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LA XARXA A LA PREMSA,
LA PREMSA A LA XARXA

Héctor Borrat
Col·laborador de 1'lnCom

(Universrtat Autónoma de Barcelona)

Professor convidat Universitat Ramon Llull

. Traducció:
Gemma Casa majó

Present a la premsa com a tema d'actualitat perio-
dística i com a sistema de fonts d'informació, la
Xarxa acu!l alhora una quantitat creixent de perio-
dics digitals heterogenis produús per un nou tipus .
de professional de la informació: el ciberperiodista.
En una nació com Catalunya, que troba i celebra
en la seva !lengua una senya d'identitat básica, el
periodic digital concentrat en la paraula escrita,
potenciada per la interactivitat i l'hipertext, hauria
de ser el model primordial.
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la situació deis mitjans

Molts periodics
impresos

generen també
diaris digitals

que donen feina
a una nova

mena de
periodistes, els
ciberperiodistes

Hi ha factors
que expliquen la

irrupció
i multiplicació

de PD: l'estalvi
de despeses
d'impressiá,

paper,
distribució

i reciclatge;
disposar d'un
espai il·limitat
per als textos i

d'un mercat
global

1. Introducció

Navegant per Internet (d'ara endavant, la Xarxa), els professionals deis
periódics impresos (PI) comparteixen amb molts deis seus lectors el rol de
cibernautes que circulen per un sistema mundial de Ilocs sense centre ni
fronteres. Seguint els impulsos de la interactivitat, recorren fins allá on
poden o volen les rutes Iliures, arborescents i canviants de la hipertextuali-
tat, que multiplica els Ilocs abordables sense imposar-ne cap com a port de
destinació. Al Ilarg d'aquests itineraris troben nous temes per incorporar
als temaris de I'actualitat i noves fonts d'informació de les quals extrauran
noves dades per construir millor les seves trames i arguments. La Xarxa es
fa present en la premsa com a tema i com a sistema de fonts.

Molts PI generen també periodics digitals (PD) que donen feina a una
nova mena de periodistes, els ciberperiodistes. Aquests PD, derivats deis PI
que els alimenten, coexisteixen amb d'altres PD, autonorns en relació amb
qualsevol PI. Pera hi ha diversos factors que expliquen aquesta irrupció i
multiplicació de PD: I'estalvi de despeses d'impressores, paper, distribució i
recic\atge o destrucció deis exemplars retornats; el fet de disposar d'un
espai il·limitat per als textos i d'un mercat global i creixent per reclutar-hi
lectars i anunciants; la capacitat de fer ofertes noves que els PI no poden
formular, qracies als recursos específics de la Xarxa: interactivitat, hipertext,
multimediatica. La premsa es fa present a la Xarxa en forma de PD derivats
o bé autonorns.

En usar la Xarxa com un sistema d'actors i de fonts i en inserir-s'hi com
a Ilocs nous, els periodics utilitzen dos recursos basics: la interactivitat i l'hi-
pertext.

Malgrat que s'utilitzi cada vegada més un tercer recurs, sens dubte molt
important i atractiu pera no tan basic com els dos anteriors, la multime-
diatica. entesa com la integració del text escrit amb la música, el so, la veu
i la imatge, el component principal deis missatges que circulen per la Xarxa
continua sent el text escrit, la paraula escrita. Precisament ara, quan tants
pro fe tes de la civilització de la imatge donen per marta la paraula impresa
o pretenen que una imatge val per mil paraules, la Xarxa demostra una
vegada més allo que ja sabíem pel Ilibre i per la premsa: que la paraula
escrita --sigui com sigui i en el suport que sigui-- és imatge, paraula icóni-
ca. Pera, aquesta paraula iconice. quins textos compon?, quins missatges
ens comunica? La cibernavegació acull aquí una paradoxa. Per un costat es
mou Iliurement en els vaivens de la interactivitat i les rutes arborescents de
la hipertextualitat, que provoquen la sensació que cap relat no queda tan-
cat, cap argumentació conc\osa, que proporcionen la consciencia allibera-
dora que tots som coautors de textos oberts a més textos i més coautors.
Per l'altre. s'encalla, decebuda, en la mera reedició digital d'allo ja publicat
o emes o documentat, d'allo derivat deis mitjans tradicionals, com si, tec-
noloqicarnent trencadara en les practiques establertes i incontrolable en les
seves transfarmacions, la Xarxa encara no pogués oferir estrenes ni inau-
gurar models en molts deis seus \loes. Els més optimistes esperen que la
dinámica mateixa de la Xarxa, en transformació i mai no del tot transfor-
mada, així com la imminent diversificació deis suports més en lla de I'ordi-
nadar, provocaran un reflux deis continguts merament derivats per deixar
pas a la irrupció esc\atant de continguts nous. Els pessimistes, en canvi,
pronostiquen que, conquerida la Xarxa pel cornerc electronic i els anuncis
publicitaris, la qüestió axial ja no sera optar entre el que és derivat o el que



és innovador, sinó tenir o no tenir ganxo per atrapar i retenir anunciants i
clients en Ilocs solids on --ja que s'ha de vendre i anunciar-se-- I'entreteni-
ment predominara sobre la informació, que passara a ser, fins i tot, un sim-
ple titular efímer o una trivial informació-entreteniment (infotainment).

En aquestes circumstáncies tan difícils, els qui investiguen des de la teo-
ría social encara es troben en la fase de les primeres preguntes pendents:
és la Xarxa un nou mitja de comunicació de masses o s'ha de pensar en un
altre tipus de comunicació? Dominique Wolton (Mallaval, 1999) nega que
sigui un mitja. Boullier (1999) observa que la pregunta esta mal plantejada:
l'analisi s'ha de fer aplicació per aplicació, servei per servei, ÚS per ús; lIa-
vors, certs serveis podran ser qualificats de mitjans, mentre que d'altres no.
N'hi haura prou amb els conceptes i les teories existents o potser fara falta
ni més ni menys que un nou paradi-gma (Pulcini, 1997)? Que passa quan es
dilueixen les fronteres entre comunicació individual i de masses, producció
i recepció, original i replica, privat i públic (Neverla, 1998b)? Quin concep-
te d'efectes sera el pertinent? Quines relacions comunicatives constitueixen
la interactivitat i la rnultimediática (Weischenberg, 1998)?

Amb tot, relacionar la Xarxa amb la premsa remet, d'entrada, a tres pro-
cessos de canvi interrelacionats: el de la Xarxa, el deis PI i el deis PD.
Cadascun influeix sobre els altres i en resulta inflult. La Xarxa mateixa és en
plena transformació. Sempre transformant-se i mai no del tot transforma-
da i sense assolir, dones, una estructura definitiva, va passant d'una forma
a I'altra, marcada pel signe de la rapidesa i la irnprevisibilitat. Les forces que
la mouen no són tan 5015 dintre seu i en la tecnologia corresponent, sinó
també en estructures, accions i processos socials, econornícs. polítics i cul-
turals intensament interrelacionats.

Acostumats a pensar els PIen termes de sistema estatal, regional o local
i a reservar certs arnbits més amplis (Unió Europea, Europa, Occident, el sis-
tema mundial) tan 5015 a alguns casos excepcionals, amb els PD experi-
mentem un canvi de perspectiva radical: s'estenen per una Xarxa mundial
que travessa totes les fronteres polítiques. Hi ha, dones, una notable asi-
metria entre la Xarxa, els seus PD i també altres Ilocs --que actuen a escala
mundial-- i els PI --que normalment es mouen dins d'unes fronteres deter-
minades.

Alhora, si busquem a la Xarxa Ilocs on poder obtenir les informacions,
les explicacions, els entreteniments, els serveis i els anuncis publicitaris que
acostumem a trobar als PId'informació general, descobrim aviat que els PD
només constitueixen una part d'aquests lIocs. Els PD competeixen entre si,
pero també, i sobretot, amb molts lIocs creats per emissores de radio,
canals de televisió, agencies de notícies i actors no rnediatics, que van des
de les grans empreses alienes als mitjans tradicionals (Pérez-Luque, 1998)
fins a grups i persones amb recursos econornics molt escassos.

2. La Xarxa a la premsa

La Xarxa es fa present en els continguts de la premsa --PI i PD-- de dues
maneres: com a tema de I'actualitat periodística narrada i comentada i com
a sistema de fonts d'informació sobre I'actualitat periodística i la seva con-
textualització.
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2.1. La Xarxa, tema de I'actua/itat periodística

La Xarxa és, en els ternans de I'actualitat periodística, un tema genera-
dor de narracions I arqumentaoons. Apareix a la premsa --PI i PD-- amb
més treqüencia, extensió i profunditat que en els audiovisuals i els seus
Ilocs. luna bona part de les dades, les idees, els judíos i els prejudicis publi-
cats sobre la Xarxa han estat recollits a la Xarxa mateix, utilitzada com a
sistema de fonts.

Quan la premsa fa el salt de la narració sobre la Xarxa a I'argumenta-
ció que Interpreta I avalua les seves confiquraoons. els oracles deis profe-
tes predominen sobre les teories deis investrqadors. Fins que alguns nous
relats informatius que apel·len a la realitat obliguen la premsa mateixa a
rnatrsar.

És la Xarxa una paradisíaca acracia ecuménica. un espai lhure i allibera-
dor obert a la comunicació igualitaria de tothom? El f999 "augmenta el
nombre de cibernautes i de Ilocs, s'anuncien accessos múltiples i diversos
a la Xarxa més enlla de I'ordinador personal =rnitjancant el receptor de
televisió, el telefon portátil, algun sistema de navegació que I'usuari tingui
mstallat al cotxe, etc.-- i es perfila la Xarxa com el sistema que reuneix
totes les tecnologies, I'instrument per fer qualsevol cosa i connectar-se
amb tot" (Le Monde In teractif, <http://www.lemonde.fr> [Consulta
12.10.99]), pero" el nombre de Ilocs visrtats pels cibernautes disminueix -
-per concentrar-se en els principals-- i la durada d' aquestes visites també"
(BBC News Online: Sci/Iech. <http://www.bbc.com.ub [Consulta
25.08.99]). Fins i tot els millors cercadors no compleixen el que se'n podria
esperar: que facin una recerca completa per tots els Ilocs. El novembre de
1999 només havien catalogat un 16 % deis 800 milions de pagines que lu
havia a la Xarxa; una mmoria molt petita, molt selecta.

És la Xarxa una font inexhaurible de dades, siqruficats, coneixements,
serveis i plaers? Amb una freqüencra creixent ens arriben notícies que la
Xarxa també s'utilitza amb altres finalitats: pornografia; difusió de falsos
rumors, de sexisme, de racisme o de violencia; preparació i perpetració de
delictes; comurncació delinqüent-delinqüent I delinqüent-víctima; violació
de secrets d'estat. d'institucions o d'empreses; invasió i especulacions amb
la intimitat d'altri; castiq --indiscriminat o selectiu-- mitjancant virus
mforrnatics. EIs usos perillosos provoquen I'alarma periodística quan són
diriqrts contra allo que destaca més en la Xarxa ara per ara: I'expansió a
tata maquina del cornete digital als paises centrals.

És la Xarxa un espai Iliure i alliberador, exempt de controls estatals I
internacronals? D'una banda, la d'allo que s'anuncia públicament, es pre-
paren normes i organismes encarregats de controlar els Ilocs i els moví-
ments; de I'altra, la de les maniobres secretes, es denuncien mecanismes
d'espionatqe inforrnatk reals o suposats muntats, sobretot, per la super-
potencia que va teixir la Xarxa i que I'estén. Alhora, s'adverteix els ciber-
nautes del perill d'una "addicoó patológica", de fer un "ús compulsiu" áe
la Xarxa. I també apareix la consciencia del hiat que separa palsos i conti-
nents entre els qUI naveguen i els qui no naveguen per la Xarxa. Es tracta
d'una "divisió digital", com I'anomena Larry Irving, subsecretari de
Cornete i assessor de Telecomunicacions del president Clinton (El País, 10
de juliol de 1999). 1,tal com ha observat el mateix Clinton, "aquesta drvi-
sió es reprodueix en I'educació, els ingressos, la regió on es VIU i la raca a
que es pertany" (El País, 10 de juhol de 1999). EIs blancs i els asiatics --fins



i tot els qui tenen ingressos mitjans i baixos-- van al capdavant, mentre que
els negres i els hispans es queden més endarrere.

La premsa segueix dedicant molta més atenció a altres actors de la
Xarxa que als PD que el/a mateixa ha creat; tot i que el nombre de PD aug-
menta de manera espectacular i malgrat que les transformacions en la
premsa es poden percebre molt més als PD que als PI.

2.2. La Xarxa, sistema de fonts

La Xarxa ofereix a tots els periodistes, tant de PI com de PD, un vastís-
sim sistema de fonts d'informació. De fet, n'hi ha prou que el periodista
atribueixi a qualsevol l/oc el paper de font perqué n'extregui dades i signi-
ficats que li permetin aprofundiro contextualitzar la interacció noticiable
que esta explorant o perqué descobreixi altres dades noves que donaran
l/oc a nous relats informatius. El periodista pot trobar a la Xarxa gairebé
tots els tipus de fonts que ja coneix afora: primaries i secundarles. indivi-
duals i col·lectives, professionals i no professionals, buscades (amb cerca-
dors, portals o enllacos) o rebudes (per correu electrónic), identificades o
anónimes, alineades o no alineades respecte al protagonista o a I'antago-
nista de la interacció noticiable. No hi pot trobar, en canvi, exclusives, ja
que tots els I/ocs són igualment oberts als competidors i a la resta de lec-
tors cibernautes.

A la Xarxa, el periodista no pot avaluar totes les fonts consultades apli-
cant criteris tan rigorosos com els que aplica o hauria d'aplicar a les altres
fonts. Entre les fonts identificades, possiblement moltes no les coneixia, o
no les coneixia amb profunditat. Amb les fonts anonirnes apareixen pro-
blemes encara més greus (Boczkowski, 1999).

Si trebal/ar en interacció contínua amb les fonts és una practica proles-
sional básica per a tot periodista dedicat a la informació, recórrer itineraris
dins d'aquest sistema de fonts gegantí que és la Xarxa I'obliga a complir
certes exiqencies noves. El periodista ha de saber navegar per la Xarxa i ha
de poder fer servir adequadament els recursos formidables que aporten la
interactivitat, la hipertextualitat, I'actualització de la informació, la perso-
nalització deis continguts i els recursos multimediatics. Ha de saber aturar-
se en el moment oportú perqué no el desbordi una al/au de dades que no
tindra temps de processar. I necessita =qüestió clau-- encaixar amb cohe-
rencia i fluidesa els seus passos per la Xarxa i els seus comportaments habi-
tuals amb les fonts tradicionals. Pero, quants periodistes estan utilitzant la
Xarxa de manera contínua com a sistema de fonts?, quants estan realment
capacitats perqué aquest ús sigui racional, controlat, eficac i fructífer? 1, els
que estan capacitats, de quant temps disposen per recol/ir i seleccionar
dades a la Xarxa sense abandonar per aquest motiu les seves practiques
professionals de sempre, que normalment ja exhaureixen el temps labo-
ral?, quin estatut atribueixen a les fonts de la Xarxa dins del conjunt de les
fonts d'informació utilitzades?, com en verifiquen la credibilitat?

L'exit de la investigació en línia --afirmen Sonnleitner, Stadthaus i
Weichert (1998)-- depen deis temes. Investigar en línia condueix cap a una
ampliació temática de I'horitzó de la recerca. Pero les informacions inves-
tigades en línia són menys cretbles, menys autentiques o fidedignes que les
buscades pels camins classics. Pulcini (1997: 14 i seg.) proposa, primer de
tot, tenir molt en compte una distinció axial pero no sempre fácil entre
informació pura i informació publicitaria.

Capítol13
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Els Ilocs de la Xarxa, doncs, en la mesura que són fonts de dades per al
periodista, hauran de ser avaluats --com qualsevol altra font-- per deter-
minar-ne en cada cas la credibilitat i les competencies informatives. De
vegades, I'avaluació ja esta feta dins de la mateixa Xarxa per alguns Ilocs
d'autoritat i prestiqi reconeguts. Altres vegades la fan actors externs a la
Xarxa. El 1999 es va fer pública una avaluació de Ilocs europeus, realitza-
da per la uruversitat d'estiu d'Amsterdam-Maastricht, que se centrava en
els servidors deis caps de govern, deis ministres d'Economia I d'Afers
Socials i deis parlaments de cadascun deis quinze estats membres de la UE
(Le Monde, 7 d'agost de 1999). Els cnteris d'avaluació es referien al con-
trnqut (actualitat i qualitat de les informacions, presencia d'una agenda,
publicació deis informes i comunicats de premsa, Ilengües en que es pres-
ta el servei) i a la mteractivrtat (ergonomia, facilitat d'utilització, existencia
d'adreces electroniques per entrar en contacte amb els responsables polí-
tres o amb els gestors dellloc, visibilitat en els diferents anuaris). La prime-
ra posició la va obtenir Franca (69 punts). Els següents, en el grup capda-
vanter, van ser: Dinamarca (68 punts), Alemanya (67), Gran Bretanya (67),
Suecia (66) I Italia (63). Espanya va aconseguir, com Holanda, 54 punts, al
davant tan 5015 d'Austria (47) i Grecia (47).

3. La premsa a la Xarxa

Navegant per la Xarxa podem accedir a una quantitat immensa de PD
amb estructures, continguts i nivells de qualitat molt variats. Alguns ja ens
resulten famihars. amb d'altres h: tenrrn relacions esporadiques. i molts
d'altres ens resulten prescindibles o remots. Molts són PD derivats de PI ja
existents, altres són autonorns en relació amb els PI. Trobem PD conven-
cionals que es limiten a reproduir les estructures I els continguts típics deis
PI (en siguin denvats o no), pero també PD innovadors que (siguin auto-
noms o derivats) fan noves ofertes basades en tecniques específiques de la
Xarxa, que cap PI no podria utilitzar: la interactivitat, la hipertextualitat, el
món multirnediatic. Molts són qratuits. mentre que d'altres són de paga-
ment. El qurosc virtual ens col·loca així davant d'una quantitat i una diver-
sitat de capcaleres drqitals fins fa molt poc inimaginables. Només la nostra
manca de temps i de recursos, les nostres preferencies i el desconeixement
de Ilengües estrangeres posen límits a aquesta eclosió sense precedents.

3.1. E/speriódics digita/s: mo/ts, diferents, mutants

A comencarnents de 1997, segons Enrico Pulcini (1997), hi havia 1.622
periodics a la Xarxa; poc més d'un any abans, a finals de 1995, eren la mei-
tat. S'ha produit. doncs, un creixement vertiginós. El setembre de 1998
Bernardo Díaz Nosty (1998:39-51) calculava que eren prop de 10.000 els
mitjans escrits I audiovisuals amb edicions a Internet, deis quals 2.284 eren
periódics. La major part corresponia a capcaleres en Ilengua anglesa
(1.236, el 54,1 % del total mundial), pero el segon gran conjunt el forma-
ven els de lIengua espanyola (325, de 32 paises: el 14,2 % del total mun-
dial), i en menys d'un any va créixer un 41,3 % (de 230 als 325). Espanya
hi ocupava la segona posició (54 PD en castella més quatre en catala i un
en base), després de Mexlc (93) i al davant de l'Argentina (42).

A Espanya, afirmen Díaz Noci i Meso Ayerdi (1999:9), "els anys 1994 i



1995 van suposar [ ... ] una veritable explosió de periodics electrónics o, si
utilitzem un terme més precís, de Ilocs web amb informació periodística.
[ ... ] Van ser les empreses editores de diaris impresos les primeres que van
fer el salt al ciberespai. Com als Estats Unrts. Com a Europa" .

Si ens atenim a la classificació que fa I'OJO segons la mitjana de visites
diaries durant I'any 1998 (Sala, 1999:43), destaquen a Espanya els
següents PO: El País Digital (41.638), El Mundo (22.262), Marca Digital
(11.423), ABCe (9.158), La Vanguardia Digital (4.554) i El Periódico On Une
(4.087).

Entre aquests sis primers hi ha, dones, dos PO catalans. Oíaz Noci i
Meso Ayerdi (1999:30) subratllen la importancia deis PO catalans en el
conjunt deis espanyols: "Si una revista en catala, la valenciana El Temps, va
ser la pionera de les publicacions espanyoles a les xarxes telernatiques,
aviat s'hi van sumar altres iniciatives a Catalunya. Oe fet, el 1995 els tres
diaris principals de Barcelona, El Periódico de Catalunya (http://www.
elperiodico.es), La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es) i Avui (http://
www.avui.es) --aquest darrer redactat en catala-. podien consultar-se a la
xarxa Internet cada dia. S'hi afegia el diari esportiu Sport". I quan tracten
de demostrar que "no tot és tan pobre i mesquí en el periodisme espa-
nyol" (paq, 11), els dos investigadors bascos miren una altra vegada cap a
Catalunya: "No oblidem que és un periodic catala el principal impulsor de
la primera tarja electrónica informativa que funciona, el newspad, que el
1997, després de tres anys d'investigacions conjuntes amb altres empreses
del continent subvencionades per la Unió Europea, ha tret a la Ilum El
Periódico de Catalunya. Abans fins i tot que altres projectes americans, tots
molt anunciats i que mai no han passat del nivell teoric" (paq. 11). Aquest
newspad, tal com recorden (paq, 26), encara no s'ha comercialitzat.
Segons el PO que I'anuncia, I'objectiu principal d'aquest projecte és "el
desenvolupament d'un producte informatic multimedia difós per mitjans
digitals, que el lector rep en un visor portátil. [ ... ] Utllitzant una pantalla
d'alta definició, aquest periódic multimedia mostra una gran quantitat de
vídeo en color, fotografies, infografia fixa i animada i textos. La superfície
de la pantalla és sensible al tacte, cosa que permet una manipulació intuí-
tiva i practica" .

Si bé I'eclosió deis POen tan pocs anys és, certament, espectacular, aixo
no significa que vagi acompanyada de les fanfares que destinen a la Xarxa
els teorics més entusiastes i els profetes. Els analistes marquen distancies
entre el que són els PO i el que podrien arribar a ser, i dubten de vegades
de la supervivencia deis PO en un futur més o menys proper.

3.2. E/s autónoms i e/s derivats

Caracteritzats en funció de les seves relacions amb els PI, coexisteixen
a la Xarxa dos tipus de PO: l'autonom en relació amb qualsevol PI i el deri-
vat d'un PI ja existent, els continguts del qual assumeix.

Mentre que l'autonorn neix i creix pel seu compte, el derivat viu en
referencia constant amb el PI que l'ha creat i que continua precedint-Io en
les seves aparicions. L'autónom ha de construir tata la seva actualitat
periodística diaria o setmanal, mentre que el derivat la rep ja elaborada pel
PIcorresponent i ha de reeditar-la, articulant-Ia o no amb les ofertes noves.
Oifícilment l'autónorn podrá oferir, com el derivat, I'estructura completa
d'un periodic d'informació general; més aviat preferirá concentrar-se en
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certs temes o arees informatives, o en un o diversos punts de vista, i sera
en aquests fronts I en el de les noves ofertes on podrá competir amb el
denvat. Alhora, l'autónom té una Ilibertat per prendre decisions que no té
el derivat, el qual en els seus continguts depen d'allo ja decidit pel PI que
I'ha genera1. L'autónom s'ha de guanyar els lectors pel seu compte, així
com les seves senyes d'rdentitat i els nivells de prestigi i d'influencia. men-
tre que el derivat els rep del PI.

En crear-se ex novo i en no haver de donar, per tant, senyals que recor-
drn un model impres. els autónorns formen un conjunt molt més hetero-
qeru que els derivats. Alguns neixen impulsats per grans empreses; d'altres,
la rnajona, neixen pobres, pero amb la ferma intenció de difondre al maxirn
les seves creences, emocions, revelacions, denúncies, protestes.

El nord-arnenca Nando Times va ser el primer PD autonorn (Pulcini,
1997:35). L'argentí Perfil va constituir un cas excepcional: va apareixer Pri-
mer com a PD autonom i després (9 de maig de 1998) com a PD derivat
d'un nou PIaparegut amb la mateixa capcalera. Va desapareixer molt aviat
(31 d' agost de 1998). La premsa catalana també té els seus autonorns:
VilaWeb I Diari de Barcelona.

VilaWeb va cornencar com La Infopista el 14 de juny de 1995 i es defi-
nia com el "primer expenment de cercador i directori de recursos del nos-
tre país" (http://vilaweb.com/nosaltres/quisom/html [Consulta: desembre
de 1999]). El maig de 1996, La Infopista va desapareixer per donar pas a
VilaWeb, un penodrc digital que va Incorporar de manera estable seccions
irrtorrnatives i col·locava a la portada una columna amb els webs més inte-
ressants del dia i una altra amb relats informatius de l'actualitat. El juny de
1997, VilaWeb va estrenar les Edicions Locals per acostar-se tant com fos
possible als usuaris. Així, des de 59 ciutats cobreix tot Catalunya i també
Los Angeles, Boston, Nova York i Londres, on hi ha "una comunitat cata-
lana activa". L'octubre de 1998, VilaWeb va crear Nosaltres.com/EI cerca-
dor de VilaWeb: "Ens semblava que la potencia del diari, amb les edicions
locals i les posteriors edicions sectorials, eclipsava el directori que havia
estat I'origen de tot. Per aixo hem fet aquest nou pas que representa
Nosaltres.com. Es tracta de repescar el sentit inicial de VilaWeb i fer-ho
sumant una important oferta al nostre públic. Elstreballs d'elaboració d'a-
quest directori han estat els més costosos de la historia, curta pero inten-
sa, de VilaWeb. [... ] Ara el barri en lIengua catalana de VilaWeb té un
directori i un cercador a l'alcada de les seues necessitats"
(http:vllaweb.com/nosaltres/qulsom/html [Consulta: desembre de 1999]).

La capcalera del Diari de Barcelona, nascut el 17 de setembre de 1998,
evoca el dassic diari del mateix nom, pero no n'és un derivat, ja que aquest
PIja havia deixat de publicar-se. Va apareixer a instancies de l'Ajuntament
de Barcelona, propietari actual de la capcalera. Es publica en catala i es
concentra en la informació sobre la ciutat (http://www.diari debarcelona.
com).

La premsa espanyola compta amb La Estrella Digital des de juny de
1998: un PD autonom d'informació general, amb uns 60 redactors i una
xarxa de collaboradors molt ben cotitzats en el mercat rnediátic. Segons el
director, Pablo Sebastián, "estan fent totalment la competencia a la prem-
sa tradicional. [ ... ] És la nova via del periodisme professiona!" (Peiró,
1998). Sebastián no diu com tinanca aquesta "nova via" que exigeix tants
redactors I col·laboradors professionals.

La premsa catalana compta amb diversos derivats: els diaris La



Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, Segre i el setmanari valencia El
Temps. Tots tenen perfils molt definits en funció de l'estrateqia, I'estil i els
continguts deis seus respectius PI, tot I que canvien amb més o menys fre-
qüencia el disseny i amplien algunes de les ofertes.

3.3. E/s convenciona/s i e/s innovadors

En funció de les ofertes que fan als lectors, hi ha dos tipus de PO: els
convencionals --que, tant si són autónoms com derivats, es limiten a repro-
duir, amb els ajustaments exigits per I'edició digital, les ofertes tradicionals
de la premsa-- i els innovadors --que, també autonorns i derivats, a més de
mantenir aquestes ofertes, en fan de noves que només poden realitzar-se a
la Xarxa en aplicar-hi les tecniques de la interactivitat, la hipertextualitat i el

~ món rnultirnediatic.
Al contrari del que passava en la tipologia precedent, en aquesta no es

tracta de tipus antagónics sinó de desenvolupament desigual: uns ofereixen
a la pantalla alió que estem acostumats a esperar de les pagines de qualse-
vol PI, mentre que els altres, tot i manterur aquesta oferta, hi afegeixen
coses noves, que prometen uns usos i unes recompenses que no es troben
en els PI. Així, als lectors de PO innovadors ens és possible, entre altres
coses, coneixer actualitzacions de la informació que es fan al lIarg del dia
(un avene; en relació amb els PI, pero que deixa de ser-ho si es compara amb
altres fonts d'informació actualitzada: les radiotoruques, les televisives i, dins
mateix de la Xarxa, els lIocs d'emissores de radio, de canals de televisió,
d'aqencies de notícies i els portals); consultar números precedents en heme-
roteques virtuals (llastima que difereixin tant entre si pel que fa al temps que
abasten i a la naturalesa qraturta o de pagament deis seus serveis); usar cer-
cadors de temes tractats (a partir d'una paraula, d'un títol, d'un autor o
d'una secció, tant en el número actual com en els precedents que consti-
tueixen I'hemeroteca virtual); recórrer els itineraris de la hipertextualitat mit-
jancant nexes interns i externs al lIoc; intercanviar missatges amb redactors
(obligats per certs PO a contestar); participar en forurns: accedir a progra-
mes de radio o de televisió, i sintonitzar emissores o canals.

Siguin quines siguin les noves ofertes que faci un PO innovador, el lector
sempre haura de convertir-se en interactiu per coneixer-les i usar-les. Ara bé.
les noves ofertes poden potenciar continguts de tota mena: periodístics (en
el sentit estricte: informen, analitzen, expliquen i fan comprendre interac-
cions i processos de la realitat social i en donen l'opinió), d'entreteniment,
de publicitat i de serveis. Pero sembla que no pocs PO privilegien els tres
darrers continguts, sobretot el d'entreteniment, mentre que no fan extensi-
ves les noves ofertes als continguts periodístics. En aquests casos es perfi-
len, així --paradoxalment--, com a tipus mixtos: convencionals quant a allo
que els identifica i distingeix com a periodics d'informació general i innova-
dors en els altres camps, on competeixen amb rnolts.altres actors. Altres PO,
en canvi, procuren ser innovadors en la comunicació de tots els seus con-
tinguts. En qualsevol cas, el PO (parcialment o totalment) innovador com-
peteix a la Xarxa amb d'altres actors que sovint tenen més recursos per pro-
duir noves ofertes i conquerir i retenir així els cibernautes: portals. emisso-
res de radio, canals de televisió, agencies de notícies, productores i distri-
buidores de pellícules, grans empreses transnacionals decidides a destacar
a la Xarxa, etc. Aquest desequilibri s'agreuja quan es tracta d'ofertes multi-
mediatiques.
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Ara bé. el PO innovador, pel simple fet de ser-ho, se situa forcosarnent
en un nivell de qualitat superior al de qualsevol POconvencional? Entre els
teorics de la premsa digital predomina la resposta afirmativa. Molts man-
tenen que com més i millors siguin les ofertes d'innovacions, més atractiu
és el PO. Llavors, cada PO podria ocupar un Iloc dins d'una escala que va
des del poi neqatiu, en el qual la premsa electrónica no proporcionaria
ofertes noves i apareixeria només com un nou sistema de distribució deis
vells periódics (Harper, 1996; Pavlik, 1997), fins a un poi positiu, ben pro-
vert d'aquestes noves ofertes que fan deis POels grans transformadors del
penodisme (Pavlik, 1997). No crec, malgrat tot, que el nivell de qualitat
d'un POquedi assegurat per la pertinenca al tipus innovador. Si les ofertes
noves no potencien els contlnguts periodístics, que són els que prioritaria-
ment s'han d'avaluar en qualsevol periódic, un PO parcialment innovador
pot trobar-se ben bé en un nivell de qualitat inferior a un bon PO conven-
cional.

3.4. E/s gratui"ts i ets de pagament

En funció de les maneres d'accedir allloc que ofereixen als seus lectors,
els PO generen una tercera tipologia: el qratuit. obert a tots els cibernau-
tes, i el de pagament, obert només als qui paguen una subscripció o lac-
cés a un número deterrrunat.

El 1999, els qraturts predorrunaven sobre els de pagament. Entre els
denvats qraturts hi havia la majoria de periódics d'informació general de
prestiqi. que en les seves corresponents edicions impreses ja havien assolit
una circulació transnacional. Pero també hi havia molts derivats de perió-
dics de circulació estatal o regional. Anys enrere, molts derivats eren de
pagament; ara, la majona s'han convertit en qratuits. Amb freqüencia. la
qratuitat en I'accés no assegura la qratuitat de totes les ofertes.

Quin sera el tipus predornmant a curt o a mitja termini? La tendencia a
combinar I'accés qratuit amb el pagament per certs serveis garanteix la
continurtat de I'accés qratuit --en dotar de més recursos financers el perio-
dic--, o més aviat indueix a la sospita que la qraturtat en I'accés és només
una etapa transitoria que s'acabara quan, capturada una audiencia impor-
tant i estable, els PO ara qraturts es transformin en PO de pagament, i for-
cin els lectors més fidels a pagar si volen continuar Ilegint-los?

Segons The Economist (febrer de 1998), dos tercos deis usuaris de la
Xarxa diuen que no pagaran, en principi, pels continguts en línia. Uns per-
que dubten sobre la seguretat de les seves targetes de credit: la majoria
perqué creuen que, després d'haver pagat un PC, una connexió telefónica
i una subscripció a un servidor d'lnternet, la resta hauria de ser qraturta. I
ja que I'opció de continguts gratis sembla quasi illirnitada, pocs trobaran
a faltar el Iloc que tingui la gosadia de demanar el pagament. En canvi, en
un debat celebrat a El Escorial sobre La societat de la informació (El País, 1
de juliol de 1998), Cayetano López, director de Oesenvolupament i
Investigació del Grupo Pnsa, va afirmar que "arribara un dia que caldra
pagar per accedir a tota la informació valuosa d'lnternet i sens dubte
aquell dia rnillorara la qualitat" .

La decrsió dependra, suposo, de com s'encari la publicitat en els PO. A
mitjans de 1998, FAPE, el periódic de les Associacions de la Premsa
d'Espanya (núm. 31, juny-juliol de 1998. "La realidad de la prensa on line",
pago 22), mtorrnava que els primers controls estables i mensuals que feia



I'OJO "estan permetent a les societats editores realitzar dues prospeccions
fonamentals. D'una banda, I'inici de la comercialització publicitaria de les
pagines en línia; de I'altra, tractar de mantenir fidel l'audiencia per fer pos-
sible en un termini relativament breu, que alguns situen al final del present
exercici, el pas a la utilització rnitjancant abonament de les edicions
electróniques" . La qraturtat de l' accés seria, Ilavors, el parany ocult perqué,
un cop enganxats per determinats PD, no ens resistim a les futures exigen-
cies de pagament. El 1999, I'eclosió deis anuncis classificats, les ofertes de
treball i, desbordant-ho tot, el corriere electrónic fa pensar que, per a cada
PD, mantenir la qratultat o convertir-se al pagament dependra del tipus de
compradors que es busqui amb els béns i serveis que es comercialitzin i
deis nivells socials als quals s'adrecin les ofertes laborals i els anuncis clas-
sificats.

Mentrestant, qraturts o no, molts PD van perfilant les seves audiencies
per vendre-Ies millor als anunciants. Ho fan, primordialment, de dues
maneres, de vegades alternatives, d'altres complementarles: reclamant la
inscripció qraturta de cada lector --que va acompanyada d'unes quantes
preguntes per determinar els perfils i, d'aquí, les preferencies-- o oferint
lectures a la carte, segons arees o temes escollits pellector, que també per-
metran inferir-ne les preferencies com a comprador eventual de béns i ser-
veis. La personalització deis continguts informatius passaria a ser el gran
trampolí per personalitzar també els anuncis publicitaris. Mariló Ruiz de
Elvira (1998) ja ho ha anunciat en relació amb El País Digital: relats infor-
matius i anuncis publicitaris quedaran emmagatzemats en bases de dades
i apareixeran junts en demanar-se una notícia determinada.

3.5. E/s ciberperiodistes

Per als periodistes, produir textos que seran editats a la Xarxa implica
un fort gir tecnic equiparable al que anys enrere va marcar la substitució
de la maquina d'escriure per I'ordinador (Hbbermann, 1998:302). "Hi ha
una forma de donar les notícies a la radio, a la televisió i a la premsa. Hi ha
d'haver també una manera de donar-les a la Xarxa l...l. L'enorme facilitat
per transmetre informació i les dificultats que pot tenir el públic per discri-
minar entre el que és autentic, gairebé autentic o fals preocuparan els
legisladors els propers anys. També preocupara els periodistes: quin paper
tindra aquest professional en un món on pot treballar solo formar part
d'algun deis grans conglomerats mediatics per a Internet, que sens dubte
es crearan?" (Puente, 1999).

A les redaccions de PI amb PD derivats, molts segueixen treballant com
si el PD no existís o no fos cosa seva. Aquest desinterés explica el fracas de
molts PD i la tendencia a concentrar les noves ofertes fora de la informa-
ció periodística, en les arees d'entreteniment, serveis i anuncis publicitaris.
Bernard Gwertzman, editor de The New York Times, observa un hiat cul-
tural entre les redaccions del PI i del PD. Per superar-lo, els periodistes de
PI necessitarien tenir unes pautes que els recordessin, al Ilarg del desenvo-
lupament d'un relat, com poden millorar-Io per a I'edició digital. En aques-
ta mateixa línia, Maider Perea Fonda i altres investigadors recomanen que
els periodistes de PI utilitzin una checklist of Web enhancement, una mena
de full d'estil per a informacions en línia, un inventari d'oportunitats i pos-
sibilitats per a la Xarxa (South, 1999). Un recull de topoi del periodisme
digital, diria jo, articulable i articulat amb els topoi del periodisme tradicio-
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nal Jeff South proposa cinc cateqones: relat, documents complementaris,
multirnediátrce. elements interactius i retroalirnentació/discussió/continul-
tat

En els PO, la Xarxa produeix una redefinició de papers en els penodis-
tes professionals que va més enlla de les exigéncies noves que a tot perio-
dista --de PO o de PI-- planteja la Xarxa com a tema de I'actualitat i com a
sistema de fonts. Per marcar-la, denomino d'ara endavant ciberperiodistes
aquells qui treballen en un PO. Per Pukini (1997: 43 i seq.), el ciberperia-
dista és alhora periodista, qrafic-tipoqraf i editor. Escriu articles hipertex-
tuals i interactius: textos que, a més de ser Ilegits, seran per navegar-hi. I
el mecarusrne sera sempre el de I'arbre que es ramifica. El ciberperiodista
esdevé hrperperiodista. Stein (1999) troba els ciberperiodistes no tan 5015

als PO, sinó també a Ilocs no periodístrcs com Yahoo!, America Online i
bn.com, on fan feines essencialment periodístiques, des d'escriure relats
mforrnatius fins a buscar els enllacos importants. Per aixo, I'ONA (Online
News Association) va optar per una definioó amplia i tenint en compte la
tema i no I'entorn on es fa.

Abunden els PO denvats que es conformen amb pocs ciberperiodistes,
tot just una dotzena o, fins i tot, menys. Aquest nombre podria cobrir les
necessitats d'un PO convencional, pero no les d'un PO innovador. La Xarxa
proporciona als ciberperiodrstes. rnitjancant la interactivitat, un coneixe-
ment de les reaccions deis seus lectors més gran del que tenen els perio-
distes de PI. Aixo pot representar, alhora, un avantatge I un risc. Avantatge
perqué tot productor de textos necessita perfilar el seu lector implícit. Risc
perqué aquesta retroalimentació a iniciativa deis lectors pot posar en qües-
tió la rnateixa terna que es fa i, fins i tot, provocar sancions o cessaments
si els lectors actius són molts i coincideixen en les seves crítiques, perqué
qualsevol enemic pot muntar una campanya d'atac acumulant missatges
negatius de lectors reals o imaginaris. Risc també perqué, quan el PO anun-
cia que els periodistes que rebin missatges deis lectors els contestaran,
aquests s'han d'encarregar d'una feina més, que s'afegeix a una jornada
laboral atapeida.

El poc temps transcorregut des de I'aparició del ciberperiodista no
irnpederx --fell<;ment-- que alguns ja practiquin una saludable autocrínca
en dos camps: el de certes organitzacions professionals i el d'alguns ciber-
periodistes que fan públic el seu punt de vista personal. En el camp de les
organitzacions professionals destaca l'Onhne News Association (ONA), que
el rnaiq de 1999 va celebrar la seva primera reunió formal amb l'assisten-
cia de prop d'un centenar de professionals, la majoria deis quals no havia
complert encara quaranta anys (Stein, 1999). L'ONA és dirigida per perio-
distes que ocupen posicions de decisió en PO de gran influéncia. El perio-
disme en línia encara és el "salvatge oest", es queixa Rich Jarolovsky,
managing editor de The Wall Street Journallnteractive Edition i president
de I'ONA, preocupat per evitar que aquesta mentalitat del tot s'hi val s'es-
campi per la cobertura informativa i la dominio La joventut de molts ciber-
penodistes i gestors fa que, en gran part, no hagin estat immersos abans
en la cultura tradicional de la notícia característica deis PI, una cultura que
exiqeix distinqir estrictament entre la funció editorial i la funció publicita-
ria. Per cobrir aquest buit, I'ONA esta procurant crear guies per a la publi-
citat en lírua que permetrien superar les confusions actuals.

En el terreny de les reflexions personals, periodistes que encara no han
complert els 30 anys comencen a mostrar-se molt crítics amb la seva expe-



riencia a la Xarxa. Així, Frank Houston (1999) contrasta la pressa a la Xarxa,
que porta inexorablement a preferir les breaking news, els grans titulars i
els relats informatius més breus i més freqüents, amb el tractament a Ilarg
termini i en profunditat. El "pou de les notícies" passa a ser així, als PD d'in-
formació general, un pou sense fans. Jonathan Dube (1999) assenyala que
pot ser difícil apartar-se de la fórmula convencional que sembla definir gran
part de les notícies en línia: relats centrats en el text, amb alguns enllacos,
grafics i clips d'audio o vídeo afegits gairebé com si fas una idea d'última
hora.

4. El periodic digital, complement
o substitut de l'impres?

Seguiran existint els PD? Aquesta pregunta enllaca amb una altra de
molt més habitual: seguiran existint els PI? I tates dues convergeixen en
d'altres que perfilen altre cop els PD en funció deis PI: els PD funcionen com
a complements o com a substituts --temporals o definitlus-- deis correspo-
nents PI?

El 1999 es va mantenir i es va reforcar la cadena d'incerteses. No sabem
quins seran els propers avencos en les noves tecnologies de la informació i
la comunicació; quines noves formes assumira la seva industrialització i
comercialització; fins on arribara l'ús que facin els cibernautes d'aquestes
noves formes; com influiran aquestes noves formes i aquests nous usos
sobre els PD i sobre altres Ilocs de la Xarxa que competeixen amb ells, ni
com influiran aquests processos sobre els PI.

Hi ha qui pronostica la mort deis PI amb la mateixa rotunditat amb que
es va anunciar quan van apareixer primer la radio i després la televisió.
D'altres anuncien, al contrari, que sobreviuran amb molt bona salut: Rara
vegada una tecnologia nova elimina la precedent.

D'entre els dos pronostics, m'inclino pel segon. ElsPI no desapareixeran.
Ofereixen gratificacions que els PD no poden proporcionar: són barats,
portatils, Ileugers. Comprar-los i Ilegir-los constitueix un ritual quotidia la
torca del qual comprovem quan --per la raó que sigui-- no apareixen o no
hi pode m accedir. Accentuaran la seva funció d'explicar i fer comprendre
als lectors el que el flux informatiu de la Xarxa narra precipitadament. Es
veuran afectats, aixo sí, per perdues en el camp de la publicitat, sobretot
en els classificats i en les ofertes d'ocupació (Waldman, 1999), que la Xarxa
pot definir amb més rapidesa i sense límit d'espai.

Respecte als PD, teorics i ideoleqs es divideixen. Uns els exalten com "el
mitja informatiu del futur". D'altres els devaluen com "una moda passat-
gera", que desapareixera tan bon punt arribi al seu pie desenvolupament
el Iloc multimediatic.

Sens dubte, les variables tecnoloqiques i econorniques hi tindran una
incidencia importantíssima. Pero no són les úniques que cal considerar. El
fet de poder prescindir de I'ordinador no pressuposa que altres suports com
el televisor o el telefon rnóbil estirnulin la lectura de PD. II'imparable ascens
del corriere electronic replanteja les qüestions obertes per la publicitat en
els PD. Larry Pryor (1998), referint-se a la Xarxa en general, considera que,
si continuen els baixos nivells actuals, si no es fa res quant als continguts,
el públic podria passar a un altre mitjá. com la TV digital, que ja és a tocar.
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I si es pot dir aixo de la Xarxa en general, també es pot afirmar de gran
part deis PO.

El problema basic. segons Pryor (1998), és que els editors encara hi
estan mvertint menys del que cal. Temen que els costos retardin el dia que
arribm els beneficis. Aposten per protegir els anuncis classificats i, si al
mateix temps poden donar als seus PO un high-tech /ook, doncs millor. En
aquestes condicions, els PO es veuen íorcats a manllevar els continguts
deis PIo de les emissores. Llevat d'algunes excepcions notables, a gran part
deis continguts de la Xarxa els manca substancia, afirma Pryor. Les notícies
tenen el seu origen en altres rnrtjans: la majoria procedeix de periodics,
despatxos d' agencies, revistes, canals i emissores de radio. "Solament una
petita fraccró d' aquest contingut derivat extreu avantatges de la capacitat
rnulnmediatica de la Xarxa. La major part de les notícies no solament són
derivades; també són insubstancials o superfrcrals. Aquesta tendencia sem-
bla que va ernprtjorant. En tan 5015 tres anys, editors i-dissenyadors de la
Xarxa han distriburt les notícies en categories netes. [ ... ] Aquest fet de reta-
llar en petites unitats permet als editors extreure la nata deis topics més
populars i creadors de lucre per a la seva distribució, mentre deixen de
banda els topics més substancials, com ara els que es refereixen a políti-
ques governamentals o a la societat global, o bé els situen tan avall en una
base de dades que són gairebé Irrecuperables" (Pryor, 1998).

Amb més optirmsme, altres afirmen que en només dos anys, de 1997
a 1999, les empreses mediatiques han deixat enrere la tendencia d'usar les
pagines de la Xarxa com un mer instrument per a la distribució deis con-
tinguts deis seus PI.Ara estan creant diverses classes de contingut original.
Estaríem passant així del PO convencional al PO innovador, pero encara en
una fase experimental (Hóflich, 1998) els resultats de la qual són tan
mcerts que ni tan 5015 no podem afirmar si aquest procés desembocara en
el reforcarnent del POo, al contrari, en la seva desaparició. El PO hauna de
ser no un substitut sinó un complement del PI, manté Hoflich (1998). El PO,
observen per un altre cantó Hanns-Christian Kamp, Monika Rumpe i
Oagmar Rbssler (Kamp, 1998), continua tenint certs desavantatges en
comparació amb l'irnpres: no és. tms ara, transportable; fa perdre temps
mentre es carrega a la pantalla, i resulta costós a causa de la connexió i l'e-
quiparnent requerrts. El seu públic és molt especial; fa un ús esporadic i
irregular deis PO, a diferencia de I'ús continu deis PI.

Respecte a les relacions PI-PO, es remarca I'impacte deis segons sobre
els pnmers, sense contextualitzar-ho com cal. A mitja termini, ens podem
re-presentar diversos escenans. en el sentit de relats anticipats de futurs
possibles o probables. Respecte a un PI, el PO derivat pot funcionar de
diverses maneres: com a complement, en tant que el PO és de tipus inno-
vador I com a tal fa ofertes noves al lector que el PI --que el lector conti-
nua Ilegint-- no li pot oferir; com a substitut temporal, en tant que el PO -
-convencional o innovador-- ofereix al lector en edició digital els continguts
del PI mentre no pot disposar-ne; com a substitut definitiu, en tant que, a
causa de la reedició deis continguts del PI i/o per les ofertes noves, indueix
el lector a optar pel PO prescindint del PI corresponent.

Amb aquest darrer escenari no només desapareixena el PI sinó que el
mateix PO deixaria de ser denvat en desapareixer el seu PI corresponent:
s'hauna convertit en POautonorn o en un altre Iloc amb més capacitat per
lucrar I influir. Amb els dos primers escenans, en canvi, el PO i el seu PI es
reforcarien mútuament. Ésel que ja passa ara amb els millors PO.



El problema més greu per als PD derivats involucra també els PD auto-
noms: el plantegen aquells altres actors de la Xarxa que, sense ser PD,
competeixen amb ells, ja sigui en les ofertes compartides amb els PI o en
les ofertes noves: portals, Ilocs d'emissores de radio, de canals de televisió,
d'aqencies de notícies, d'empreses rnultirnediatiques, d'empreses extra me-
diatiques ... Ésen la competencia amb aquests lIocs que la majoria deis PD
es traben en una posició tan en desavantatge, que podrien desapareixer.
Sobreviuen, cree, les dues especies de PD més ben dotades per reafirmar-
se, créixer i guanyar la competició amb els altres Ilocs. D'una banda, els PD
que, pel fet de pertanyer a grans empreses multimediatiques, siguin
capaces de desplegar tot el menú de les ofertes noves, fins i tot --i sobre-
tot-- la multimediatica aplicada a la informació i no només a I'entreteni-
ment. De l'altra. certs PD que, amb o sense recursos suficients per fer mul-
timediatica la seva oferta informativa, destaquen pel fet de continuar uti-
litzant la paraula escrita, potenciada per la interactivitat i l'hipertext, per a
allo que més importa en tota comunicació periodística: narrar I'actualitat,
contextualitzar-Ia, argumentar sobre ella, dotar-la de significats. En una
nació com Catalunya que traba i celebra en la seva Ilengua la seva senya
d'identitat básica. aquest darrer tipus, concentrat en la paraula, hauria de
ser el model primordial.
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