera, poco a 

poco ha ido floreciendo un gran senti-

miento patriota en la comunidad autó-

noma catalana hasta el punto de que-

rer la autodeterminación e indepen-

dencia de la misma, convirtiéndose así 

el proceso soberanista de Cataluña en 

uno de los mayores desafíos políticos a 

los que la nación española debe lidiar 

actualmente. Así pues, es esta emer-

gente e interesante emoción del pue-

blo catalán el motivo y el eje principal 

de este trabajo. Sin embargo, se plan-

tea el procés desde una perspectiva no-

vedosa, es decir teniendo como co-

lumna vertebral la figura del perio-

dista José Antich Valero. 

Esto es así, dado que desde los últi-

mos 9 años, considerando que todo el 

movimiento independentista empezó 

a manifestarse y exhibirse con más 

fuerza que nunca a partir de 2012, el 

procés ha sido uno de los temas que 

más repercusión mediática ha tenido 

tanto a nivel nacional como interna-

cional. De este modo, es evidente la 

existencia de centenares de artículos, 

trabajos y estudios acerca de la cues-

tión catalana. En este sentido, se pue-

den encontrar una gran cantidad de 

análisis y presentaciones de todos los 

hechos ocurridos a partir de 2012 so-

bre ello: desde declaraciones y decre-

tos hasta protestas y manifestaciones, 

así como las fases y causas del mismo o 

los protagonistas implicados. Un ejem-

plo sería el trabajo de fin de Grado ‘Fa-

bricando el procés’ de Antonio José Vi-

lena Martínez.  

Del mismo modo, todo el proceso ca-

talán también se ha analizado desde 

un punto de vista jurídico como es el 

caso de ‘Crónica del proceso soberanista 

catalán’ de Ana Martín Rodríguez rea-

lizado en junio del 2016. Asimismo, se 

han llevado a cabo estudios como el de 

Laura Pascual Trujillo, ‘El uso del len-

guaje en los medios de comunicación en 

la cuestión catalana’, acerca de las ex-

presiones utilizadas o formas de tratar 

la información sobre el procés en la 

prensa y en periódicos como El País, La 

Vanguardia, El Mundo, El Periódico de 

Catalunya, etc. 

Tal ha sido el nivel de repercusión 

mediática por parte del proceso sobe-

ranista de Cataluña que se ha llegado a 

analizar cuáles han sido los países que 

más interés han mostrado sobre el 

mismo, llegando incluso a examinar el 

número concreto de unidades publica-

das sobre este tema en países como Ita-

lia, Reino Unido, Francia, Rusia o Esta-

dos Unidos. Así lo refleja un estudio de 

ElNacional.cat llevado a cabo en enero 

del año pasado y una exhaustiva inda-

gación efectuada por Cristina Perales 
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García y Carles Pont Sorribes en 2017, 

respectivamente. 

Con todo, este ensayo pretenderá 

explicar y mostrar una aproximación 

de la ideología del escritor catalán, 

José Antich, a partir del análisis de to-

dos los artículos que ha escrito sobre 

las campañas electorales para las Elec-

ciones al Parlamento de Cataluña lle-

vadas a cabo entre 2012 y 2017, al 

igual que introducir la influencia polí-

tica de los diferentes medios de comu-

nicación con los que ha colaborado du-

rante dicho periodo de tiempo. Por 

otro lado, se expondrán de forma para-

lela todas aquellas subvenciones que 

han ido recibiendo por parte de la Ge-

neralidad de Cataluña todos los perió-

dicos para los que el periodista ha tra-

bajado desde el 2012 hasta el 2020 y 

las audiencias que han tenido los mis-

mos entre el mes de febrero de 2020 y 

enero de 2021. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

2.1. El proceso catalán como ob-

jeto de estudio  

El proceso soberanista de Cataluña o 

procés catalán es “un conjunto de ma-

nifestaciones y acciones sociales y po-

líticas que se han desarrollado en los 

últimos años en pro de la independen-

cia de Cataluña” (Montoya, 2019).  

Así pues, después de que Cataluña 

pasase por la Lliga de Cambó o los mo-

vimientos de la Renaixença o el Nou-

centisme, “al final del régimen autori-

tario de Franco, el catalanismo repren-

dió su camino político”, apareciendo el 

concepto de “transversalidad” y pro-

vocando que el socialismo catalán se 

fuese desplazando “del catalanismo al 

nacionalismo” (Puig, 2017). En defini-

tiva, todo ello derivó en el nacimiento 

y las semillas del sentimiento naciona-

lista catalán. Además, como conse-

cuencia de la muerte del general 

Franco en 1975, la nación española 

inició “el período histórico conocido 

con el nombre de Transición que ten-

drá como resultado la implantación, 

en un corto plazo de tiempo, de la de-

mocracia en España tras varias déca-

das de autoritarismo político” (Rivas 

Arjona, 2014).  

En este sentido, la Constitución es-

pañola de consenso a la que se dio lu-

gar, aprobada por referéndum en 

1978, expresaría entre otros aspectos 

el modelo de administración territo-

rial de España en el que se reconoce-

rían tres entidades: municipio, provin-

cia y comunidad autónoma. Con ello, 

todas estas entidades gozarían “de au-

tonomía para la gestión de sus respec-

tivos intereses” (art. 137 CE). Además, 

se consideraría a Cataluña junto al 

País Vasco y Galicia como “nacionali-

dades históricas” (Esparza, 2017). Así 

pues, el territorio catalán aprobó su 

Estatuto de Autonomía en 1979 -des-

pués de la famosa “Operación Tarrade-

llas”- lo que le aportaría su capacidad 
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de autonomía legislativa, sus compe-

tencias ejecutivas e incluso la oficiali-

dad del catalán (Milian i Massana, 

2007). La recuperación política de Ca-

taluña después de la dictadura ya era 

una realidad. 

Asimismo, después de que en 2006 

se aprobase un Estatuto “más avan-

zado” (Instituto Elcano, 2019) para Ca-

taluña, el nacionalismo catalán co-

menzaría una metamorfosis de ese 

año en adelante con la que pretende-

ría tener cada vez más capacidad de 

autogobierno hasta llegar a querer la 

plena autodeterminación de su terri-

torio. Todo ello ya se hacía visible en 

diversas manifestaciones indepen-

dentistas en las que se llegaban a ver 

lemas como “Som una nació i tenim el 

dret de decidir” en 2006 (Álvarez, 

2006) o “Via Lliure a la República cata-

lana” en 2015 (Campo, 2019). 

A partir de 2012, todo el movi-

miento soberanista se hizo mucho más 

visible y manifiesto tanto a nivel na-

cional como internacional, llegando 

incluso varios municipios de Cataluña 

a declararse territorio catalán libre y 

siendo el primero de ellos el ayunta-

miento de San Pedro de Torelló (El Pe-

riódico, 2012). Todo este contexto y 

conjunto de acontecimientos derivó 

en la aprobación de la resolución 

742/IX, de 27 de septiembre de 2012, 

por parte del Parlamento de Cataluña 

a fin de celebrar un referéndum sobre 

la autodeterminación de la misma 

(Parlamento de Cataluña, 2012). Tras 

el transcurso de esa solicitud, en enero 

de 2014 el Parlament votó “por una 

mayoría de casi dos tercios (87 dipu-

tados sobre un total de 135) una propo-

sición de ley para pedir al Congreso de 

los Diputados la delegación de la com-

petencia para celebrar un referéndum 

de independencia” (Noguer, 2014). So-

licitud que fue rechazada. No obs-

tante, la Cámara autónoma aprobó en 

septiembre de ese mismo año con 106 

votos a favor “el instrumento para po-

der convocar de manera oficial un re-

feréndum: la Ley de Consultas” (Fer-

nández, 2014). Sin embargo, el Tribu-

nal Constitucional también rechazó 

este proceso.  

Después de dicha suspensión, Artur 

Mas anunció su intención de realizar 

una consulta alternativa utilizando 

los recursos de la Generalitat de Cata-

luña (La Vanguardia, 2013b). De esta 

manera, a pesar de que el Gobierno 

presentase dos recursos de inconstitu-

cionalidad contra la Ley de consultas y 

contra el decreto de convocatoria, el 

Tribunal Constitucional los admitiese 

y quedase suspendida cautelarmente 

la consulta (Fabra, 2014), el 9 de no-

viembre de 2014 se celebró el proceso 

participativo sobre el futuro político 

del territorio catalán convocado por el 

líder de CiU. Tal y como comenta (Bar 

Cendón, 2016) este suceso es significa-

tivo: 

La actuación de la Generalitat, si bien 

desoye la suspensión de la Ley de con-

sultas y del Decreto de convocatoria, se 



384  |  José Antich y los medios de comunicación durante el proceso soberanista 

cuida de no dar a este «proceso de par-

ticipación ciudadana» la apariencia ju-

rídico-formal que permitiese conside-

rarlo verdaderamente una «consulta 

popular no referendaria», tal y como 

ésta era regulada en la normativa en-

tonces sólo suspendida. 

 

Las preguntas que se realizarían a la 

población catalana serían las siguien-

tes (Castelló Borras, 2020):  

– “¿Quiere que Cataluña sea un Es-

tado? - Sí/No”.  

– “En caso afirmativo ¿Quiere que 

este Estado sea independiente? - 

Sí/No”  

Como consecuencia, una vez reali-

zada la consulta, el Fiscal General del 

Estado presentó una querella por 

desobediencia, prevaricación, malver-

sación y usurpación de funciones con-

tra el presidente Artur Mas, la vice-

presidenta Joana Ortega y la Conse-

jera de Educación Irene Rigau (Econo-

mía Digital, 2014).  

Durante el próximo año, 2015, el 

Tribunal Constitucional anuló la con-

sulta soberanista del 9-N unánime-

mente “por ser contraria a la Constitu-

ción” y también rehusó “la ley en la 

que se basó la propia convocatoria” 

(RTVE.es/EFE, 2015). No obstante, a 

pesar de que el presidente del go-

bierno por aquel entonces, Mariano 

Rajoy, advirtiese que la independen-

cia de Cataluña no se llevaría a cabo, 

en septiembre de ese mismo año se ce-

lebraron elecciones autonómicas “ple-

biscitarias” en territorio catalán en las 

que la candidatura independentista 

Junts pel Sí salió vencedora y afirmó 

que la victoria les daba la “legitimidad 

política y moral” (La Vanguardia, 2015) 

para comenzar un proceso que diera 

lugar a la autodeterminación de Cata-

luña. Por otro lado, después de que Ar-

tur Mas dimitiese en 2016 para dar re-

levo a Carles Puigdemont como presi-

dente de la Generalitat y seguir ade-

lante con el proceso independentista 

(Noguer, 2016), el Parlament aprobó en 

agosto de 2017 la Ley de transitorie-

dad jurídica (Barrena y Masreal, 2017) 

“para convocar un referéndum vincu-

lante y regular la “transitoriedad jurí-

dica” que iría desde la “desconexión” 

con España hasta el pleno funciona-

miento de una nueva República” (Ins-

tituto Elcano, 2019). 

Asimismo, en septiembre de ese 

mismo año, el Tribunal Constitucional 

suspendió la ley de Transitoriedad Ju-

rídica y Fundacional de la República 

Catalana. Con todo, la coalición sobe-

ranista aprobó también la Ley del re-

feréndum de autodeterminación que 

sería suspendida también por la Corte 

Constitucional (Agencias, 2017). No 

obstante, el 1 de octubre de 2017 se ce-

lebró el referéndum independentista 

convocado por Carles Puigdemont, de-

clarado ilegal por el Tribunal, en 

donde los catalanes votarían por el fu-

turo de Cataluña: el 90,18% votó a fa-

vor de la independencia, un 7,87% en 
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contra y hubo 40.686 papeletas en 

blanco y 20.729 votos nulos (RTVE.es, 

2017).  

De esta forma, el 27 de octubre de 

2017 se aprobó en el Parlamento de 

Cataluña la declaración unilateral de 

independencia para “”constituir una 

república catalana como un Estado in-

dependiente" dando el paso definitivo 

y sin retorno en su deriva soberanista” 

(Menéndez, 2017). Ese mismo día, el 

Gobierno de España presidido por Ma-

riano Rajoy aplicó en Cataluña el ar-

tículo 155 de la Constitución española 

“para reponer la legalidad en la comu-

nidad” (Montesinos, 2017). Para ello, 

Carles Puigdemont y los miembros de 

su gabinete político fueron destitui-

dos. 

 

2.2. La figura de José Antich 

José Antich Valero, nacido el 23 de ju-

nio de 1955 en la Seo de Urgel, Lérida, 

es un periodista y escritor español. Su 

afición por el periodismo empezó 

“cuando repartía los periódicos de la 

papelería de su padre” (Sostres, 2020) 

en su propio municipio.  

Inició su carrera profesional con 22 

años como redactor en la Agencia EFE 

en 1977, en Barcelona, para unirse un 

año más tarde a la redacción fundacio-

nal de El Periódico de Catalunya (La 

Vanguardia, 2013a). Ahí, trabajó 

“como cronista político mostrando es-

pecial interés en los asuntos de ámbito 

catalán” (Enciclopèdia.cat, 2019). Más 

tarde, en 1982, “Antich se integró en la 

sección de Política de la edición cata-

lana de El País, para, en 1994, pasar a 

ocupar el cargo de redactor jefe de Po-

lítica en La Vanguardia” (La Vanguar-

dia, 2013a). 

Así pues, después de sus primeras 

andaduras por el periódico pertene-

ciente al Grupo Godó, en 1998 “fue 

nombrado coordinador de esa misma 

sección, hasta que el presidente-editor 

del rotativo barcelonés, Javier Godó, le 

confió la dirección del diario” (La Van-

guardia, 2013a). De esta manera, José 

Antich fue nombrado director de La 

Vanguardia en marzo del 2000 (El País, 

2000). Uno de sus mayores logros 

como dirigente del periódico de Barce-

lona fue la puesta en marcha de la edi-

ción en catalán del propio diario. Sin 

embargo, en diciembre de 2013 dejó de 

ejercer ese alto cargo para ser relevado 

por Màrius Carol (Crónica Global, 

2015). 

Finalmente, tras un año ejerciendo 

de corresponsal en París, Antich aban-

donó en 2015 La Vanguardia alegando 

que eran tiempos de cambios y repro-

chando al diario haberse distanciado 

del independentismo (Crónica Global, 

2015). Fue entonces cuando fundó el 

diario digital, El Nacional.cat, siendo el 

director y editor del mismo a día de 

hoy. De igual forma, es autor, entre 

otras obras, del libro El virrey (1994). 

Un escrito, “a medio camino entre la 

crónica y el ensayo” (Enciclopèdia.cat, 

2019) que trata la figura del que fue 
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presidente de la Generalidad de Cata-

luña, Jordi Pujol. Habitualmente, tam-

bién ejerce de comentarista de la ac-

tualidad política en programas de ra-

dio y televisión como “Tot es Mou” en 

la Televisió de Catalunya (TV3). 

Por último, destacar que José An-

tich ha recibido, entre otras distincio-

nes, el "VIII premio Fundación Inde-

pendiente de Periodismo Camilo José 

Cela" y “el premio Gaudí-Gresol a la 

Notoriedad y la Excelencia” (La Van-

guardia, 2013a). 

 

2.3. La postura de los medios de comu-

nicación respecto al proceso sobera-

nista de Cataluña (2012-2017) 

La línea editorial de La Vanguardia ha 

tenido y tiene tradicionalmente “una 

línea editorial catalanista” (Pascual 

Trujillo, 2016) y se vincula a “un diario 

conservador, defensor de la estabili-

dad y cercano a Convergencia y Unión 

(CiU)” (Pont Sorribes, 2017). Sin em-

bargo, durante el procés todo ello cam-

bió significativamente, sobre todo a 

partir de la figura de José Antich que 

fue director del periódico catalán 

desde el año 2000 hasta el 2013. De 

esta manera, el diario del Grupo Godó 

acogió en los momentos más tensos del 

independentismo una posición dema-

siado afín al proceso soberanista de 

Cataluña impulsado por Artur Mas 

desde el partido político, CiU (Martí-

nez, 2013). Como resultado, La Van-

guardia se convirtió en “un medio 

abiertamente independentista” (Sal-

vador, 2016). 

Asimismo, tanto el referéndum de 

autodeterminación como las eleccio-

nes anticipadas al Parlamento de Cata-

luña del 25 de Noviembre del 2012 in-

fluyeron en el periódico catalán, pues 

todo ello se cobró su “primera víctima”: 

José Antich (Martínez, 2013). El perio-

dista español sería destituido de su 

cargo como director de La Vanguardia 

en diciembre de 2013 por una su-

puesta llamada entre Juan Carlos de 

Borbón, rey de España por aquel en-

tonces, y Javier Godó Muntañola, 

conde de Godó y grande de España 

(Martínez, 2013): 

 

A pesar de que el conde de Godó dejó 

hacer a Antich y a su equipo, ha tenido 

que resistir presiones procedentes in-

cluso del propio monarca. En los días 

próximos a la Nochebuena de 2012, 

don Juan Carlos le afeó al editor de La 

Vanguardia las posiciones próximas al 

independentismo del diario. 

 

Como consecuencia, “la llamada de 

atención del rey” causó efecto y el dia-

rio catalán optó por destituir al suce-

sor de Juan Tapia y dar entrada a 

Màrius Carol, moderando así su línea 

editorial y mostrando un punto de 

vista más ambivalente sobre el pro-

ceso catalán (Escolar, 2013).  

Con todo, José Antich decidió lan-

zar en 2016 El Nacional, un diario digi-
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tal en catalán y en castellano para "re-

cuperar el espacio que La Vanguardia 

ya no ocupa” (Forcada, 2015) y con la 

idea de ser “un diari de referencia a Ca-

talunya” (Antich, 2016). También, con-

vertirse en un periódico “català i euro-

peu” y “ser el vehicle que expliqui en 

llengua castellana la realitat de Cata-

lunya fora de Catalunya” (Antich, 

2016). Así pues, tal y como sugiere un 

artículo de El Nacional, el medio “tiene 

sus ámbitos de atención preferente en 

la actualidad política, económica, so-

cial, cultural y deportiva, con especial 

atención a la dinámica informativa de 

Catalunya.” (s.f.), a pesar de que tam-

bién se abarcan temas de carácter eu-

ropeo, internacional y nacional. 

En conclusión, su postura y línea 

editorial respecto al proceso sobera-

nista catalán es hacer especial hinca-

pié a todos esos asuntos y sucesos que 

tienen como protagonista a Cataluña y 

poner en el foco de la noticia a los mis-

mos. 

 

1.4. Subvenciones y audiencias de La 

Vanguardia y El Nacional.cat  

La Vanguardia ha sido uno de los me-

dios más subvencionados a lo largo del 

procés, llegando incluso a ser el que 

más ayudas ha recibido por parte de la 

Generalitat en algunos años. Por ejem-

plo, en el año 2014 el medio del Grupo 

Godó se embolsó para su versión en 

papel un total de 856.831,49 €, colo-

cándose por encima del Diari Ara con 

599.035 y el Periódico de Catalunya con 

591.853 (Catalunyapress, 2015). El dia-

rio español se vio también beneficiado 

en este sentido, gracias a la figura de 

José Antich quien fue el encargado de 

lanzar “la edición del rotativo en len-

gua catalana, tras 130 años de publi-

carse únicamente en castellano” (La 

Vanguardia, 2013a). Recientemente, el 

periódico actualmente dirigido por 

Jordi Juan recibió 574.882,85€ en 

2020, colocándose por encima del me-

dio perteneciente a la Editorial Prensa 

Ibérica (350.494 €), El Segre (205.698 €), 

el Diari de Girona (204.845,18€) o El 9 

Nou (143.701,82 €) (Dircomfidencial, 

2021). 

Por otro lado, el diario creado por el 

propio José Antich en 2015, ElNacio-

nal.cat, también ha sido uno de los me-

dios digitales más beneficiados en lo 

que a subvenciones se refiere. El digi-

tal catalán recibió entre publicidad y 

subvenciones “más de 1,2 millones de 

euros desde 2016” y “las partidas públi-

cas recibidas en 2017 representaron 

más de una tercera parte de su factu-

ración total, alcanzando los 2,1 millo-

nes de euros, un 24% más” (Dircomfi-

dencial, 2018) que en el año anterior. 

A continuación, se mostrará una 

gráfica a modo de comparación que re-

fleja las subvenciones recibidas por 

ambos medios, La Vanguardia y El Na-

cional.cat, durante el periodo de 

tiempo a tratar, el proceso indepen-

dentista (2012-2017), incluyendo ade-

más el pasado más reciente (2018, 2019 

y 2020): 
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        Gráfico 1: Subvenciones La Vanguardia – 

El Nacional.cat (2012-2020). Fuente: Elabora-

ción propia. 

 

En lo que a la audiencia se refiere, La 

Vanguardia se reafirmó durante la cri-

sis sanitaria y económica producida 

por el coronavirus en 2020 como “el 

diario más consultado” (La Vanguar-

dia, 2020) en internet en toda España 

por delante de El Mundo (24,3 millo-

nes), ABC (23,9 millones) y El País (23,1 

millones) con un total de 24,5 millones 

de visitantes únicos, según datos de 

Comscore (La Vanguardia, 2020). Ade-

más, el rotativo del Grupo Godó es el 

único medio que superó en octubre del 

pasado año “los 22 millones de lectores 

en los teléfonos móviles” y en ordena-

dor fue “líder en páginas vistas con 176 

millones y un crecimiento del 19,7%” 

respecto al 2019 (La Vanguardia, 

2020). 

Asimismo, ElNacional.cat también 

creció en número de lectores desde su 

creación hasta la actualidad. Cabe des-

tacar, que el medio digital alcanzó el 

break even, gracias a los periodos de 

mayor ebullición del proceso indepen-

dentista. De hecho, duplicó su audien-

cia en los últimos meses del 2017, coin-

cidiendo con el referéndum del 1 de 

octubre y sus posteriores consecuen-

cias políticas, ampliando así diferen-

cias con sus principales y directos 

competidores como Naciodigital.cat 

(Dircomfidencial, 2018). Así pues, en la 

actualidad sigue siendo uno de los me-

dios de comunicación digitales más 

consultados en Cataluña llegándose a 

posicionar por delante de diarios como 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La Vanguardia 445.898,73 835.436,20 856.831,89 810.719,99 761.733,79 728.503,33 682.578,36 611.556,91 574.882,85

El Nacional.cat 0 0 0 16.984,66 16.984,66 65.277,05 178.699,73 115.660,99 123.241,24
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Ara.cat y ElPuntAvui.cat durante fe-

brero de 2020 y enero de 2021, alcan-

zando incluso su punto más álgido en 

marzo de 2020 con más de 19 millones 

de visitas.  

 
Gráfico 2: Audiencia de ElNacional.cat (Fe-

brero 2020- Enero 2021) Fuente: OJDinterac-

tiva Auditoría Medios Online. Elaboración 

propia. 

 

2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE IN-

VESTIGACIÓN 

Nuestro estudio se basa en aquellos 

máximos interrogantes que nos han 

surgido en base al proceso soberanista 

de Cataluña (2012-2017), dado que las 

preguntas son “el inicio y el eje de la in-

vestigación” (Trillos Peña, 2017). Así 

pues, este escrito tiene como principal 

objetivo explicar el procés catalán 

desde una perspectiva concreta, pre-

cisa, a partir de una figura de gran re-

levancia periodística como es José An-

tich Valero y los medios de comunica-

ción para los que él ha trabajado en el 

periodo de tiempo a abarcar. De esta 

manera, se intentará contestar a pre-

guntas como: 

P.1: ¿Cuál podría ser el posiciona-

miento ideológico de José Antich? 

P.2: ¿Qué piensa José Antich del 

proceso soberanista catalán? 

P.3: ¿Ha podido radicalizar su postura 

con el paso de los años y los sucesos 

que han ido aconteciendo? 

Con estas cuestiones, se pretende fi-

jar un punto de referencia para el 

buen desarrollo del artículo para final-

mente poder llegar a contestar en la 

parte final del mismo las cuestiones 

que se han definido con anterioridad. 

De igual modo, se quiere llegar a com-

prender el pensamiento e ideas que 

José Antich tuvo y tiene respecto al 

proceso soberanista de Cataluña y, con 

ello, analizar su posición ideológica al 

igual que su línea editorial, dado que 

los mensajes que la prensa difunde 

“nos va a permitir indagar la cuestión 

sobre cuáles son las funciones sociales 

que tales medios desempeñan, o pue-

den desempeñar, en el funciona-

miento normal de una sociedad” (Bre-

tones, 2008). 

En definitiva, este trabajo pretende 

añadir un punto de vista más, en con-

creto el de José Antich Valero, al in-

menso océano del procés catalán para 

llegar a comprender y entender de 

manera más certera y completa todo 

lo relacionado con este suceso.  

 

3. MÉTODOS 

Este ensayo se basa en el análisis de 

contenido, es decir en “el conjunto de 

procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos para obte-

ner, elaborar y procesar datos rele-

vantes sobre las condiciones mismas 

en las que se han producido aquellos 
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textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo poste-

rior” (Piñuel Raigada, 2002).  

Así pues, dado que el objetivo prin-

cipal de este estudio es incidir en el 

proceso soberanista de Cataluña y 

aproximarse al pensamiento del perio-

dista José Antich sobre el mismo, se 

han recopilado todos los artículos que 

abarcan este asunto y que llevan su 

firma. Para ello, se ha realizado la bús-

queda de los escritos a partir de las he-

merotecas online que se encuentran 

en la web de los medios de comunica-

ción en los que el periodista colaboró 

durante los años 2012 y 2017: La Van-

guardia y El Nacional.cat. Es por eso, 

que el sitio web de ambos medios ha 

sido de gran ayuda para llevar a cabo 

el estudio de los 64 escritos recopilados 

del periodista catalán que tratan las 

campañas y jornadas electorales para 

las Elecciones al Parlamento de Cata-

luña desde el año 2012 hasta el 2017. 

De igual forma, se ha decidido tratar el 

proceso participativo del 9 de noviem-

bre de 2014 y el referéndum del 1 de 

octubre de 2017, recopilando también 

los correspondientes y pertenecientes 

escritos a esos momentos políticos.  

Por otro lado, destacar que la perio-

dicidad de las campañas políticas rea-

lizadas durante esos 6 años es la si-

guiente: 

2012 (BOE, 2012): Campaña electo-

ral del 9 al 23 de noviembre. El 25 de 

noviembre se celebró la jornada elec-

toral. 

2015 (BOE, 2015): Campaña electo-

ral del 11 al 25 de septiembre. El 27 de 

septiembre se celebró la jornada elec-

toral. 

2017 (BOE, 2017): Campaña electo-

ral del 5 al 19 de diciembre. El 21 de di-

ciembre se celebró la jornada electoral. 

De esta manera, el proceso de codi-

ficación ha tenido como referencia los 

artículos del periodista catalán, –que 

solamente son una muestra del uni-

verso posible de datos- ya que esto nos 

permite acercarnos al objetivo de estu-

dio del trabajo y, por tanto, “establecer 

distintas comparaciones y relaciones 

entre dichas variables y los conceptos 

que aparecen en los textos” (Universi-

dad de Murcia, 1996) para, finalmente, 

establecer conclusiones al respecto. 

Así, se obtuvieron unidades de análisis 

que “tienen un sentido y significado 

propio” (Universidad de Murcia, 1996) 

y permitieron acercarse mucho más al 

propósito de nuestra investigación. 

Posteriormente, se llevó a cabo una 

categorización de las unidades de re-

gistro obtenidas para permitir la clasi-

ficación de las mismas y obtener una 

mejor organización a la hora de anali-

zar cada texto. En este sentido, se dis-

pusieron unas categorías y subcatego-

rías que establecen relaciones entre 

ellas al igual que con el tema a investi-

gar y, por consiguiente se elaboró una 

tabla que sería el vehículo de análisis 

que permitió estructurar los datos re-

cogidos e indagar con una mayor pro-
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fundidad en los escritos de José An-

tich. De esta manera, a través de la co-

dificación y etiquetado de unidades de 

texto, se logró saber qué fragmentos 

del mismo se refieren a una categoría 

y subcategoría en concreto. Para ello, 

se estableció un código de colores para 

poder así vincular cada una de ellas a 

un color específico y posteriormente 

ayudar a focalizar la interpretación y 

reflexión sobre la información reco-

gida. A continuación, se mostrará la fi-

cha que se ha tenido como referencia 

para examinar las obras del periodista 

y se definirán todas las categorías y 

subcategorías escogidas: 

 
Categorías 

 
 
 
 
 
 
VOCABULARIO 
 

 
Rasgos positivos 
cuando habla del 
independentismo 
 
 
 
Rasgos negativos 
cuando habla del 
independentismo 
 

 
REGISTRO DE 
LA LENGUA 
 

 
Coloquial 
 
Vulgar 

 
 
 
EVALUACIÓN 
POLÍTICA 
 

 
Crítica a institu-
ciones, políticos o 
medios españoles 
 
Crítica a institu-
ciones catalanas 

 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS 
 

 
Políticos indepen-
dentistas citados 
 
Políticos no inde-
pendentistas cita-
dos 
 

 

Partidos políticos 
independentistas 
citados 
 
Partidos políticos 
no independentis-
tas citados 

Tabla 1: Ficha empleada para realizar el análi-

sis de contenido. Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías: 

Vocabulario: “Elemento inherente a 

toda manifestación comunicativa, es 

el instrumento base sobre el que se 

elabora la lengua” (Hernández Martín, 

1996). 

Registro de la lengua: Variedad lin-

güística que “sirve para definir el uso 

de la lengua en una unidad comunica-

tiva de acuerdo con la situación en que 

se encuentra el hablante” (Kovalenco, 

2010). 

Evaluación política: “Estimar los co-

nocimientos, aptitudes y rendimiento” 

(Real Academia Española, s.f., defini-

ción 3) de la política catalana y espa-

ñola. 

Términos: “Elemento con el que se 

establece una relación” (Real Acade-

mia Española, s.f., definición 12).  

Subcategorías: 

Rasgos positivos cuando se habla 

del independentismo: Aquellas expre-

siones, palabras, frases u opiniones 

que expresan un mensaje a favor del 

proceso soberanista de Cataluña o su-

cesos que favorecen o pueden favore-

cer al mismo. 

Rasgos negativos cuando se habla 

del independentismo: Aquellas expre-

siones, palabras, frases u opiniones 
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que expresan un mensaje en contra 

del proceso soberanista de Cataluña o 

sucesos que perjudican o pueden per-

judicar al mismo. 

Coloquial: “Conjunto de los usos lin-

güísticos registrables” (Lorenzo, 1980) 

entre dos o más personas “conscientes 

de la competencia de su interlocutor o 

interlocutores, en una situación nor-

mal de la vida cotidiana, con utiliza-

ción de los recursos paralingüísticos o 

extralingüísticos aceptados y entendi-

dos, pero no necesariamente compar-

tidos, por la comunidad en que se pro-

ducen” (Lorenzo, 1980)  

Vulgar: “Palabras malsonantes, in-

sultos caracterizados por la falta de 

gusto o la mala educación. Una gran 

parte de estas voces están relaciona-

das con lo sexual; parecen expresiones 

injuriosas expresamente groseras” 

(Cundín, Santos, 2002)  

Crítica a instituciones, políticos o 

medios españoles: “Juicio expresado” 

(Real Academia Española, s.f., defini-

ción 9) sobre la opinión pública y orga-

nismos políticos del Estado español. 

Crítica a instituciones, políticos o 

medios catalanes: “Juicio expresado” 

(Real Academia Española, s.f., defini-

ción 9) sobre la opinión pública y orga-

nismos políticos presentes en Cata-

luña. 

Políticos independentistas citados: 

Aquellas personas que intervienen 

“en las cosas del gobierno y negocios 

del Estado” (Real Academia Española, 

s.f., definición 5) y que están a favor de 

la independencia de Cataluña. 

Políticos no independentistas cita-

dos: Aquellas personas que intervie-

nen “en las cosas del gobierno y nego-

cios del Estado” (Real Academia Espa-

ñola, s.f., definición 5) y que no están a 

favor de la independencia de Cata-

luña. 

Partidos políticos independentistas 

citados: “Conjunto o agregado de per-

sonas que siguen y defienden una 

misma opinión o causa” (Real Acade-

mia Española, s.f., definición 5). En este 

caso, la independencia de Cataluña. 

Partidos políticos no independen-

tistas citados: “Conjunto o agregado de 

personas que siguen y defienden una 

misma opinión o causa” (Real Acade-

mia Española, s.f., definición 5). En este 

caso, la no independencia de Cataluña  

Por último, se han visualizado algu-

nas intervenciones que José Antich ha 

realizado en televisión y radio en pro-

gramas como “Els Matins” o “El matí de 

Catalunya Ràdio”, para concretar más 

la posible postura política del actual di-

rector del Nacional.cat respecto al pro-

cés catalán.  

 

4. RESULTADOS 

El total de artículos de opinión de José 

Antich analizados (64) tratan la tensa 

situación política que vivió Cataluña 

entre el año 2012 y 2017 provocada 

mayormente por el proceso sobera-

nista de Cataluña. Durante el trans-
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curso del procés, las piezas que el perio-

dista natural de la Seo de Urgel publica 

con su firma no se desvinculan en ex-

ceso de la línea editorial que le es pro-

pia, ni del periodismo que ejerció ante-

riormente, a pesar de que sí se apre-

cian algunos cambios en su redactado, 

una vez se desvincula del diario perte-

neciente al Grupo Godó y deja de ser el 

director del mismo desde diciembre 

del 2013 (Martínez, 2013).  

En este sentido, el escritor catalán 

hace uso en la primera etapa anali-

zada, 2012 y 2014, de un vocabulario 

menos directo, más moderado, dado 

que se encontraba en una posición pri-

vilegiada: director de La Vanguardia. 

Un periódico que se ha caracterizado, 

tal y como expresó Javier Godó en 

1980, por ser “liberal-conservador” y 

“defender los intereses de la burguesía 

catalana” (Simelio Solà, 2006). Este he-

cho se hace evidente, si nos sumergi-

mos en la comparación de cifras. Por 

ejemplo, durante las elecciones al Par-

lamento de Cataluña en ese mismo 

año (2012), José Antich empleó tan 

solo un total de 150 palabras para ex-

presar mensajes a favor del indepen-

dentismo. Un número muy reducido si 

lo comparamos con las campañas elec-

torales catalanas del año 2015 (425) y 

2017 (1696), pasando por la consulta 

del 9 de noviembre de 2014 (369) y el 

referéndum de independencia de Ca-

taluña celebrado el 1 de octubre de 

2017 (737). 

Por otro lado, si bien es cierto que 

sus artículos de opinión tienen una 

clara tendencia positivista respecto a 

la propuesta independentista, sor-

prende también el espacio dedicado en 

sus escritos a aquellos sucesos o diná-

micas que pueden perjudicar al 

mismo. Tan solo una media de 27 pala-

bras negativas sobre el proceso sobe-

ranista catalán, si tenemos en cuenta 

todos los textos examinados. Asi-

mismo, destacar que dentro de sus des-

favorables apreciaciones, la mayor 

parte de estos comentarios están dedi-

cados a criticar las actitudes o medidas 

llevadas a cabo por parte del Estado es-

pañol y los medios situados fuera del 

territorio catalán. En este sentido, al-

gunas de ellas van acompañadas de al-

gún término de carácter vulgar o colo-

quial, pero cabe destacar que no se 

hace apenas uso de estos dos tipos de 

registro del lenguaje, en líneas genera-

les. Sin embargo, este tipo de exégesis 

son muchas veces la tónica en los es-

critos de José Antich especialmente en 

su etapa en El Nacional.cat. Principal-

mente, son juicios de valor que se ex-

presan de manera directa, con un len-

guaje conciso y que muestran de ma-

nera transparente la línea editorial del 

autor, tal y como se refleja en (Antich, 

2017): 

 

Todo eso lo ha impedido el 155, que ha 

preparado una campaña más a su me-

dida, con el árbitro a favor. Con los lí-

deres independentistas en el exilio o en 
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prisión y donde los mensajes con más 

fuerza de los mítines han sido "desin-

fectar" o "descabezar". Una cacería low 

cost del independentismo. 

 

Como consecuencia, la crítica a insti-

tuciones, políticos o medios no catala-

nes es muy notoria. Prueba de ello, son 

las 6.251 palabras totales que utiliza el 

actual director de El Nacional, en este 

aspecto. En cambio, los organismos ca-

talanes salen mejor parados, pues sola-

mente se relacionan 177 palabras ne-

gativas para referirse a los mismos a lo 

largo del total de escritos analizados. 

 

Gráfico 3: Comparación de palabras utilizadas 
por José Antich para criticar a los medios ca-
talanes y los no catalanes. Fuente: Elabora-

ción propia. 

 

Finalmente, por lo que respecta a los 

políticos independentistas y no inde-

pendentistas citados, al igual que 

aquellos partidos políticos a favor de la 

independencia de Cataluña y los con-

trarios a la misma, el resultado ha sido 

el siguiente: 

 

 
Tabla 2: Resultados del análisis de contenido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, es importante subrayar 

que en total los políticos más aludidos 

por José Antich son Mariano Rajoy (43 

veces) y Carles Puigdemont (36). Por 

otra parte, en lo que concierne a las 

formaciones políticas, los que más ve-

ces aparecen son el Partido Popular 

(54) y la candidatura independentista, 

Junts pel Sí (17 veces). 

 

5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los artículos de 

José Antich Valero en cada uno de los 

cinco periodos estudiados, (Elecciones 

al Parlamento de Cataluña de 2012, 

2015 y 2017, consulta del 9 de noviem-

bre del 2014 y el referéndum cele-

brado el 1 de octubre del 2017) se han 

podido dar respuesta a las preguntas 

de investigación previamente expues-

tas en este trabajo. 

Por lo que respecta al posible posi-

cionamiento ideológico del periodista 

catalán podemos decir que se puede 

tener una idea bastante precisa al res-

pecto, gracias a las indagaciones reali-

zadas respecto a los artículos del autor. 
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Tal y como se especifica en los aparta-

dos 1.2 (“La figura de José Antich”) y 1.3 

(“La postura de los medios de comuni-

cación respecto al proceso soberanista 

de Cataluña (2012-2017)”), el periodista 

catalán tuvo que abandonar su puesto 

de director de La Vanguardia a finales 

de 2013 por presiones externas, preci-

samente por provocar que el diario se 

colocase en “posiciones próximas al in-

dependentismo” (Martínez, 2013). Dos 

años más tarde, en 2015, Antich aban-

donaría definitivamente el periódico 

del Grupo Godó alegando el distancia-

miento del independentismo del pro-

pio medio.  

Es por eso que, teniendo en cuenta 

también estos antecedentes y los re-

sultados obtenidos, podemos observar 

que José Antich Valero opina de ma-

nera más favorable sobre el proceso 

soberanista, mientras que cuando se 

refiere a las políticas del estado espa-

ñol lo hace de una manera mayor-

mente negativa. Además, se puede 

subrayar que el autor del libro El Vi-

rrey está más cercano a las tesis del ca-

talanismo y el independentismo que 

no a políticas de un ámbito más cen-

tralista. Asimismo, el periodista no se 

posiciona prácticamente ninguna vez 

a favor o en contra de alguna de las 

candidaturas soberanistas que se en-

cuentran en el marco político catalán, 

sino que simplemente los engloba y les 

da su apoyo en su empresa de luchar 

por la autodeterminación de Cataluña. 

Por otro lado, José Antich se mues-

tra plenamente convencido de la legi-

timidad del Govern para llevar a cabo 

el proceso independentista, apoyán-

dose habitualmente en los resultados 

electorales. De igual forma, defiende 

también otros aspectos como pueden 

ser el pacifismo o la unión del pueblo 

catalán y los partidos políticos catala-

nes a la hora de luchar por la completa 

autonomía de Cataluña. Además, el 

periodista catalán se muestra marca-

damente crítico con el Gobierno espa-

ñol. De hecho, esta actitud va en au-

mento a medida que avanzan los años, 

las campañas electorales, etc. (ver grá-

fica 3).  

Es por este motivo que se puede 

afirmar una radicalización en la pos-

tura política de José Antich. Prueba de 

ello, es el incremento en el número de 

palabras positivas al referirse al inde-

pendentismo, así como para criticar al 

Gobierno español. No obstante, es 

cierto que, cuando el periodista cata-

lán funda ElNacional.cat y se establece 

como su director, el exdirigente de La 

Vanguardia pasa a escribir un artículo 

diario y podemos ver de forma aún 

más clara este endurecimiento en su 

postura. 

Por último, cabe destacar que se po-

dría profundizar e indagar más en el 

análisis de la figura de José Antich Va-

lero de cara a futuros estudios. En este 

caso, para llegar a una idea mucho más 

amplia se podrían analizar todos los 

artículos de opinión que el escritor y 
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periodista catalán ha firmado a lo 

largo de toda su carrera profesional, 

especialmente aquellos que tratan so-

bre asuntos políticos y que tienen en el 

foco de la noticia el proceso sobera-

nista de Cataluña. También, se podría 

considerar hacer una entrevista al 

propio personaje. De hecho, esta era 

una de las cuestiones que se querían 

mostrar en este artículo académico, 

pero que finalmente no se ha podido 

llevar a cabo.  
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