
LA DIFUSIÓ DE PREMSA DIARIA I SETMANAL 
A CATALUNYA 

Catalunya: procés autonomic i sistema de comunicació dominant 

L'any 1969 pot ser decisiu en la historia de Catalunya: el mes d'agost els dipu- 
tats catalans a les Corts de Madrid aprovaven el projecte d'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, I'octubre era refrendat pel poble de Catalunya -per bé que arnb 
un 40,2 % d'abstenció- i el desembre ratificat finalment per les Corts. 

Malgrat totes les seves deficiencies, 1'Estatut de Catalunya ha estat majorita- 
riarnent valorat com un primer instrument per a I'autogovern de Catalunya, 
com la acarta magna, signada per 1'Estat espanyol amb la qual reconeix el dret 
de Catalunya a I'autonomia política i concedeix de fet un cert grau d'autonomia 
d'acord amb els seus interessos. Aixo, d'alguna manera 1'Estatut ho indica ja en 



el seu anicle primer, quan diu: Catalunya, c o n  a nacionalitat iperaccediralseu 
autogovern, es constitueix en Comunitat Autonona d'acordamó la Constitució 
i amb elpresent Estatut; i especifica després clararnent que elspoders de la Ge- 
neralr'tat emanen de la Constitució, així corn delpresent Estatgt i delpoble.  

És interessant de constatar que després de referir-se al tcrritori (art. 2) ,  1'Estatut 
planteja seguidament la qüestió de la llengua en I'article tercer; I'ambigüitat del 
text d'aquest anicle respon tant a la dificultat d'assolir una decisió conscnsuada 
enue les forces polítiques corn a la mateixa import3ncia dc la decisió; I'afumació 
que la llengua p@ia de Catalunya és el catala (m. 3 . 1 )  6s matisada tot seguit 
amb l'ia'ioma cat& és llojiciaí de Catalunya, així com també ho és el castella, 
ojicial a tot llETtat espanyol ( m .  3 . 2 ) .  

Per a Catalunya, definir el catala corn a llenguapdpia -eufemismc de dlengua 
nacional*- ha estat sempre prioritari, perqui? el cata12 simbolitza políticament i 
cultural molt més que un simple ccodi lingüístic~ utilitzat per uns pocs habitants 
del planeta. Significa reivindicar la propia idcntitat corn a nació enfront de les 
altres nacions de 1'Estat espanyol -especialment Castella- i de fora, així corn 
plantejar en termes bhicament polítics la pervivtncia del catala corn a llengua 
viva i ,  en general, de tota la cultura catalana. 

Ara bé, I'aspiració política del redregament de Catalunya corn a nació -o si es 
vol, corn a aregió central* de la nació catalana formada per tots cls Pa'isos 
Catalans- descansa sobre dos puntals igualment imprescindibles: la historia de 
la fonnació de la nació catalana sobre el seu territori (amb el seu pauimoni 
lingübtic, cultural, economic, jurídic, etc. ), i el nivell de consci2ncia nacional 
que la població de Catalunya té en cada moment. 

Ningú posa en dubte que en el moment present aquest segon puntal té una im- 
portancia decisiva de cara a I'esdevenidor, i és aquí on incideix plenamcnt cl rol 
del sistema dominant de comunicació. 

En la societat catalana - c o m  en qualsevol-, han existit i existeixen diversos sis- 
temes de comunicació, o millor, diversos sistemes globals de producció, circula- 
ció, consum i conserva, de la cultura en el seu sentit anuopologic més ampli. Els 
diversos sistemes poden ser complementaris o adversaris, i en aquest scgon cas 
pugnaran enue si per esdevenir dominants. A Catalunya -i valgui almenys per 
ara corn a hipotesi de ueball-, el sistema dominant de comunicació en I'ac- 
tualitat podria esquematitzar-se amb aquests termes: <Sistema de comunicació 
de masses segons el model del pa'isos capitalistes europeus, adoptat i adaptat per 
1'Estat espanyol durant la dictadura de Franco i readaptat ara pel nou ri?gim de- 
mocr2tic~. 
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Un factor polític determinant en aquesta creadaptació~ del model ser2 scns dub- 
te la descenualització de 1'Estat a uavés dcls Estatuts d'autonomia i la futura ac- 
tuació dels organismes de govcrn de les comunitats autonomes en I ' h b i t  cultu- 
ral i comunicacional. 

Lirnitant-nos al cas de Catalunya, i sense entrar en la valoració de les compcten- 
cies cedides per 1'Estat ccnual a uavés de I'Estatut aprovat, resulta obvi que una 
autintica política cultural i comunicacional s'haur2 de basar en el coneixement 
rigurós de la situació real de cada sector implicat. 

Així, doncs, dinue I'optica i la urgencia del redreprnent nacional de Catalunya, 
aquest ueball vol ser una modesta conuibució a la tasca de rccollida i uactament 
de dades globals, analitzant des del punt de vista de la difusió i audiencia un 
scctor -la premsa- del sistema de comunicació de masses existent a Catalunya. 

Hs limits dúna recerca necessdrk 

Qualsevol judici sobre el paper i la importhcia d'un dctcrminat rnitja de comuni- 
cació de masscs en un marc espacial i temporal concrets, prcssuposa disposac com a 
referencia elemental d'uns estudis de base sobre la seva difusió i audiencia. 

Pel que fa a Catalunya, aquests cstudis són inexistents. És a dir, no hi ha manera 
de saber, per cxemple, quin volum global t í  de fet la difusió de diaris o de sct- 
manaris, quins indexs de lectura de la cgran premsa* es donen a cada provincia 
de Catalunya -per no plantejar-ho ja a nivel1 de cada comarca!-, quina pro- 
porció hi té la premsa escrita en catala, quin percentatge de la prcrnsa consumi- 
da a Catalunya és producció propia o procedeix de fora, etc.' Aquest desconeixe- 
mcnt de l'estructura de la difusió de la cgran prcmsa* a Catalunya fomenta la 
circulació de diversos topics que, sense dadcs de base, són impossiblcs de verifi- 
car; així, per excmple, hom relaciona estretament la crisi de la premsa amb el 
cbaix índex de lectura* de Catalunya; d'alues creuen que la presencia d'un sol 
diari en cata12 de difusió general ja és garantia de crecatalanització* de la prem- 
sa; d'altres, que alguns diaris de Madrid cxcrceixen molta influencia a Cata- 
lunya, etc. 

1 Els csnidis existents sobre la prcrnsa actual a Catalunya no solcn refe+-sc a la difusió globaimcnt 
considerada. Les poqucs rcccrques fctcs cn aqucst scctor paneixcn d'aiucs plantejamcnts. Així, i 
scnsc b i m s  d'exhaustivitat, cal esrnentar algunes aponacions efectuadcs cn cls darrers anys sobrc u- 
pcctes diversos, cspccialrncnt sobrc la problcrnitica de la producció dc prcrnsa - c n  gcncral o cn 
catala- a Cataiunya. En primer Iloc, cal csmcntar quauc blocs d'aponacions col.1ectivcs d'interes 
notablc: Pto/¿cte de resolucions dins llArnbtt de Mi~anr  de Cornunicació (del Congris k Cu/tirra 
Catalana, Bucclona, 1977, cdició rnirneografiada), Ics ponencies i conclusions del I Congrés de Pe- 



A la vista d'aquesta llacuna lamentable en el coneixement de la premsa a casa 
nostra, aquest treball pretén d'oferir, dintre els l í í i ts  que s'especifiquen 
després, dades globals i sistematitzades sobre la d~usió de premsa a Catalunya 
en I'actualitat, tot evitant expresament qualsevol referencia a la tirada de les 
publicacions en qüestió perque la considerem una dada sense rellevincia a efec- 
tes d'audiencia real del mitja2. 

Ara bé, advertim d'enuada que tant per raons metodoldgiques com per raó del 
seu pes específic en el terreny cultural i polític, limitem I'abast de la investigació 
al que s'anomena *gran premsap o premsa més prdpiament massiva. 

Que entenem aquí per *gran premsa? Responde a aixd equival justament a pre- 
cisar I'abast i els l í í i ts  de la present invesugació. Per *gran premsas entenem: 

1. Tota la premsa dian;l; 

2.  Tota la premsa setmanaf de difusió general, en queden excloses, 
doncs, totes les publicacions 

1) de periodicitat mes dilatada (quinzenals, mensuals, etc.), per 
considerar-les de molta menys penetració i eficacia, així com 
per greus dificultats a l'hora d'obtenir-ne dades de base; 

2)  que no cerquin una difusió general, tant de caire social (només 
volen atenyer un sector social redu'lt) com territorial (no prete- 
nen d'arribar a tot Catalunya) i així no integren la mosua les 
publicacions locals, comarcals o sectorials. 

nodistes Catalans (Barcelona, 1978, edició mirneografiada), les ponencies de les Jomades sobre la 
cnk  de la Premsa (Barcelona, 1979, edició mimeografiada) i I'Erposició de Premsa catdana Actual 
(exposició exhaustiva dc publicacions en catali, que corncnci a recórrer les comarques cataiancs a 
principis dc I'any 1979). Segonament, fern menció d'alguns tieballs que han tractat amb cert rigor 
-resulta impossiblc de referir-nos als nombrosos escrits periodístics conjunturals- algun aspecte o 
problema actuals de la premsa a Catalunya: BUSTAMANTE, E. ,  .Estructura de la propiedad dc los mc- 
dios de comunicación en Espaiiaw, E/ Cárabo, S,  Madrid, 1977, pp.  35-64; CLARET, A , ,  .La crisi de la 
premsa diaria a Catalunyaw, Nous Hon'tzons, 36, Barcelona, 1977; FIGUERES, J .  M., *La prcmsa cata- 
lana: 1966-1979w, L'Aveny, 20, Barcelona, 1979; Gifreu, J . ,  ePrcmsa a Catalunya: quasi tota en cas- 
telliw, L'Hora, 36, Barcelona, 1979, pp. 25-28; GUILLAMET, J . ,  Lo novapremsa catdana, Barcelona. 
1976, Edicions 62; íd.,  Lo premsa de les cornarques gironines, Barcelona, Sclecta, 1977; íd . ,  .La 
premsa catalana en temps de provaw, Sera d'Or, 2 ,  Montserrat, 1978, pp.  21-25; i NREZ-TORNERO, 
J. M . ,  .La producció de premsa a Catalunyaw en diversos autors, Catdunya, home i temiori, Barcelo- 
na. Blume-Publicacions de la Fundació Bofill, pp.  179-194. 
2 Habitualment existeix una certa confusió entre la .tirada. i la qdifusiów d'una publicació, fins i tot 
en les dades d 'ús  internacional. Per aix6 la Unesco precisa cn aqucst sentit i amb vista a la recopilació 



Difusió de prernsa a Catalunya 27 

En resum, I'objecte del present estudi es lapremsa diana i setmanal de difusió 
general, que de fet és consumida a Catalunya en un període elhtic que compren 
l'any 1978 i bona part del 1979, fins el setembre. Tot i que aquest període ana- 
litzat és anterior a la vigencia de 1'Estatut d'autonomia, creiem que n'és sufi- 
cientment proxim perque I'estructura general de la premsa no sofreixi canvis 
substancials amb la primera Generalitat estatutkia. 

La selecció dels sectors de premsa indicats té alhora una explicació metodologica 
i una motivació política. Metodologica, a dos nivells: en primer lloc, perqu? si ja 
es fa difícil d'obtenir dades comple;es de difusió sobre la mostra seleccionada, és 
gairebé irnpossible d'aconseguir-les en d'altres sectors de premsa (per exemple, 
en quinzenals o mensuals, o en el sector de revistes tecniques); i segonament, 
perque creiem que els resultats que ofereix aquesta mostra són globalment els 
més significatius en ordre a avaluar correctament tant I'estructura del consum de 
premsa a Catalunya, com la seva importancia cultural i política. 1 una motivació 
política de fons: I'interes de coneixer amb un cert rigor si i fins a quin punt el 
mercat dominant de premsa a Catalunya tendeix a potenciar la consciencia na- 
cional o bé a debilitar-la, si i fins a quin punt la situació del consum de premsa a 
Catalunya és en conjunt favorable o desfavorable al procés de recatalanització 
del país, i en definitiva, de redre~ament nacional. 

Les limitacions indefugibles 

En plantejar aquesta investigació, el problema primer i elemental - c o m  s'ha 
apuntat anteriorment- era com obtenir les dades de base referents a la difusió 
de premsa massiva a Catalunya en I'actualitat. L'única font existent quant a da- 
des globals i actualitzades és I'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) a través 
dels seus butlletins mensuals. Ara bé, les dades de I'OJD presenten d'entrada 
una serie de deficiencies i lo  llacunes en relació amb el nostre h b i t  que cal re- 
cordar d'entrada per tal de tenir ben presents quines son les possibles limitacions 
dels resultats i conclusions que s'oferiran. 

d'esradísriques sobre publicacions periddiques en cada estar, que les xifres relatiues a la mdifusióu 
haunen d'expressar la miQana de difusió i comprendre el nombre d'exemplars uenuts, tant directa- 
ment com per suscripció, sumat ai nombre d'exemplars dzstnbuits regulanent de manera gratuita, en 
eLpaís o a L'estranger, amb exclusió deh  exemplars no uenuts (UNESCO. Anuario Estadístico, París, 
1977. p.  919). 



Les deficiencies o llacunes en relació amb els proposits de la reccrca, de les dades 
subminisuades per I'OJD poden resumir-se en les següents: 

1. No tots els diaris ni tots els setmanaris de difusió general que es consumeixcn 
a Catalunya són controlats; 

2 .  Els darrers períodes de control d'algunes publicacions són anteriors al períodc 
que ens ocupa; 

3 .  Les dades de base subminisuades per I'OJD no fan refertncia a Cataiunya, si- 
nó a cada una de les quatre províncies catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona), i en quaisevol cas només s'ofereixen percentatges de difusió de cada 
publicació respecte del total; 

4. Les dades de I'OJD fan referencia sempre als exemplars reaimcnt distribu'its, 
pero no indiquen res sobre els lectors reals que tenen els excmplars disuibu'its de 
cada publicació, dada aquesta de gran relleu perqut precisaria molt millor el 
grau de peneuació d'un determinat diari o setmanari. 

Les limitacions considerades a 1. s'han hagut de pai.liar d'alguna manera apor- 
tant xifres de difusió global a Catalunya per a les publicacions no conuoladcs, en 
base a informacions particulars forcosarnent aproximatives; la ponderació dc la 
distribució per les quatre províncies s'ha fet sota criteris diversos que s'expliqucn 
en cada cas al peu dels quadres respectius. 

Pel que fa als inconvenients assenya1a.s a 2 .  i 3 .  s'han hagut d'aprofitar Iogica- 
ment les dades de I'OJD encara que es refereixin a períodes anteriors - e n  el ben 
entes que mai no passen entera de I'any 1978-, ha calgut aprofitar els perccn- 
tatges provincials per extreure'n tant els totals percentuais a Catalunya, com els 
totals d'exemplars de cada publicació distribults a Catalunya i a cada província. 

1 respecte al punt 4,  cal dir que ,resulta impossible d'esbrinar-ho per manca de 
dades (aquesta qüestió sera tractada específicament al final del capítol 111). 

Una de les primeres qüestions de metode que se'ns planteja a I'hora d'iniciar 
aquesta recerca fou com classificar de manera justificada, coherent i productiva, 
la premsa (diaria i setmanal) que és consumida a Catalunya. A tal fi vam establir 
d'entrada una hipotesi de treball que es desprtn de l'observació simplement su- 
perficial del mercat catala de premsa massiva. En efecte, és sabut que ulua la 
distinció evident pel criteri de la Ilengua, una bona part de la premsa distribu'ida 
a Catalunya procedeix de fora. Si a aquests criteris hi afegim el de la periodicitat 
(premsa diaria o setmanal), tenim tres variables bhiques (Ilengua, lloc d'edició i 
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periodicitat) que seran molt útils a la seva classificació. En conscqüencia, les in- 
vestigacions parcials fonamentals es classifiquen en quaue series dc dades: 

1. Premsa dihia consumida i editada a Catalunya; 
2 .  Premsa dihia consumida a Catalunya i editada a fora; 
3.  Premsa setmanal consumida i editada a Catalunya; 
4. Premsa setmanal consumida a Catalunya i editada a fora. 

Després d'unes primeres observacions detingudes, es va poder comprovar que la 
premsa procedent de fora podia reduir-se, primer, a la premsa en castelh i, se- 
gon, a I'editada a Madn'd; aquesta reducció ajudava a la simplificació de la 
mostra i no alterava substancialment els resultats, degut a la insignificancia de la 
premsa distribuida a Catalunya procedent d'indrets de I'Estat espanyol altres 
que Madrid. 

Finalment, advertim que les dades relatives a la variable llengua (cata12 o cas- 
tella) es desprenen logicament del fet de relacionar els resultats obtinguts en les 
investigacions i classificacions anteriors. 

Premsa d i 2 k  editada a Catalutzya 

La difusió de la premsa dihia que s'edita a Catalunya supera de llarg el mig mi- 
lió d'exemplars i n'assoleix una mitjana de 565.195, que equival al 95,40 % de 
la difusió total, tal com mosua el quadre I .  Aixo vol dir que practicarnent tota la 
tirada dels diaris que s'editen a Catalunya va destinada al consum interior, i que 
la peneuació en mercats exteriors és mínima. 

Dins el període que ens ocupa, ¡existien vint diaris editats a Catalunya' dels quals 
dotze ho eren a Barcelona i els altres a diverses ciutats de Catalunya. El fet que la 

3 No es tcnen cn comptc ni dos diaris quc van dcsapareixcr cl mcs dc juny de l'any 1979, ni un nou 
diari que apareguí el novcmbrc dcl matcix any. Els dos diaris dcsaparcguts forcn Soltúandad Na- 
ctond i L Prensa, aditats a Barcclona per la cadena de Mitjans de Comunicació Social de 1'Estat 
(MCSE) i pcrtanycnts a I'antiga cadcna dcl Movimiento; el conscll de minisucs del dia 15 dc juny dc 
I'any 1979 en dccidí cl tancamcnt irnrncdiat i dcfinitiu juntamcnt amb quauc diaris mts dc la cadc- 
na d 'ducs  indrcts dc I'Estat, considcrats altament dcficitaris; pcr aix6 i pcr I'cxígua difusió 
d'aqucsts dos divis cditats a Barcclona, s'ha creguc convcnicnt dc dcixar-los dc banda. El diari quc 
comcnci a apareixer cl mes de novcrnbrc dc I'any 1979, fora ja dcl pcríodc analitzat, ís Foto-Sport, 
dc carictcr csportiu 



rneitat dels diaris no asuportin~ el control de I'OJD indica ja d'antuvi quin és el 
seu grau de precarietat competitiva dins el rnercat de premsa. 

Dels vint diaris, només vuit superen els 30.000 exemplars de difusió: Avui, Dicen, 
El Correo Catalán, EL Mundo Deportivo, El Noticiero Universal, El Periódico, 
La Vanguardia i Mundo Diario, pero cap d'ells supera els 60.000, excepció feta 
del penúltim,& Vanguardia, que amb la seva difusió total de 195.555 exem- 
plars continua essent el primer diari, no sols de Catalunya, sinó de tot 1'Estat 
espanyol. 

Els altres dotze diaris oscil.len entre els 16.000 i cls 3.000 exernplars de difusió, i 
vuit d'ells són d'evident caricter local o comarcal. Nornés dos diaris d n  escrits en 
catali, Avui i Punt Dlan', amb difusió conjunta molt reduida respecte al total. 

No caldria dir que la província de Barcelona consumeix la rnajor pan d'aquesta 
prernsa diaria (exactament el 77,96 % de la difusió total). Els percentatges de les 
altres tres províncies, Girona, Lleida i Tarragona, sumen un total del 17,68 % . 

Premsa di&a editada a Madtid 

La dlfusió a Catalunya de la prernsa diaria editada a fora de Catalunya pot 
reduir-se -corn hern dit- a Ia procedent de Madrid, donat que la procedent 
d'altres indrets de 1'Estat és molt poc significativa, és a dir, té un volurn rnolt 
marginal dintre el total de difusió. 

Cal precisar, d'altra banda, que malgrat que alguns dels diaris de Madrid tenen 
a Catalunya una difusió també ínfima, s'han volgut aportar dades exhaustives 
dels diaris rnadrilenys justament per donar compte complet de I'exígua penetra- 
ció de la prernsa diaria de la capital de 1'Estat a Catalunya. 

Allo que, efecuvament, sorpren d'enuada en analitzar els resultats d'aquesta 
difusió, corn fa pales el quadre 11, és el baixííim volurn d'exemplars procedents de 
Madrid que es disuibuiexen a Catalunya, volum que representa tan sols un 3, l  % 
del volurn total de difusió arreu de la premsa diaria rnadrilenya, i el 4,92 % del 
total de difusió de la prernsa diaria a Cataiunya. Els exemplars de diaris de Madrid 
disuibults a Cataiunya no arriben als 30.000, i si d'aquest total en restéssim els 
exemplars dels diaris esportius, quedarien redu'its a la rneitat; no deixa de ser 
curiós, en aquest sentit, que els diaris de Madrid amb rnés difusió a Catalunya 
siguin esportius. Pero, també és interessant de consignar que el tercer diari, un 
diari de prestigi com El Paij només assoleix una difusió de 4.376 exemplars, i 
que el quart Es un diari de I'extrema dreta, El Alcázar, amb 2.390 exemplars de 
difusió rnitjana. 



Difusió Difusió rnitjana Difusió rnitjana per províncies 

Últirn període rnitjana a Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

control OID total n.O exernplars Oh exernplars % n.O exemplars % n.O exernplars Oh n."exernplars % 

En catala 
Avui 
Punt Diari' 

En castella 
CatalunyalExprés' 
Diario de Barcelona' 
Diario de Lérida' 
Diario de Sabadell 
Diario de Terrasa' 
Diario Espafiol' 
Diccn 
El Correo Catalán 
El Mundo Deportivo 
El Noticiero Universal 
El Pcriódico' 
Gaceta de Manresa' 
La Mafiana 
La Vanguardia 
Los Sitios 
Mundo Diario 
Telc Exprés' 
4-2-4' 

TOTALS 

Diaris no controlats per I'OJD. Xifres de difusió global for~osament aproximatives. 
La distribució per províncies s'ha fet segons aquests criteris: proporció del 91, 4 ,  3 i 2 Oh , respectivament, per les províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per als diaris Diario de Barcelona, El Pen5áico i Telelfiprés; en tots els altrcs casos, 
s'ha atribult el cent per cent a la província on són editats. 

Fonr: claboració propia en base a dades de I'OJD i informacions particulars aproximatives. 



Difusió Difusió mitjana Difusió mitjana per províncics 
Últim períodc mitjana a Catalunya Barcelona Girona Llcida Tarragona 

Diaris control OJD total n .  O cxcmplars Oh n. O exemplars % n." exemplars % n.O exemplars % n. O cxcmplars % 

En cartelh 
ABC 
AS 
Diario-16 
El Alcázar 
El Imparcial 
El País 
Informaciones 
Marca 
Mundo Obrcro' 
Pueblo 
Ya 

TOTALS 

Unic diari no controlat pcr I'OJD. La scva distribució pcrccntual pcr províncics s'ha fct d'acord arnb la scgüent proporció, 
atcncnt al grau d'implantació del PSUC (Partit Socialista Unificat dc Catalunya): Barcelona, 90 %; Girona, 2;  Lleida. 4 i 
Turagona, 4.  

Font: Elaboració propia cn base a dades dc I'OJD; i per a Mundo Obrero, informacions acostadcs al PSUC. 
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Premsa Setmanal editada a Catalunya 

En aquesta classificació s'ha tingut en compte tota la premsa semanal editada a 
Catalunya amb pretensions de difusió general (tant territorial com sectorial); 
aix6 fa que en quedin exclosos els setmanaris locals, comarcals o sectorials que, 
tot i tenir a Catalunya un pes notable globalment considerats, queden fora 
d'aquesta recerca per les raons indicades en la introducció. No s'han tingut en 
compte tampoc, a efectes de simplificació, els suplements setmanals d'algun 
diari. 

El quadre III recull les dades de base de la difusió d'aquest sector de la cgran 
premsaw a Catalunya. De les setze publicacions catalogades, ues són escrites en 
catalii, i la resta en castellii; cal precisar tot seguit tanmateix, que a nivel1 de di- 
fusió, els setmanaris en cata12 només constitueixen un 2 , 5 9  % del total. 

El volum total de difusió a Catalunya d'aquesta premsa dóna una mitjana de 
836.589 exemplars setmanals. Si tenim en compte la xifra de difusió total 
d'aquest bloc de publicacions -és a dir, la seva difusió a la resta de 1'Estat-, 
que assoleix una mitjana de 2.606.761 exemplars, es constata que dues terceres 
parts de la difusió total, exactament el 67,91 %, s'efectua fora de Catalunya. 

D'altra banda, s'observa que algunes publicacions han aconseguit uns volums 
de venda a Catalunya realment notables. Pero, potser encara caldria destacar 
més el fet que algunes d'aquestes publicacions -és el cas d'lntewiu, Lecturas o 
Pronto- tenen la difusió de bon tros majoritiiria fora de Catalunya; i també 
que, en general, dels setmanaris de difusió general produits a Catalunya -tret 
dels tres en cata12 i del cas especial de Hoja del Lunes-, en cap cas s'arriba a 
consumir a Catalunya mateix més d'un 43 % de la respectiva difusió total. 

Premsa setmanal editada a M a d d  

La selecció dels setmanaris en aquesta hea  de la recerca no és exhaustiva, com 
passa en el cas dels setmanaris de difusió general editats a Catalunya. Els setma- 
naris d'aquestes característiques, editats fora de Catalunya i que a Catalunya te- 
nen algun grau de distribució, són molts, molt variats i de procedencia ben 
diversa4. Ara bé, per al proposit d'aquesta investigació, hem cregut convenient 
de seleccionar sota uns criteris restrictius aquest tipus de premsa. Després d'una 
primera prospecció, es veié oportú d'establir dos criteris bhics per a incloure un 

Nornés cns rcfcrirn ara a la prcrnsa sctrnanai editada dins I'Estat cspanyol, i obviant tota refer6ncia 
a prernsa cstrangera perqu? horn li suposa una difusió insignificant a Cataiunya. 



setmanari en la mostra: difusió global d'almenys 50.000 exemplars, i en el cas 
de xifres proximes a aquesta difusió mínima, almenys un 10 O/o de difusió a Ca- 
talunya; si un setmanari no arriba a aquest mínim de difusió, se l'ha considerat 
de valor menyspreable a efectes de la recerca. 

Aquests criteris de la selecció han fet evident una primera conclusió, identica a la 
del cas dels diaris editats fora de Catalunya: que només enuaven en la selecció set- 
manaris editats a Madrid. Cal afegir que no hem dubtat en incloure-hi algun 
setmanari que ronda els mínims -Jabado Gráfico, Teleradio i La Calle- per la 
seva, relativarnent alta, difusió a Catalunya. 

La mitjana de difusió a Catalunya d'aquest bloc de premsa és d'uns 640.521 exem- 
plars setmanals, la qual representa una quarta part de la seva difusió total arreu 
de I'Estat, com mostra el quadre IV. És interessant de destacar que la difusió 
total -i per tant i a fortiori la tirada total- de la premsa setmanal editada a 
Madrid és gairebé igual a I'editada a Barcelona. Pero, en canvi, la seva difusió 
a Catalunya és bastant inferior a la difusió de I'editada a Catalunya mateix. 

Un setmanari destaca sobre tota la resta, Teleprograma, que arhb una difusió a 
Catalunya de 290.499 exemplars, ocupa el primer lloc indiscutible, superant la 
mateixa difusió dels grans setmanaris editats a Catalunya. Per contra, i tret de les 
notables xifres de venda assolides per ¡Hola! i Diez Minutos, la majoria dels 
altres setmanaris no aconsegueixen una penetració massa important en el mercat 
cata13 d'aquesta premsa. 

La difusió total 
De les dades recollides i sistematitzades en els quauc quadres anteriors se'n 
desprenen les dades globals relatives a les variables: diaris, setmanaris i disuibu- 
ció provincial; en el quadre V, que és un q~adre~resum de les dades de base, es 
poden llegir verticalment i comparar els totals de difusió de premsa diaria i set- 
manai a Cataiunya i per províncies; i horitzontalment, comparar per províncies 
els totals de difusió de premsa procedent de Cataiunya mateix o de Madrid. 

A la vista d'aquests resultas globals, una primera constatació es fa palesa imme- 
diatament: que un dels blocs de la premsa estudiada, la premsa diaria editada a 
Madrid, assoleix una molt escassa penetració en el mercat catala de premsa 
diaria, sobretot en contrast amb la notable difusió que obté el conjunt de la 
premsa setmanal editada tarnbé a Madrid (grafic 1); aix6 equivai a dir que en el 
sector de la premsa diaria, el mercat cata13 gairebé s'autoabasteix, cosa que evi- 
dentment no passa en el sector de la premsa semanal. 



QUADRE 111: D I F U S I ~  A CATALUNYA DE LA PREMSA SETMANAL EDITADA A CATALUNYA 

Difusió Difusió mitjana Difusió mitjana per províncies 
ÚItim període mitjana a Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Setmanaris control OJD total n.O exemplars % n.O exemplars O/O n.O exemplars O/O n ."  exemplars % n.O exemplars YO 

En castelld 
Destino.4 
El Jueves 
El Papus 
Garbo 
Gaceta Ilustrada 
Guía del Ocio' 
Hoja del Lunes 
Interviu 
Lecturas 
Lib 
Nuevo Fotogramas' 
Party'6 
Pronto 

TOTALS 

Setmanari no controlat per I'OJD 
1 Encva que el pcríode de control sigui antic, el considerem vilid aproximativamcnt. 
2 La distribució pcr províncics s'ha calculat atenent a mitjanes d'altres sctmanaris sirnilars: Barcelona, 90 %; Girona, 4; 
Ueida i Turagona, 3 .  
3 Distribució pcr províncies segons grau d'implantació del PSUC: Ba~celona, 90 O/O; Girona, 2 ;  Lleida i Tarragona, 4. 
4 Baixa a I'OJD a finals de I'any 1978; es mantenen els percentatges de distribució a Catalunya. 
5 Baixa a 1'OJD I'agost de I'any 1979; considerem encara vilid I'últim control. 
6 Distribució pcr províncies scgons percentatges de Ltb, setmanari similar. 

Font: elaboració propia en base a dades de I'OJD i informacions particulars aproximatives 



QUADRE IV: DIFuSIÓ A CATALUNYA DE LA PREMSA SETMANAL EDITADA A MADRID' 

Difusió Difusió mitjana Difusió mitjana per províncies 
Últim període mitjana a Catalunya - Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Setmanaris control OJD total n.O exemplars O/O n. O exemplars Ola n.O exemplars % n. O exemplars Oh n. O exemplars O/O 

En castellii 
Blanco y Negro 
Cambio 16 
Chissl 
Dicz Minutos 
El Caso 
,Hola! 
La Calle2 
Sábado Gráfico 
Semana 
lelc-Radio 

7 P-Telcprograma 
Triunfo 

TOTALS 

1 A efecces de simplificació, s'han dcixat de banda tots els suplements setmanals de diaris. 
2 Setmanari no controlat per I'OJD. Distribució per províncies calcular segons índex d'implantació del PSVC: Barcelona, 
90 %; Girona, 2 ;  Llcida i Tarragona, 4.  

Font: elaboració propia en basc a dades dc I'OJD i informacions particulars per al setmanari La Cdle 
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D'altra banda, també resulta interessant de constatar que els percentatges de di- 
fusió provincial sobre el conjunt de la difusió a Catalunya són practicament 
identics en el cas de la premsa dihia i en el de la seunanal. 

QUADRE V: DIFUSIO A CATALUNYA DE PREMSA DIARIA 1 SETMANAL (1978-79)' 

Difusió Difusió 
d'exemplars d'excmplars Total 

editats a editats a n.O % sobre 
Catalunya Madrid exemplars Catalunya 

Barcelona 
Girona 
Llcida 
Tarragona 

CATALUNYA 565.195 29.255 594.450 100,OO 

Barcelona 
Guona 
Lieida 
Tarragona 

C AT ALUNY A 

Per a precisions sobre la delimitació de diaris i seunanuis, vegi's tem. 

Font: elaboració propia en base als quadres anteriors. 

Un cop presentades les dades parcials i globals de la d$sió de premsa diaria i 
setmanal a Catalunya, volem destacar ara alguns dels principals trets que identi- 
fiquen I'estmctura de la difusió de la premsa massiva a Catalunya en I'actuali- 
tat. Aquests trets confereixen a la situació de Catalunya una especificitat ben 
propia i segurament molt diferenciada de I'existent a d'altres nacionalitats de 
1'Estat espanyol. 



Esttuctura de  la difusió a Catalunya 

Partint del quadre V,  podem obtenir una primera valoració del volum de la di- 
fusió que té a Catalunya la premsa propia i l'exterior. La comparació entre els 
quaue volums, que facilita el gr@c 1,  fa evident - c o m  hem dit- la insignifi- 
cant penetració dels diaris de Madrid i la notable presencia dels setmanaris 
madrilenys . 

Si fem referencia a la distribució territorial d'acord amb la divisió administrativa 
provincial -ja que només es disposa de segmentacions provincials de la difusió 
conuolada per I'OJD-, el grafc 2 fa ben palesa la situació: tant pel que fa a 
diaris com a setmanaris, els percentatges de difusió provincial sobre el total de 
Catalunya vénen a corroborar una presumpció que ja s'intu'ia d'enuada, i és que 
la província de Barcelona s'enduu la part del Ileó, i les alues tres s'han d'acon- 
tentar amb participacions, si no marginals, almenys molt poc considerables 
sobre el total. Efectivament, la província de Barcelona ostenta una participació 
en la difusió d'entorn del 83 Oh, mentre que la resta (un 17 %) és compartit per 
les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, més o menys d'acord també amb la 
respectiva proporció demografica. 

Grafic 1 
Difusió de premsa a Catalunya segons 
lloc de procedencia (milers d'exemplars) 

1.000 
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Justarnent, de la comparació entre nombre d'habitants i consum de premsa pe- 
riodica per número en un país determinat, s'obtenen els índexs de lectura, o 
millor, de difusió de premsa, d'ús internacional. Els anuaris de la Unesco' con- 
cedeixen fiabilitat als índexs referits als diaris, i en canvi consideren poc fiables 
els índexs relatius a altra premsa periodica, tant per raó de la seva diversitat com 
per la impossibilitat factual de controlar-ne la difusió. Per aquestes mateixes ra- 
ons, aquí només ens referim a l'índex de lectura de diaris a Catalunya per al 
període que ens ocupa, que tal com posa de manifest el quadre m, dóna una 
mitjana de 104,96 exemplars per mil habitants. 

QUADRE YI: ~NDEX DE LECTIJRA A CATALUNYA 

Habitants Difusió dc diaris indcx 
dc fet (1975)' (n. O cxcrnplars) (excrnplars11000 hab.)2 

Barcelona 
Girona 
Lieida 
Tarragona 

CATALUNYA 5.663.125 594.450 104,96 

1 Dadcs dc I'INE (Institut Nacional dlEstadbtica) rcfcrcnts al 1975. 
2 En realitat aquests índcxs hauricn dc scr més baixos si ens atcnguéssim als critcris dc la Uncsco, c u  
no s'hi solcn incloure els diaris únicamcnt csponius. 

L'índex de lectura superior és el de la província de Barcelona (1 ll,l4) i I'inferior el 
de la província de Tarragona (7?,23); a aquest s'acosta l'índex de Lieida (79,16), 
mentre que el de la província de Girona se situa més a prop de la mitjana. En 
conjunt, la mitjana de Catalunya supera la mitjana de 1'Estat espanyol (98), pe- 
ro en canvi les tres províncies altres que Barcelona n'estan per davall. 

Continuant amb I'analisi de la premsa diaria, resulta interessant de segmentar- 
ne la difusió per gnips de premsa, entenent també aquí com a tals la premsa 
escrita en catala i la procedent de Madrid. Aquesta segmentació ens ofereix no- 
ves dades per a identificar qui controla la difusió de diaris a Catalunya. En el 

5 Cfi., UNESCO, Anuano Estadiitico, París, 1977, pp. 920 i SS 



gr* 3 queda plasmada aquesta realitat: un sol grup de premsa amb tres diaris, 
el grup Godó, ocupa gairebé la meitat del mercat (48,23 %); el gmp Mundo, 
amb quatre diaris, n'ocupa un 12,29 %; els altres onze diaris en castella editats 
a Catalunya n'ocupen el 28,94 %; els dos diaris en catala, un 4,92 %; i el gmp 
procedent de Madrid, e1,5,62 % restant. 

Grafic 2 
Difusió de premsa a Catalunya 
per províncies (en %) 

Tarragona, 6,14 Tarragona, 6 ,44  
Lleida, 4, 66 \ 

Girona, 

Diaris Setmanaris 

Des del punt de vista de la difusió de cada diari, el gr2fic 4 ordena de més a 
menys els diaris editats a Catalunya que superen els 5 .O00 exemplars de difusió 
efectiva. 1 si bé la premsa diaria procedent de Madrid té en conjunt poca difusió, 
no deixa de ser significatiu comparar la difusió de cada diari tal com representa 
el grafic S. 

En el sector de setmanaris, ja hem apuntat (g@c 1) que la situació és ben dife- 
rent a la constatada per als diaris, precisarnent per la relativa importancia de la 
premsa setmanal procedent de Madrid. Tanmateix, aquesta constatació seria 
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ben altra si del recompte n'excloguéssim el setmanari Tefeprogramd, que no so- 
larnent és el primer setmanari entre tots per la seva difusió a ~ a t i l u n ~ a ,  sinó que 
constitueix el 45,3 % del total de difusió dels setmanaris madrilenys a Cata- 
lunya, o sia, quasi bé la meitat. 

D'entre els setmanaris editats a Catalunya, els primers llocs són ocupats per 
Lecturas i Interviu, seguits ja a certa distancia per Pronto i Hoja delfunes. El gr6- 
jic G mostra I'escalonat dels 21 setmanaris que lograven difondre a Catalunya 
més de 10.000 exemplars per número. 

Grafic 3 
Difusió de premsa diaria a Catalunya 
segons grups de premsa, lloc de procedencia 
i llengua (en %) 

En catala 5 ,  62 

MUNDO DIARIO 
TELE/EXPRES 
CATALUNYA EXPRÉS 
4-2-4 

6 De fet, Teleprograma s'apana absolutament de tota la gamma dels aitres seunanaris analitzats 
tant pels continguts (gaircbí només ofcrcix la programació il.lustrada de Radio Televisió Espanyola 
durant la scunana) com pcl prcu (dcu pcssctcs, cn cl període anaiitzat) característiqucs ambducs quc 
cxpliqucn suficicntmcnt cl scu grau dc difusió, cas quc es repeteix en la majoria de pafios d'Europa 
occidcntd. 



1-LA VANGUARDIA 
2-EL PERIODICO 
3-EL MUNDO DEP. 
4-MUNDO DIARIO 
5-DICEN 
6-EL NOTICIERO UNIV. 
7-EL CORREO CAT. 
8-AVUI 
9-TELEIEXPRÉS 

10-DIARIO E S P A ~ O L  
11-AS 
12-DIARIO DE BARCELONA 
13-LA MARANA 
14-LOS SITIOS 
15-DIARIO DE TERRASSA 
16-DIARIO DE SABADELL 

Grafic 4 
Diaris de més difusió a Catalunya 
(+ 5.000 exemplars) 

Grafic S 
Dihsió a Catalunya dels dians 
de Madnd (no exemplars) 

ABC 
AS 
DIARIO,16 
EL ALCAZAR 
EL IMPARCIAL 
EL PAIS 
INFORMACIONES 
MARCA 
MUNDO OBRERO 
PUEBLO 
YA 



Grafic 6 
Setmanaris de més difusió a Catalunya 
(+ 10.000 exemplars) (C = Catalunya, M = Madrid) 

1 -TP (M) 
2-LECTURAS (C) 
3-INTERVIU (C) 
4-PRONTO (C) 
5-HOJA DEL LUNES (C) 
6-¡HOLA! (M) -. 
7-DIEZ MINUTOS (M) 
8-LIB (C) 
9-SEMANA (M) 

10-GUIA DEL OCI0 (C) 
11-EL CASO (M) 
12-GARBO (C) 
13-CAMBIO-16 (M) 
14-EL PAPUS (C) 
15-NUEVO FOTOGRAMAS (C) 
16-EL JUEVES (C) 
17-PARTY (C) 
18-GACETA ILUSTRADA (C) 
19-iCHIST! (M) 
20-TRIUNFO (M) 
21-TELE-RADIO (M) 



EFtructura de la difusió per províncies 

Barcelona 

Com que la població de la província de Barcelona representa més de les tres 
quartas parts del total de Catalunya (exactament, el 77,64 %, el 1975) i la difu- 
sió de premsa diaria i setmanal representa el 82,34 i el 83 % respectivament, 
sobre els totals, cal concloure logicament que I'estnictura de la difusió de la 
província de Barcelona té els mateixos trets essencials de I'estnictura de la difusió 
general a Catalunya. 1 per aixo obviem ara referencies especials a la província de 
Barcelona; de fet, el seu comportament, estadísticament parlant, s'imposa prac- 
ticament igual al conjunt de Catalunya (cosa que es pot comprovar repassant 
atentament els quadres I, 11, III i IV).  

Girona 

Els grajcs 7 i 8 mostren, respectivament, I'ordenació dels diaris i setmanaris a la 
província de Girona pel volum de la seva difusió. 

Pel que fa a la premsa diaria, d'una difusió total de 40.754 exemplars, els dos 
diaris locals Los Siti'os i Punt Diari obtenen una difusió que representa poc 
menys d'una quarta part. El primer diari és La Vanguardia, amb una circulació de 
més de 12.000 exemplars. Entre aquest diari i els dos locals, ocupen la meitat 
de la difusió total; I'altra meitat és molt diversificada entre els altres diaris de 
Barcelona. Els diaris de Madrid a penes arriben a Girona, tot i que és a destacar 
la relativa incidencia de EI Alcázar. 

Quant a la premsa setmanal, son deu les publicacions que hi tenen una difusió 
superior als 2.000 exemplars, situant-se en primer lloc Interviu. El total de la di- 
fusió de setmanaris se situa entorn dels 100.000 exemplars. 

A la província de Lleida, la difusió total de diaris dóna una mitjana de 27.646 
exemplars. El primer lloc és ocupat pel diari local La Mafiana, i en total són nou 
els diaris que superen els 500 exemplars de difusió per número, tal com s'indica 
en el grafic 9. Els dos diaris locals, I'esmentat i Diario de Lérida, ocupen més 
d'una tercera part de la difusió total. Els diaris de Madrid hi assoleixen molt po- 
ca penetració, pero val la pena d'observar que en els dos primers llocs hi ha El 
País i El Alcázar. 
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Grafic 7 
Província de Girona: dians de 
més difusió (+ 500 exemplars) 

Grafic 8 
Provincia de Girona: Setmanaris 
de més difusió (+ 2.000 exemplars) 

1-LA VANGUARDIA 
2-LOS SITIOS 
3-EL CORREO CAT. 
4-PUNT DIARI 
5-DICEN 
6-EL MUNDO DEP. 
7-AVUI 

1 
6.169 

4.480 
, 4.300 

2.794 
2.886 
2.661 

En el sector dels setmanaris. el gr2fic 10 ofereix I'ordenació dels vuit que superen 
els 2 .O03 exemplars de difusió. Interviu ocupa el primer Iloc, i el total de la difu- 
sió dóna una mitjana de 56.122 exemplars. 

1-INTERVIU (C) 
2-TP (M) 
3-LECTURAS (C) 
4-PRONTO (C) 
5-HOJA DEL LUNES (C) 

Taragona 

8-EL PERIÓDICO 
9-EL NOTICIERO UNIV 

10-MUNDO DIARIO 
1 1-TELE/EXPRÉS 

1 I 
19.655 1 18.403 

15.663 
9.309 
9.217 

La provincia de Tarragona consumeix una mitjana de 36.429 exemplars de diaris 
cada dia. El primer lloc en la difusió correspon a I'únic diari local, Diano Espa- 

2.200 
i , 6 3 1  - 1.624 - 640 1 

6-LIB (C) 
7-SEMANA (M) 
8-CAMBIO-16 (M) 
9-DIEZ MINUTOS (M) 

10-GARBO (C) 

5.962 
-3.372 
-2.895 
2 . 5 2 4  
-2.353 



Grafic 9 
Provincia de Lleida: Diaris de 
més difusió (+ 500 exemplars) 

1-LA MARANA 
2-LA VANGUARDIA 
3-DIARI0 DE LERIDA 
4-EL CORRE0 CAT. 
5-DICEN 
6-EL MUNDO DEP. 
7-EL PERIODICO 
8-AVUI 
9-MUNDO DIARI0 

1-INTERVIU (C) 
2-LECTURAS (C) 
3-TP (M) 
4-PRONTO (C) 
5-LIB (C) 
6-¡HOLA! (M) 
7-HOJA DEL LUNES (C) 
8-DIEZ MINUTOS (M) 

Grafic 10 
Província de Lleida: Setmanaris 
de més difusió (+ 2.000 exemplars) 

ñol, amb una circulació aproximada de 12.000 exemplars, que representa una 
tercera part del total provincial. Els diaris que superen els 500 exemplars de difu- 
sió són nou, tal com mostra el gr2$c 1 I .  Els diaris de Madrid hi tenen una relati- 
va bona pressncia. 

Pel que fa a la premsa setmanal, el griific 12 ordena els 8 setmanaris que superen 
una difusió de 2.000 exemplars. Cal remarcar que en el total de la difu- 
sió (94.984), ocupa un primer lloc ben destacat Teleprograma, amb una mitjana 
de 13.693 exemplars. 
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Grafic 11 
Provincia de Tarragona: diaris 
de més difusió (+ 500 exemplars) 

Grafic 12 
Provincia de Tarragona: setmanaris 
de més difusió (+ 2.000 exemplars) 

1-DIARIO ESPAROL 
2-LA VANGUARDIA 
3-EL MUNDO DEP. 

L 'audiencia real, una incognita 

I 
I 

, 

1-TP (M) 
2-LECTURAS (C) 
3-INTERVIU (C) 
4-PRONTO (C) 
5-DIEZ MINUTOS (M) 
6-LIB (C) 
7-SEMANA (M) 
8-CAMBIO-16 (M) 

Fins ara ens hem referit a la difusió de la premsa diaria i setmanal a Catalunya 
atenent l'únic criteri del nombre d'exemplars venuts -o almenys distribuits i 
no retornats-de cada número. 

4-EL CORREO CAT. 
5-DICEN 
6-AVUI 
7-MUNDO DIARIO 
8-EL P E R I ~ D I C O  
?-EL NOTICIERO UNIV 

L'analisi de la circulació sota aquest criteri resulta relativarnent facil pero general- 
ment incompleta; és el que de fet se sol utilitzar per a confeccionar els índexs in- 
ternacional~ de lectura de premsa, que en realitat tio són alua cosa que indexs 
d'sadquisitors~ de premsa. 
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De tothom és sabut que el volum de compradors d'un diari no equival automa- 
ticament al volum de lectors d'aquell diari. Habitualment, hom considera que 
cada diari o revista de difusió general té una mitjana de tres o quatre lectors per 
exemplar distribult. Si aix6 fos cert, a Catalunya, l'audiencia real de la premsa 
analitzada resultaria de multiplicar per tres o quatre els totals de difusió. 

Ara bé, aix6 són pures hipotesis de treball i necessitarien verificacions. Ara corn 
ara, no existeixen recerques de base suficients en aquest sentit. Només cal es- 
mentar alguns estudis de mercat que aporten dades solament aproximatives i 
parcials sobre la qüestió que ens ocupa: es tracta dels resultats d'enquestes 
d'audiencia a carrec de I'empresa de Madrid Estudio General de Medios, S .  A. '. 
El plantejament d'EGM s'acosta molt al que acabem d'esbossar sobre l'audiencia 
real de la premsa, o millor, sobre els impactes habituals d'un exemplar d'una 
publicació determinada. Justament la recent creació d'EGM corn a empresa es- 
pecialitzada en el control o seguiment de l'audiencia dels mitjans, respon a la 
necessitat experimentada sobretot per les agencies publicitiries, de coneixer 
la penetració real i precisa que assoleix un mitjA de comunicació en un Area 
concreta, amb vista a possibilitar-ne la seva valoració corn a suport publicitari. 1 
aquest objectiu no I'aconsegueix l'O]D, organisme que es limita a constatar la 
circulació d'una publicació, sota el criteri del nombre d'exemplars no retornats, 
i no sota el dels seus lectors habituals. 

Les dades que podem obtenir d'EGM per a delimitar I'audiencia real de la 
premsa diiria i setmanal a Catalunya, són escasses, sobretot perqu? Catalunya 
corn a tal no entra en la mostra. En tot cas, les dades serveixen per a aportar algu- 
nes pistes en la comparació de diferents audiencies reals entre diaris o revistes; 
així, per exemple, referint-nos solament als diaris editats a Barcelona, d'una 

7 Cfi.,  Ertudio Generaíde Medios, S. A . ,  Madrid, 1978, 5 vols. Aqucsts volums nomís cstan a dis- 
posició dc Ics cmprcses -normalmcnt de publicitat- quc s'tii han subxrit,  abonant uncs quanti- 
tats f o r ~ a  considcrablcs. Els subxriptors disposcn pcri6dicament d'avanqamcnts dels rcsultats dc Ics 
cnquestcs d'audiencia quc EGM va fcnt contínuamcnt. Els cinc volums csmcntats cs rcfcrcixcn res- 
pcctivament i cntrc aitres coscs, a I'audiencia rcal dcls mitjans: tclevisió, radio, cincma, prcmsa 
dihia i rcvistes. Cal observar, tanmatcix, quc aqucstcs enqucstcs pancixen dc mostres quc cn cap cas 
rcprcscntcn Cataiunya corn a unitat; cn principi prcncn 1'Estat cspanyol corn a mcrcat únic i ,  cn tot 
:as, dividcixcn I'Estat cn uncs .rcgions* arbitrhics -pcr cxcmple, Catalunya forma un tot rcgional 
amb Aragó i Ics Ilics- i la mostra d'cnqucstats, d'acord amb cl volum dcmogrifk de Ics poblacions 
on rcsidcixcn; aqucsta última variable fa que EGM tingui cn comptc I'analisi concreta dc Ics aglo- 
mcracions urbancs o bccs mctropolitancs de Madrid i Bucclona. Als nostrcs cfcctcs, doncs, nomís 
cns podcn ser d'utilitat Ics dadcs d'EGM rcfcridcs a I 'bca mcuopolitana dc Bucclona, i cn dguns 
casos les rcfcridcs als totals (quan sc sap quc una publicació csgota la scva difusió a Catalunya ma- 
tcix). 
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mostra total de 2 1 . 9 4 5  enquestats a tot 1'Estat , i d'una mosua total de 2 . 1 3  1 en- 
questats a I'hea metropolitana de Barcelona, s'obtenen les següents xifres de 
lectura habitual de cada diari: 

QUADRE VIL CORRELACI~ DE L'AUDIENCIA DELS DIARIS DE BARCELONA 
SEGONS E.G.M. 

Avui 
CatalunyaIExprSs 
Diario de Barcelona 
Dicen 
El Correo Catalán 
El Mundo Deportivo 
El Noticiero Universal 
La Vanguardia 
Mundo Diario 
Tclc IExprCs 
4-2-4 

Total mosua 
estatal: 21.945 

Total mosua hca 
de Barcelona: 2.131 

Font: EGM, Madrid, 1978, vol. 4 .  Pcr a mís prccisions, vegi's text 

Aquesta correlació, en cas de ser totalment representativa, modificaria substan- 
cialment I'altra correlació, la que es desprtn de les dades de 1'OJD. Només vo- 
lem apuntar un exemple en aquest sentit: els quatre primers diaris per l'audien- 
cia, segons EGM, serien per aquest ordre La Vanguardia, Mundo Diarib, Eí 
Correo Catalán i Avui, mentre que segons I'OJD serien La Vanguardia, EíMun- 
do Deportivo, Dicen i Mundo Diario. 

En suma, el que sembla indiscutible és que la circulació d'exemplars d'un pe- 
riodic no indica suficientment I'índex de penetració real que assoleix entre la 
població. 

LA LLENGUA DE LA PREMSA 

De la consideració dels quatre primers quadres es despren que la premsa de mas- 
ses consumida a Catalunya és gairebé totalment escrita en castella; només en uns 
percentatges ínfims ho és en catala. 



El q u a d r e ~ ~ ~  ajuda a fer evident, amb xifres concretes, el que qualsevol observa- 
dor intueix a simple vista: pel que fa a la premsa diaria, el percentatge de la di- 
fusió en cata12 és el 5,64 % del total absolut, percentatge relativament alt en 
contrast amb el de la difusió de setmanaris en catala, que és 111,47 

QUADRE YIII: EL CATALA EN LA PREMSA CONSUMIDA A CATALüNYA 

Barcelona 
Girona 
Llcida 
Tarragona 

CATALüNYA 

Ús del catala3 
Diarisl SeunanarisZ (estimacions) 

Nombrc % difu- fndcx per Nombrc % difu- 
d'cxcmplars sió total 1000 hab.d'cxcmpIars sió total El parlen L'cntcncn 

24.528 5,02 0,05 18.983 1,55 
5.661 13,89 0,12 853 0,85 
1.080 3,91 0,03 957 1,71 
2.196 6,02 0,04 934 0,98 

Xifres exhaustivcs. 
2 Dades poc significativcs cn tcrmcs absoluts pcl fct d'cxistir un gran nombre dc sctmanaris locals, 
comarcals o scctoriais, quc tcncn cn conjunt una difusió notable, i quc aquí no són considcrats. 
3 No cxistcixcn dades globals sobre I'ús del cata12 a Catalunya. Pcr a I'origcn i justificació d'aqucs- 
tcs cstimacions, vcgi's tcxt. 

Font: elaboració propia cn base a les dades d'aquesta recerca. 

8 Insistirn cn quc cl quadre nomís fa rcfcrtncia als sctmanaris en catali de difusió general, i no pas a 
d'altres (comarcds, locals o sectorials). Aix6 no obstant, cal afegir i rccontixer que cl conjunt 
d'aquests altres seunanaris en catali, juntament amb rcvistcs quinzcnals i mcnsuals dc diversa mc- 
na, presenta unes característiqucs prou cspecífiques com pcrqut mcrcixi una atenció i una rccerca a 
pan,  cosa quc ja s'ha fct cn aiguncs ocasions (c f i .  nota l), pcr b í  quc no pas rcspcctc a la scva difu- 
sió. Les scves caractcrístiqucs principds i globais podricn resumir-se en aquestes tres: persistencia 
malgrat la repressió del franquisme i les prccaies condicions cconomiqucs, difusió global forga con- 
sicrablc (probablcmcnt dcpassin cls 150.000 excmplars pcr número), i carictcr molt variat dcls g t -  
neres (d'informació local i gcncral, infantils i juvenils, rcligioscs, culturals, d'humor, csportivcs, tec- 
niqucs, ctc.). 

Ara, potser seria I'hora d'cstudiar aqucst bloc de publicacions cn catala, tan particular dc Catalunya, 
dcs del punt dc vista primordial de la scva difusió real, car la relació de capgaleres resulta insuficient 
en ordre a esbrinar i situar quina 6s cfcctivment la scva penetració cn la població i ,  cn conscqüen- 
cia, quina eficacia pot tcnir com a vehicle cultural i lingüístic cnfront de la premsa massiva i -si es 
vol t m b é -  enfronr dcls altres mitjans de difusió. 
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Si la premsa diaria assoleix un percentatge no menyspreable del tot és per raó de 
I'existencia d'un diari, l'Avur9 que presenta totes les característiques d'un diari 
normalitzat des del punt de vista del mercat, i de fet, l'únic organ de premsa en 
catala conuolat per I'OJD; malgrat la permanent situació de crisi economica 
d'aquest diari d'enca de la seva aparició I'any 1976,l'Avui representa l'únic in- 
tent reeixit fins ara -i des de la guerra civil- en el sector de la premsa de difu- 
sió general en el sentit de competir amb peu d'igualtat amb els alues diaris en 
castella editats a Catalunya. A un altre nivell, Punt Dian1° de Girona pretén 
d'inspirar-se en una iniciativa similar a la de I'Avui, perd nomts per cobrir una 
arca intercomarcal i, per tant, de difusió forcosament molt més limitada. Fora 
d'aquests dos casos, sorgits significativament a partir d'iniciatives populars i 
amb aportacions economiques molt diversificades, a Catalunya no existcix cap 
altre diari en catala, cosa que significa que cap empresari o grup de premsa no 
s'ha mostrat interessat en crear un diari en catala o en reconvenir-ne algun de 
pre-existentl'. 

En el cas dels seunanaris en catala, els percentatges de difusió a Catalunya en re- 
lació a la difusió total d'aquesta premsa són simplement marginals. D'entre el 
gairebé milió i mig d'exemplars venuts setmanalment a Catalunya, el nombre 
d'exemplars en cata12 depassen escassament els vint mil. Convé insistir que en 
aquesta recerca només s'han considerat ues seunanaris en catala per les raons 
apuntades abans; perd encara que hi afegksirn tots els alues setmanaris de difu- 
sió reduida (local, comarcal o sectorial), els percentatges no variarien sensible- 
ment, o almenys no deixarien de ser marginals. Els tres setmanaris de referencia, 
Canigó, L'Hora i Treball, representen tant la voluntat tossuda de penetrar en 
aquest espai del mercat de premsa setmanal, com la impossibilitat d'aconseguir- 
ho amb cert exit, tal com també altres experiencies anteriors han fet pales. 

9 El diari Avui va fer la seva aparició el dia 2 3  d'abril de I'any 1976, editat per Premsa Catalana, 
S. A., empresa formada pcr deu promotors del diari, quc desemborsarcn el capital inicial d'un mi- 
lió de pessetes en accions dc cent mil; els deu promotors formaren el primer conscll d'administració i 
promoguercn la rccaptació dc capital popular a uavCs de panicipacions dcs de mil pessetcs fins a un 
m h  de ccnt mil. Els dcu promotors formaren el primer consell d'adminisuació, prcsidit per Ra- 
mon Fustcr Rabís. El prirncr director fou Josep Faulí. La rcdacció cra integrada per un total dc 
quaranta-una persones, i I'administració, per uenta-sct. 
10 Punt Dian'aparcgué a Girona el dia 24 de febrer de I'any 1979, amb voluntat de cobrir informati- 
vamcnt les comarques scgücnts: Alt i Bak Empordi, Ccrdanya, Garroaa, Girones, Ripollts i la Scl- 
va. 
11 Durant el períodc cstudiat, aparegué un nou diari a Barcelona, IYPeriódico, en castclli; i just 
dcsprés d'aqucst pcríode. n'ha sonit un altre, Foto-Sport, tambí cn castella. 



Tornant a la difusió de premsa dihia en catala, els índexs de circulació per mil 
habitants indiquen de manera dramatica en quina situació es troba el mercat de 
lectura d'aquesta premsa en comparació amb els índexs de lectura en altres Ilen- 
gues minorithies d'Europa12. 

Davant d'aquestes xifres 'hfil~~es de difusió de la *gran* premsa en catala a Cata- 
lunya, qualsevol persona desconeixedora de la historia contemporania i de la si- 
tuació socio-política de Catalunya, podria Iogicament deduir que el catala, com 
a vehicle lingüístic i cultural, és practicament fora d'ús. En realitat, i com ja 
s'apunta en el mateix quadre m, la realitat és molt altra. 

Sobre I'ús i el coneixcment del catala a Catalunya no existeixen dissortadamcnt 
dadcs globals. Existcixen divcrses investigacions sectorials i /o  parcials que, en 
tot cas, nomEs poden oferir en conjunt una base limitada per a unes ccrtcs csti- 
macions globals. L'estructura social de la població resident actualment a Cata- 
lunya es caracteritza per un alt percentatge d'immigració procedent d'altres 
indrets de 1'Estat espanyol (I'any 1975, segons I'INE, només el 61,9 % de la 
població era nascuda a Catalunya, menue que el 38,l restant procedia de fora). 
Així, llevat de la immigració procedent de les Illes i del País Valencia (I'any 1975 
la procedent de País Valencia era 1' 1,8 O l o ) ,  la resta procedeix de llengiies i cultures 
alues que la catalana. Durant el període de quinze anys compres enuc I'any 1962 
i el 1975, el saldo migratori en el conjunt de Catalunya donava una xifra 
de + 836.357". 

Donada aquesta situació estructural, ulua el fet també decisiu de la reprcssió i 
oprcssió sistematiques de la llengua i cultura catalanes durant els quaranta anys 
de la scgona dictadura, la qüestió de I'ús i coneixement del catala planteja una 
complexa garnma de variables que fan difícil tota recerca si manquen, com 6s ara 
el cas, unes dades de base degudament investigades14. Malgrat aquesta inexis- 
tencia de dades, és de suposar que menue l'ús del catala ser2 majoritari entre la 
població catalana d'origen, sera, per contra, minoritari entre els nascuts fora; 
que si el coneixement del catala, sobretot a nivel1 de lectura, pot ser ampli -bé 
que deficient- en la majoria de catalans d'origen, en canvi pot ser nul en una 
gran proporció de la gent irnrnigrada; que els fills d'irnmigrats nascuts ja a Cata- 
lunya, presentaran índexs molt més elevats de coneixement del catala que no pas 
els seus pares, etc. 

12 Cfr. quadre IX, dc  la cinqucna pan d'aqucst ucball. 
'3 Cfr. MUNTANER PASCUAL, J .  M., Avui. 13 d'agost dc I'any 1978. 
'4 L'operació decisiva en aquest sentit sera, ben segur, el padró municipal de tot Catalunya dels 
anys 1980-1981. La Generalitat esta preparant un qüestionari a incloure en el cens per tal d'obtenir 
dades completes i fiables sobre el coneixernent del catala i I'ús lingüístic familiar. 
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Una recent i valuosa contribució per a situar els problemes apuntats, així com 
I'estat i els resultats de les investigacions fetes fins ara en aquest b b i t  sócio- 
lingübtic a Catalunya, ha estat feta per Joaquim Torres1>, el qual, després d'ana- 
litzar en detall les dades de que es disposa, convé amb Modest Reixach16 que cn- 
torn del 80 % dels residents a Catalunya entenen el catala, i un 60 % el saben 
parlar. 

De tota manera, aquest versemblant 60 % de catalans que saben parlar el catala 
no pot identificar-se simplement amb un 60 % de catalano-parlants; caldria 
esbrinar abans si de fet parlen habitualment catala; pero, a més, i amb vista a 
I'extensió real del mercat potencial de premsa en catala, convindria disposar de 
dades sobre quin percentatge dels catalano-parlants tenen capacitat d'una lectu- 
ra habitual en catala, i aquestes dades no es tenen. Presumiblement, aquestes 
dades inexistents ens donarien uns índexs molt per dessota del 60 O/o esmentat; 
tanmateix, de cap manera no por suposar-se que baixarien en picat fins a 
I'extrem dels índexs actuals de lectura de la premsa diaria i setmanal de difusió 
general. 

En definitiva, doncs, cal suposar que existeixen altres arguments importants als 
quals s'hauria de recórrer per a explicar aquesta gran descornpensa~ió~~. Ens 
sembla particularment interessant, en aquest sentit, d'apuntar a títol d'hipotesi 
de treball dos punts fonamentals i complementaris d'investigació, que segura- 
ment aportarien bona llum sobre aquest problema, i són: la d i n h i c a  propia de 
la industria de premsa massiva a Catalunya, configurada com a tal justarnent so- 
ta les condicions socio-polítiques del franquisme; i la tendencia monopolista del 
mercat de lectura en castella a tot 1'Estat espanyol, propiciada per les exigencies 
socio-economiques del mode capitalista de producció de la comunicació i cultura 
de masses. 

15 TORRES. J . ,  .La irnrnigració i la llengua catalana: documentació sobre coneixernents, usos i acti- 
tuds lingüístics~, ponencia presentada a les jornades d'estudi: Catuiunya: immigració i reconstrucció 
nacional, organitzades per la Fundació Bofill, Barcelona, novembre de I'any 1979 (rnimeografiada). 
'6 Cfr., REIXACH, M. i GUELL., A. M. ,  .La producció editorial a les irees iingüatiques restringid es^, 
Perspectiva Social, 12, Barcelona, 1978. 
17 En aquest sentit, és rnolt clarificador I'article aUna nació sense estat, un poble sense Ilengua?~, pu- 
blicat a Els Marges, I S ,  Barcelona, 1979, pp. 3-13, i signat per tot el consell de redacció d'aquesta 
publicació quadrirnesrral de llengua i literatura, dirigida pel catedritic Joaquirn Molas. Aquest ar- 
ticle, Iúcid i polernic, analitza la situació global del catali en els darrers ternps; la tesi bhica ja 
s'anuncia en les prirneres ratlles: La situació de conjunt de la llengua catalana resulta, de molt, forca 
més precdnu i inquietant avui d a  que no pas durant el transcurs dels decennis immedatament  
anteriors. 



CONCLUSIONS 

Les dades aponades al llarg d'aquest ueball són susceptibles de múltiples lectu- 
res, algunes de les quals o les hem avancades anteriorment o han quedat 
implícites en diverses constatacions. Evidentment, no volem ni podem pre- 
tcndre d'exhaurir totes les possibles interpretacions globals, parcials o sectorials 
a que donen lloc les e ~ t a ~ t i q u e s  de base sobre la difusió de premsa diatia i set- 
mana1 a Catalunya. 

Un dels objectius centrals de la recerca era d'intentar defmir a nivel1 estadístic 
-i malgrat les limitacions- quina és la situació de la difusió de la *gran* prcm- 
sa a Catalunya, i delimitar-ne els principals uets estructurals. Ara, no podem 
cloure aquestes pagines sense donar un pas més en aquest sentit i aventurar unes 
primeres conclusions globals sobre la difusió de premsa a Catalunya relativa a un 
període tant decisiu de la historia, de la llengua i de la cultura catalanes, com el 
present. 

En definitiva, doncs, podríem reduir a aquestes set les principals conclusions 
que es desprenen d'aquesta recerca: 

l .  fndex de difusió molt bak .  

La mitjana de difusió de diaris a Catalunya per mil habitants -incloent-hi tam- 
bé la dels diaris esportius- és de 104,96, índex relativament superior al de I'Es- 
tat espanyol (98, segons I'índex referit a I'any 1975 de 1'Anuario E ~ t a ~ t z c o  de 
la Unesco), pero molt inferior als índexs d'Europa Ocidental (compari's en el 
quadre IXI'índex de Catalunya amb els d'alguns pa'isos europeus de demografia 
similar a la de Catalunya). Pel que fa als setmanaris, I'índex esta segurament 
rnés ben situat respecte d'aquests altres pa'isos, per bé que les dades actuals no 
permeten de fer comparacions fiables. 

2. Mercat de lectura gairebé tot en caste//a. 

Els exemplars de diaris en catala que es disuibueixen dihiament a Catalunya 
representen un 5,64 % del total de la circulació de diaris, és a dir, que els diaris 
en castellii cobreixen el 94,36 % de la difusió; quant a setmanaris de difusió ge- 
neral, el percentatge del catala encara és més redult i només arriba a un 1,47 % . 
Considerant que a Catalunya parla en catali un 60 O/o de la població resident -i 
un 80 O/o I'entén-, la contradicció entre ús del catali parlat i lectura en cata12 
de la premsa de masses, resulta espectacular, per no dir dramitica; aquesta 
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Austria 
Dinamarca 
Finlandia 
Irlanda 
Noruega 
Suecia 
Su'issa 

QUADRE IX: ~ N D E X  DE DIRISIO DE DIARIS A CATALUNYA 
1 A ALGUNS PAISOS EUROPEUS 

Habitants 1975 
(milers) 

index 1975 
(excmplars pcr 1000 hab.) 

Font: Population, 1976, p.  918; Anuario Estadütico, 1977, pp. 926 i S S . ,  i dades d'aquest treball per 
a Catalunya. 

contradicció es faria més evident si comparem els índexs de lectura de diaris en 
catala a Catalunya (0,06 per 1000 hab.) amb eis índexs de lectura de diaris en altres 
pa&os europeus (quadre I X )  de llengues minorithies, com per exemple Dina- 
marca (341), Finlandia (440), Noruega (412) o Suecia (572). 

3. Autoabastament en d a n i  i importació de setmanans. 

Catalunya practicament s'autoabasteix de premsa diiria puix que la difusió de 
diaris procedents de Madrid -els procedents d'altres indrets es poden menys- 
prear a efectes estadistics- només cobreix un 4,92 % del total de la difusió. La 
situació és ben diferent , en canvi, en el sector dels setmanaris, car els procedents 
de Madrid -també aquí els procedents d'altres llocs no tenen rellevancia- 
representen més d'una tercera part del total, tot i que baixaria rnolt conside- 
rablement si no s'inclogués una publicació tan especial, pero de tanta difusió, 
com Teleprograma. 

4. E( comportament de Cataíunya, marcat per Barcelona. 

Estadísticament parlant, els índexs i les característiques del comportament de 
Catalunya en materia de difusió de premsa massiva, són estretament marcats pel 



comportament de la província de Barcelona pel fet que ella sola ostenta 
un 82,34 % de la difusió total de diaris i un 83 % de la de setmanaris. Com 
que I'índex de difusió de diaris a la província de Barcelona és superior a la mitja- 
na de Catalunya, aixo vol dir que supera de bon uos I'índex de les altres tres 
províncies. 

J. Comportament similar entre les províncies de Girona, Ueida i Tarragona. 

Les tres províncies cpetites* de Catalunya mostren, en termes globals, comporta- 
ments sirnilars en I'estmctura de la difusió de premsa massiva, per bé que hi ha 
diferencies significatives; per exemple: Girona té I'índex més alt de lectura de 
diaris i de lectura en catali, i en canvi Tarragona el més baix en el primer cas i 
Lleida en el segon; Lleida té les xifres absolutes més baixes en tots els casos; 
Tarragona és la que llegeix més diaris procedents de Madrid (mitjana diaria 
de 921), mentre que a Girona a penes els coneixen (184),  etc. Respecte als set- 
rnanaris, comprovem una co'incidencia significativa: uns mateixos títols ocupen 
sempre els tres primers llocs, encara que en ordre distint: Interviu, Lecturas i 
Teleprograma. 

G. La meitat de la difusió de dians, en mans d'un solgmp, 

Considerant qui controla la difusió de premsa diaria, es constata que gairebé la 
meitat del total és en mans d'un sol gmp de premsa, el gmp Godó, que amb 
tres diaris, pero sobretot amb La Vanguardia, ocupa el 48,23 % del mercar cata- 
12 d'aquest sector. Un altre gmp amb quatre diaris, el gmp Mundo, n'ocupa 
el 12,29 9'0. A part dels dos diaris en catali i els procedents de Madrid, els altres 
onze cobreixen el 28,94 % de la difusió. 

7. Els setmanans de gran dzyusió no són d'infonnació general. 

Finalment i pel que fa a la premsa setmanal, s'observa una notable difusió d'al- 
guns setmanaris, sobretot d'entre els editats a Catalunya; si es deixa de banda 
Teleprograma, el de mkima difusió, els quatre primers són de procedencia cata- 
lana (Lecturas, Interviu, Pronto i Hoja del Lunes), seguits en els dos següents 
llocs per setmanaris de Madrid (!Hola¡ i Diez Minutos). D'altra banda i tenint 
en compte el caricter de les publicacions setmanals, es constata que d'entre 
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els 21 setmanaris que depassen els 10.000 exemplars de difüsió només quatre 
poden catalogar-se dinue la informació d'actualitat (Hoja del Lunes, Cambio-16, 
Gaceta Ilustrada i T h n f o )  i tots els altres -justarnent els de més difüsió- con- 
figuren un gran ventall, malgrat notables diferencies en els continguts respec- 
tius, que podria englobar-se convencionalment sota I'epígraf de cpremsa de sala 
d'espera~. 

Desembre 1979 



CIRCULATION OF THE DAILY AND WEEKLY PRESS 
IN CATALONIA 

Theprime aim o f  this research is to discover what the main structuraljéatures o f  
the circulation o f  the press were in  Catalonia d u h g  1978/79. The political 
event approving Catalunya's Statute o f  Autonomy and the generalprocess o f  
national recuparation o f  Catalonia within the Spanzsh State through this penod 
justrfj only too well the interest shown in knowing the real data on the market 
for the mass media in  this geopoliticalfiame. This worh is limited to the analysis 
o f  only one sector o f  the mass.media: newspapers and magazines, and only 
through their levels o f  circulation. One o f  the most important conclusions o f  
this study is that the Catalan language has an extremely low index within the 
overall Catalan press. Only S % o f  all newspapers distnblcted in  Catalonia are in 
the Catalan language, and the percentage o f  weehly magazines in Catalan does 
not reach 1,s O / o .  Considering that about GO % o f  the population resident in 
Catalonia speaks Catalan, this contrast seems so out o f  proportion that it can 
only be explained by the age-old oppresion held over the Catalan language and 
culture, as well as the present monopolizing tendency o f  the Spanish language 
in the mass medra marhet throughout Spain. 




