
pre-definits, els models ideològic i sensacionalista? Potser sí.

Entre aquests apareixerà més tard el periodisme informatiu, amb

la finalitat de satisfer la curiositat de. les noves classes

socials o, si es volgués dir així, de la classe mitjana, que es

convertirà en la columna vertebral dels sistemes occidentals del

segle XX.

Com ja he anunciat prèviament, no pretenc convertir aquesta tesi

doctoral en un manual sobre l'aparició dels models de diaris, i

aquesta línia de treball ens porta a estudiar, en definitiva, els

models ara existents com a resultant històric de l'evolució de

les grans línies esmentades fins ara: la ideològica, la

sensacionalista, i la informativa/interpretativa.

El Doctor Casasús i Xavier Roig, autèntics definidors d'aquestes

classificacions, indiquen que, respecte al primer model, hi

trobaríem, entre d'altres, L'Unitàf L'Osservatore Romano; el

model sensacionalista (o popular/sensacionalista), amb els

exemples de Bild Zeitungr France Soir i el Daily Mirror. Els

exemples de diaris informatius/interpretatius vindrien donats per

La Vanguardia,. El País, Le Monde. La Repubblicaf Herald Tribune

i II Corriere delia Serà. Es podria actualitzar aquesta relació

recordant l'aparició de Mundo Obrero (ideològic); Claro

(sensacionalista) i El Independiente i El Mundo com a

informatius/interpretatius durant els recents anys, encara que

ara només quedi El Mundo.
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als híbrids

Hi ha diaris, però, que no s'ajusten a aquests paràmetres i que

Casasús i Roig van qualificar com a "híbrids". Així, trobaríem

que Diario 16 i El Periódico de Catalunya (i potser ara fins i

tot El Mundo ) , correspondrien a una classificació de

sensacionalista/informatiu, pel fet d'incorporar particularitats

d'aquests dos models fins fa poc difícils de casar.

ABC seria un altre diari híbrid qualificat com a

"informatiu/opinió (o ideològic)".

És difícil trobar dos diaris amb un model estrictament

idèntic11, perquè encara que identificats com a

informatius/interpretatius, trobem successives diferències entre

Le Monde, El País i La Vanguardia com per poder escriure sobre

elles. Malgrat tot, és del ben cert que les línies mestres són

comunes i fins i tot observem una certa estratègia gràfica

paral·lela fruit, sens dubte, de l'evolució de les noves

tecnologies de la informació.

El model de diari informatiu/interpretatiu correspondria a un

tipus de rotatiu basat en el periodisme d'explicació, en la

valoració de l'actualitat, la documentació i l'anàlisi de causes

11. La Mañana podria ser un d'aquests casos estranys ja que
durant el període 1985-1988 va prendre com a model original EJL
Per>iódj,ço de Catalunya de tal manera que qualsevol modificació
gràfica d'aquest, era immediatament incorporada pel diari
lleidatà, segons va manifestar-me personalment el seu antic
director Josep Ramon Correal.
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i antecedents. Aquesta introducció definitòria tan encertada

procedeix, com no, del doctor Casasús12, no és una resposta

immediata als mitjans àudio-visuals, com ara si la donarien en

un joc de "feed-back" els diaris sensacionalistes/informatius

(pj.ario 16 i El Periódico de Catalunya, per exemple), i serà

considerat el model de les classes cultes i influents de la

societat que trobaran en ell un element informatiu de "prestigi",

d'aquí que també se'ls conegui per aquest adjectiu. També se'ls

podria qualificar de "diaris de referència"13

Evolució del model informatiuinterpretatiu

El model informatiu/interpretatiu pateix un canvi a partir dels

anys seixanta i setanta, però no pels avenços dels àudio-visuals,

dels que no dependrà per justificar-se, sinó per la renovació

tecnològica, factors interns de la indústria de les arts

gràfiques, com ara la informatització de tot el procés de pre-

producció i el tractament de continguts a través de la

incorporació de la imatge al text i, per últim, mercès a la

12. Casasús, 1989: 46.
13. Ens referim a la qualificació que el Comitè

Internacional de Comunicació, Coneixement i Cultura de
l'Associació Internacional de Sociologia va donar l'any 1981 a
una línia d'investigació internacional sobre el tema Comunicació
i Producció de la Realitat, que intentava investigar els mitjans
catalogables dins d'una categoria de "diaris d'élite, de prestigi
i de qualitat", és a dir, diaris que servien de referència
cultural i política a certs segments de la població que,
globalment, podrien ser qualificats com a creadors d'opinió
pública. José Vidal Beneyto va dirigir l'investigació a l'Estat
espanyol i el fruit final es va materialitzar en el llibre El
País o la referencia dominantef Barcelona: Mitre, 1986.
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notable millora en el procés de postproducció; és a dir, la

impressió pròpiament dita, que experimenta un revolucionari avenç

gràcies a la qualitat oferida per l'offset en color, qüestió en

la qual també convine amb Casasús.

El model de diari informatiu/interpretatiu experimenta un canvi

substancial a Europa durant els anys vuitanta mercès a la

incorporació dels avenços tecnològics, sí, però també degut al

fet que s'ofereixen nous productes periodístics al lector, de la

mà de l'especialització i de l'assumpció d'àmbits informatius

nous com ara els temes d'investigació i de precisió, molts cops

presentats com a suplements, i la cobertura informativa d'amplis

serveis.
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kft VANGUARDIA, una diari informatiu/interpretatiu necessitat d'un

gyan canvi

El diari de la família Godó va passar l'any 1989 de ser un

periòdic gris i difícil de llegir, a ser un diari "d'imatge suau

(...) i de gran legibilitat" com apunta a la seva tesi doctoral

Armentia Vizuete14.

El cas de La Vanguardia ens permet constatar que estem davant

d'un dels grans reptes de la premsa catalana i espanyola que ha

estat resolt amb un gran èxit entre els lectors i els

publicitaris segons ha posat de manifest la pròpia empresa amb

proves dels controls de difusió.

El gran repte consistia en redissenyar La Vanguardia perquè

passés de ser un diari de disseny simètric, gris i uniforme i

d'influència germànica, en paraules de Casasús recollides per

Armentia, a configurar-se com un periòdic més viu, asimètric

(actiu davant del lector, afegiria jo) i de contrast, més clar,

"d'inspiració mediterrània"15.

Dos anys d'intens treball a càrrec d'un equip format per Francec

Noy, Josep Maria Casasús, Manuel Lamas i Carles Pérez de Rozas,

en col·laboració amb els dissenyadors Walter Bernard i Milton

Glaser, dels Estats Units d'Amèrica, van permetre d'oferir al seu

públic un producte de grafisme intel·ligent, inspiració oberta

14. Armentia, 1991: 478
15. Armentia, 1991: 478.
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i amb una dinàmica periodística més definida que abans. En resum,

semblava un altre diari sense deixar de tenir la personalitat de

la històrica La Vanguardia.

Queden lluny els diferents models que ha tingut La Vanguardia

quan tenia els tallers al carrer Pelai i, abans, al carrer de les

Heures. Recordem-los.

La primera La Vanguardia tenia habitualment 24 planes, moltes per

l'època (1881), encara que el seu tamany era ben petit: 20,3 per

13,1 cm, passant set anys després al format estàndard, de 44 per

29 cm, ja a l'any 1888, en el moment en què Carles Godó i Pié es

fa càrrec del diari de forma absoluta i deixa de ser el

portantveu del Partido Constitucional de la Provincià16. La

capçalera es fa ressò del canvi de direcció periodística. Comença

una nova etapa empresarial que no ha tingut cap sotrac, tret de

la Guerra Civil espanyola.

A partir d'aquest moment La Vanguardia segueix una de les pautes

clàssiques del periodisme americà que es la d'oferir els textos

en format de columnes, en aquest cas a quatre columnes.

La guia de La Vanguardia durant els primers anys d'aquesta etapa

va ser el mític The Times. però hem de recordar, com hem

assenyalat ja al capítol d'introducció històrica d'aquest

periòdic, que la personalitat de l'empresari i dels successius

directors van anar convertint-la en un model únic, especialment

'. Tasis - Torrent, 1966: 140.
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per la utilització de fotografies, el fitxatge de bons

professionals i l'ample quadre de col·laboradors literaris i

polítics.

A més —ho he dit ja en el capítol referent a l'evolució tècnica

i tecnològica de La Vanguardia—, s'ha de tenir en compte que

aquest diari va ser un dels més innovadors en incorporar moltes

de les novetats de la indústria de les arts gràfiques fins

l'extrem que a la llarga va haver de buscar-se un altre local

pels tallers, aquesta vegada molt lluny del centre de Barcelona,

al Poblenou, l'any 1965.

No va ser fins l'any en què es va inaugurar l'Exposició Universal

del 1929 que la línia gràfica del diari va caure en mans d'un

especialista, en aquest cas del francès Franz Schuwer, que va

dissenyar la capçalera, donant-li un aire internacional i una

imatge pròpia que encara dura, si bé matisada.

El primer suplement gràfic fet amb gravat al buit apareix el mes

d'octubre d'aquell any, encetant el prestigi del diari com a

portador d'il·lustracions del món en un moment en què Espanya

enregistrava una crisi política de dramàtiques conseqüències i

enmig d'un aflorament de diaris, petits diaris, que feien difícil

la supervivència empresarial.

La professionalització empresarial i la infrastructura tècnica

van permetre que La Vanguardia arribés als 200.000 exemplars de

difussió a la dècada dels anys trenta.
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passada la Guerra Civil espanyola, en què tècnicament no hi va

haver canvis, va venir una molt gris postguerra amb una dictadura

de ferro que, fins i tot, imposava directors.

La primera novetat tipogràfica la trobem l'any 196117, en

aparèixer un suplement en gravat al buit i color que numèricament

coincidia amb les primeres i darreres planes del diari. Més que

de suplement, hem de parlar de planes especials perquè sols

sortien els diumenges, encara que aquesta pràctica no va tenir

caràcter habitual fins mesos després.

La primera gran modernització de la segona meitat del segle va

venir amb l'elecció d'Horacio Saénz Guerrero com a director de

La Vanguardia, que va ser qualificat anys més tard per Joan

Tapia, posteriorment també director, com l'autor de "la

recuperación del talante (del diari)"18, com ens recorda el

doctor Armentia.

La modernització tecnològica ja ha estat explicada en el capítol

corresponent, però ens interessa assenyalar que el model de diari

va anar millorant a mesura que s'incorporaven als tallers la

rotativa Wifag-60 (1974), i una altra rotativa de gravat al buit

Albert Frakental TR4, un any després, encara que la composició

de textos es fes, durant anys, amb plom i tipografia clàssica.

17 . Exactament l'li de juny amb motiu de la Fira de
Barcelona .

X8. Tapia, Joan, "Un diario liberal para las clases medias",
La VqnqfMflrflM / Barcelona, 10 de febrer de 1991, p. 7.
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A principis dels vuitanta el diari s'incorpora al món de la

informàtica de la mà d'ATEX, encara que els periodistes van

seguir escrivint amb màquines convencionals durant un temps, per

donar un marge perquè el gruix de l'empresa de La Vanguardia

pogués assumir aquesta revolució.

A partir de l'any 1983 La Vanguardia ja no utilitza el plora i

això permet l'entrada directa a l'ordinador central de les

cròniques dels corresponsals i dels col·laboradors.

Més endavant, en el moment de tabular les dades del treball de

camp, es veurà la incidència d'aquests avenços en el contingut

informatiu del diari.

L'any 1985 s'imprimeix amb rotatives d'offset (Wifag-07) i també

això hauria d'incidir en el model, com s'intentarà d'esbrinar a

través de l'examen exhaustiu de 12.000 notícies.

La rapidesa de la impressió i la velocitat en rebre missatges

informatius condicionen de tal manera l'antiga La Vanguardia que

l'empresa va decidir l'any 1987 la creació de l'equip de treball

que hem apuntat abans i que seria el responsable de la posada a

punt d'un model basant-se en totes aquestes innovacions i tenint

en compte l'opinió dels professionals i, molt important, la dels

lectors.

ve]1a TA
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Ha arribat el moment d'analitzar el model de diari de La

. d'abans del gran canvi de l'octubre de 1989, en

funció de les seves característiques pel que fa a:

Portada: gràfica (o primera portada) i portada

informativa ( o portada real ) ;

. Ordenació per seccions (temàtica i geogràfica);

. Criteris de maquetació;

. Ordenació de l'espai de la plana;

. Funcions de la imatge (fotografia / infogràfics) .

La primera portada, condicionada per la infrastructura tècnica

Durant bona part de la dècada deü.%1 anys vuitanta presenciem com

La Vanguardia manté un model informatiu-interpretatiu de format

proper a l'estàndard ("llençol"), amb unes característiques i

personalitat pròpia.

El vell model de La Vanguardia, emprat durant bona part de la

dècada dels vuitanta fins el gran canvi de l'octubre de 1989, es

caracteritzava per la utilització de les primeres planes de

gravat al buit com a espai de ri§élzament gràfic de les planes

d'informació. Era, en paraules de Allen Hutt i Bob James, una

portada "quadrant make-up", dividint la superfície en tres o

quatre grans espais ben perfilats, amb perfecta simetria que

quadraven com un puzzle19.

19. Hutt - James, 1989: 38.
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La tipografia no permetia la reproducció gaire fidedigna de les

fotografies i de les il·lustracions, la qual cosa obligava a

diaris com La Vanguardia a aprofitar part de la seva tecnologia

més perfecta pel que fa a la qualitat visual .—que ve donada pel

gravat al buit— per donar aquelles imatges considerades més

atractives per al lector. ABC és un altre dels diaris històrics

que ha seguit -i segueix- aquesta línia de treball, encara que

ara ja s'imprimeix en offset.

La portada de la vella La Vanguardia es composava de pocs

elements gràfics però de grans dimensions, precisament per

destacar davant del lector i recordar-li la intencionalitat del

diari malgrat les mancances tècniques de les planes interiors,

que no permetien certes demostracions.

Els elements gràfics de la portada eren recolzats per titulars

destacats de diferents cossos i famílies amb un breu text a modus

de fotopeu20 ampliat (veure plana següent la portada del dia 23

de desembre del 1980).

Les portades gràfiques eren en blanc i negre excepte els

diumenges.

En realitat aquesta és una portada gràfica però no la portada

informativa del diari, ja que el bagatge de notícies s'oferia a

la plana 3, o la 5 cas que n'hi haguessin 4 de gravat al buit.

ao. Un "fotopeu" és la composició integradora d'una
fotografia amb el seu text explicatiu com a unitat informativa
i, fins i tot, amb personalitat independent.
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^ portada fi* 1* vella T& VANGUARDIA (23.12.80)

Podem observar la gran proporció de les fotografies, els titulars

de destacat cos i les diferents famílies emprades. El text és un

simple recolzament informatiu.

t '̂
SO

A VANGUARDIA
B A R C E L O N A - 1

Min.i, 23 dic¡«mbr« di 1980
Num.™ 36.821

I IINIIMIA |;N lím
l'Utl IMIN l AUI.US V DON ItARTOI.OMÍ? GODO

MdKeUn I Un*!.: MLAYO, »
.TCUï. WSJO » M «i

TMton. MM444 (» Mm)
Piecio d< «)• t|«mDUr 30 ptB.

Loteria:
desilusión
en Cataluña

-Alicante-, Palma tie
Mallorca r ZaraRnia. primen*.
WXU'idn \ iffffr prfmtu. ret/vcf*
rontfi/r. Ao« (íí/o /"J q/'ortmnnttn

año en el tortea nuritli'i'm,
fl«<*. /w off ladn. traja In »lt'\ilii

a Cataluña. SI fl paJ.ni!» n«"
fue Granollcrf la favorecida /wir
la faene, un pueblo alicantina re
rihio ayer fói 9.750.fl(J(l.nfHI i/r

'fo.ï. dethanfandn a ln\ i;r""
capitula e^'io Maii*ni. /'"r

Galícia
votó poco,
pero
votó sí
Sólo d 26*3 del censo votó en el re-
feréndum de Cilkii parí «probar el
Eximio de Autonomía. De los vo
lo* emitidos, 71 '2 fueron afirmativos
y el 19'I negativos, resultado que, en
conjunto, no fue muy brillante, pero
que ha abierto el camino al citado
Estatuto. En la foto vemos cómo el
escritor Alvaro Cunqueiro, que pese
a MI delicado estado de salud, M per-
sonó al colegio electoral, entrega su

desde tu coche.

Grandes
inundaciones
en el Norte
La ma\vr parir riel norte iA- /«
fiforinda de flwrjf«t *f /)« «»/"
tarprfndtda por crflrtf/rt tnitnttn
fWf- detfa'dandnw fru mime
roioj rms fl//' fvMffMíe». í «i
r0>(to rfflAfr/o A- /«* «nr» «"'
acumulada* cu /i« »(»«M/n»ÍtM.
COUlOf/0 /Vlf /íl< //HI'MM «lli/ií» t

elaumfiitit de la fcw/vnmmi. 'n«
Jlrfn fafH>r HHfUHMHtf í/i1 '"'
foióiíro/r. ¿n /o /o/o nrmnt r/
modo en que tjiifdñ uno ettllf v
MÍO vivienda de OrmiyVi. -
ffwoi. WIT= rff ««o*. CfF .1-
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informativa f o portada real)

La veritable portada informativa de La Vanguardia es la que es

troba a 1' interior i molt sovint presenta una temática

informativa molt diferent de la portada gráfica numerada amb el

número 1.

En 1' edició que estem estudiant, la del 23 de desembre de 1980,

ja podem comprovar que se'ns ofereix una temàtica absolutament

diferent de la que trobem a la portada gràfica (veure plana

següent) .

Hi una una sola coincidència, la del sorteig de loteria, però la

resta dels elements informatius de la plana 1 de La Vanguardia

no tenen res a veure amb els de la plana 3.

A la l es parla, a més de la loteria, de les eleccions gallegues

i de les inundacions al nord, mentre que a la pàgina 3 hi ha

elements informatius referents a l'Iran, ETA i França, més

policia a Barcelona, consell de ministres, decret de caixes,

visita de la família reial a Estoril i el Teatre Romea.

Això ens permet indicar que l'autèntica portada de la vella La

Vanguardia ha estat la de tipografia. Fins i tot hi hauria un

altre element a favor de la nostra tesi: des de la plana 1 no hi

ha cap referència a l'interior, però si que trobem aquestes

relacions entre la plana 3 i la resta del diari.

Portada tipográfica de LA VANGUARDIA (plana 3 del 23.12.80)
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^ .̂̂ ^ ĵ '

Es tracta d'una autèntica portada informativa amb nou elements

informatius independents i jerarquitzats en funció de la seva

vàlua i cinc en el sumari inferior. Plenament identificades

trobem les diferents famílies tipogràfiques i una presentació

dels textos amb capçaleres amb sutbítol o epígrafs temàtics o

avant-títols.

r LA VANGUARDIA
^T',""."""^

Irán pide 24.00/0
millones de dólares^

por los rehenes
El secretario de Estado nortcnmoricono
califica de irrazonables ta& oxiqencias
Tetter*». M- — La M**ci> *

s1 •—•«••

Pom: Sebr» «I temo ET/f ^

Inconsistente mentís del
Gobierno a <L'Express>

El Quo i d'Orsay replica a uno
parle del articulo de Revel

.H+tt» •m*** «M •• «i *• U», un mt **»•" tn« •***.'

1 t'itM* twWvM • •<»••• Mm*- tKHn *. «An *<• !«•»•••, MM«n.

M'M •! •&*•! iX»«*y.. II ·iln#c*Ht* «MbciUdH Mr tw»
n ri> IM *VMMMII«M. ta i» tatú Blai *i Mme. • IM «M FtMi

Consejo de Ministro*
dedicado a las aulonomím

Silencio oficial sobre
lo tratado en la Moncloa
MrfiH a, (.U Vm»nr*...| — J. ..—• "• •-•

H*T ta •*•*» !•*••*• *"•»« <*M™ »^— >•*- — i - - • • ' • • • ' - • * - •-•

km d OHM* *• U-»*Ni»« M .- >.-r"M •*• I-. -r- ' - -'- .——•*-
riÉKM é> ta UMC«». M* I- P *̂* " '*— VHI -- U . ... . P-...

•wet» *«AtW*fl l>*ni. "̂

clr?"

•Mrm f| ^viJOTU tinner* tft AMn-
1.1 I .)»»'<. r-. H ilf -I"M* «*

, -—tu Atlto»». ..-H rii'l·rt·i dC re-
h..,.*- r î̂ rt , qir (hxtentii
n-i ib; tu»)» iM O* M'À lOtic»*

... 'W» h»r estMiria
,|" ,, •»•*•.«! r» "^«**" !r

u» **!>. t" mmiJi U rt*U*

El 60.076,
«gordo»
de Navidad
EKUinertepn linden
en el nrtn esMonllurlo
fcbloterii

Habrá más
policía
en Barcelona

El decreto de las Cajas, ut
Tribunal Constitucional

Mnlià anuncia que el recurso de ¡nconstitu-
ctonalídad será retirado hoy mismo

II GvMBtM «rtrnl h* p • Ai ineMntlivctaM-
M«l CMtra t>t *tw•*• •« ta CMftalHM Mbra In Ct̂ M *t Ahorre.
Na «CMIMII. JM*« M*ll* >lKl«ré •KCfc· • II* *m «i ta tarrf* 4f
*T*f ** M*M 4wWMa rtiirtr •) m»nc^K»*t r**n+ '
p»r ta AlMMCia ttol Etl*4«. liU rtílrtJ», n tptitltii <
!•»>• M OnM«M M CaUtata. M taruMltnrt M>y.

La familia r*al
española, «n Estoril*

ut*»». n. (pt Mmti.i j-i fc¿ y»

la Generalitat
se hará cargo
del Romea

r¿-s^
•M ̂ Tmjfú jjTi Mto MtTw*-
Mk. hM ft*»** MT • IMM M «(«•
MrtMtar Mn Mi·ijnr «i Ttwnftn.

JUrtzí·̂ rSM.v·-

Sumnrío

• rmucló* Praltinul • Wen M'ï cHoutiMT • C.O.Termsi,

r»^4 ** Itarnpo

i^ritm* hM «toî «. MW y •<*••*

19-33

43 - 52
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La realitat és que la tècnica del gravat al buit no permetia

recollir les darrers notícies, amb les imatges corresponents,

degut al prolongat procés d'assecatge de les tintes emprades i

pel tipus de paper, excepcionalment bo, molt adient per aquesta

variant de la tipografia, però poc assecant.

Com veurem més endavant, la història d'aquest diari és atapeïda

d'exemples d'edicions en què la portada estava dedicada a temes

intemporals o notícies de segon ordre, mentre que la portada

real, la tipogràfica, venia farcida de notícies de primera

categoria tractades amb la professionalitat que ha caracteritzat

de sempre aquest diari.

La vella fórmula de La Vanguardia emprava la plana 4 (o la 6) per

a donar continuïtat textual a la portada tipogràfica i sols a

partir de la pàgina 5 (o 7, cas que n'hi haguessin 4 de gravat

al buit) s'incorporava el bloc de col·laboracions amb una gran

proliferació de requadres i una de les seccions més llegides del

diari, les "Cartas de los lectores", també requadrada. (Veure a

continuació la plana 5 del 23 de desembre de 1980).
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lana d Opinió i col·laboracions de LA VANGUARDIA

Plana 5 de 1' edició del 23.12.80

Gran proliferació de requadres i una de les seccions més populars

"Cartas de los lectores" .

IA VANGUARDIA • TRIBUNA • UVIII •, M fit fllUI MURE DC 1W1

La nueva política
exterior USA
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Aquesta plana ens ofereix un bloc fonamental a La Vanguardia.

compost per l'editorial, un article de fons de Néstor Lujan i la

secció de "Cartas de los lectores", requadrada i ben destacada

gràficament per la composició en columnes estretes i la

utilització de tipus diferents.

A continuació trobem una altra plana, la 6, que també recull —

recullia— articles d'opinió juntament amb la secció fixa d'Ero,

tan llegida durant anys. Fins a les planes de Cultura no hi

trobem gairebé cap article d'opinió fora de les cròniques i dels

articles de fons dels membres de la redacció del diari del carrer

Pelai.

La vella LA VANGUARDIA respectava els cànons

És en aquest sentit que podem assenyalar que La Vanguardia

respectava de bon tros una de les principals característiques

dels diaris informatius/interpretatius: la separació ben definida

entre informació i opinió a través de les famílies tipogràfiques,

de la configuració de textos sense justificació a la dreta —en

bandera—, la col·locació de requadres i/o filets, o la

utilització d'epígrafs de secció per advertir el lector.
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de maauetació verticals i amodulars

L'ordenació de les planes durant la dècada dels vuitanta es

perfilava amb tendència a la verticalitat i ordenació irregular,

per no dir amodular, estructurant les planes basant-se en cinc

columnes, introduint-hi sis columnes (i fugint dels corondells)

una mica més endavant. A més, durant la dècada s'anirà introduint

una certa modulació de les planes a través dels treballs d'un

dels dissenyadors de la nova — futura — La Vanguardia. Manuel

Lamas, un dels homes que més autoritat té pel que fa a la

confecció de diaris de l'Estat espanyol, cosa que s'ha de

reconèixer de forma permanent perquè el país no està sobrat de

bons professionals.

Al principi de la plana, en la regleta de la capçalera i la data,

en tipus destacat i en majúscula, el títol de la secció o

seccions. Filets fins separaven les columnes verticalment. Filets

negres separaven els textos horizontalment, com es pot comprovar

en la pàgina següent, on aportem una de les planes estudiades,

la número 9 del 23 de desembre de 1980.

Els tipus de lletres es presentaven, també, amb una certa manca

de coherència, emprant el predomini de tipus de pal sec en textos

i titulars, encara que en molts d'aquests darrers casos es

recorria, també, a la família Bodoni. Durant la dècada dels

vuitanta hi trobem una inclinació cap a la família Times, tant

pel que fa a titulars com a textos.
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Dins dels textos, a principis dels vuitanta, trobem barreges

d'estils com ara les rodones, la negreta i la cursiva.

Observem, en l'edició que estem estudiant, l'esquema de les

planes que estan compostes per cinc columnes estructurades

verticalment amb les vores externes dedicades a informacions

breus o columnes simples.

Les informacions senyeres de la plana estan maquetades a dos o

tres columnes.

Les informacions tenen una estructura molt similar: un títol

realitzat amb diferents famílies tipogràfiques, sense justificar,

donant pas a "títols-bandera", i un subtítol.

En alguns casos hi havia avant-títol, com a introducció i

recolzament del títol principal, o com a epígraf geogràfic.
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d'informació d*> TA VANGUARDIA.

plana 9 del 23.12.80

Un filet superior separa la capçalera de la pàgina (o llegenda

del foli), recordant el nom de la publicació, la secció a què

corresponen les notícies i la data ben completa, amb el dia de

la setmana, el del mes i l'any, a més del número de la plana.

Els textos informatius, a dues columnes els principals i a una

columna el tercer dels quatre elements de la plana, estan

separats per filets prims i els filets negres s'empraven per

separar horitzontalment els temes, com és el cas de la informació

titulada "La democràcia interna refuerza a UCD" de Nadal Gaya.

Observem que la publicitat de "Calisay" penja dins de l'espai de

les tres columnes contractades, perquè no s'havia normalitzat la

paginació en funció de mòduls estables.

rü^HSitrS s-asSaí?



El text de les informacions comença amb un lead, gairebé sempre

a dues columnes i en negreta. À mitjans de la dècada apareix

1'entradeta, que provoca una certa confusió entre alguns

redactors perquè en certs casos aquest element i el lead són

idèntics o molt semblants, com veurem a l'anàlisi del treball de

camp.

La signatura i la font, en el cas de les agències, van al final

del text informatiu i s'empren titolets —ladillos— amb certa

freqüència. També trobem cròniques dels corresponsals a

l'estranger signades al principi, per destacar la importància de

l'extensa xarxa de col·laboradors d'aquest diari, la principal

del periodisme espanyol.

Els paràgrafs dels textos informatius són llargs i els leads f com

comprovarem més endavant, són múltiples i/o de sumari, és a dir,

amb dos, tres o quatre elements informatius.

No hi ha recursos gràfics ni il·lustracions ni gairebé

fotografies, i quan en trobem, es tracta de reproduccions de

dimensions petites —que en l'argot professional són qualificades

de "fotos-carnet" o "segells"— o bé apareixen fotografies a dues

columnes però d'una qualitat molt baixa per a les tècniques

emprades.
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L/oT-denació del diari per seccions f temàtica i geogràfica ̂

T.̂  vanguardia ha emprat durant bona part de la dècada dels

vuitanta una distribució de les planes per seccions temàtiques

i geogràfiques, encara que amb moltes contradiccions internes

entre les "fronteres" organitzatives.

L'ordre, cap a principis del període estudiat, venia donat per

la portada / plana (o planes) de gravat al buit, per passar a la

pàgina 3, o 5, on trobàvem l'autèntica portada informativa que

era com una mena de mostrari dels principals temes noticiables,

tot fent referències a la plana següent o a les planes de

l'interior.

Superat aquest bloc de presentació i de resum valorat de les

notícies del dia, es trobaven les planes d'opinió, amb la secció

de Tribuna que contenia 1'"Editorial", les "Cartas de los

lectores" i diferents columnes fixes o de periodicitat ja

prevista.

A continuació, la secció de Políticaf que recollia la informació

institucional i dels partits, tant d'abast estatal com nacional

català. En la plana següent presentaré la primera plana de cada

secció del dia que estem estudiant.

La següent secció estaba dedicada a España i, paradoxalment,

també estava ocupada per la política, però política de gestió i

executiva.
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secció rf'internacional venia a continuació incloent-hi temes

olítics especialment, per no dir exclusivament, ja que els temes

internacionals de societat eren tractats en d'altres parcel·les

del diari.

Després, la secció de Barcelona. Dins d'aquest títol de secció

s'incloïen temes culturals, de gestió política catalana i

estatal, serveis, crítiques d'art, seccions fixes com ara la

d'entrevistes, temes laborals, temes d'ensenyament, temes

científics, la subsecció de necrològiques i temes locals.

Amb un cert aire de continuïtat trobem després la secció de

Cataluña que més aviat havia d'haver-se titulat "comarques"

perquè només informava de temes menors de l'àrea de fora de

Barcelona.

Curiosament, la secció de Cataluña ha inclòs durant anys i anys

al Principat d'Andorra, un estat independent.

Gairebé de forma quotidiana i continuada, La Vanguardia ha

dedicat fins a finals del 1989 una plana permanent a la religió

i, més concretament encara que no ho indicava així l'epígraf de

secció de la plana, a l'Església catòlica.

A continuació, la secció de Sucesosf seguida per les de Deportesf

Culturaf Economía, Espectáculos i el bloc de petits anuncis, per

acabar amb la secció de Televisión o alguna secció fixa, com és

el cas de l'edició analitzada, a què correspon la secció de
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' en realitat un reportatge intemporal

El 23 de desembre de 1980 trobem contradiccions molt evidents en

el disseny de les seccions, com és el cas que la notícia sobre

les elecciones per a l'estatut d'autonomia de Galícia es va

publicar a les planes de España i no a les de Política.

ordenació temàtica de LA VANGUARDIA

Selecció de primeres planes de cadascuna de les seccions

^ "V'-'j ,. /miMIC»• •/ ,.-.—.- .
» •• UCP /

Aumentan los firmantes
itl documento «crilico»
sÈStienS—fe—^

Don Juan Carlos recibió
ayer a_Carriflo

gaceta
¿EsbufnovMr

•n graidM dudodM?

P — «"" •$

ELEURO PRRLOnET

ISI'AN/V

filj I. ÍCIT..J. ri«(̂ »l

Canda ya Bene Estatuto it Autonomli

n*ft *«L*.'* •*M>»

Demosioda abstención
(73,74 por nenio)

TOS ANTIGUOS EN".'

ORO y PLATA]
JOYAS y MONEDSS^

RESTAURANTE
FINISTERRE
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Positivo balance del viaje v

de Suáreí a América
''El coronel MDJOJIO
signe en D Salvador

£si=S SUsHg

,._,—. • iiAKr.n UNA •
Knnión
r cultura
ihntit

El Consell impulsa la FormacidnJ
ZE'olesional' ó?

!l ftf^fü (•»«» d -"-rJT «u lm«4rt lv-W» •" K VI»

VnUòí
p» n lis
flat»

=-"-̂ -'—: El gobernador civil anuncia un
""CrT1" aumento de la dotación policial

VINAS-ÓPTICO
MSI* A SUS CLUNKS T AMIGOS

ÜNAÍ ttllCti HUÍAS T UN
rCOtffIO AÑO NU(VO !*•>
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Garantizada una notable
temporada de nieve

Estudios agrarios para
m mejor uso del agua

-.-i
(

D Papa irá a Filipinas, Guam Manifestación contra la
expulsión de seis monjas

Polaroid 1000.
Fotos al instante
sin más rollos.
/a
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Colombia: 69 muertos "î ^üJ'Jf ™

La revista
j i que le hará pensar

itiKS---'

dMPopull

Fútbol áspero, dureza
innecesaria y empate

UIO - h.» «'"«'o (Vt»«« *•« l« •-«••*

la lilosoiia de Xañer Znbiii li "I Gnilleroo Diaz Pluja,
Premio Nacional

de Callara Hispánica

GUIA DE LA ENSEÑANZA

S=f̂ ,̂ " ;̂̂ '"^^tlljj

* r é«n'untoiín!;5!í!?.' ^r

•MMdudel
•MudUW2- José; nianuou: «lo distinción »cacional

entre Bancos f Cajas durará macho tiempo
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Montserrat Caballé, uiu
cl·lanon> elocuente

Q CD. Terrassa,
pionero del

hockey en España
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Wr, i'estudi del treball de camp ens trobarem amb casos de
fijll •*•

veritable sorpresa on un mateix tema es publicava a tres seccions

diferents.

En resum, La Vanguardia d'abans del canvi de l'any 1989 era

"grisa", punt en què coincideixo amb Armentia Vizuete21, amb

notables diferències de qualitat entre la impressió de les planes

de gravat al buit i les de tipografia clàssica, la qual cosa no

tenia perquè no sorprendre al lector en uns moments en què els

altres diaris havien incorporat ja l'offset en color a les seves

edicions durant la dècada.

Molts cops hi havia indecisió en seleccionar i jerarquitzar les

informacions en les planes, la qual cosa eliminava els punts

d'interès propis del periodisme modern, que intenta atreure

l'atenció del lector a través d'una lectura ordenadament

preparada per l'equip directiu. No hi havia, en realitat, cap

centre d'interès visual.

Això no vol dir que els lectors de La Vanguardia deixessin de

llegir-la i de comprar-la, encara que durant els primers anys

d'aquesta dècada sí és cert que trobem una certa davallada, fruit

també, sens dubte, de la crisi econòmica general i la

desconfiança en la vida política.

. Armentia, 1991: 504.
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LA VANGUARDIA

Enfront d'aquesta proposta tradicional de diari, l'equip que

comença a treballar en el disseny de La Vanguardia del futur,

compost, recordem, per Francesc Noy, Josep Maria Casasús, Carles

Pérez de Rozas i Manuel Lamas, es planteja un programa de treball

per dur a terme unes bases decidides pel quadre directiu de

l'empresa i que es fonamenten en la renovada capacitat de la

pròpia infrastructura tècnica, la capacitat dels professionals,

la realitat del mercat i les previsions de futur del sector.

ja el Conde de Godó havia assenyalat mesos abans de l'aparició

del nou model que el seu diari ja havia canviat: "si comparem La

Vanguardia actual amb la de fa dos anys, no s'assemblen ni en

pintura" va dir al periodista Vicent Sanchis22.

I hi proposava una línia de treball amb un tempus ben prudent i

que a la llarga s'ha mostrat intel·ligentment efectiu: "La gran

habilitat d'un diari que canvia és que el primer dia sigui d'una

manera i, el darrer, d'una altra, sense que els lectors se

n'adonin, s'alarmin"23.

Per a l'editor de La Vanguardia f el nou diari hauria de recordar

l'antic. El format seria el mateix, reduint els espais en blanc,

però no la taca, "tret d'un 7% que perdrà el marge blanc".

22. Sanchis, 1988: 6-11.
23. Sanchis, 1988: 6-11.
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1 sobre la sobrietat, el Conde de Godo deixava ben clar que

mantenir-la no volia dir separar-se de l'estètica. I, finalment,

assenyalava que s'estava treballant per fer un diari més visual,

incorporant noves seccions: el producte seria més ordenat i més

manejable.

La primera feina va ser posar en qüestió tot el que es feia a

través de diferents trobades internes en les quals van

col·laborar tots els directius de l'empresa TISA, el quadre de

direcció de La Vanguardia i, lògicament, l'equip redactor del

nou, futur, model. Les trobades van tenir caràcter de seminari

i hi van col·laborar la Society of Newspaper Design i la

Federació Internacional d'Editors de Diaris.

Les conclusions van ser el nord que va tenir l'equip d'estudis

del nou projecte i poc després, l'any 1987, com hem apuntat

anteriorment, es va signar el contracte amb l'estudi del

dissenyador Milton Glaser, a Nova York.

Durant mesos, els nostres companys van fer diferents reunions amb

la gent de l'altra part de l'Atlàntic. Cada cop que agafaven

l'avió, s'enduien una maleta plena de diaris catalans i espanyols

per al seu estudi. Els mesos de juliol i agost de l'any 1987

Casasús i Pérez de Rozas van romandre a la seu de Glaser.

Els fruits del seu treball els vam trobar, els estudiosos i el

públic en general, el 3 d'octubre de l'any 1989.
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Vegem quins són els aspectes essencials del nou model de

tot recordant el que va escriure un dels directors del

canvi, Joan Tàpia, el mateix dia en què va aparèixer la nova

versió del diari: "esperamos una compaginación más moderna y unos

titulares más aireados y ágiles (...) [més fotografies i gravats

com a] poderoso instrumento para hacer comprender mejor y más a

fondo un texto" i resumia que el diari donava a partir d'aquell

dia "más papel, más servicios i más suplementos", tot això dins

de la mateixa entrevista a la que ens venim referint.

ŝpectes essencials de la nova LA VANGUARDIA

Pel que fa a la portada, el públic es va sorprendre perquè

portava color. Caldria tota una altra tesi per analitzar

l'impacte que pot tenir el color per a la premsa en suport-paper

com a possible sortida per incrementar les vendes i el prestigi

davant d'una societat acostumada a rebre en directe fins a set

canals de televisió policroma. Fernando Lallana, Bernardo Díaz

Nosty i d'altres estudiosos ja se n'han ocupat del tema, com he

citat sovint.

Però el color no era altre cosa que la utilització intensiva de

la tecnologia pròpia, en aquest cas de l'offset color.

Claredat lligada al classicisme de la Times
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El públic va trobar un diari molt més llegible, més clar, fruit,

sens dubte, de la utilització de la composició informàtica en tot

el procés, des de l'infografisme fins al tractament de textos.

S'empra la família Times com a element bàsic .del text. En aquest

sentit, la Times apareix en el text, entradetes, titulars,

subtítols i peus de foto. En alguns casos, com a element de

contrapunt, s'utilitza la família Futura, especialment pel que

fa a logotips, signatures, epígrafs i notícies o elements

secundaris del text.

La família Times és una família clàssica que, en aquest cas,

combinada amb elements postmoderns, converteix el producte

periodístic en un disseny avançat.

S'havia abandonat una característica històrica del diari a la

qual podríem qualificar com a "línia de severitat" per donar

entrada a una "lectura clara" més en consonància amb el caràcter

mediterrani del públic i, per què no dir-ho, dels propis

protagonistes de la producció. Aquest és un dels punts més

interessants de destacar perquè va ser reconegut públicament en

una trobada organitzada per l'AEDEMO, és a dir, la Asociación

Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión2*.

34. La trobada es va fer els dies 12 i 13 de desembre de
l'any 1990 i les dades van ser aportades en una ponència
presentada per representants de La Vanguardia. Els elements que
estem comentant procedeixen de documents interns del propi diari
i que em van ser gentilment cedits per a tesi. Aquestes
reflexions posteriors a l'aparició de la nova La Vanguardia
formen part d'un nou volum, presentat al maig de 1991, que
s'intitula La organización redaccional del nuevo disefio
periodístico.
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informatiu/interpretatiu i de serveis

Una altra de les característiques de La Vanguardia que va

"renéixer" el 3 d'octubre de 1989, és la seva ampliació

definitòria. Ja no estem davant d'un diari

informatiu/interpretatiu, sinó que a més s'amplia cap al sector

d'informacions de serveis, en consonància amb les expectatives

descobertes entre el públic.

Els nous àmbits que es descobreixen al lector s'orienten cap a

la medicina i la salut, els esports, el lleure, l'economia, la

ciència, el motor, la gastronomia, els viatges, la llar, la

informàtica i un ampli etcètera.

Sí que hem de dir que algunes d'aquestes parcel·les informatives

ja aparexien a la "vella" edició, però no amb la treballada

dissuasió de la nova versió, fent-les més atractives i, per tant,

més eficaces, tant redaccionalment com publicitàriament.

Paper més que destacat serà, a partir d'ara, el dels suplements

especialitzats i sistemàticament periòdics, amb una gran

responsabilitat per assolir el repte del canvi. El dilluns

apareixerà "Casa y ambiente"; els dimarts, "Cultura"; els

dimecres, "Salud y calidad de vida"; els dijous, "Fin de Semana";

els divendres, "Libros y exposiciones" (afegint-hi discos) i el

dissabte, "Economía" i "Ciencia y Tecnologia". La qualitat de la

impressió i del paper d'aquests suplements els han fet molt

apreciats entre un públic poc acostumat a fascicles tan
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treballats.

Altres elements a destacar són els col.leccionables i una més

àmplia comercialització del producte, fent-lo més competitiu.

Millores per als publicitaris

Pel que fa a aquest darrer aspecte, els publicitaris es troben

amb un producte periodístic apassionant perquè els permet vendre

els seus missatges amb més eficàcia. Aquesta eficàcia ve donada

per la modulació de les planes —i dels anuncis—, la millora de

la qualitat de lectura i una més treballada secció d'anuncis i

de petits anuncis.

El color, a més de la portada, s'empra a les planes de

l'interior, encara que gairebé en exclusivitat per satisfer la

demanda publicitària.

El color de la portada dóna un toc d'originalitat i vida,

trencant, a més, la grisor típica dels clàssics models

informatius/interpretatius. La raaquetació de la portada passa a

ser horitzontal i l'element més important serà el gran títol que

donarà personalitat al diari en un mercat que tan cuida aquests

aspectes, especialment El Periódico de Catalunya, que els darrers

anys s'havia acostat amb una certa perillositat als índexs de

difusió del diari del carrer Pelai.
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1

La portada —veure la plana següent— és treballada amb titulars

dels cossos 90 a 120, cosa que obliga a buscar titulars ben curts

per no omplir tota la plana i cansar el lector, poc acostumat

encara a aquest tipus de presentacions. Val a dir que aquest

repte obliga a l'equip que confecciona la portada a seleccionar

uns titulars de molt impacte, no catastròfics, que resulten molt

eficaços pel que fa al gran públic.
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portada de la nova etapa. (Plana 1 de l'edició del 22.12.89)
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travista" . nou complement: quotidià de LA VANGUARDIA

(Edició del 28.12.89)

ffi£l 7STA CO.\'EL ACTOR ROBERT Cl 'ILUU.ME • PAG I.\A

(HMIIMA (.rinut iot JUtOO» DI AZAR

.XV 0«M* , BPEMN2A
- v . t
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els serveis, com ara la programació de ràdio i de televisió, el

temps i d'altres serveis. Les necrològiques, una secció d'anuncis

tan llegida, segueix en el bloc principal del diari.

T.»estructura de les informacions

Les informacions són una mica més curtes que en el model anterior

—com demostrarem en l'estudi del treball de camp— i estan

compostes en tipus del cos 9,5 amb interliniat d'un punt més, és

a dir, del 10,5, i família Times New Roman. Amb aquesta fórmula

la legibilitat és ben evident. La Vanguardia ja és més clara amb

aquesta simple reestructuració.

Pel que fa a les informacions jeràrquicament destacades, s'obren

amb una entradeta de tres o quatre línies i les seves dimensions

estan en funció del columnatge total del text. Aquesta entradeta

anirà centrada si el text ocupa les cinc columnes d'una pàgina,

per a la qual cosa destaca pels blancs que es deixen al costat.

Apareix una nova modalitat de subtítols, els "destacats", que

junt amb els titolets de text, o ladillosf generen un aspecte

global més atractiu del text, objectiu perseguit per l'equip

redactor del projecte de remodelació.

Vet aquí tota una lliçó de preocupació per un dels aspectes més

importants que té la lectura de diaris: el factor de dificultat

que ve donat perquè molt pocs lectors romanen hores i hores
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llegint sense cap interrupció. El més normal és, precisament, el

contrari, és a dir, el més normal és la manca de concentració.

Casasús és un clar partidari de la ruptura de la simetria quan

diu que

"frente a la línea de diseño periodístico simétrica,

gris y uniforme del pasado decenio, el modelo que se

impuso a finales del pasado decenio, el modelo

rediseñado de La Vanguardia se inclina por un diseño

más vivo, asimétrico y de contraste, más claro, de

inspiración mediterránea" 26.

La primera plana d'algunes seccions disposa en la part superior

d'una línia de sumaris. Es tracta, potser, de les seccions més

llegides: "Sociedad", "Deportes" i "Economia" (veure plana

següent).

26. Casasús, Josep Maria, "La renovación de La Vanguardia",
Adaràficaf núm.l, p. 14.
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pnrtades de secció. (Edició del 28.12.89)
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Les seccions de política només duran un text amb forma

d'entradeta global.

Joan Tàpia volia que la nova La Vanguardia fos un diari fàcil de

llegir:

"Esperamos que una compaginación más moderna y unos

titulares más aireados (...) faciliten la doble

lectura que se exige a un diario de finales de siglo.

Una primera lectura rápida, básicamente de titulares

y de leads informativos, que les haría comprender en

pocos minutos lo más importante de lo que pasa en el

mundo y la valoración que de estos hechos hace una

redacción preparada de casi doscientos professionales

(...). Y después, una segunda lectura, documentada y

más en profundidad, de aquellos hechos o temas que le

interesen más"27.

La imatge. molt més acurada

D'un ús de fotografies i d'il·lustracions més aviat restringit

durant la dècada dels vuitanta fins al moment del gran canvi, La

Vanguardia passarà a convertir-se en un diari gràfic i infogràfic

mercès als canvis tecnològics. Encara que aquest aspecte és un

dels que he de desenvolupar durant l'estudi de les dades que ens

oferirà el treball de camp, sí es pot avançar que l'adquisició

27 Tapia, J. "La ambición de un nuevo rostro", La
Vanguardia, supl. esp., p. 5.
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de la rotativa Wifag Of-07 ha possibilitat un gran canvi en el

rotatiu del carrer Pelai.

El Doctor Armentia Vizuete ha realitzat a la seva tesi un petit

estudi en el qual demostra que del 9,47% de la superfície de La

vanguardia dedicada durant el mes de març de 1989 a reproduir

il·lustracions s'ha passat al 10,38% un any més tard.

Curiosament, malgrat que el percentatge semblaria minúscul

(parlem del 0,91%), la sensació global de l'impacte d'aquest

increment és molt superior subjectivament parlant. L'objectiu de

l'equip que ha estudiat el nou model sembla assolit.

L'explicació pot venir donada pel fet que a la vella La

Vanguardia les fotografies estaven molt concentrades a les planes

de gravat al buit —portada i contraportada—, mentre que ara

estan disperses per totes les pàgines.

À més, les il·lustracions s'utilitzen també com a elements de

descans, paral·lelament als destacats i titolets, col.locant-les

als inicis de la informació, entre el titular i el text de la

notícia i/o reportatge.

Dins de les il·lustracions, La Vanguardia fa una clara juguesca

a favor dels infografismes, prou definida en els capítols

introductoris d'aquesta tesi.

Trobarem infografismes a totes les seccions i en relació directa

a la notícia. Aquests elements no seran peces d'ornat, sinó part
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de les noticies explicades a través de mitjans electrònics i

programes informàtics molt perfeccionats.

p̂  paginació de la nova LA VANGUARDIA

Amb la nova La Vanguardia a la mà, exactament amb l'edició del

22 de desembre de l'any 1989 que hem fet servir durant l'anàlisi

aleatòria, ens podem adonar que la paginació ha canviat

substancialment respecte a l'anterior.

Inicialment abandona la distribució mixta temàtica/geogràfica per

decidir-se per la temàtica en general amb l'excepció de la secció

d'internacional. Però ja no trobem les seccions dedicades a

"España", "Barcelona", "Cataluña" o "Comarcas".

La paginació ens ofereix un primer bloc polític ("Internacional"

i "Política"), incloent en aquesta última la informació de tot

l'Estat espanyol, sense fer distincions entre el Principat i la

resta de l'Estat.

Les opinions estan concentrades, excepció feta del comentari del

director que surt a la plana 2 (veure la pàgina següent).

La gran secció de "Sociedad" inclou temes socials, d'ensenyament,

medi urbà, medi ambient, successos, tribunals i un llarg

etcètera, fins la secció d'anuncis necrològics, que no perd la

seva posició central en aquest diari.
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D'alguna manera la secció de "Sociedad» es converteix en una

macro-secció de l'estil dels diaris populars. Aquesta seria

(comentari del director)

Edició del 22.12.89

Pag. 2

Bucarest y Panamà

LA política internacional manda. El ocaso
del comunismo de la dinastía Ceausescu
en Rumania y la difícil situación en Pana-

má relegan las noticias españolas a un segundo
plano. Hasta el extremo que la reunión de porta-
da de "La Vanguardia" fue ayer fue una de las
más acaloradas de los últimos meses. Hubo que
relegar al cintillo una noticia que, cualquier otro
día, hubiera abierto el diario: el deshielo en la re-
unión de Felipe González con UGT y CC.OO.,
a los pocos días del aniversario de la huelga del
14-D.

Lo más importante fue ayer el inicio de des-
moronamiento del régimen de Ceausescu. En
Bucarest, una convocatoria de apoyo al dictador
se transformó en manifestación hostil. El ejérci-
to disparó. En todas las ciudades hay grandes

protestas y en Timisoara -donde el domingo
hubo un baño de sangre- la policia ha huido. En
Panamá, la intervención americana para echar
a Noriega, el hombre del narcotráfico, se ha he-
cho a destiempo. Cuando el dictador se negó a
reconocer la victoria de la oposición en las urnas
hubiera sido justificable. Ahora, no concluye
con la rapidez necesaria y el país vive el caos y la
violencia. En este clima, fatal para la democra-
cia, un gran fotógrafo de prensa, el español Juan
Antonio Rodríguez, ha muerto en un tiroteo.
Víctima de su dedicación y de la ineficacia cul-
pable de la primera potencia del mundo.

JUAN TAPIA Director
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1
plana de sumaris de LA VANGUARDIA.

plana 2 de 1'edició del 2ft.12.89
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una concessió al gran públic.

Esports ve situat immediatament seguit de cultura i espectacles,

malgrat que hi ha suplements especialitzats (''Libros") i es parla

de Televisió i de ràdio en el suplement "Revista".

Tanca el diari una de les seccions que a La Vanguardia,

històricament, se li ha tingut més cura, la d'"Economia".

Ja no sols és la portada la que canvia de fesomia, convertint-se

ja en una portada informativa, en portada "autèntica", sinó que

les següents planes tenen un altra missió.

Efectivament, la portada, com hem comentat més amunt, passa a ser

l'autèntica primera plana informativa del diari a diferència de

bona part de la dècada, quan La Vanguardia imprimia les seves

pàgines de folre amb gravat al buit, quan la plana amb el número

1 només tenia la missió de donar un toc gràfic a un contingut

encara no anunciat fins la plana 3 o la 5.

A la primera plana de la nova versió d'aquest diari —comentada

novament a la pàgina següent— trobem un índex amb elements

gràfics que recolzen el punt d'atracció cap a les pàgines

especials: les planes de "Revista" i les de llibres.
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jrtada resultant del redissei

(Plana no. 1 del divendres 22.12.89)

Dos elements informatius amb un títol ben destacat, el superior

(informació sobre Romania), amb tres fotografies de gran valor

històric (Ceausescu, quan comença a perdre la serenitat davant

de les protestes; la invasió de Panamà per part de soldats nord-

americans i la fotografia del fotoperiodista mort per trets

d'aquestes tropes).

A destacar l'índex de seccions en el qual només hi ha informació

del contingut de "Revista" i de "Suplement".

• DESHIELOENTRE COMKRVO}'SINDICATOS-tÀOlKA 71-

LA^MNGUARDIA

Rumania se alza
^Hicontra Ceausescu
"T*j."7*- TT- ¿V régimen sf tambalea ytndvrrcf la rtjirrsión * pàgina* í y 4

~~ j Endara toma posesión en medio del caos
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La paginació continua amb la plana 2, on trobem un sumari molt

complet del contingut informatiu del diari i, al mig de la plana,

un comentari editorial del director, que inclou la seva

signatura.

La pàginana ve encapçalada per una filera de fotografies amb un

petit peu. Cal destacar la gran qualitat gràfica mercès a la nova

rotativa Wifag 05. El peu d'aquestes il·lustracions no té més de

tres línies i envia al lector a la plana corresponent de text.

La resta de sumaris ho són amb la forma d'un lead amb les

primeres paraules en negreta. Els sumaris van per blocs

seccionáis i al bell mig d'ells trobem, en un requadre de filet

fi, el contingut més destacat dels suplements. En primer lloc,

"Libros" i, en el segon, "Revista", amb la reproducció de les

portades, la qual cosa ens vol indicar que ens trobem davant de

suplements autònoms, encara que no independents ja que formen

part del bloc únic del diari i són servits com un tot al lector.

Malgrat això, crec que el públic de seguida fa seva la lectura

que, en realitat, La Vanguardia d'aquest dia està composta per

tres volums.

Dos petits anuncis i un requadre informant del preu de les

subscripcions tanca aquesta plana que anticipa el contingut del

roés important en sols cinc minuts de lectura. En realitat,

podríem dir que es tracta de petits flash radiofònics. El lector

amb pocs temps farà bon ús d'aquesta plana.

392



La paginació continua amb les diferents seccions del diari que

QS presenten per aquest ordre:

. Internacional / Política / Opinión / Sociedad / Deportes

/ Libros (suplement amb paginació pròpia i amb els següents

títols de planes: Libros / Exposiciones / Discos), i

segueix la distribucció seccional amb

la segona part de Deportes / Cultura y Espectáculos /

Clasificados (publicitat) i Economía.

En mig del bloc principal del diari trobem els dos suplements.

Es tracta de "Libros", amb paginació pròpia i que comporta tres

subseccions: "Libros", "Exposiciones" i "Discos" i el suplement

diari de la Revista (que es tracta també d'un suplement amb

paginació pròpia que inclou les seccions de reportatges,

"Barcelona sempre", "Astrologia", "Televisión", "Radio",

"La receta de...", "Día a Día", serveis diversos,

"Pasatiempos" i "El Tiempo".
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L'índex de la nova La Vanguardia, pel que f a a l'edició del
22.12.89 és aquest:

Secció

Portada
"Sumario"
11 internacional"
"Política"
"Opinión"
"Sociedad"
"Deportes"
"Cultura y Espectáculos"
"Anuncios clasificados"
"Economía"

Suplements:
"Libros"
"Revista"

Plana

01
02
03
13
20
25
41
47
66
71

12 p.
16 p.

Respecte a La Vanguardia de principis de la dècada, ens trobem

amb una particularitat general: l'agrupació temàtica global a les

seccions de "Política" y "Sociedad", la col·locació

d'internacional després del sumari (un sumari realment

informatiu) i l'elevació a categoria de suplement intern de les

pàgines d'economia.

Hem d'assenyalar especialment la gran personalitat que adquireix

"Sociedad" ja que inclou les antigues seccions de: Barcelona,

ensenyament, "Cataluña" (comarques), religió (secció fixa durant

anys) i successos.

En resum, la nova La Vanguardia ha assolit els objectius

plantejats pels quadres directius de l'empresa ordenant els

continguts, netejant la maqueta, dosificant les pauses, tenint

cura de les imatges i potenciant l'infografisme. Tot això amb una

lectura global més mediterrània i, si es vol, més "poètica".
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SUARDIA. Primeres Plai

(22.12.89)

I N T I I N A C I O N A t

Los tanques de Ceausescu aplastan
una manifestación en Bucarest

! ^'SMs

>Ji-i«U»kvi«ilKU'.

El ocaso de Ceausescu" "



(continuació de primeres planes de seccions)

González declara
iu optimismo al
PSOE sobre el
diálogo social

EFSOEfraüffiiKtamhaiiatiiel -SrsSSiJ sSsSs
CaqmoydPPIadtRTVEyprcuiinialos a~Z.7I^ ïssïiKí-
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(continuació de primeres planes de seccions)

fp5 Deportes JSSKSs- 47

El atletísmo
catalán retrasa la
[solicitud para
^entrar en la IAAF

JCOOl
«ï=
S'4i?

Cultura y Espectáculos

Loquillo: "En mi próximo disco
hablaré del universo masculino"

Economía jjïl -
Solchaga dirigirá la mesa de >> ¿4^^
concertación con los sindicatos

Prrrisiona y ana bao la nanga • —_^-

CC.OO. anuidtmfiiiultimiiual ü moción rssSisc: f̂r.-sír::
mic i Socialdt Catalunya «Ss-íSí =.-;i'Jsr;íl
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un diari informatiu /popular amb canvis continus

Com ja hem dit en el capítol corresponent a la història del diari

del Grupo Zeta, nascut enmig de la crisi de la premsa barcelonina

dels anys setanta i principis dels vuitanta, El Periódico de

ratalunva apareix com un diari innovador el 28 d'octubre de 1978

amb les característiques pròpies d'un model de diari

informatiu/popular, com ja van indicar Casasús i Roig a l'obra

que he anat citant.

El model de diari informatiu/popular és una proposta de mitjà

acomodat a un llenguatge permanent amb l'actualitat que imposen

la ràdio i, especialment, la televisió; mitjans amb els quals

comparteix bona part del seu públic.

D'alguna manera es podria dir que estan pensats perquè l'home que

el compra pugui "llegir-lo" durant un viatge en metro o en

autobús .

El seu format serà, doncs, el tabloide per la seva facilitat

d'ús.

Ensems els diaris informatius/populars es caracteritzen per la

seva dedicació urbana o metropolitana, d'aquí vindria

l'explicació del seu èxit, en versió no híbrida, sinó simplement

purament sensacionalista, als grans nuclis d'Anglaterra i

d'Alemanya.
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Aquesta fórmula tendeix a posar a l'abast d'un públic més ampli

un plantejament de diari que és essencialment informatiu.

El model informatiu/popular intenta compaginar i harmonitzar les

dues fórmules genuïnes bàsiques en què es recolza i sempre en

funció d'uns esquemes molt racionalitzats prèviament. En general,

com recorden Casasús i Roig, deparen uns resultats força

estables.

El model informatiu/popular —alguns l'anomenen a l'inrevés—

"s'apropia dels recursos habituals de la compaginació

sensacionalista", diuen Casasús i Roig28. I això vol dir que en

aquest model de diaris trobarem espectacularitat en els titulars

i una millor situació dels gràfics.

La paginació respon a espais ben delimitats; és a dir, seccions

fixes en llocs prefixats. Hi ha editorial i planes d'opinió ben

diferenciats dels elements informatius. Aquesta és una

característica pròpia dels models informatius/interpretatius i

serveix per delimitar ben a les clares la intencionalitat del

diari cap al lector.

Això sí, la secció d'opinió està realitzada de forma molt

"digerible" o "llegible", si és que en els altres diaris no ho

està ...

D'altra banda, les seccions fixes no informatives són cridaneres

28. Casasús - Roig, 1981: 64.
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fins i tot, un tema tan feixuc com l'economia és enfocat amb

un prisma inèdit, especialment des del punt de vista dels

interessos del ciutadà de classe mitjana.

La compaginació es fa de forma convencional, titulant amb normes

pre-establertes i respectant els peus de foto com a elements

informatius.

La paginació, a l'igual que els models informatiu/interpretatiu,

dóna el primer bloc de planes a la informació política i de

societat, relegant per al final els esports i els espectacles i

d'altres seccions complementàries.

Les seccions s'agrupen per afinitats temàtiques i/o geogràfiques,

sempre segons uns paràmetres fixos.

L'element informatiu serà curt o fragmentat en una informació

principal i diverses de secundàries i totes elles en la mateixa

pàgina, ja que es considera que no es pot remetre el lector a

mantenir la lectura d'una noticia unes planes més enllà. Per

això, les portades amb text no proposen textos trencats.

D'exemples en tenim diversos a la premsa de l'Estat espanyol:

Diario Ifr29f El Periódico de Catalunya,. Tele/eXpres (durant

29. Aquest diari madrileny, amb ambicions d'incidir a la
resta d'Espanya, és, per a Casasús i Roig, un rotatiu que ha
tingut:

"la virtut remarcable de fixar un punt de referència
acabat i coherent per a les fórmules híbrides que ja
existien com a fruit d'una evolució que gairebé mai no
havia estat regida per una racionalització dels
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l'etapa de Miquel Angel Bastenier com a director, ja sota

l'empresa de Sebastià Auger) i El Correo Catalán (que va

experimentar un intent amb Llorenç Gomis com a director).

pel que fa a El Periódico de Catalunya, la seva autodefinició va

venir donada per dos membres del seu staff quan deien que el

diari estava a mig camí entre la premsa interpretativa i d'opinió

(p» Monde i The Times) i la premsa regional francesa, molt

localista34.

Aquests periodistes hi afegien que el seu era un diari de lectura

àgil, amb diferents nivells de lectura; el color, les grans

fotografies i l'infografisme eren també elements informatius com

el text i la portada era el resultant de combinar el model pòster

(fotos i titulars a tota plana) amb el model clàssic de titulació

i textos.

La portada és un clar exemple de caracterització i de

personalitat d'aquest model híbrid de diari que, pel que sembla,

ja podria assolir nom propi. Efectivament, malgrat la definició

de Casas i Jorba, la realitat és que la portada de El Periódico

de Catalunya tendeix generalment a oferir una imatge molt més

propera a la dels diaris populars i sensacionalistes que no pas

als informatius, encara que els continguts sí que ho estiguin

problemes i de les solucions".
I hi afegien que Diario 16 havia estat un prototip per a altres
diaris. (Casasús - Roig, 1981: 65-66).

34. Resumeixo, de l'aportació d'Antoni Cases, director
adjunt, i de Rafael Jorba, subdirector d'informació, el suplement
de El Periódico de Catalunya del 30.10.88, p. 48-56.
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més-

rjja d'un model i contingut de 1'altre, podria dir-se. El

oblema, però, és trobar la mesura exacta en el producte

esultant. Les vendes del diari del Grupo Zeta permeten parlar

d'un èxit més que acceptable.

una altra definició que també resulta admissible és que aquests

diaris tenen "la filosofia de decir una sola cosa y decirla bien

alto"35 i El Periódico de Catalunya sembla que segueix aquesta

consigna, com veurem més endavant.

Casasús i Roig deien a principis de la dècada dels vuitanta que

un bon model de portada era la de Diario 16, i també la de El

Periódico de Catalunya36.

Com era EL PERIÓDICO DE CATALUNYA a principis dels 80

Aquest exemple de model híbrid ha anat experimentant, de forma

imperceptible, successives modificacions en la presentació; però

ha estat constant mercès a la dinàmica de la pròpia direcció del

mitjà i al fet de formar part d'un grup en permanent evolució

empresarial.

Comparem, per un moment, dues portades amb 10 anys de diferència,

35. Evans, 1984: 38.
36. Casasús - Roig, 1981: 65.
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1
l& del 23 de desembre de 1980 i la del 22 de desembre de l'any

1989 (veure plana següent). Capçaleres diferents, famílies

diferents, maquetació no coincident i distribució poc similar.

Doncs bé, si ens hi fixem, encara hi ha trets substancialment

idèntics en els plantejaments entre l'una i l'altra: un sol tema

informatiu destacable de grans dimensions; els elements gràfics

són remarcables i s'abusa dels subtítols, a més d'oferir

diferents elements informatius en ambdues planes.
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Edicions del 23.12.80 i 22.12.89

rgordo" (60.076)
le puna nenas al
miedlo de Dolores
•Ktt M tBMMNHI HM

i muden anos,
'anudada con su
tanda en nndel

,„ „, «r/ <•*—

na manif estacióiffoumerán
agita contra Ceausescu

«morir i t ,

"í-La edidón '
J==y~ más lista '
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Diversos autors consideren que El Periódico de Catalunya ha

canviat, marcant distàncies, des del principi fins ara ja que no

és tan sensacionalista ni estrident. No és que discrepi del tot,

però sí matisaria que les distàncies no .són tan grans com

assenyalen. Amb aquest suggeriment estaria d'acord el Doctor

Armentia Vizuete quan assenyala que el model actual del rotatiu

capdavanter del Grupo Zeta encara es basa en les propostes

inicials de Pérez de Rozas, Vilches i el primer, i actual,

director, Antonio Franco37.

A principis dels anys 80 El Periódico de Catalunya era un diari

imprès en els tallers de l'empresa Editorial Mencheta que, com

ja hem dit, oferia uns serveis de no gaire qualitat.

Potser això serà digne de tenir en compte com a elements que

matisaran les característiques d'aquest diari en funció dels

següents punts:

. Portada (numèrica, gràfica/textual)

. Ordenació per seccions

. Criteris de maquetació

. Ordenació de l'espai de la plana

. Funció de la imatge (fotografia/infogràfics)

Eortada única i informativa a principis dels vuitanta

Som, quan analitzem l'edició del 23 de desembre de 1980 —dia que

'. Armentia, 1991: 412.
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mbé ens na servit com a mostra per estudiar les

racterístiques de La Vanguardia—, davant d'una portada tipus

òster, fent servir la definició de Harold Evans38; és a dir,

davant d'una plana informativa basada en titulars i fotografies

i que pot incorporar petits textos explicatius que no remeten al

lector a seguir llegint a l'interior per mantenir la lectura

perqUè són, en realitat, un resum de la notícia, una mena de

La portada del 23 de desembre de l'any 1980 (en la pàgina

següent) ens ofereix tres notícies destacades i un resum sumarial

sense títols en el qual les paraules claus estan en

'. Evans, 1984: 67.
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portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Edició del 23 de desembre de 1980.

Característiques principals: Un sol element informatiu principal,

dos de secundaris i un resum de sumari.

Profusió de requadres, filets i corondells. Cossos dels subtítols

en negreta i, els sumaris, amb les paraules clau sobredestacades.
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negreta. Aquest és el cas, per exemple, del tercer paràgraf del

sumari on destaquen, intel·ligentment, les paraules "rehenes-

24.000 millones de dólares-Washington".

La portada de El Periódico de Catalunya té un tema principal i

la resta són secundaris. En aquesta edició trobem que els espais

més destacats han estat destinats a temes populars (la loteria,

un escanyament i un succés), mentre que la llista sumarial conté

només notícies polítiques.

A destacar la gran rellevància dels filets i corondells, la

negreta dels subtítols de la principal notícia i l'ombrejat del

bloc de subtítols en bandera.

El color ha estat bàsic en aquest diari, tant pel que fa a la

capçalera en vermell, com a les fotografies, que malgrat la seva

inestable qualitat sí que feien sobresortir el producte respecte

de la competència.

La capçalera mereix una atenció especial

La capçalera de El Periódico de Catalunya combinava a principis

dels vuitanta dues tendències. D'una banda, les paraules EL i

PERIÓDICO eren en caixa alta, però amb la "o" accentuada, com per

trencar la simetria dels límits superiors que sols quedaven

arrodonits pels punts de les "i".
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Al contrari, la segona part de la capçalera "de CATALUNYA"

quedava prou amagada sota les anteriors trencant, junt amb el pal

de la "P" (de PERIÓDICO) el filet fi que dóna suport al bloc i

que encaixa, amb un altre filet inferior, el preu, l'any, el

número i el nom del director. Curiosament no apareix ni l'any

(sois s'indica que es l/HAño III" i tampoc es fa esment del grup

empresarial que hi ha al darrera).

Respecte a la data, trobem aquesta mancança com una incorrecció

històrica ja que els historiadors han d'obrir les planes

interiors per assabentar-se de l'any que tenen entre mans. Sols

el dia de la setmana i el del mes apareixen a la banda de la

dreta. Això canviarà.

La part superior de la portada està partida en dos. Per una banda

la capçalera a color (vermell), a cinc columnes, i a la dreta,

el requadre sumarial amb els elements que he comentat al paràgraf

anterior.

Més endavant la capçalera de El Periódico de Catalunya apareixerà

canviada en quatre ocasions més. Efectivament, el mes de març de

l'any 1983 (l'evolució de les capçaleres de El Periódico de

Catalunya queda reflectida en la plana següent) la capçalera

passa a imprimir-se en negatiu, mantenint la data del dia de la

setmana, el dia del mes i el mes junt amb el requadre sumarial.

Tres mesos més tard s'incorpora un element de color a la banda

dreta, amb unes franges que recorden la composició de la bandera
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catalana, però en nombre més alt.
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rppçaleres de ET Period ? r-.n de Catalunya

AÑOVI/19S3. - Número 1.S39 60ptaS.

\ftoVUI/19S5.-Número 2.406 tOOptas.
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Dins d'aquest, un mig cercle que conté el dia de la setmana, el

dia del mes i el mes.

DOS anys més tard, el desembre del 1985, aquesta capçalera

serveix de base per a donar suport a la candidatura dels Jocs

Olímpics de Barcelona, afegint-hi l'anagrama dissenyat per

l'oficina encarregada per l'Ajuntament de Barcelona per

aconseguir l'organització dels Joc Olímpics. Aquest afegit va ser

retirat quan la ciutat va resultar l'elegida pel Comitè Olímpic

Internacional.

El darrer canvi a la portada va ser fet cap a finals de la dècada

dels vuitanta, l'any 1989. El principal, al nostre parer, ve

donat pel canvi de color de la capçalera, que s'enfosqueix

deixant el vermell pujat per passar a un vermell fosc, gairebé

morat. A més, desapareixen les franges de la dreta, la capçalera

passa a tenir sis columnes i la data apareix amb tots els

elements, afegint-hi el número del Dipòsit Legal i, per primera

vegada, el nom del grup editor, "Grupo Z".

Però hi trobem més canvis: sols es manté en caixa alta la "P" í

la resta de les lletres de la primera part de la capçalera

s'imprimeix en caixa baixa. La segona part de la capçalera, "de

Catalunya", s'inclou verticalment entre la "1" i la "P".

En resum: s'horitzontalitza la capçalera en un intent

d'estilitzar-la que, en realitat, no sabem si van aconseguir

perquè més aviat resulta que "taca" més la part superior de la
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portada, la qual cosa ens fa pensar que no era el propòsit

inicial de 1'equip directiu. Això sí, la portada guanya en

elegància, però perd en vistositat pel canvi de color de la part

superior.

Les famílies de El Periódico de Catalunya

Tant a la portada com a 1'interior, el tipus de lletre emprat

sempre ha estat la Helvètica de 1958, decisió reforçada a partir

del 1985 amb la seva aplicació a títols i subtítols. Aquesta

família tipogràfica va "conquerir", fins i tot, la capçalera del

diari des del 1988.

El bloc de titulació (el titragef que diuen els francesos),

titulars, avant-títols, i subtítols apareixen en Helvètica. També

ho fan els titolets de text, els sumaris i els peus de fotos. Els

cossos dels titulars van des dels 18 punts fins als 80.

La cursiva només s'empra en els titulars dels elements d'opinió,

amb un clar intent de no confondre el lector tot donant

rellevància al component de diari "informatiu" d'aquest híbrid.

Aquests elements del diari van, molts cops, no justificats a la

dreta, una altra identificació del component "informatiu".

Les sis columnes de text es composen en caràcters de 9,5 punts

amb un interliniat d'un punt més, la qual cosa fa que el diari

sigui molt fàcil de llegir i que les notícies tinguin menys
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línies.

ordenació per seccions rgeogràfica i temàticat

Aquest diari ha tingut cura des dels seus inicis de la secció de

serveis. La plana 2 de l'edició que hem començat a analitzar (23

de desembre de 1980) és una clara mostra de l'interès dels seus

directius per atreure l'atenció del públic a través d'unes pautes

fixes, desimboltes i de gran utilitat.

En la pàgina que comentem (vegeu-la en la plana següent) hi

trobem des de seccions informatives com el temps, l'agenda

cultural informativa-pura i informativa-comentada (a una columna

a l'esquerra, la primera i al bell mig la segona, a càrrec de

Josep Maria Carandell) i l'agenda de serveis farmacèutics,

telèfons d'emergència i la loteria dels cecs. A més s'hi

afegeixen dos elements frívols: una tira de còmics que va

aconseguir una gran popularitat i l'horòscop de Rafael Lafuente.

A dalt, a la dreta, una petita recepta culinària.

El mapa del temps és un clar exemple d'infografisroe que, més

endavant, arribarà a crear escola.

En la plana s'utilitzen recursos tipogràfics de corondells,

requadres, filets i els títols de les seccions van en caixa alta,

tipus rodó.
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