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Perfil del nombre de noticies en el període 1979-1989
Secció: INTERNACIONAL

89.1
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Nombre de notícies
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nici inTarmatmzaci
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pomentari al perfil gràfic del nombre de notícies de la

secció d'Internacional

A la secció d'internacional del diari LA VANGUARDIA hi trobem

una relació directa entre incorporació de noves tecnologies i

estructura de notícies, assolint aquí el que hem dit abans

sabre la reagrupació de missatges informatius en funció de

noves vies d'entrada de notícies i, tema que no entra en el

nostre estudi, en les exigències del públic lector detectades

per la direcció.

Durant els anys 1979, 1980 i 19B1 observem una cadència

realment alta passant sempre de 15 el nombre de notícies (amb

l'excepció del 80.2) i arribant a més de 30 en dos casos

(79.1 i 80.1) i dos més que volten les 25 notícies en un

mateix dia (79.2 i 81.3)

Iniciada la informatitsació l'any 1982 i amb l'entrada de

notícies d'agència directament a l'ordinador (amb tota les

possibilitats de rapidesa i manipulació que això significa),

l'estructuració de la secció es simplifica notablement essent

el 82.2 l'edició en què més notícies es van donar a

Internacional (no arribant, però, a 25). Constatem, a més,

que oscil·la entre 10 i 15 el volum de notícies amb tendència

més aviat a la baixa que es confirmarà en la tercera etapa

(inici de la composició en ofset).
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Efectivament, en aquesta, les notícies van reduint-se encara

niés fins a assolir una certa estabilització d'entre 8 i 14

(85.2 H 85.3, 86.1, 86.2, 86.3, 87.1 i 88.2).

La fase final, un cop renovada la rotativa i canviat el

model, amb millores a tallers, observem la consolidació

d'aquesta tendència, ben lluny de la reflectida deu anys

abans.

En conclusió, la renovació tecnològica de LA VANGUARDIA ha

afectat al nombre de notícies de la secció d'Internacional de

manera que des de l'inici de la informatització fins el 1989

s'ha reduït el volum de notícies en consonància amb

l'aplicació de millores tècniques que han permès assumir tots

els elements informatius d'un mateix tema en menys temps que

abans, i poder enviar a tallers blocs sencers de notícies i

no, com abans, que s'enviaven dispersos.

A més, els corresponsals han pogut treballar més degut a la

utilització de terminals d'ordinador i/o PC,s, que a través

de Moderns els han permès enviar les cròniques ben puntualment

i amb l'extensió volguda sense cap impediment ja que des del

19B2, no els han calgut intermediaris com ara teclistes,

télétypistes, operadors de tèlex, telèfons i telegrames.
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Les cròniques han arribe.t directa i puntualment a l'ordinador

central de la casa. Tan puntualment que no ha calgut

utilitzar tants recursos d'agència com abans, ja que la

tramesa del corresponsal era el més correcte possible.
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LA VANGUARDIA .
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de notícies en el període 1979-1989
Secció: POLÍTICA ESPANYOLA

Nombre de notícies
5 . 10 15

2:Inici informatització)

nici composició en offset)

Jova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Qnmentari al perfil gràfic del nombre de noticies de la

secció d'Espanya Política

La secció d'Espanya Política de LA VANGUARDIA ha mantingut

una evolució paral·lela a la d'internacional, encara que més

pronunciada que aquella, entre d'altres raons per la

renovació tecnològica.

Observem el perfil gràfic de les columnes per convenir que

s'accentua la reducció numèrica de notícies a mesura que

arribem a les darreres etapes tecnològiques.

Amb mà;-;ims de 25 notícies amb el diari codificat com a 79.2,

el perfil mig balla sobre les 15 notícies, mentre que a la

resta d'etapes va reduint—se, especialment un cop s'han

introduït la informatització i la composició en offset.

Podríem dir que la renovació de maquinària i sistemes ha

permès, també, l'agrupació temàtica, una major elaboració de

continguts i oferir productes molt més elaborats i

jerarquitzats.

En resum, a més tecnologia (transmissió i producció),

observem productes més elaborats.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de notícies en el període 1979-1989
Secció: POLÍTICA CATALANA

Nombre de notícies
5 10 15 20 25 30 35

(1982:Inici informatització)

(1985: Inici composició en offset)

(1989: Nova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Comentari del perfil gràfic del nombre de noticies de la

secció de Política nacional catalana

La peculiaritat de la política nacional catalana, amb un

Estatut d'autonomia el contingut del qual és qualitificat amb

notables discrepàncies entre totes les forces polítiques pel

seu nivell (baix o alt, segons), no permet treure conclusions

prou aclaridores pel que fa a l'estudi del perfil gràfic del

nombre de notícies.

Si bé és cert que observem una davallada del volum a partir

de l'any 1980 fins al 1986, el 1987 es recupera per tornar a

assolir xifres més aviat modestes l'any 1989.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de noticies en el període 1979-1989
Secció: SOCIETAT

Nombre de notícies

in formant z ací

85.1
85.2
85
86
86
86
87
87.2
87.3
88.1
88.2
88.3

89.1
89.2
89.3

(1985: Inici composició en offset)

vlova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Comentari al perfil del nombre de noticies de la secció de

L'evolució en el nombre de notícies de la secció de Societat

de LA VANGUARDIA ens ofereix una perspectiva de reiterades

vacil·lacions que difícilment poden permetre comentaris

uniformadors i globalitzadors.

Els ventalls són molt més amples (50 a 25 notícies en la

primera etapa entre els diaris codificats com a 79.3 i

81.2), encara que en aquesta fase hi observem el manteniment

d'uns criteris alts pel que fa al nombre d'elements

periodístics qualif icables com a peces d'informació.

En la segona etapa, iniciada ja la inf ormatització , els

màxims i mínims tendeixen a amortiguar-se a la baixa i hi.

trobarem, fins al final del període estudiat (l'any 1989)

una cadència permanent d'aproximadament vint notícies

enregistrades periòdicament (84.2, 8 4.3, 86.1, 86.3, 87.2,

87 . 3 i 89 . 2 ) .

No és casualitat aquesta observació reflecteix una tendència

a concentrar el nombre d'informacions tot incrementant, com

veurem a l'anàlisi morfològica, la seva superfície.

La segona tendència que observem és l'existència de punxes

gràfiques que considerem són degudes a la pròpia dinàmica de
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l'actualitat,, és a dir, LA VAN6UARDIA opta, amb les noves

tecnologies, per valorar més el material informatiu i, per

això, estableix cada dia una paginació diferent, sempre en

funció de les notícies.

La secció de Societat passarà a ser, al llarg dels deu anys,,

un àmbit informatiu cada cop més definit i amb personalitat

pròpia, cosa que obliga a la direcció a mantenir un nivell de

qualitat que passi per sobre de criteris de paginació

estrictes, entrant, d'aquesta manera, en un ball de pàgines

en funció de la importància de les peces informatives de què

es disposen.

En resum, trobem una jerarquització dels valors periodístics

d'una secció cada cop més senyera que està en funció del joc

que donen les noves tecnologies.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de notícies en el període 1979-1989
Secció: ECONOMIA

Codi
LV79.1
79.2
79.3
80.1
80.2
80.3
81.1
81.2
81.3

82.1
82.2
82.3
83.1
83.2
83.3
84.1
84.2
84.3

89.1
89.2

Nombre de noticies
10 15 20 25 30 >5 40

1982:Inici informatització)

5: Inici composició en offset)

1989: Nova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Comentari al perfil gràfic del nombre de noticies de la

secció d'Economia

En aquesta secció podem observar una clara tendència a

incrementar el seu nombre de notícies des de la primera a la

darrera etapa.

Deixant de banda la lectura del codi 79.1 (que pot ser

episòdic), durant la primera etapa no se superen mai les

quinze notícies.

En el moment que entra la informatització i les seves

facilitats per poder rebre i manipular amb més rapidesa, els

materials informatius, aquell nombre s'eleva a una mitjana

d'entre 15 i 20 notícies, amb dues edicions molt inferiors

(83.2 i 83.3).

La segona i tercera etapa mantenen un perfil sostingut d'unes

15 notícies amb certes observacions a la baixa (86.3) i a

l'alta (88.1, 88.2, 89.1 i 89.3).
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de noticies en el període 1979-1989
Secció: ESPORTS

89.1
89.2
89.3

Nombre de notícies
10 15 20 25 30 40

nici inTormatirzaci

(Inici composició en offset)

(1989: Nova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Comentari al perfil del nombre de notícies de la secció
d'Esports

La secció d'Esports de LA VANGUARDIA veu confirmada una clara

línia d'estabilitat un cop iniciada l'etapa de l'offset.

(1985) oferint algunes punxes degudes a edicions dominicals i

del di 1luns.

Es tracta d'una secció que en la primera etapa manté un gran

volum de notícies alternant amb índexs més aviat minsos

(79.3, 81.1 i 81.2). Aquesta etapa és atípica perquè el diari

no sortia els dilluns, per fet—ho HOJA DEL LUNES amb règim de

monopoli, i quan ho feia el dimarts podríem observar

vacil·lacions en virtut de la minvada actualitat informatiu-

esportiva 48 hores després que s'haguessin produït els fets.

Des de l'entrada de la composició en offset l'estabilització

serà la norma habitual de la secció d'esports de LA

VANGUARDIA, oscil·lant al voltant de quinze i divuit el

nombre de notícies.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de noticies en el période 1979-1989
Secció: OCI

89.1
89.2
89.3

Nombre de notícies
5 10 15 20

ormatització)

30 35

: Inici composició en offset)

Nova rotativa, canvi de model i
millores a tallers)
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Comentari al perfil gràfic de la secció d'Oci

La secció d'oci (espectacles, cinema, teatre, ràdio i

televisió) manté una línia d'estabilitat semblant a la

secció d'esports, guayant-se una trajectòria similar en

cadascuna de les etapes.

Si la primera etapa podria qualificar-se com a etapa semi-

irregular , la segona, tercera i quarta són tot el contrari:

perfils ben definits que van reduirit-se paulatinament fins

acabar per estabilitzar—se a partir de l'any 1981 (codis 88.1

a 89.3, ambdós inclosos).

Aquesta és una secció que ha estat molt influïda per la

programació televisiva i l'evolució dels gustos del públic.

Algun dia un estudiós podria considerar una tesi que oferim a

modus de possibilitats LA VANGUARDIA ha reduït notablement el

seu esforç informatiu entorn al cinema a mida que la

televisió incrementava la seva influència entre el seus

lectors.

La primera etapa, dèiem, ofereix un perfil que oscil.la entre

les 8 i 14 notícies (amb punxes de fins a 23), mentre que la

segona s'estabilitza entre 10 i 13; la tercera entre 5 i 10 i

la darrera puja fins als 14.

No sent una secció d'estricta actualitat ja que una bona part
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de les informacions del món de l'espectacle poden mantenir el

seu atractiu dos o tres dies més, la secció d'oci de LA

VANGUARDIA no ha estat sotmesa a una influència notable de

les noves tecnologies, encara que sí ho ha estat pel que fa a

la seva estabilització.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre d'elements d'opinió en el període 1979-1989
Secció: OPINIÓ

Codi
LV79.1
79.2
79.3
80.1
80.2
80.3
81.1
81.2
81.3

82.1
82.2
82.3
83.1
83.2
83.3
84.1
84.2
84.3

85.1
85.2
85.3
86.1
86.2
86.3
87.1
87.2
87.3
88.1
88.2
88.3

89.1
89.2
89.3

Nombre d'elements d'opinió
10 15 20 25 30

:lnici informatitsació)

composició en offset)

Java rotativa, canvi de model i
millores s. tallers)
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Comentari al perfil gràfic de la secció d'opinió

Malgrat que la secció d'opinió no entra directament en el món

a estudiar en aquesta tesi (ens centrem en la informació, com

ha quedat ben explicat des d'un principi), sí hem volgut

esbrinar si ha hagut algun impacte de les noves tecnologies

en el tractament dels editorials, columnes d'opinió,

col·laboracions i cartes al director.

Convindrem, si observem el quadre gràfic, que hi ha un gran

equilibri en totes les etapes estudiades. Efectivament, no

baixant dels quinze elements d'opinió, LA VANGUARDIA ha

mantingut una mitjana, constatable gràficament, d'unes vint

col·laboracions diàries.

Això vol dir que la direcció ha volgut mantenir, i ho

aconseguit, una línia de gran coherència en l'oferta

d'elements d'opinió que ha estat per sobre dels possibles

impactes de les noves tecnologies.

Podríem convenir que això sols s'ho pot permetre un diari

plenament consolidat.
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LA VANGUARDIA
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de serveis en el període 1979-1989
Secció: SERVEIS

84.3

85.1
85.2
85.3
86.1
86.2
86.3
87.1
87.2
87.3
88.1
88.2
88.3

89.1
89.2
89.3

Nombre de serveis
5 10 15 20 25 r.o >5

informatització)

(1985: Inici composició en offset)

(1989: Nova rotativa, canvi
millores a tallers)

de model i
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Perfil del nombre d'elements de la secció de Serveis

També hem volgut aportar un element de reflexió sobre

l'oferta de serveis de LA VANGUARDIA al llarg d'aquests onze

anys.

En primera instància no constatem una línia de comportament

regular ja que si bé durant la primera etapa el nombre de

serveis era més aviat reduït (no passant gairebé de cinc), en

la segona i tercera s'incrementa notablement per reduir-se

al final d'aquesta i de la quarta (codis 88.1 a 89.3).

No deduïm cap impacte generat per la informatització,

l'offset o la nova rotativa en l'oferta de serveis.

703




