
EL PERIOPICG
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Pe r fi 1 de 1 n om b r e de noticies en_ _eJL p,er íad e 1979-1989
Seccions Política catalana

Codi.

EPC79.1
79.2
79.3
80. 1
80.2
80.3

Nombre de notícies
5 10 15 20 25

í .1.979--1980: Sistema mixte d'edició,
Impressió en offset.)

("1981: Nova rotativa i tallers. Inici
informatització a tallers)

83: Creació equip de sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

'84: Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

985: Informatització a edició i maquetació.PC,s)

(1987: Nova rotativa)

724



Comentari del perfil gràfic del volum de notícies a la

secció de Política catalana

Poques variables trobem a l'hora d'analitzar la fluctuació

gráfica a la secció de política nacional catalana d'aquest

diari, cosa que vol dir que s'ha seguit amb una. política de

sosteniment de volums malgrat la incorporació de noves

tecnologies que podien permetre més variables.

Des del primer al darrer diari analitzat al llarg d'onze

anys, trobem un nombre gairebé gens significatiu

d'oscil.lacions.

Només dues de les edicions analitzades tenien més de 10

notícies (codis 80.1 i 84.1), mantenint-se la resta al

voltant de 5/7 notícies.
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EL PERIÓDICO
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

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

Nombre de noticies
Codi 5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset.)

30 35

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.
88,
88.
89.
89.2
89.3

981: Nova rotativa i tallers. Inici
informatització a tallers)

(198.:: Creació equip de sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

'roves ransmissió rotos color i
transmissió textos per ordinador)

ormatització a edició i maqueaci .P
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Comentari al perfil gràfic del nombre de noticies de la

secció de Societat

Tenint en compte que durant la primera etapa aquest diari

barrejava noticies de societat i economia -ja que aquesta

darrera no disposava encara d'espai propi-, no ens ha

d'estranyar trobar oscil·lacions superiors durant els anys

1979 i 1980 a las dels anys posteriors.

Especialment significativa és la lectura gráfica a partir de

la nova rotativa (1981) i la informatització, que configuren

unes línies coherents pel que fa al volum de noticies a

aquesta "macro secció", com se l'anomena en l'argot.

Malgrat que la morfologia i l'estructura de les notícies

l'estudiarem en un altre capítol, sí podem assenyalar un

cert increment del nombre de línies a cada notícia de

Societat ja que quan s'augmenta la paginació no s'observa un

increment similar de les notícies: a més planes igual nombre

de notícies.

En conclusió, les noves tecnologies no han afectat els

plantejaments inicials d'aquesta secció (sempre amb una forta

presència de notícies), encara que les punxes sí s'han

accentuat, repetint-se més a partir del 1987 en entrar en

funcionament la segona rotativa, que va servir per consolidar

la paginació.
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EL PERIÓDICO
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

Perfil del nombre de noticies enel període1979-1989
Secció! ECONOMIA

Codi

EPC79.
79.:
79.:
80.
80. :
80. :

81.
81.
81.
82.
82.
82.

83.1
83.2
83.3

84.1
84.2
84.3

87
87
87
88
88
88
89
89
89.3

Nombre de notícies
5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset.)

30

t" ' li li *"" HwHWÍHWMMW . , • t t i « . . .:.98i: Nova rotativa i tallers. Inici
informatització a tallers)

983: Creació equip de sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

4: Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

(1985: Informatització a edició i maquetació.PC,s)

(1987: Nova rotativa)

.
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i al perfil gràfic de la secció d'Economia

l_a secció d'economia de EL PERIÓDICO' DE CATALUNYA va estar

integrada a la secció de Societat i mercès a aquesta situació

ofereix una lectura del volum de notícies superior en la

primera etapa que no pas en la darrera.

La corba de les columnes gràfics ens ofereix un arc tesat cap

al centre, fet que ens diu que durant les etapes segona,

tercera, quarta i cinquena, Economia no disposava, de gaire

predicament.

És a partir de l'entrada en funcionament de la nova rotativa

que podem parlar d'un increment en les oscil·lacions, passant

de les 5/7 notícies del segment mig, a les 8-12 de la darrera

etapa, amb petites excepcions (codis 88.2, per exemple).

Ha estat, doncs, la nova rotativa l'eina que ha permès a

aquest diari oferir un marc més extens a les notícies

econòmiques, laborals i financeres.
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EL PERIÓDICO
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

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

Codi

EPC79.1
79.2
79.3
80.1
80.2
80.3

81.1
81.2
81.3
82.1
82.2
82.3

Nombre de notícies
5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset.)

30 35

va.: Nova rotativa i tallers. Inici
informatitzacio a tallers)

3. : Creació equip de sistemes. Inici de la
informatitzacio a redacció)

'84: Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

D: Informatització a edició i maquetació.PC,s)
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Comentari al perfil gràfic del nombre de noticies de la

secció d'Esports

L'evolució del nombre de noticies en la secció d'esports està.

clarament relacionada amb la incorporació de noves

tecnologies i, per concretar més, amb la introducció de la

nova rotativa l'any 1987.

Deixant de banda els números especials dels dilluns, que

recullen tota l'actualitat dels diumenges, és ben cert que la

secció d'esports d'aquest diari ha mantingut un volum

d'elements informatius ben alt, que oscil·la entre les 10 i

les 20 notícies diàries durant, el període i edicions

estudiades.

La consolidació de l'oferta informativa es dóna a partir de

l'any 1987, com hem dit abans, i es fa de manera evolucional,

permanent i consolidada. Tant és així que les edicions

corresponents als codis 88.3, 89.2 i 89.3 tenen gairebé el

mateix nombre de peces informatives.

Això significa coherència i seria una de les conclusions: Is.

nova rotativa garanteix paginació i volum de notícies en

aquelles seccions que són senyeres d'un diari.
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EL PERIÓDICO
RADIOGRAFIA GLOBAL DEL DIARI

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

Codi

EPC79.
79.:
79.:
80.
80. :
80. :

81.1
81.2
81.3
82.1
82.2
82.3

Nombre de noticies
5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset.)
1

Nova rotativa i tallers. Inici
informatització a tallers)

: Creació equip de sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

nformati tzació a edició i nrmquetació.PCjS )

1987: Nova rotativa)
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Comentari al perfil gràfic d e l y o l u n d e n o t i c i e s a la secció

d'Oci

Les notícies d'espectacles, teatre, cinema, ràdio i televisió

han anat ocupant un volum cada cop més gran de superfície en

la darrera etapa i amb clares variacions durant la resta del

període estudiat.

Havent començat per un volum de notícies d'entre 10/15, es

passa a unes variables de 5/10, amb algunes escepcions (codis

82.3, 84.1 i 84.3) per a acabar amb un creixement clar de

107.15 immediatament després de la introducció de la nova

rotativa l'any 1987 i una estabilització a l'alta (15/20) a

la major part de les edicions de la darrera etapa.

La nova rotativa sembla permetre la inclusió de temes de

darrera hora com serien les notícies de teatre i cinema, a

través de canvis de pàgina molt fàcils de fer amb un bon

sistema informàtic i una rotativa adequada.

La conclusió seria, doncs, establir una clara relació entre

nova maquinària i increment del volum de notícies d'oci.
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EL PERIÓDICO
RADIOGRAFIAGLOBAL DEL DIARI

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

Nombre de notícies
Codi 5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset.)

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

lpWPPla«ffipl8HWJÍf8BÍWfflf . . . . , , T • •
(Í98Í! Nova rotativa i tallers. Inici

informatització a tallers)

(198..: "'C'Fe a ET5""'e qiïi'p ""8'e sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

: Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

:zació a edició i maquetació.PC,s)

: iNova rotativa;



Comentari al perfil gràfic del .nombre., d'elements d'Opinió

Recordarem que ja hem advertit que el nostre estudi s'ha

centrat en l'univers informatiu dels diaris LA VANGUARDIA i

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, però això no impedeix que al llarg

de l'estudi del treball de camp ens haguem 'permès el luxe

d'introduir-nos colateralment en l'estudi del possible

impacte de les noves tecnologies en el volum d'elements

d'opinió i, en el següent quadre, en els elements de serveis.

Pel que fa a l'opinió, hi ha una clara, línia evolutiva que

confirma l'interès d'aquest diari en oferir més opinions, més

contrastos.

Que aquest interès ha estat afavorit per les noves

tecnologies pel que fa a la transmissió de les peces de

col·laboracions externes, no hi ha cap dubte.

També és cert que la manipulació d'aquest àmbit literari

resulta molt més fàcil amb ordinadors, que, a més, permeten

enviar les "quartilles" des de casa del col·laborador

directament al CPU de l'editor.

Tot això ho diem després de comprovar que al llarg de les

etapes codificades com 79.1 fins a la 82.3 el volum

d'elements de la secció d'opinió oscil·la entre les 10 i les

17-18, mentre que a partir del codi 85.1, fins el 89.3, hi ha
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un notable increment de l'oscil·lació, arribant a ser de

20/35 peces. Donat que no treballem amb nombres absoluts sinó

relatius, sols ens podem permetre comentaris de tendències

que, així i tot, són prou concloents.

En conclusió: la informatització de la. redacció, amb la

maquetació a través de PC,s, i la nova rotativa -la segona-

faciliten la decisió de l'editor d'incrementar l'oferta

d'opinions, cosa que abans no era tan clara.

736



EL PERIÓDICO
.

1979-198?
Secció: Serveis

Codi

EPC79.1
79.2
79.3
80.1
80.2
80.3

81.1
81.2
81.3
82.1
S'n f~i

¿. B .¿.

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

Nombre de serveis
5 10 15 20 25

(1979-1980: Sistema mixte d'edició.
Impressió en offset»)

30 35

88.:
88.:
88.:
89.:
89.:
89.:

981: Nova rotativa i tallers. Inici
informatització a tallers)

9t

33: Creació equip de sistemes. Inici de la
informatització a redacció)

•: Proves transmissió fotos color i
transmissió textos per ordinador)

>: Informatització a edició i maquetació.PC,s)

: Nova rotativa)
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Comentari al perfilgràfic del nombre d'elements a la secció

de Serveis

No observem gaires variacions en ' les diferents etapes

analitzades pel que fa al nombre de serveis oferts a les

pàgines de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Malgrat les _noves tecnologies i sistemes adquirits,

1'oscil.lació ha estat molt petita, anant de 5 a 12/13 els

elements en les diferents edicions estudiades.
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Anàlisi—esdevenimental áe La Vanguardia i EI Periódico
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aquest capítol hem estudiat l'impacte de les noves tecnologies

sistemes de treball sobre l'elaboració de certes edicions

afectades per noticies especialment interessants. La selecció

H'aquestes notícies ha estat feta aleatòriament i en funció d'un

cert equilibri temàtic i geogràfic.

Com hem assenyalat en el capítol IV, corresponent a les propostes

d'anàlisi, vam cercar dos esdeveniments especialment importants

de cada any per la seva qualitat política, humana, esportiva o

cultural.

Especialment hem estat interessats en detectar la repercussió de

la notícia dins del sistema productiu del diari en funció de la

sorpresa que sempre suposa un fet veritablement important. En uns

casos s'ha tractat de l'elecció de la mascota dels JJOO'92. En

d'altres, de l'aparició dels dos primers casos de l'afer que més

tard es coneixeria com "oli de colza desnaturalitzat".

Els paràmetres amb els quals hem treballat permeten establir

comparacions entre el volum global de planes i el particular de

la notícia; també el del nombre de notícies, els infogrèfics i

les fotografies, a més d'analitzar l'estructura de les tres

primeres notícies.
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relació de noticies seleccionades és la següent:

1979
06.03.79.
26.10.79.

1980
02.05.80.
17.10.80,

1981
24.02.81.
13.05.81,

1982
03.04.82.
24.09.82.

Vaga de futbolistes
Referèndum sobre l'Estatut de Catalunya

Primer de Maig a Catalunya
Detenció dels assassins de l'empresari Bultó

Intent de cop d'estat a Espanya
Aparició de la pneumònia atípica a Catalunya

Argentina pren les Malvines
Moció de censura a Jordi Pujol

1983
12.05.83.
26.10.83.

Presentació de 1' "operació Roca"
Invasió de Granada

1984
28.03.84.
19.06.84,

Detenció de l'assassí de Teresa Mestre
Presa de possessió de Jordi Pujol

1985
23.02.85.
08.03.85.

Mort del poeta Espriu
Caravana de dones a Plan

1986
13. 03. 86.
22.11.86.

1987
05.10.87.
18.02.87.

Referèndum sobre l'OTAN
Jordi Pujol no serà processat

Temporal d'aigua a Catalunya
Aldarulls a 1'UAB

1988
15.03.88.
15.12.88.

1989
26.08.89.
10.11.89.

Elecció de la mascota dels JJOO'92
Vaga general del 14-D

Concessió de les cadenes privades de TV
"Caiguda" del mur de Berlín
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i@s fitxes que apartem a continuació s'ha de tenir en compte
*rt

ia quantif icació del nombre d'elements de l'estructura de la

significa que cada unitat del títol correspon a una

; la unitat del verb, igual respecte al lead, l'hem

¿•entendre com que cada unitat és una idea o un element

informatiu independent entre si.

g

rtt

«c
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t-j.. Anàlisi esdeven i men tal de La Vanguardia
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