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LAPREMSA
Josep L1uísGómez Mompart

David Vidal Castell
Departament de Periodisme

i de Ciencies de la Comunicació

(Universitat Autónoma de Barcelona)

Al llarg de la década dels noranta, el sector de la
premsa catalana ha adquirit uns trets distintius pro-
pis que el diferencien de l'espanyol. En aquest capi-
tol es descriu l'estat de la qüestió de la premsa a
Catalunya i es dedica una atenció especial a la
configuració d'aquestes caracteristiques propies.
També s 'aporta una gran quantitat de dades sobre
la difusio i els indexs de lectura de la premsa a
Catalunya i s'inclou una análisi de l'evolució de
1'audiencia, les rutines professionals i l'ús de la
llengua als mitjans escrits.

Capítol1

La premsa



Part I

La situació deis mitjans

La difusiá de la
premsa a

Catalunya a les
darreries del

segle XX" s' ha
estabilitzat en
unes cotes de

gairebé trenta
punts per damunt

de l'index de
difusiá del

conjunt de l'Estat
espanyol

(1) Les xifres de Musió de I OJO recolh-
des en aquest capital corresponen majo-
ntanarnent a l'any 1998, perqué eren les dis-
ponibles a l'hora de redactar-lo

1. Introducció

1. 1. L'estabilització de la difusió

La difusió de la premsa a Catalunya a les darreries del segle XX s'ha
estabilitzat en unes cotes de gairebé trenta punts per damunt de I'índex de
difusió del conjunt de l'Estat espanyo! Malgrat aixo. I'índex catala encara
es manté per sota de la mitjana europea, calculada per la Unesco en 261
exemplars per mil habitants I'any 1996 (http://unescostat.unesco.org/en/
stats/statsO.htm). Segons dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD') de 1998, Catalunya assolia en aquelles dates un índex de difusió de
133,2 exemplars per cada mil habitants mentre que I'índex de l'Estat
espanyol era de 103,9 exemplars. Aquest baix índex no té perspectives de
capgirar-se, perqué els lectors grans molt probablement no canviaran els
seus habits i perqué els joves no semblen gaire predisposats cap a la prem-
sa escrita, com es despren d'una enquesta del CIS, feta pública el gener de
1999, segons la qual sis de cada deu joves entre 15 i 29 anys no compren
diaris ni revistes.

Després de quatre lustres de Ilibertats democratiques i nacionals es
tanca, doncs, un cicle marcat per una tendencia a la baixa --llevat d'alguns
períodes a laka. com ara la transició política, que va atraure més lectors
per l'interes del canvi--, i per sotracs importants, derivats de les transfor-
macions industrials i les adaptacions tecnoloqiques, que van acabar confi-
gurant un panorama prou diferent del que hi havia al final de la dictadu-
ra. Com a resultat d'aquest procés de forta reestructuració empresarial, en
el qual han desaparegut una quinzena de diaris, només s'ha mantingut el
grup Godó i s'ha consolidat amb torca empenta, tot disputant-li elliderat-
ge, el grup Zeta. Davant de I'hegemonia d'aquest parell de grups potents,
ha despuntat alguna empresa de carácter intercomarcal, com l'editora d'EI
Punt, que destaca no tant perqué els seus actius siguin comparables amb
els de les grans corporacions esmentades, sinó per una gestió eficac i aqil
--que l'ha portat a una expansió sostinguda-- i pel desenvolupament d'uns
projectes periodístics prou reeixits. En aquest mateix context, el diari Avui
ha aconseguit, a copia d'austeritat. deixar d'engreixar el deute milionari
acumulat, per bé que les seves vendes s'han estabilitzat a la baixa al vol-
tant deis 33.000 exemplars.

Tot i que la premsa comarcal i local té un paper destacat dins de I'eco-
sistema de la premsa a Catalunya --ja que practica un periodisme de pro-
ximitat de bona qualitat--, les grans capcaleres de Barcelona, en especial El
Periódico de Catalunya i La Vanguardia, es projecten amb torca en el con-
junt del Principat. Amb tot. pero, alguns periodics com Segre i La Mañana,
a Lleida, o Diari de Tarragona, a Tarragona, superen en difusió al seu arnbit
els grans rotatius barcelonins. Aquest fet, no constatat fins fa pocs anys,
ratifica les dificultats de penetració de la premsa forana en algunes cir-
curnscripcions del país.

Encara que les raons d'aquesta resistencia local davant deis periódics
forans no són del tot homologables pel que fa als diaris de Barcelona i als
de Madrid, hi ha un element comú remarcable comunicativament, perqué
indica una tendencia de futur i permet enunciar un vaticini: davant del des-
plegament d'una oferta de productes periodístics generals, en el marc de
la globalització de la societat de la informació, la premsa de proximitat,
feta amb qualitat 1-mrtjans, no només té possibilitats de competir amb



capcaleres de gran envergadura, sinó fins i tot de disputar --tot combinant
edició en paper i electrónica- als mitjans audiovisuals alguns territoris de la
informació quotidiana.

D'altra banda, cal ressenyar que des d'abril de 1999 s'envien als quios-
cos de Catalunya 2.500 exemplars del nounat Diario de Andalucía. Si
observem la taula 1 comprovarem que la suma de les difusions deis diaris
de penetració, els nacionals i els comarcals o locals no dóna, de manera
rodona, la xifra total de difusió'. Aquest decalatge, que el 1998 va ser de
2.772 exemplars, és fruit del que podem anomenar efecte Heraldo', és a
dir, de la presencia d'uns quants exemplars de diaris elaborats per ser
venuts a d'altres comunitats pero que tenen una certa difusió a Catalunya.

o Taula 1

Difusió de la premsa diaria a Catalunya (1997-1998)
--- --- --- ----------- ------- ------------- ------ - -------- --------------

1. El Periódico de Catalunya
2. La Vanguardia
3. Sport
4. El Mundo Deportivo
5. El País
6. Avui
7. Marca
8. El Punt
9. As

10. El Mundo del siglo XXI
11. Diari de Tarragona
12. Segre
13. Expansión
14. ABC
15. Regió 7
16. Diari de Sabadell
17. Diari de Girona
18. La Mañana
19. Diari de Terrassa
20. Cinco días
21. Gaceta de los Negocios
22. El 9 Nou (Valles Occidental)
Altres diaris de difusió menor
Total difusió a Catalunya

Font: Elaboració propia amb dades de l'OJD.

1998
20'2.322
199.0'24
97.866
56228
56.4O'J
32.70'0'
24.1:t<0'

17.645
13.523
12.821
9.781
9.513
9.0'18
6.223
6.076
5.80'7
5.263
4.342
2.169
2.1l6,__ ..:;;;.;;;.;.;;._-~~_t
2.772

786.604

El fet més remarcable quant a I'estructura empresarial i de mercat va ser
que, I'octubre de 1999, dos diaris comarcals, El Punt i Segre, s'integraven
amb set diaris més, entre ells El País, en una alianca que no implicava cap
absorció'. En la col·laboració d'aquestes capcaleres. sota el nom de Gestión
de Medios de Prensa, el grup Prisa (El País) tenia el 51 % de la propietat de
les accions i el 49% restant es distribula entre els altres editors participants
(Canarias 7, Diario de Avisos, Diario de Burgos, Diario Palentino, El Punt,

Capítol1

la premsa

La suma de les
difusions dels
diaris de
penetració, els
nacionals i els
comarcals o locals
no dóna la xifra
total de difusió.
Aquest decalatge
és fruitdel que
podem anomenar
efecte Heraldo

(2) Es la pnmera vegada que usem aques-
tes categones premsa de penetraoó. na-
cional r local o comarcai, I cal, dones, expli-
car-les Sequirn. de fet, la ctassifrcacró que
propasen Cardus, Salvador I Lluls Tolosa
(1998) a La premsa diana a les liIes Balears,
el Paísveierae ICatalunya (7976-1996) Bar-
celona FUS (Grup de Fundaclons), páq 19-
20 Segons aquests autors, la premsa de pe-
netració és 'la premsa central d'abast
estatal" Es tracta de premsa produida o pen-
sada fora de Catalunya, peró que s'ht distn-
bueix, fms I tot amb secoons o quaderns de-
drcats --1 en ocasions fets-- a Catalunya tS

el cas d'EI Mundo, El Pals o ABC La prem-
sa nacional, en carwr. és la pensada I pro-
duida a Catalunya, com El Penódlco, La Van-
guardia o Avul En el cas de la premsa
comarcal o local, que també anomenem de
proximrtat. parlem del que habnuelrnent s'en-
tén amb aquest nomo productes inforrnanus
en qué ladscnpcró terntonal és un tret drs-
nnnu baste en la seva oferta, I amb la difu-
SIÓ crcurnscnta a un árnbrt redurt, corn el (as
de Regla 7 al Bages, pnncrpalment. per bé
que també arnl» al Berquedá o al Barcelonés,
o el cas de Segre I La Mañana a les comar-
ques de Ponent

(3) El nom d'efecte Heraldo és obhqat, ates
que aquesta capcalera aragonesa és la Pri-
mera en aquest transvasament, amb 2 108
exemplars dríosos a Catalunya el 1998 se-
gons dades d'OJD Altres caocaleres prota-
gonlStes d'aquest efecte són La Provmde
(186 exemplars), El Progreso (1 04), El Pertó-
cuco Mediterráneo (76), La Opinión-El Co-
rreo de Zamora (49), La Nueva España (49),
Dieno de León (44), Oíarto de Ibiza (40) o
Olarío de Sarta (39)

(4) IPMark/530, 1-15 de novembre de
1999



Part I

La situació deis mitjans

Espot
assenyalar una

certa atonia
difusora, en

contraposició
amb les puges de

la inversiá
publicitaria

(5) Aquesta confranca en la pubhcitat es-
cnta també es va demostrar en un estudi fet
al lIar9 de setze mesos de 1997·1998 per
Ibecom, amb 125 drans I setmanans, nou
errussores de rádro I set cad enes de televisró.
l'estudi també va posar en relleu qums eren
els rnnjans més mfluents d'Espanya Elsdra-
ns més valorats eren El Pal5 (84%), El Mun·
do (83%) I La Vanguardia (79%) uP·
Mark/528, 1999)

Gaceta Regional de Salamanca, La Voz de Almería i Segre). L'objectiu d'a-
questa alianc;a --que representa una innovació en la premsa espanyola-- és
posar en comú determinats serveis (compra de primeres rnateries, com ara
paper i tinta; creació d'edicions digitals i suplements; cursos de formació;
intercanvi de col·laboradors o promocions) i aplicar noves gestions per
millorar els rendiments respectius. És previsible el creixement d'aquesta
fórmula de cara al futur, tal com apunta la primera ampliació del grup, el
febrer de 2000, amb tres diaris locals més: El Correo de Andalucía, Jaén i
El Progreso de Lugo.

D Taula 2

Difusió de la premsa diaria de Catalunya a tot I'Estat i
l' estranger

l. La Vanguardia
2. El Periódico de Catalunya
3. Sport
4. El Mundo Deportivo
5. Avui
6. El Punt
7. Diari de Tarragona
8. Segre (Lleida)
9. Regió 7 (Manresa)

10. Diari de Sabadell
11. Diari de Girona
12. La Mañana (Lleida)
13. Diari de Terrassa

1998
212.202
208.070
121.015
102.480
34.027
21.724
13.653
13.306
9.070
6.256
6.163
6.143
5.304

1997
2HW1J~~*",,,,x¿¡¡"',"~
206.915
132.2~~L_=
101.072

Font: Elaboració propia amb dades de l'Olf).

Sense canvis tampoc en el marc legislatiu, sovint més estable en prem-
sa que en els mitjans audiovisuals, hi ha hagut variacions en la situació
económica. reflectides en la disparitat entre les vendes i la publicitat. Sobre
aquest assumpte, es pot assenyalar una certa atonia difusora, en contra po-
sició amb les puges de la inversió publicitaria (vegeu la taula 1). Tot i no dis-
posar d'informacions específiques de Catalunya, els analistes situen les
dades sobre la vitalitat de la inversió publicitaria en sintonia amb les del
conjunt d'Espanya. En aquest sentit, Infoadex va preveure per a l'Estat
espanyol un creixernent de la inversió publicitaria en premsa d'un 10,6%
per a 1999 (lPMark/515, 1999), Aquesta mateixa font assenyala que els
ingressos per venda d'exemplars van baixar, el 1998, un 1,3%, mentre que
en el mateix exercici els ingressos aconseguits per la publicitat van pujar fins
a un 18,4%, la qual cosa palesa la confianc;a deis anunciants en el suport
premsa (lPMark/528, 1999)5.

En el terreny de les transformacions, destaca la duta a terme, a primers
de juliol de 1999, per El Mundo Deportivo, deqa de la premsa esportiva
espanyola i el segon més antic d'Europa. Aquest rotatiu va canviar el dis-
seny i va ampliar el color, a més de perdre I'article "El" de la capc;alera, tot



just en una etapa d'expansió. L'altre diari esportiu, Sport, també ha modi-
ficat sensiblement la imatge i la maquetació els darrers temps, en la línia
d'engrandir la superfície de la plana i de maquetar grans títols amb un trac-
tament qrafic acolorit. També en aquest mateix sentit, la histórica capcale-
ra del diari madrileny ABe, amb una edició a Catalunya, ampliava Ileuge-
rament --I'estiu de 1999-- el seu idiosincratic format petit, alhora que se'n
redissenyava l' interior.

1.2. La transició de les edicions electronioues'

El segle XXI s'obrira amb una transició dins de les edicions electróniques
deis periodics, en passar-se del model menú de diaris digitals al sistema a
la carta. La modalitat electrónica va constituir un nou suport per a la prem-
sa escrita, que va comenc;ar el 1994 amb el setmanari El Temps i. pel que
fa a premsa diaria, el 1995 a Catalunya amb l'Avui. La consulta de premsa
per mitja d'lnternet és una experiencia molt innovadora, ja que les capea-
leres es poden Ilegir des d'arreu del món. Aquests darrers anys els periodics
catalans en xarxa --la majoria-- han apres i experimentat un nou Ilenguat-
ge que amb I'hipertext permet la interacció de text, so i imatge, i que ens
fa albirar unes possibilitats extraordinaries.

Fins ara, pero, els webs deis diaris electronics catalans, com els de la
majoria de la resta del rnón. reproduren amb algunes modificacions alió
que portaven a les edicions de paper, pero adaptant-Ies a les pantalles deis
ordinadors i aprofitant-se parcialment d'algunes possibilitats tecnológi-
ques, com certa interacció entre els emissors i els receptors, I'explotació de
certes bases de dades i I'actualització d'algunes informacions (notícies,
borsa i el temps). En aquest sentit, la posada en marxa, I'abril de 1999, de
la pagina web en catala de l'aqencia de notícies Efe és un complement que
reforce el panorama de la informació electrónica, en posar a disposició deis
abonats més de dues-centes notícies en temps real.

Dins d'aquest sector emergent, destaca c1arament VilaWeb, perqué és
un diari exc1usivament electronic, que no neix d'un diari tradicional en
paper i representa una nova manera de fer periodisme, i en catala. En
aquest sentit, els periodistes de VilaWeb no estan concentrats tant a expli-
car les notícies com a indicar on es produeixen. Així, el redactat típic d'una
notícia a VilaWeb indou --com ells mateixos explicaven (http://vilaweb.com
[Consulta: 11.11.99])-- els links (enllacos) de les diverses versions d'una
historia i situa el lector amb relació a quines són les fonts; en altres parau-
les: cerca la notícia i dóna al lector les eines per interpretar-la. Segons dades
d'OJD, corresponents a gener de 2000, l'audiencia de VilaWeb era de
176.584 usuaris, amb una mitjana diaria de visitants que, aquell mateix
mes, era de 5.696.

1.3. Fort creixement deIs diaris en catala

Sens dubte, pero, el fet més destacat de la premsa en catala d'aquests
darrers anys ha estat I'important increment deis diaris en Ilengua catalana,
que podem calcular --a partir de les dades de I'OJD-- deis 83.000 exemplars
deis primers anys noranta als 161.533 de 1998, la qual cosa significa en
menys d'una década gairebé el doble en nombre, concretament un creixe-
ment del 94,6%. Aquesta xifra és conseqüencia de I'aparició de la segona
edició en cata la, la tardor de 1997, deis periódics Segre i El Periódico, i a

Capítol1

la premsa

El segleXXl
s' obrirá amb una
transició dins de
les edicions
electroniques
deis periodics,
en passar-se del
model 'menú'
de diaris digitals
al sistema
'a la carta'

(6) Vegeu. en aquest rnatetx Informe, el
capital" La Xarxa a la premsa, la premsa a la
Xarxa" , d' Héctor Borrat



Part I

La situació deis mitjans

Totplegat
permet acarar el

nou segle amb
un optimisme

moderat pel que
fa a la premsa

catalana en
catalá

L 'estructura del
sector de la

premsa escrita a
Catalunya esta

conformada per
tres menes
d'empreses

periodístiques

I'expansió per d'altres comarques del Principat d'EI Punto
Recordem que, fins Ilavors, el panorama de la premsa diaria escrita en

Ilengua catalana era més aviat magre, ates que només representava un
14% del conjunt deis diaris difosos a Catalunya. El 1998, en canvi, ja en
significava un 20,35 %. Els antecedents, en I'etapa democrática, són
aquests: Avui (1976), Regió 7 (1978), Punt Diari (1979, actualment El
Punt), Diari de Barcelona (de 1986 a 1994; des de setembre de 1998 s'e-
dita en versió electrónica) i Diari de Girona (1990).

Als esmentats diaris en catala, s'haurien d'afegir el suplement del dijous
d'EI País (Quadern) i una Ilarga Ilista de revistes i periodics locals i comar-
cals escrits íntegrament en cata la, a més de les 93 publicacions agrupades
a I'APPEC (Associació de Publicacions Periódiques en Catala: vegeu més
avall el punt 2.1.2.). Tot plegat permet acarar el nou segle amb un opti-
misme moderat pel que fa a la premsa catalana en catala, malgrat que la
quantitat en castella continui sent clarament majoritaria, en proporció de
vuit a dos, com es pot comprovar en els quadres corresponents al tercer
apartat d'aquest capítol.

2. Estructura del sector i consum de premsa

2.1. Els mitjans dins deIs grups: projectes
i prosperitat del mercat cetete

L'estructura del sector de la premsa escrita a Catalunya esta conforma-
da per tres menes d'empreses periodístiques: les que neixen d'un projecte
catala i que tenen la seu al Principat, com és el cas deis dos únics grans
grups de premsa escrita catalans, Godó i Zeta, pero també de Premsa
Catalana, editora de l'Avui; en segon Iloc, les empreses que, tot i estar ori-
ginalment constituides a Madrid, elaboren un producte comunicatiu per a
tot l'Estat i, lógicament --per aixo ens interessen--, també per a Catalunya,
i que aquí anomenem premsa de penetració (el cas d'EI País, ABe o El
Mundo, de la premsa esportiva de Madrid i també de tota l'econornica), i
en tercer Iloc, les de premsa comarcal o, com les anomenem en aquest
capítol, de premsa de proximitat.



o Taula 3

EIs 10 diaris de més difusió a I'Estat més la resta deIs que
s'editen als Países Catalans (amb el número d'ordre dins del
context del mercat espanyol)

- - -- - -- - -- ~~~--------- -- - ---- - ------ ---~-- ---- - --- - -------------

1. El País
2. Marca
3. ABC
4. El Mundo del siglo XXI
5. La Vanguardia
6. El Periódico de Catalunya
7. As
8. El Correo
9. Sport

10. La Voz de Galicia
11. El Mundo Deportivo
16. Las Provincias (Valencia)
17. Levante (Valencia)
20. Información (Alacant)
28. Avui
31. Última hora (Palma de Mallorca)
34. Diario de Mallorca
36. El Punt
40. El Día del Mundo de Baleares (palma de M.)
48. Diari de Tarragona
49. Segre (Lleida)
55. Mediterráneo (Castelló)
61. Regió 7 (Manresa)
72. Diario de Ibiza
73. Diari de Sabadell
74. Diari de Girona
75. La Mañana (Lleida)
76. Menorca
77. Diari de Terrassa
83. Majorca Daily Bulletin (Palma de M.)
84. El 9 Nou (Valles Occidental)

Font: Elaboració propia amb dades de l'OlD.

1998 1997 %

450. 716 _44~' ~0'.;;,;62;;.;8;.....-..:2~,2==-.-I
417.456 458.441 -8,9
302.013;;._~3;...;;0...;¡,1",,",.O....54......._~0'c;..3 ---'
272.299 284.519 -4,3
212.20:-:2-~2"""'1O'="'.""'Olo:"':2--""';],~0--'

208.070 206.915 0,6
140.378 123.447 13,7
133.03;;:..2__ .,..;:..13:..;3:..;..0:..;1:...,.:40::,;.,0:.:-_
121.015 132.2g2 -8,5
105.533 107.492 -1,8--~~~--~~~
102.480 _~.;;1O,;;.,;I;.;.;.(f)~7.;:;.2_--ii.~,",,"4---,

55.880 58.068 -3,8
55.750 _..,.;;;5.;;.3;.;;..6~76~_~3,~9---o1
41.391 41.110 0,7-------..;,..-..-
34.027 34.156 -0,4
27 .41"0;'~~-~ -';;"26~.4';;"'¡1-"';2~-.,o.¡3,-8--'

23.096 ~.~2~2~.Q.;:.;82~_~4,'=6----'
21.724 _2.:..0..:..95:...,0:....-_3;:..:,,.:..7_
16.922 16.709 1,3
13 .653 -·1....;3'""::.0-8:·8:......--...4,~3--'
13.3-=-06:=---""'='1"="'2.'=712::-:' 2"""'--4"':',-::"6~

11.40"-"0...,.__ ....,;;..9,;.;;.9,;;.;01;;.-_.;:1:=.5~,1........
9.07~O__ ~_.;:::8~.5.,;.;96:::--.-5~,5~ ....
6.52;.,¡;1_~_6:~.3...:.;40::.-._2:;".~9 ..--.
6.256 6.26:2. -0,1
6.163 ........;;6;.;.;;.0~06;;.".,._.;;;¡2".;;..6---.
6.143 6.268 -2,0
5.628 ...,..;;.5;.;;;.3.;;.;99;....._~4,:;;;.2---.
5.304 5 ...;,..:48=3__ -=3,,,,,-3_
3.238 ~,3:.:..;.1~70:::-_2;;;;;.,..:.-..1......
2.116 2.110 0,3

Aquest últim cas resulta cada cap més significatiu i, si hem de fer un
batane de I'evolució empresarial deis tres grans tipus que acabem de res-
senyar, podem dir que el que mostra més dinamisme i un creixement rela-
tiu més important (com pode m apreciar a les taules 1, 2, 5 i, sobretot, 6)
és el de la premsa comarcal, que ha crescut en difusió 2.394 exemplars en
un sol any, cosa que representa un 2,98%, davant de la mera estabilitat --
que no és poca cosa- demostrada per la difusió de premsa diaria nacional
(0,76%) i del ciar retrocés --cada cap més accelerat-- de la premsa de pene-
tració (-3,40%). En general, podem afirmar que el mercat catala mostra
uns trets característics palesament diferents de la resta de l'Estat, sobretot

Capítol1

la premsa

Podem afirmar
que el mercat
catalá mostra
uns trets
caracteristics
palesament
diferents de la
resta de l'Estat,
sobretot en
premsa diaria
pero també en
revistes
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en premsa diaria pero també en revistes', i que aquestes característiques
evolucionen cap a un escenari de futur cada cap més allunyat del marc
estatal.

o Taula4

Audiencia deIs principaIs diaris a Espanya i a CataIunya (1999)

Espanya

Capcalera
l.Marca
2. El País
3. El Mundo
4.ABC
5. El Periódico (p.u.p.*)
6. La Vanguardia
7. El Correo Español

Catalunya

Capcalera
1. El Periódico
2. La Vanguardia
3. El País
4. Avui
5. El Mundo

Font: EGM, 2a onada, abnl-rnaig de 1999.
, p.u.p.: pubhcació Única periodica.

(7) Efectrvarnent, SI padem parlar d'un
mercat catalá o d'un esoai cornumcat.u ca-
racteusucarnent (ata la pel que fa a la prem-
sa és més qrácies a la dmarmca empresarial
I de consum de la premsa drana que no pas
a la de la premsa setmanal o mensual, on
namés destaca la gran prohíeraoó de re-
vistes de dríusró molt limitada I algunes ex-
cepcions. corn veurem més endavant en el
punt 2 1 2

(8) Vegeu IPMark/52811-15 d'actubre de
1999

Pero en el que no estan allunyades del marc estatal les empreses perio-
dístiques catalanes és en el campte de beneficis. Tot i la davallada de la
difusió a la resta de l' Estat, els grans grups espanyols --Prisa, Correo,
Recoletos, Prensa Española i Prensa Ibérica, que, per cert, també edita el
Diari de Girona, i els d'Eivissa i Mallorca, a banda del valencia Levante i de
I'alacantí Información-- han augmentat els ingressos qracies a la inversió
publicitaria el 1998 i el 1999. A Catalunya, on la crisi de lectura estatal no
s'ha donat en les mateixes dimensions, també ha augmentat la facturació
publicitaria, segons lnfoadex".
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1998 1997 __ .......:.+.;.../- __ ..:..=-_ .....
202.322 199.784 2.538
199.024 _~1:.::..97.811 1.213
56.407 .;;..57;..;..4..:.:5:..;..7__ -1;;.;..0;;.;5~0__ =~
32.700 33.162 -462
21.700 .;,;.20~~.9~3~2__ -:-7...6;;.;;;¡8~_~~
17.645 19.092 -1.447
13.523 12.955 568
12.821 12.2·";;1~6--~6~05~-~---""
9.513 9.965 -452
9.018 8.543 475
6.223 6.236·----¡.,...,3--~;-....,
6.076 5.915 161
s.soc 5.799 8
5.263 5.447 -184
2.116 2,,-...,...,11'""·0--.........-6'::----::-:.::-,,-.......
2.772 4.801 -2.029

602.930 600.S7""'S---2"-.3;"'S';"S--;;:':::-::--'

o Taula 5

Difusió deIs diaris d'informació general a Catalunya (1997-1998)
-- - - -- - -- - - - - -- --- - - --- - - - - - --- --- --- - - -- --- - - ---------- ---- ----- ----- ------------ ------ -- -

1. El Periódico de Catalunya
2. La Vanguardia
3. El País
4. Avui
5. El Punt
6. El Mundo del siglo XXI
7. Diari de Tarragona
8. Segre
9. ABC

10. Regió 7
11. Diari de Sabadell
12. Diari de Girana
13. La Mañana
14. Diari de Terrassa
15. El 9 Nou (Valles Occidental)

Altres diaris de difusió menor
Total difusió diaris d'informació general a Catalunya

Font: Elaboració propia amb dades de !'OJD.
- -- - - --- -- - - - --- - - - - ---- - - - - - - - --- - - -- - --- ".---- -- --- .------ ----.---- - - -- -- --- -------

No obstant aixo, els dos grans grups catalans, Zeta i Godó, han pravat
de desembarcar, amb exit desigual, en el gran mercat espanyol. Mentre El
Periódico feia I'octubre de 1998 I'aposta pel mercat catala en treure l'edi-
ció bilingüe i, al mateix temps, prasseguia la seva política de comprar petits
diaris locals escampats per tota la geografia espanyola --cosa que li permet
pujar alguna posició en la taula de difusió estatal--, La Vanguardia aposta-
va per una edició de Madrid. Aquesta aposta s'ha d'entendre com a
estratégica --és a dir, feta amb l'interes de mantenir una presencia a la capi-
tal de l'Estat-- més que no pas per augmentar quantitativament el volum
de vendes, que amb prau feines arriba a uns milers.

o Taula 6

Difusió deIs diaris d'informació general de penetració, nacionals i comarcals
- - - - - - - -- - - -- - - - - -- - -- - ----- - - ------ - - -- -- - - ---- - - - ------- - - ----- ---- --- -------- --- -- - ---------- --

la premsa

Diaris nacionals (El Periódico, La Vanguardia, Avui)
Diaris comarcals*
Diaris de penetració (ABe, El País, El Mundo)

1998
434.046

82.547
83.565

1997 +/- 0/0
430.757 --3""'.289 -0':"",7~6"""

80.153 2.394 2,98
86.514 -2.94...9._., -3,40

" El Punt, Diari de Tarragona, Segre, ReglÓ 7, Diart de Sabadell, Diari de Girona, La Mañana, Dian de Terrassa iEl9 Nou del Valles OCCidental.
Font: Elaboració propia amb dades de l'OJD.
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El 1998 tots els
grups catalans.van viure un

molt bon any
pel que fa als

tngressos
publicitaris

Reprenent I'argument de la inversió d'anunciants, cal dir que el 1998
tots els grups catalans van viure un molt bon any pel que fa als ingressos
pubhcrtaris. La Vanguardia va ingressar 31.358 milions de pessetes, deis
quals 16.134 en concepte de facturació publicitaria (un 51,5%). El
Periódico va ser el segon en ingressos, amb un total de 21.255, deis quals
9.387 provenien de la facturació publicitaria. Deis mateixos grups Zeta i
Godó eren el tercer i el quart diaris en ingressos, Sport i El Mundo
Deportivo. Sport, per exemple, va ingressar 6.702 milions, un 20% deis
quals en concepte de publicitat. Entre els diaris comarcals, per exemple, el
volum de negoci de Regió 7, editat per Edicions Intercomarcals, va ser de
827 milions; el del Diari de Tarragona, editat per Promicsa, de 1.527
milions; i el de Segre, editat per Prensa Leridana, de 1.474 mtlions
(lPMark/528, 1-15 d'octubre de 1999).

D Taula 7

Difusió deis diaris d 'informació esportiva a Catalunya (1998)

Sport
El Mundo Deportivo
Marca
As
Total difusió diaris esportius a Catalunya

1998
67.866
56.928
24.170
18.418

167.382

1997
73.832
56.530
26.819
14.102

172.933

+/-
-5.966

398
-2.649
4.316 ",_m'd_~,

-5.551

Font Elaboració propia amb dades de l'OID.

Una consideració a part mereix el cas de I'editora del diari El Punt,
Hermes Comunicacions, que ha protagonitzat un intent torca reeixit d'es-
tendre la capcalera gironina cap a les comarques de Barcelona i Tarragona,
de moment amb un exit modest pero creixent, com es pot observar a les
taules de difusió. El Punt pot representar el primer cas d'un diari comarcal
que, a partir del seu creixement, esdevinqu: d'abast nacional. De moment,
va ingressar en I'exercici de 1998 2.368 milions de pessetes (un 56% en
concepte de publicitat).

D Taula 8

Difusió comparada deis diaris esportius de penetració i nacional s (1998)

Diaris esportius nacionals (Sport, El Mundo Deportivo)
Diaris esportius de penetració (Marca, As)

1998
124.794
42.588

1997
l30.362
40.921

+/-
-5.568--" ".-.~~

1.667

Font: Elaboració propia arnb dades de l'OJD
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o Taula 9

Difusió deis diaris d'informació económica a Catalunya-----------------------------

Expansión
Cinco Días
Gaceta de los Negocios
Total difusió diaris d'economia a Catalunya

1998
9.781
4.342
2.169

16.292

1997
6.730
4.287
2.184

13.201

+/- %
3.051 45,33

55
-15

1,28
-0,68

3.091 23,41

Font: Elaboració propia amb dades de l'OJD.

2.1.1. Premsa diaria de relleu

Emmarcada per la recessió lectora de la resta de l'Estat, Catalunya pro-
gressa en la difusió' de premsa diaria d'informació general un 0,3% el
1998, difonent 602.930 exemplars diaris (vegeu la taula 5). Més significa-
tiu encara resulta que, desglossada la difusió en premsa de penetració,
nacional i comarcal (vegeu la taula 6), I'augment de la premsa d'informa-
ció general feta a Catalunya resulti més notable (creix 3.289 exemplars dia-
ris. un 0,76%) i contrasti amb la perdua de difusió de la premsa de pene-
tració (-2.949 exemplars diaris, i perd un 3,4%) i amb el destacat creixe-
ment de la premsa comarcal. El 1998, els diaris comarcals difonien 2.394
exemplars diaris més que I'exercici anterior. L'explicació d'aquestes dades
ha de contenir un triple argument:

o Taula 10

Total difusió de premsa diaria per províncies
- ---------------------~---- ------------ -------------------------------"----

Barcelona
Girana
Lleida
Tarragona
Total

1998 1997
608.771 605.828
75.695 74.820
39.307 ----4,.."..0.101
62.831 65.960

786.604 786.709

+/-
2.943

875------ ------~----794
-3.129

-lOS

Font: Elaboració propia amb dades de l'OJD.

(9) Cal distmqir de manera básica entre
difusró I audiencia La drfusró és el referent
obhqat per saber l'exrt d'una pubhcaoó. I In-
dica quants exemplars ven (tot I que també
s'lu mdouen els exemplars dríosos o distn-
bu.ts de manera gratuita) t'auorencra, en
canvr. té menys us en la premsa que en els
rmtjans audrovrsuals. s'obté per mltla d'en-
questes que elabora l'Estudio General de Me-
dros (EGM) I facilita el nombre de lectors
de cada dian o revista Acarant les dad es
d'audrencra I de MUSió detec\em que, per
exemple, les petrtes pubhcacrons només es
poden refrar de la orfusró, la que tot sovmt
no apareixen a I'EGM, I quan ho fan poden
sornr molt drstorsionades per una enques-
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o Taula 11

Difusió de premsa diaria a les comarques de Barcelona
-- --- - ------ --------- -

1998 1997 exemplars %

El Periódico 172.881 167.836 5.045 3,00

La Vanguardia 168.128 167.464 664 0,39

Sport 52.472 57.085 -4.613 -8,08

El País 45.963 47.191 -1.228 -2,60

El Mundo Deportivo 45.891 44.330 1.561 3,52

Avui 27.484 27.912 -428 -1,53

Marca 17.992 19.484 -1.492 -7,65

As 14.459 12.308 2.151 17,47

El Mundo del siglo XXI 13.887 14.966 -1.079 -7,20

Regió 7 8.526 8.070 456 5,65

Expansión 7.744 5.376 2.368 44,04

ABC 7.460 7.707 -247 -3,20

Diari de Sabadell 6.223 6.236 _-13 -0,20

Cinco Días 5.836 3.868 1.968 50,87

Diari de Terrassa 5.263 5.447 -184 -3,37

El Punt 3.832 3.585 247 6,88

El 9 Nou (Valles Occidental) 2.116 2.110 6 0,28

Font Elaboració propia amb dades de I'OJD. ----- -----

la de més o de menys Lesdades de MUSiÓ,
en canvi. son elaborad es sobre actes d'ex-
emplars venuts --1 dríosos qratunarncnt-.
cosa que, en prmopi, evita les trampes No
es ben bé aixl, eom han subratllat Cardus I

Tolosa (199814·16), Ja que, per exemple,
les diíusrons dorrurucals emmascaren baixes
d.íusrons dianes. eom és el eas d'EI Pais a
Catalunya

-En primer Iloc, I'aferrissada competencia entre els dos líders indiscuti-
bles del mercat cata la, El Periódico --ara per ara líder de difusió i audiencia
a Catalunya-- i La Vanguardia, per obtenir el primer 1I0c en difusió.
Aquesta pugna ha fet que les dues empreses editores oferissin obsequis,
col·leccionables diversos i que, també ho hem de dir, filessin prim en l'ela-
boració del producte. Aixo es tradueix, en el cas de La Vanguardia, en I'e-
laboració d'edicions per a Girona i Tarragona que funcionen prou bé --a
Girona, el 1998, és líder en difusió, superant en 188 exemplars El Punt-- i
en un dinamisme en la provatura de noves maneres de presentar la infor-
mació --nous generes, noves maquetes, nous suplements. El Periódico ha
fet l'aposta, també, per la catalanitat, i s'ha convertit en un diari cada
vegada més barceloní. La Vanguardia, per la seva banda, queda per davant
d'EI Periódico a les tres províncies no barcelonines. Contráriarnent, El
Periódico ha experimentat una perdua de difusió a Girona, L1eida i
Tarragona, pero un increment molt significatiu --que eixuga les perdues
comarcals-- a Barcelona i l' área metropolitana (vegeu les taules 10 a 14),
on difon 172.881 exemplars, 5.045 més que I'exercici anterior (un 3%). En
qualsevol cas, tant El Periódico com La Vanguardia han augmentat consi-
derablement la difusió a Catalunya, i només els separen poc més de 3.000
exemplars (vegeu la taula 1), Pel que fa a audiencia, en canvi, El Periódico
supera c1arament, en el marc cata la, La Vanguardia --que, paradoxalment,
mqressa més, com hem vist, en concepte de publicitat. Així, segons I'EGM
d'abril-maig de 1999, mentre que El Periódico és Ilegit diariarnent per
761.000 catalans, obren La Vanguardia diariarnent 641.000 persones
(vegeu la taula 4),



D Taula 12

Difusió de premsa diaria a les comarques de Girona
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La Vanguardia
El Punt '
El Periódico
Sport
Diari de Girona
El Mundo Deportivo
El País
Marca
Avui
El Mundo del siglo XXI

1998 1997 exemplars
15.427 13.714 1.713
15.239 15.015 224
13.867 14.164 -297
7.019 7.488 __ --4;..;::6..;;..9--..;.;.::;~
5.851 5.699 152
4.960 5.519 -559
4.277 _~_4""'.E.18~6~ __ .::..21~·..l..---=<'~..-.I
2.588 2.888 -300
1.991 1.793 198
1.389 1.565 -176

Font: Elaboració propia amb dades de ['OJD.
--~-- -- - -- ------- - ------------------ ----- -- ---- ---------- ------------------- --- -

D Taula 13

Difusió de premsa diaria a les comarques de Lleida

Segre
La Mañana
La Vanguardia
El Periódico
Sport
El País
El Mundo Deportivo
Avui

1998 1997 exemplars %
12.363 11.761 602 5,12
5.561 5.669 -1O:..;8,....-_-.....;1.:.;.,9~0.....
5~.4~9~6 ~5.~29~2 ~2~0~4 ~3~85~
4.107 ~_4.~.775 -668 -13,99
2.57.:::..8__ ~2;.;.:.8~.;;:.59 -281' -9,82
2.386 2"~.2",,,9~1. ..;;9~5~_...:-4,14
1.660 --"1.~~90~0'__ -~2~4~0~_-~12::L:,6;::::3......
1.405 1.414 -9 -0,63

Font: Elaboració propia amb dades de l'OJD,

-En segon Iloc, la caiquda de la premsa que anomenem de penetració.
ABC ha perdut mig miler d'exemplars i tant El País com El Mundo n'han
perdut més de mil cadascun --aquestes xifres representen una caiguda del
4,5%,1'1,8% i el 7,5%, respectivament--, el 1998. Aixo encara resulta més
significatiu quan en el context espanyol El País i ABC han augmentat les
vendes en el mateix període un 2,2% i un 0,3% respectivament.

«En tercer Iloc, el fenomen creixent de la premsa comarcal. Les dades
absolutes no fan justícia al que realment succeeix a cada microespai comu-
nicatiu. És, per exemple, el cas del Diari de Tarragona, de Regió 7 i de
Segre. Aquestes tres publicacions són líders absolutes en el seu arnbit, és a
dir, les comarques de Tarragona, el Bages i les comarques de Ponent. Passa
el mateix +-O gairebé-- amb altres diaris comarcals com La Mañana o Diari
de Girona. El cas d' El Punt ha estat ernblernátic. 11 Ha demostrat que una
empresa de comunicació en catala pot fer diners. L'etapa actual d'expan-
sió (en plena celebració del vinte aniversari) dóna arguments a la utopia

ABe ha perdut
mig miler
d'exemplars i
tant El País com
El Mundo n'han
perdut més de
mil cadascun
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o Taula 14

Difusió de premsa diaria a les comarques de Tarragona

Diari de Tarragona
El Periódico
La Vanguardia
Sport
El Mundo Deportivo
El País
Marca
El Punt
As
Avui
El Mundo del s. XXI
Heraldo

1998
12.704
11.467
9.973
5.797
4.417
3.781
2.880
2.629
2.064
1.820
1.688
1.179

Font Elaboració propia arnb dades de l'OJO.

(10) Vegeu Puiqverd, A (1999) "Drans
en catala buidor I fatiga' , a Serra d'Or, num
929, desembre, pág 18

1997
12.140
12.982
11.341
6.420
4.781
3.789
3.163
2.332
1,839 _''-~'';;;;:;:'~~
2.043
1.821
1.215

d'un diari nacional que s'expandeixi pel territori com una taca d'oli. Ara bé,
[ ... ] El Punt sera sempre un diari que haura d'esrnercar la major part de les
seves energies a oferir alió que els diaris convencionals, de territorialitat
més laxa, no ofereixin"'o Al Valles Occidental i Oriental i a Osona trobem
El 9 Nou que, ja sigui amb una periodicitat bisetmanal o diaria, difon prop
de 14,000 exemplars. En general no trobem gairebé cap diari comarcal
que reculi en la difusió --i els que ho fan, només perden unes desenes d'e-
xemplars--, mentre que a comarques ho fan gairebé tots els nacionals --
fins i tot l'Avuí-- o de penetració. Les tendencies. dones, són ciares.

o Taula 15

Diaris de Catalunya més venuts en catala (dins i fora del
Principat) (1998)

El Periódico
Avui
El Punt
Regió 7
Diari de Girona
Segre
El 9 Nou (Valles Occidental)
Total

Font: Elaboració propia amb dades de I'OJO.

exemplars
83.416
34.027
21.724

9.070
6.163
5.017
2.116

161.533

%
51,6
21,1
13,4
5,6
3,8
3,2 ,....,..",.,...
1,3

100,0



D'altra banda, una de les dades que sobten en la difusió de premsa dia-
ria és la molt notable perdua de difusió de la premsa esportiva i el guany
discret en exemplars, peró proporcionalment descomunal, de la premsa
económica (vegeu les taules 7, 8 i 9).

La perdua de difusió de la premsa esportiva es correspon amb la
tendencia del mercat espanyol i esta protagonitzada per dues capcaleres
emblematiques: Marca i Sport. Marca, del grup Recoletos, ha perdut en un
any més de 40.000 exemplars diaris de difusió i ha cedit la situació de lide-
ratge de la premsa diaria espanyola a El País. Sport ha perdut a tot l'Estat
més d'11.000 exemplars. Tots dos reculen entre un 8% i un 9%. A
Catalunya han perdut 2.000 i gairebé 6.000 exemplars, respectivament.
Ben al contrari, el diari As --de Prisa, com El País-- ha protagonitzat el 1998
un deis creixements proporcionals més aparatosos --que salva la difusió de
la premsa esportiva de caure en picar- i ha guanyat a tot l'Estat uns
17.000 exemplars, i a Catalunya 4.000.

D Taula 16

Proporció de la venda de diaris en catalá i en castella a
Catalunya (1998)

Diaris en castellá
Diaris en catalá
Total

exemplars
626.561
160.043
786.604

% --~...79,65
20,35

100,00 ....

Font: Elaboració propia amb dades de ¡'OlD.
-------_._._------------------------
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Cal posar en paral·lel a aquesta dada de la premsa esportiva la referida
a la premsa económica, que ja ha estat apuntada més amunt. La difusió
d'aquesta mena de premsa diaria a Catalunya el 1998 va augmentar un
23,4%, cosa que suposa 3.091 exemplars diaris més. Es venen més de
16.000 exemplars diaris de premsa económica, deis quals 9.781 correspo-
nen a Expansión, del grup Recoletos, Aquest peri6dic ha protagonitzat tot
sol bona part de l' increment, en passar de 6.730 exemplars als ja referits
més de 9.000.

D Taula 17

Proporció de venda en catala i en castella de les edicions bilingües de Segre i
El Periódico a Catalunya (1998)

Total vendes

Segre
El Periódico
Total

Vendes catala
J\bsoluts %

5.017 39,13
83.416 41,23
88.433 41,1

Vendes castellá
Absoluts %

7.804 61,87
118.906 58,77
126.710 58,9

12.821
202.322
215.143

Font: Elaboració propia amb dades de l'OlD.
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D Taula 18

Índex de difusió de diaris a Catalunya, el País Valencia
i les Balears (exemplars per mil habitants)

- - --------------------------

Girona
Barcelona
Lleida
Tarragona
Total Catalunya

145,2
135,7
115,6
112,9
133,2

Alacant
Castelló
Valencia
Total País Valencia

94,2

87,9 -''':%r=~:a~1I85,9 .
88,9

Balears 156,0

Font: Elaboració propia a partir de dad es de I'OJD més estimacions.

Finalment, cal parlar deis índexs d'audiencia i difusió (vegeu la taula 18).
La mitjana espanyola --103,9 com ja hem indicat al cornencarnent del capí-
tol-- es troba just per damunt de I'índex mínim marcat hist6ricament per la
Unesco (cent exemplars per mil habitants) per considerar que un país és
desenvolupat. A tot Espanya es pot tracar un frontera imaginaria entre un
nord desenvolupat quant a consum de premsa --Navarra, el País Basc, les
Balears, Catalunya, Astúries, Madrid, Cantabria. la Rioja-- i un sud subdes-
envolupat, que arriba a límits sorprenents en el cas de Castella-Ia Manxa
(45,1). De manera paral·lela podem tracar una frontera imaginaria en el cas
del Principat, amb un nord --la Catalunya vella-- torca més desenvolupat en
consum i també amb una tendencia sostinguda al creixement (Girona, 145;
Barcelona, 135) oposat a una Catalunya nova --Tarragona i Lleida, amb uns
índexs de 112 i 115-- que, tot i estar dins deis límits de la Unesco, es tro-
ben molt allunyats de, per exemple, el consum mitja a les Balears (156). En
el marc deis Paises Catalans, sembla que també es pot anar seguint aquest
esquema sobre el desenvolupament del nord i del sud: les comarques valen-
cianes (85), castellonenques (87) i alacantines (94) tenen els índexs de difu-
sió més baixos, en tots tres casos ja per sota de I'índex 100 de la Unesco.
Pel que fa a les dades d'audiencia. només cal subratllar que confirmen les
tendencies qeoqrafrques perfilades pels índexs de difusió.

2.1.2. El consum de setmanaris i revistes a Catalunya

Ja s'ha dit més amunt: les revistes de gran circulació no marquen un
espai propi catala. com ha fan els diaris. Per tant, podem dir que I'espai
comunicatiu catala. pel que fa a revistes i setmanaris, és molt deutor de les
tendencies del mercat espanyol. Aquest espai propi --si el volem trobar--
potser I'hauríem de buscar en les temptatives i els fracassos, com apuntava
Josep Faulí el desembre de 1999, tot citant una Ilista de caiguts illustres
que han deixat el panorama de les revistes i setmanaris notablement orfe:
Te/e-Este/ (1966-1970), Canigó (1954-1983) i Destino (aquesta darrera l'a-



fegim nosaltres, tot i que era escrita en castella)". Serra d'Or, com a illus-
tre supervivent, i El Temps, com a un deis pocs intents de fer periodisme

.per als Paises Catalans que ha reeixit empresarialment --i que, en fer-ho,
ha difós una visió valenciana del catalanisme--, són potser els pocs exits en
aquest sector".

o Taula 19

Audiencia de setmanaris a Catalunya (1997-1998)
- -------- - ------ ------- ---~--------------~---------------

1. Lecturas
2. Pronto
3. ¡Hola!
4. Diez Minutos
5. Mía
6. Semana
7. Nuevo Vale
8. Interviú
9. ¡Qué me dices!

10. Teleprograma
11. El Jueves
12. Tele Indiscreta
13. Sólo Moto Actual
14. Supertele
15. Autopista

1998 1997
697'.600 798.500
590.500 601.700
565.200 6Q.5.600
263.800 311.500
250.500 275.200
211.900 228.600
144.500 '1.45.100
136.000 189.100
1l8.400~_.......:.;18::.::8~.4:.-'O::.~0_""';"....1
117.000 142.500
115.200 140.600
107.000 137.800
69.400 90.600
62.400 68.500
53.800 46.600

Font: EGM Febrer/novembre 1998, IPMark, núm. 528, 1-15 octubre de 1999.
---- - ------ --- ------------ ----- -- - --------- -------- --- ---- - -------- ----- - --

Així dones, el consum de revistes a Catalunya ha experimentat al Ilarg
de 1998 i 1999 unes tendencies paral·leles a les de la resta de l'Estat i deis
ParsosCatalans, per bé que cal tenir en compte, un cop més, I'excepció de
la premsa local i comarcal i de la premsa económica. Així, tot i que hem de
parlar d'una greu recessió de les revistes de tota mena --femenines, d'in-
formació general, d'estil de vida, de divulgació científica--, les revistes d'in-
formació general d'abast comarcal han incrementat la difusió i l'audiencia
(vegeu les taules 19 a 25). El descens que en anteriors exercicis es concen-
trava només en les revistes setmanals ja s'ha estés a la premsa periódica
quinzenal i mensual.
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I

(11) Faull, J (1999) "Revistesvelles I no-
ves", a Serra d'Or, núrn 929, desembre, pág
20-21

(12) En tots dos casosestem davant d'u-
nes xiíres de difusró Iaudienoa realment bar-
xes, en cornparaoó. per exemple, amb les
revistes qumzenals o mensuals fetes a Ma-
drid I de temática diversa --pseudoClentlfl-
ques, juveruls. de moda, premsa rosa (set-
manals), de vrdeojocs. etc - que tenen, com
alió que hem denormnat premsa de pene-
tracró. una bona drfusró a (atalunya Veu-
rem més endavant que, potser, l'unrc espai
propi és el que consutueix una ampllssirna
xarxa de revistes de curta drfusió pero mal-
ta vitahtat. assooades a l'APPEe.
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D Taula 20

Audiencia de revistes quinzenals i mensuals a
Catalunya (1997-1998)

-- -~---~------ - - -~- --~--------------------------

1998 1997
Quinzenals

l. Super Pop 154.300 190.30@
2. Bravo 64.100 94.300

Mensuals
1. Canal+ 663.900
2. Muy Interesante 278.700 376.700
3. Clara 229.800 173.900
4. Canal Satélite Digital 217.200
5. Quo 199.800 '206.100 ~
6. El Mueble 184.300 190.000
7. Fotogramas & Video 163.900 ~. 149.500

"' ~,¡e_

8. Micasa 131.300 118.200
9. Cosmopolitan 129.400 115.400~

10. Nuevo Estilo 105.100 136.200
11. Cnr 104.200
12, Labores del Hogar 102.500 115.200
13. Cosas de Casa 95.600 66.900

=~_%4 ~

14. PC Actual 94.400 84.000
15. Elle 88.100 102.500

Font: EGM febrer/novembre de 1998, i IPMark, núm. 528, octubre de 1999.

D Taula 21

Difusió de setmanaris i revistes d'informació general a
Catalunya

1998 1997
Setmanals

1. Interviú
2. Tiempo
3. Época

26,233
10.783
8.043

I

Mensuals
1. Ajoblanco

Altres revistes de menor difusió
Total difusió d'informació general a Catalunya *

3.157
21.404
69.620

2.940
24.655'
80.025

,. A les mencronades cal afegir El Temps, no controlada per I'OJD, amb una difusió estimada de
més de 15.000 exemplars per a tots els Paisos Catalans, i de prop de 10.000 per a Catalunya.
Font: Elaborució propia amb dades de I'OJD.
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A Catalunya, segueix liderant l'audiencia de setmanaris i revistes el sec-
tor de la premsa del cor, igual que a la resta de l'Estat. Mentre que a
Catalunya la líder és Lecturas, a Espanya ha és Pronto. Tot i que ha expe-
rimentat un descens molt important, Muy Interesante segueix sent la revis-
ta de venda mensual més Ilegida; cal fer notar la irrupció abassegadora, pel
que fa a vendes, de I'edició en castella de la revista National Geographic
(vegeu la taula 22).

D Taula22

Difusió de revistes de divulga~ió.~~e.n!~~~a~.~_~t~ll!~~~._.

Principal s revistes
1. National Geographic
2. Muy Interesante
3. Quo
4. CNR

Total revistes científiques

62.832
1998 1997 -t- %

48.561 55.105
35.507 44.071
17.284 28.219

229.547 180.686 +48.861 +2704

Font: Elaboració amb dades de l'OJD.

Si observem les dades recollides a les taules trabarem que destaca pode-
rosament la gran davallada de setmanaris i revistes d'informació general
(vegeu la taula 21). Tates --Interviú, Tiempo, Época i Ajoblanco

13

són les més
rellevants-- han perdut audiencia i difusió, coincidint amb la resta de revis-
tes de temática i periodicitat diversa. Només algunes publicacions mensuals
com Clara, Cosas de Casa, Fotogramas, Mi Casa o Cosmopolitan trenquen
favorablement aquesta tendencia a la baixa (vegeu la taula 20), la qual cosa
dóna una idea sobre quina mena de temes atrauen encara els lectors de
Catalunya i de tot l'Estat als quioscos quan es tracta de comprar revistes de
periodicitat diversa.

Certament, l'arnbit catala de comunicació en premsa escrita destaca,
com ja s'ha explicat en aquest capítol, per l'existencia d'una arrelada prem-
sa de proximitat que practica una informació general de qualitat. Si obser-
vem la taula 25 podem comprovar que aquesta mena de setmanaris i biset-
manaris, com EI9 Nou d'Osona o del Valles Oriental, EI3 de Vuit o el Diari
de Vilanova, juntament amb els de periodisme especialitzat en economia
(vegeu la taula 24), són deis únics que creixen en difusió, encara que sigui
modestament. A banda de les revistes ja exposades a les taules incloses en
aquest capítol, l'árnbit comunicatiu catala disposa d'altres publicacions
periodiques significatives. És el cas d'EI Jueves, revista satírica que el 1998
va assolir una audiencia de 115.000 lectors i que es traba, com bona part
deis setmanaris, en franc retrocés; pero també és el cas de la revista de
viatges Descobrir Catalunya , que el 1998 va difondre 20.805 exemplars
mensuals. També cal parlar de la ja mencionada revista emblemática del
catalanisme cultural, Serra d'Or, que el 1999 va complir 40 anys, amb una
difusió estimada al voltant deis 10.000 exemplars, i de la no menys (13) El mensual Ajoblanco va deixar d'e-

emblemática Caval! Fort, infantil i de periodicitat quinzenal, amb una difu- ditar-se a pnnopi de I'any 2000

sió recollida per I'OJD, fins al rnarc del 1999, de 15.116 exemplars.
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o Taula23

Difusió de revistes d'estil de vida a Catalunya

l. Primera Línea
2. Man
3. Integral
4. Hablan
5. GQ

Total revistes estil de vida

1998
18.683
17.403 ~_.....:"'-- :~."."'''----

10.664
8.484

Font: Elaboració propia amb dad es de I'OJD.
--- --

No es disposa de dades de I'OJD sobre la difusió de la revista El Temps,
setmanari d'informació general d'origen valencia pero projectat pensant
en tot I'espai comunicatiu deis Paisos Catalans. Segons dades de la
Generalitat de Catalunya, la difusió al Principat no superaria en cap cas els
12.000 exernplars". Cal parlar, també, del suplement dominical Presencia,
distribuit amb les diverses edicions d'EI Punt i Rubricata, amb una difusió
total el 1998 de 26.204 exemplars segons I'OJD.

o Taula 24

Difusió de revistes d' economia a Catalunya

Principals revistes
l. Inversión y Capital
2. Actualidad Económica

Total revistes d'economia

1998
5.101
4.682

10.614

Font: Elaboració propia amb dades de I'OJD.

/



D Taula25

Difusió de les revistes d 'informació general d'abast
comarcal a Catalunya

Setmanals
1. El3 de Vuit
2. Diari de Vilanova
3. La Veu de l'Anoia
4. La Comarca d'Olot
5. Áncora

1998 1997

6.007 6.00~
5.953 5.848
4.816 4.741
3.212
1.153 1.127

9.252
3.944

Bisetmanals
1. El 9 Nou (Osona)
2. El9 Nou (Valles Oriental)................."""'-_..;;;...;.;;'-""' -.; __ .........

Font: Elaboració amb dades de l'OJD.

Catalunya i la resta de territoris de cultura catalana disposen d'un ric
entramat de revistes en cata la de diversa orientació temática, tot sovint
d'abast comarcal. L'Associació de Publicacions Periodiques en Catala
(APPEC) agrupa un centenar d'aquestes capcaleres de periodicitats diver-
ses i ternatiques molt variades, que tenen una mitjana de difusió conjunta
de més de 600.000 exemplars mensuals i una audiencia estimada de més
de 2 milions de lectors",

3. El periodisme i els periodistes

3. 1. Usos lingüístics del catala i el castella
en la premsa catalana

El canvi més significatiu de la premsa a Catalunya els darrers anys de la
década deis noranta ha estat la consolidació del cata la com a Ilengua de
quiosc. Si observem les taules 15, 16 i 17 veurem com la incorporació d'EI
Periódico ha estat cabdal, ja que amb els seus 83.416 exemplars diaris acu-
mula prop del 52% de la difusió total en catala. Aquesta no ha estat l'ú-
nica raó de la consolidació de la premsa en catala. A més de l'Avui, ja hem
parlat de I'expansió d'EI Punt, i també de la doble edició de Segre. La
premsa en catala. d'informació general pero abordada des d'una óptica
propia i elaborada amb la qualitat amb que estan treballant diaris com
Regió 7, suposa una bona aposta de futur per al cata la en la premsa dia-
ria, que, a més, compensara el biaix barceloní de la difusió de I'edició en
cata la d'EI Periódico --és a dir, el fet que aquests 83.416 exemplars en
catala d'EI Periódico es concentrin sobretot a l'area metropolitana de
Barcelona.

Ara per ara, com podem comprovar a la taula 16, les vendes en cata la
suposen un 20% de les totals, i sumen 161.533 exemplars diaris.

No pode m oblidar, pero, l'existencia d'un cert bilingüisme en algunes
publicacions, com Diari de Tarragona, Diari de Terrassa, Diari de Sabadell o
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(14) Estlmaelons recolhdes al web del
Departament de Cultura de la Generahtat
de Catalunya -chttp II cultura geneat esl
llenqcat/socio/rrutjans htms [Consulta
021199J

(15) Entre d'altres pubhcacions, a ban-
da de les la esmentades Cavafl Fott, Deseo-
bnt Catalunya I Serra d'Or, figuren revistes
com El Tnangle. El Punt del Pals ValenCia.lIIa-
aue, Debat neaonehst», Enderroek. Cata-
lunya cnsusne. Foc Nou o Catalunya Cam-
pus
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(16) Sovrnt, algunes páqrnes del rotatru
refendes a la mforrnació sobre les acnvuats
de les diverses íederacrons catalanes ja apa-
reixen escntes en catalé I encapcalades pel
rétol UntÓ de Federeaotv: A tat estirar, pero.
es tracta d'una plana per numero, I només
de tant en tant

(17) Vegeu Vila. Joan, Joana Serral, Mar
VIVÓ,Mlnam Soteras (1998) Segre, un die-
n ccadentet Bellaterra (Cerdanyola del
Valles) Treball inedrt

(18) lnforrnaoó obtmquda a partir d'en-
trevistes personals amb Ricard Frté

La Mañana que, de manera més o menys agosarada, van incloent, fins i tot
en portada, articles en catala. per bé que mai no superen el 20% de la
superfície total del diari.

L'opinió pública catalana i les institucions en general van acollir amb
optimisme les decisions d'EI Periódico i Segre de fer edicions en catala. Al
Ilarg de 1998 i 1999, pero, es van formular peticions públiques perqué un
diari esportiu fes el mateix. Sembla que Sport, del grup Zeta, com El
Periódico, és el que es troba en millors condicions per fer-ho, perqué ja té
l'experiencia, el programari ínformatíc i la predisposició deis seus direc-
tius". La dificultat rau, segons han explicat els responsables i editors de
Sport, en el poc temps de marge que habitualment transcorre entre el final
deis partits --objecte informatiu ineludible d'aquesta premsa-- i el tanca-
ment de I'edició, cosa que faria, a la practica, gairebé impossible I'aplica-
ció del programa de traducció que en pocs segons converteix la plana en
castella en una plana en catala.

No obstant aquesta dificultat, i si hem de tenir presents els resultats
d'aquest diari esportiu --que va recular 6,000 exemplars diaris el 1998-- i
la recessió general d'aquest sector de la premsa diaria, creiem que, tal com
va demostrar el cas d'EI Periódico, I'aposta pot tenir la seva retribució, no
només en vendes sinó també en prestigio

3.1.1. les edicions en catalá de Segre i El Periódico

Quan El Periódico i Segre van treure al carrer les seves edicions van
haver de respondre a la pregunta de quin model de Ilengua usarien. En el
cas d'EI Periódico probablement la resposta estava més clara =l'estandard
oriental que ja posava en practica l'Avui--, pero en el cas de Segre les coses
no eren tan senzilles". Calia apostar per la variant dialectal o acceptar un
estandard homogene'ltzador? I aixó, tenint en compte que tots dos rota-
tius feien servir per primer cop a Espanya un programa de traducció
automática que, en pocs segons, converteix les planes del castella al catala.
Segons l'equip d'edició d'EI Periódico, encara no és possible fer el camí
invers, moti u pel qual els redactors han d'escriure habitualment en castella
els seus textos, per bé que s'esta treballant per fer-ho possible.

En el cas d'EI Periódico, les vendes en catala van superar les primeres
previsions i en els primers mesos de funcionament --entre octubre i de-
sembre de 1997-- es van difondre fins a 110,000 exemplars diaris en
catala. Al Ilarg de 1998 es va estabilitzar la xifra en poc més de 80.000, la
qual cosa representa el41 % del total de vendes a Catalunya d'EI Periódico.
Aquest percentatge és superior =peró molt semblant-- al de Segre, que
ven en catala un 39% deis seus 12.821 exemplars.

Pel que fa al model de Ilengua, Ricard Fité, responsable lingüístic de l'e-
dició en catala d'EI Periódico, explica que la primera dificultat consisteix a
convertir una traducció literal feta per un programa --que no respecta,
lóqicarnent, la sintaxi, el geni de la Ilengua, les formes expressives qenut-
nes-- en una redacció que pugui ser Ilegida com si s'hagués escrit original-
ment en catala. Per aixo. un cop traduida la pagina per la maquina, un edi-
tor la repassa fil per randa, aplicant-hi criteris de correcció ortografica, gra-
matical i d'estil, segons el modellight o del ceteie que ara es parla, El pro-
cés és costós quant al temps".

D'altra banda, el cas de Segre és, com ja hem dit, diferent, ja que difon
nou de cada deu exemplars a les comarques lIeidatanes, on s'enraona un



catala occidental prou diferenciat en opcions lexiques i girs de l'estandard
oriental. Iniciada l' 11 de setembre de 1997, I'edició catalana de Segre va
comptar amb les mateixes eines tecniques que El Periódico, i amb un pro-
cediment forca semblant. En tres segons la plana en castella esdevé plana
en cata la, i un editor corregeix posteriorment els errors de qrarnatica, con-
cordanca i semántica. La decisió quant a la variant va ser la següent: s'em-
praria un catala estandard pero amb regust occidental en algunes opcions
lexiques --com els possessius femenins: meua, teua, seua-- i en alguns girs
o locucions".

3.2. E/s professiona/s

El periodisme a la Catalunya deis darrers anys del segle XX ha tornat --
dues decades després de la instauració de les lIibertats democratiques i
nacionals-- a homologar-se amb l'Occident més desenvolupat pel que fa als
estils i característiques. I en aquest procés, a més deis projectes empresa-
rials, hi han tingut un protagonisme, quant a l'estil, els professionals, pre-
ferentment sortits de les fornades de la Universitat Autónoma de Barcelona
i, en el darrer lustre, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat
Ramon Llull. De nou, el periodisme de Catalunya sintonitza --com havia
passat en el període republica-- amb el més reeixit d'arreu, tant pel que fa
als aspectes qualitatius com a les formes i tendencies capdavanteres o a les
modes més estrambotiques.

Aquesta darrera etapa, pero, s'ha caracteritzat per una transformació
radical del paper professional que, tot i haver-se iniciat abans, es va acabar
d'arrodonir, coincidint amb el que altres paises de lIarga tradició periodísti-
ca en contextos democratics havien viscut feia uns quants anys, en ence-
tar-se la fase del periodisme global.

La transformació principal ha estat el pas o el canvi de l'essencia perio-
dística fins fa pocs anys: informació per comunicació, dos termes hornoleqs
pero no sinonirns. En altres paraules, el periodista en general ha esdevingut
cada cop més un comunicador (un professional de la persuasió), I'informa-
dor ha de ser cada cop més un entretenidor (especialment als audiovisuals)
i, fins i tot, alguns deis professionals més ernblernatics --els periodistes
estrella-- han passat de ser intermediaris a ser mitjancers, o sigui, media
(mitja de comunicació, propiament).

Els mitjans escrits, com també els audiovisuals, han deixat penetrar més
i més materia primera aliena, que prové sobretot de la proliferació de gabi-
nets de premsa i comunicació. Aquest fet ha contribu'it a un augment del
periodisme precuinat (el d'informació ben acabada per d'altres, sovint
sense cap indagació ni contrast), de caire preferentment institucional, o a
una inflació del periodisme de declaracions. Sobre aquest últim, i a banda
d'arees habituals com ara els esports, el 1994 es calculava que el 70% de
les informacions de política i economia i el 5% de cultura i societat estaven
elaborades amb declaracions". D'aleshores enea. s'estima que aquesta
tendencia s'ha mantingut.

Un altre factor que esta enterbolint la informació és I'auge deis sonde-
jos i deis estudis d'audiencia, ja que sovint reforcen els estereotips socials i
els clixés deis consumidors. Encara que també per altres raons, aquest
sociologisme acostuma a suplantar el periodisme d'investigació o de preci-
sió, alhora que porta a la planificació de reportatges seguint els patrons dis-
senyats pels resultats de les enquestes. L'anomenada tirania de les eudién-
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cíes també ha tingut efectes perversos per a la informació deis periódics,
tot I que sense arribar als extrems de la televisió. De vegades, el nombre
deis lectors o compradors ha servit a alguns editors per justificar polítiques
mtorrnatives de trivialitat i de no aprofundiment o seguiment de certs
temes sota I'excusa del mercat.

Pel que fa a l'arnbit socíolocic. i a partir d'estimacions exposades en
reuruons colleqials i sindicals, el sector deis periodistes catalans d'ara des-
taca respecte al d'etapes anteriors per tenir més formació universitaria (un
90% deis periodistes en tenen) i específica (un 85% són Ilicenciats en
Ciencies de la Comunicació); per un eixamplament de I'origen social i un
rejoveniment deis periodistes (un 80% són menors de 40 anys), i, final-
ment, per un nombre més gran de dones dins de la professió (un 35%, tot
i que es mantenen algunes discriminacions; entre d'altres, que n'hi ha molt
poques en carrecs directius). Tot plegat ha tingut uns efectes positius pel
que fa a un periodisme més aqil i modern i amb uns enfocaments socials i
de genere menys conservadors, pero alhora --també per la mobilitat pro-
fessional i la precanetat laboral-- menys madur i especialitzat.

Com es palesa en l'hornoqeneítzadó de la praxi professional i en l'es-
tandardització de les rutines productives, els periodistes acostumen a com-
partir, en alt grau, una cultura professional i uns valors sirnbólics que,
majoritariarnent, no es mostren com a tendencia política. Malgrat tot, hi
ha alguns nuclis de nombre relativament redurt que s'arrengleren especial-
ment amb les posicions polítiques de CiU i del PSC-PSOE.Aquests parti-
dismes, encara que de manera més amplia =ates que el primer s'apropa-
ria a ERCi el segon a IC--, també semblen haver inspirat la creació de dues
plataformes periodístiques conegudes com els grups Gazie/ i Josep Maria
Lladó, respectivament. Tot i que tenen finalitats preferentment professio-
nals, el seu taranna --fins i tot a l'hora d'actuar dins del Col-leqi de
Periodistes de Catalunya-- no és alíe a la política de blocs per la qual acos-
tumen a decantar-se els mitjans catalans, tot mantenint un cert pacte
implícit de no agressió pública. Tanmateix, les disputes entre col·legues o
mitjans gairebé sempre s'han mantingut dins d'un to prou acceptable, fins
al punt que, comparades amb I'agror de Madrid, es parli de I'oasi cata/a.

Pel que fa a les condicions de treball, crida I'atenció la desigualtat evi-
dent: d'una banda, hi ha uns professionals estables, bastants deis quals
tenen sous bons (pero només als grans diaris de Barcelona); d'una altra, es
registra un índex creixent de periodistes en situacions precáries (un 40%
deis professionals, el 1999)". El febrer de 2000 el Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) feia públiques unes dades en el marc de les I Jornades
Sobre la Precarietat Laboral deis Periodistes segons les quals aquesta pre-
carietat arribava fins al 80%, si les plantilles de premsa que es tenen en
compte són les de revistes de periodicitat setmanal o mensual. Pel que fa
a la premsa comarcal, la precarietat no esta tant en la no-existencia de con-
tractes legals, smó en el fet que els sous es mouen entre 80.000 i 120.000
pessetes". Paradoxalment, aquesta inestabilitat no ha fet pujar la sindica-
lització: només un 15% deis periodistes estan afiliats, preferentment al
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC).

/



4. El camp periodístic: tendencies i conclusions

Les tendencies que dibuixen les dades de difusió i audiencia a
Catalunya, quant al contingut ternatic de les publicacions, mostren un
manteniment de la premsa diaria d'informació general, una gran davalla-
da de I'esportiva i un increment de l'econórnica, tot en un context de
recessió lectora pero d'augment del volum de negoci a Espanya. A
Catalunya aquesta crisi lectora no es pot considerar com a tal, ja que
només afecta les revistes --partícularment, els setmanaris-- i la premsa
esportíva. La inversió publicitaria en premsa escrita augmenta els nou pri-
mers mesos de 1999 respecte als de 1998.

Quant a la mena de diaris, hi ha un retrocés pales de la premsa que
anomenem de penetració i, en oposició, un increment de la difusió de la
premsa de proximitat. A mig camí, la premsa nacional --elaborada des de
Barcelona per a tot el Principat-- incrementa molt Ileugerament la seva
difusió. Aixo, com també el que deiern al punt anterior, dibuixa un pano-
rama comunicatiu propi, prou diferenciat de I'espanyol en preferencies,
perfil deis lectors i tendencies de futuro

Pel que fa a la circulació total deis diaris, podem constatar que el mer-
cat catala no té un lideratge ciar, sinó una veritable bicefália entre dos dia-
ris i, encara més ben dit, entre dos grups: el grup Zeta, editor d'EI Periódico
i Sport, i el grup Godó, editor de La Vanguardia i El Mundo Deportivo, ocu-
pen els prímers Ilocs en vendes totals i sumen una difusió conjunta de més
de mig milió d'exemplars, en el context d'un mercat que ha venut 786.604
exemplars.

Tanmateix, cal remarcar que el líder en difusió i audiencia a Catalunya
és El Periódico, seguit molt de prop per La Vanguardia. Al PaísValencia el
lideratge el té Las Provincias --que baixa--, seguit de prop per Levante --
que ha incrementat la difusió--, mentre que a les IlIes el líder és el Diario
de Mallorca (vegeu la taula 3).

A Catalunya, a les comarques de Girona --que presenten el major índex
de difusió, amb 145,2 exemplars per cada mil habitants-- el diarí líder és
La Vanguardia, seguit de molt a prop per El Punt; a les de Barcelona --amb
un índex de 135,7-- és El Periódico, seguit per La Vanguardia; a Lleida --
amb un índex de 115,6-- el diari líder és Segre, seguit per La Mañana, i a
Tarragona --112,9 exemplars per mil habitants-- ho és el Diari de
Tarragona, seguit d'EI Periódico.

Pel que fa a la difusió en cata la, el 1998 i el 1999 han de passar a la
historia com els anys en que es van consolidar les edicions bilingües de
Segre i El Periódico. Sobretot aquesta última, que ha canviat del tot la
fesomia del catala als quioscos, gairebé duplicant la xifra de vendes de dia-
ris en cata la respecte al 1997, qracies als seus 83.000 exemplars diaris, que
representen més del 51 % del total deis diaris en premsa catalana.

Cal remarcar, finalment, el bon futur de la premsa i del periodisme
locals --o de proximitat-- de qualitat. En el procés glocal (globalitzador i
local alhora) molt probablement el tipus de periodic nacional amb futur no
pot respondre --de manera semblant al que succeeix amb el futur deis
estats-- al criteri centralista, sinó més aviat a un esquema complex que
sigui capac de combinar la clau local amb la mundial pero sense renunciar
a la connexió contextual del país, lingüísticament i culturalment. Ho exem-
plifica el procés d'expansió d'EI Punt i la consolidació de projectes de prem-
sa local de qualitat com Segre o Regió 7.
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