
1981-1983
Segona etapa; Nova rotativa i tallers. Inici de la

informatització
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA MOTICIft RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA...Dia.24.02.81

Esdeveniment especial: intent de cop d'estat
Secció afectada: Política Espanyola
Nombre de planes del diari: 40
Nombre de planes de l'esdeveniment: 7 (portada i

3,4,5,6,7,8 i 9)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 18
Nombre de fotografies: 9
Nombre d' infogràfics: 12

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
10
2
2

principals

Info 2
8
2
'P

informacions.

Info 3
9
1
6

Notícies seleccionades:
1 El Rey ordena a los golpistas que acaten la legalidad
2 Secuestro del Parlamento y sublevación militar en Valencia
3 Los asaltantes dicen cumplir órdenes de Milans del Bosch

Comentari: un dels fets que més han influït en la vida política
de 1'Estat espanyol va significar tot un repte per als diaris que
estem estudiant. EPC va convertir la seva portada en una
al. legació constitucional i de fidelitat al rei publicant el seu
missatge. D'aquesta manera la portada gràfica (tipus pòster) es
va convertir en portada textual o redaccional. Els tipus
catastròfics dels títols estan aquí justificats per les
Circumstàncies. Descobrim més equilibri entre els factors gràfic
1 textual. A portada i a l'interior, les cèlebres fotografies
d'EFE.

^ la plana 4 un infogràfic de planta arquitectònica explica el
"taviment dels colpistes amb una certa pobresa conceptual.
esquema de les planes és similar: una foto i molt text, amb poc
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geguiment de les normes habituals. En aquest sentit es va tornar
% les formes d'un diari clàssic. Segons consta a la portada, de
l'edició que està dipositada a l'hemeroteca de la FCI-UAB.
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.13.05.81

Esdeveniment especial: aparició de la pneumònia atípica a
Catalunya

Secció afectada: Salut
Nombre de planes del diari: 40
Nombre de planes de 1'esdeveniment:2 (portada i 3)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 3
Nombre de fotografies: 3
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
11
1
2

principals

Info 2
9
-
2

informacions.

Info 3
4
1
1A

Notícies seleccionades:
1 Dos colegialas traen a Catalunya la "neumonía atípica" de
Madrid

2 Posibles causas: bacteria, virus o agente químico
3 Qué síntomas se presentan

Comentari: encertada valoració periodística de l'aparició de la
"pneumònia atípica" a Catalaunya amb fotografies sense datar
(que indueixen a pensar que no són del dia), encara que tenen
moviment. A favor de la vistositat hi juguen el títol de portada,
Bl requadre de doble filet tramat i paraules cridaneres:
"extraña..." i "bastante psicosis".

. Lead de crònica i/o entrevista
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIft RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA....Dia.03.04.82

Esdeveniment especial: Argentina pren les Malvines
Secció afectada: Internacional
Nombre de planes del diari: 40
Nombre de planes de l'esdeveniment: 3 (portada, 3 i 4)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 10
Nombre de fotografies: 4
Nombre d' infogràfics: 2

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
10
1
3

principals

Info 2
7
1
4

informacions .

Info 3
10
1
2

Notícies seleccionades:
1 La Marina argentina recupera la colonia británica de las
Malvinas

2 Londres rompé relaciones con el régimen argentino
3 Galtieri anuncia la operación en medio de gran euforia
popular

Comentari: destacat desplegament gràfic a portada amb una
simfonia de plànol de la zona i el moviment de les tropes
aitifibies. Tot això queda emmarcat amb un requadre de doble filet,
amb el fons tramat i una fotografia, fons blanc, donant el toc
d'actualitat. Dins, l'oferta continua essent gràfica i
d'actualitat (a la plana 3) i gràfica però no actual a la
següent.

*****************************************************************
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Af4OV. - Humero 1.061 SOptM.
Director: Antonio Cráneo EstadeHa

Londres envia buques de

•Buenoa'Aire». -Una poderosa luerza
'•rgenllna ocupó ayer de madiugada, casi sin'.-

resistencia. Port Stanley, capital de las Malvinas, •
•sí corno ef resto de la isla, hasla ahora bajo. -.••

dominación británica. La reacción de Londres se '
reduce a la ruptura de relaciones y el probable

despacho en las próximas horas de un continúenle
naval hacia aquellas aguas

Gadeiras esluv
implacable con
Milans del Bosch//

El testigo militar dijo que
Armada obró inaceptablemente

MBdrld. - El l«ni«nle gencr«l Jos*
tado

Mayor del Ejército, ratifica ay*r ante «I
tribunal gue Juiga a tos procesados por
et 23-F qge el oeneral .taime bNans o»
Bosch -estuvo desobedeciendo nrlt*.
radamenle mía órdenes- la noc*i<* d<*t
QOlpfi La* declnmciones d< Gtb«iras
-primer testíoo que desHa por & ju-cto-
encrvsDftron a MBans del Doscr>. ouf re-
accionó con gastos de d ei» crudo y
tuerte* exctamaciones.

En cuanto al general Alfonso
Armada. Gaoairaa dijo que su actitud el

pero que era «fcatalmetne lnae«ptabtt y
anticonstitucional- su pretension de
postularse para presidente del Go-
bierno. El flânerai Oabelras sufrió un
duro acoso por parte de los abocados
de los procesados, que en muchas oca-
stones debió cortar at president*. (Pá-
ginas tOa 13)

Plan de
creación
de 55.000
nuevos
empleos
• Inversión de
50.000 millones en
regadíos, escuelas,
carreteras y
restauración de
edificios

• Créditos por
valor de 80.OOO
millones para el
fomento de la
exportación

• Eliminación
progresiva del paro
fraudulento con un
ahorro de 11.200
millones

• Dinero para
quienes hagan
operaciones a más
de tres años vista

IPAqinn t3

abril
EiOsaeunatfena

un arma secreta
contra «I •src·lona
•n «I partido da hoy.
Un sofróloflo, o
m»go <ft Ja pt/co/o-
oíe, que vteoe prepa-
rando •) equipo, de
forma qua Juagan
motivados y felá-
Jado» a la vaz. (Peg.
25.)

El Español, «n
cambio, lo que t ion»
ts tras espectadores
09 excepción. Santa-
maria, que va de
o/*o, y to* Mt*cck>-
n adores danés y
Ntfoaa veraLaurtd-
•en y Cutter*, res-
pectivamente, «n al
partido contra el San-
twvtof.IPag.2rJ

Nuaalro enviado
•special a El Salva-
dor e* tuvo también
da o/eoe*lacutrr§
qua davaata U pro-
vincia da Ua ululan.
El estrago de la ba-
Ulla lleva la ma|or
parla an su (ji/er/a
p*vf7eu/jrconeífe-
aullado délas elec-
ciones. (Pao. 0.»

La lucha da
Leonid Brejnev con
los constantes ru-
mores aobre sus do-
lencias también as
una puerre perrfW*.
La pninaa norteame-
ricana le atribuye un
miarlo, de conse-
cuencias sumamente

L* bétail» (M di-
vorcio ha sido parti-
cularmente lave para
un catalán exiliado

• deaputsde la gue-
rra, que lúe bigamo
durante 24 ano* sin
aaberlo a cauaa de
cambioa legislativos
en tiempos del frsn-
qulimo. Su causa ha
aldo resuella ba-
tiendo lodos los re-
cordí de diligencié.
(Pag 161

Por lin, una diií-
fftncia que venia ha-
ciendo talla. La, Cor-
poredónHetroooM-
tena vía merer ma-
no a tarad etéc trie*
rfe alte tensión que
ha coalado varias
vidas Infantiles en
los últimos tiempos.
(Pag. 18.)

Y, pen puemros.
Oarcfa Pabloeque
p4de un boicot activo
y calle|ero contra las
tarifas de la Télete-
n»ca.{Pég-tBJ
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.24.09.82

Esdeveniment especial: moció de censura a Jordi Pujol
Secció afectada: Política Nacional Catalana (pàg. 1 i 16)
Nombre de planes del diari: 44
Nombre de planes de l'esdeveniment: I3-

Planes especials:
Nombre d'informacions: 4
Nombre de fotografies: 6s

Nombre d' infografics: 1

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info i
10
1
2

principals

Info 2
8
1
1

informacions.

Info 3
7
-
I35

Notícies seleccionades:
1 El PSUC agita el Parlament con una moción contra Pujol*
2 El "Buti" acusa al Govern de inoperancia
3 Un viejo candidato a president de Catalunya

Comentari: la portada d'aquesta edició d'EPC esta partida per la

í. Hem de sumar la crida a portada com a element informatiu
més destacat. La plana interior analitzada té una columna
dedicada a informacions en forma de "breus" aliens al tema que
ens ocupa.

s. Dues fotografies corresponen a la crida de portada i
quatre a la plana 16.

=s. Estem davant d'un lead de crònica i/o reportatge.

•*. La plana s'emmarca amb un element gràfic que serveix per
donar unitat al bloc informatiu dedicat a les eleccions generals

28 d'octubre de l'any 1982.
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«gitat horitzontalment i les fotografies dels protagonistes del
jjia (Jordi Pujol i Josep Benet) estan enfrontades, reforçant el
caràcter polèmic del tema. Estem davant d'una informació molt
gràfica

784



1983-1984
Tercera etapa; Creació de l'equip de sistemes. Inici

de la informatització a redacció
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* ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.12.05.83

Esdeveniment especial: presentació de 1' "Operació Roca"
Secció afectadas Política Espanyola (pàg. 12)
Nombre de planes del diaris 44
Nombre de planes de l'esdeveniment: I1

Planes especials:
Nombre d'informacions: 1
Nombre de fotografies: -
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de les tres principals informacions,

Elements
títol
verb
lead

Info I
9
1
1

Info 2 Info

Notícies seleccionades:
1 Roca anuncia una nueva fase de su "operación"

Comentari: cap crida a la portada i tractament superficial del
tema a 1'interior. La presentació del rellançament de
l'anomenada "operació Roca" es va fer a Madrid i no va ser-hi
present cap periodista del diari, ja que la notícia és d'agència.

********##*##*##*##$#**##*^

1. En realitat es tracta de mitja columna.
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.... Dia.26.10.83

Esdeveniment especial: invasió de Granada
Secció afectada: Política Internacional
Nombre de planes del diari: 66
Nombre de planes de l'esdeveniment: portada i pàgs. 3 Í51

Planes especials:
Nombre d'informacions: 7
Nombre de fotografies: 3
Nombre d' infogràfics: 1

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
10
1
4

principals

Info 2
5
1
4

informacions.

Info 3
8
-
2

Notícies seleccionades:
1 "Marines" y paracaidistas de EEUU invaden la isla de

Granada
2 Reagan asume personalmente la operación
3 El reto del segundo país socialista de América

Comentari: tractament infogràfic de la portada amb un plànol de
situació (que no de moviment com sí succeeix a La Vanguardia)
que sols serveix per a situar geogràficament el petit país envaït
pels EUA. Utilització de recursos tipogràfics de caire
sensacionalista (subratllats i tramats) a la portada, amb un
subtítol, en bandera, en negatiu. Les planes de l'interior tenen
cohesió a través de 1'avant-títol superior, en negatiu. Dues de
les tres fotos són d'actualitat. El bloc de titulació i els
slements iconogràfics sobresurten per damunt del text.
********* ********** «ilí*******************************

1. La portada està dedicada parcialment al tema, encara que
S ofereix com a element principal. La plana 5 té un 507. de
Publicitat.
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infogràfic
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*************************

ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.28.03.84

Esdeveniment especial: detenció de l'assassí de Teresa
Mestre

Secció afectada: Successos
Nombre de planes del diari: 52
Nombre de planes de l'esdeveniment: 4 (portada i pàgs. 3,4 i

5)
Planes especials:

Nombre d'informacions: 7
Nombre de fotografies: 8
Nombre d' infogràfics: 1

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
12
1
3

principals

Info 2
9
i
8

informacions.

Info 3
8
1
5

Notícies seleccionades:
1 El asesino de Haría Teresa Mestre no sabe por qué la mató
2 La desaparición de María Teresa duró quince largos días
3 Mayayo creció con los hijos de Enric Salomó

Comentari: portada sensacionalista amb caràcters catastròfics,
utilització de subratllats, muntatge fotogràfic, trames. Les
planes interiors es caracteritzen per l'ampli ús iconogràfic amb
una compaginació audaç recorrent en diversos casos a informacions
complementàries de tipus cronològic, situació i drama. En
l'infogràfic de la plana 3 es presenta una dramatització del
succés amb elements dinàmics (cadàver, cotxe abandonat, fletxes
indicadores dels viatges, edificis i safareig "donde permaneció
el cadáver". Es tracta d'unes planes molt efectives on les
"fotografies no són, en general, d'actualitat, factor que resulta
destacat per l'element infogràfic.

KKM***********************^^
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.19.06.84

Esdeveniment especial: presa de possessió de Jordi Pujol
Secció afectada: Catalunya Política
Nombre de planes del diari: 52
Nombre de planes de l'esdeveniment: 1 (portada i pàg. 3)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 6
Nombre de fotografies: 3
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
12
3

^

principals

Info 2
8
1
-T
•-'

informacions .

Info 3
B
1
2

Notícies seleccionades:
1 Pujol insiste en dialogar con Madrid, en su toma de
posesión
2 Almuerzo para pactar la ley de Régimen Local
3 Al ministro no le gustó nada el discurso

Comentari: a la portada trobem la utilització de recursos
clàssics de la tipografia (subratllats i subtítols tramats) amb
el recurs de tipus cridaners, habituals en aquest diari. A
l'interior, es recorre a sobrevalorar els subtítols en bandera
("destacats" en l'argot d'EPC) que junt amb el títol principal i
les dues fotografies sobresurten sobre el volum redaccional.
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1985-1987
Quarta etapa; Informatitzada a edició i

PC.s
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.08.03.85

Esdeveniment especial: caravana de dones a Plan
Secció afectada: Societat
Nombre de planes del diari: 44
Nombre de planes de l'esdeveniment: 2 (portada i 16)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 2
Nombre de fotografies: 2
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
12
2
o

principals

Info 2
5a-
-

informacions .

Info 3
-
-

Notícies seleccionades:
1 Más de cien mozas casaderas ya han invadido el pueblo de
Plan

2 La timidez de las catalanas

Comentari: tractament eminentment gràfic, però distanciadament,
d'una noticia de gran impacte social amb fotografies en la
portada i en l'interior. Es va desplaçar un corresponsal per
cobrir l'esdeveniment. D'aquest tractament es desprèn una certa
intenció de mantenir el repte de la televisió ja que ni la
proximitat ni el tema afectaven gaire al públic d'aquest diari.
Amb tot, van demostrar una certa contundencia per oferir elements
informatius d'un tema lleuger.

Es tracta del títol d'una fotopeu
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fc**********************^^

ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.23.02.85

Esdeveniment especial : mort del poeta Espriu
Secció afectada: Cultura
Nombre de planes del diari: 56
Nombre de planes de l'esdeveniment: 9 (portada,

3,4,5,6,7,8,9 i 10

Planes especials:
Nombre d'informacions: 19
Nombre de fotografies: 20
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
12
1
4

principals

Info 2
8
1
1

informacions.

Info 3
8
1
2

Notícies seleccionades:
1 Vida pública de un hombre que estuvo siempre cerca de la
muerte

2 "Me he considerado como un aprendiz de escritor"
3 "Soy un hombre solitario y agnóstico por humildad"

Comentari: tractament de la notícia absolutament gràfic, tant per
la utilització de fotografies (fins a 20) com pel disseny de les
planes, amb un gran avant-títol informatiu de plana que no aporta
cap element de novetat perquè es repeteix ("La muerte del
poeta"). La incorporació d'imatges del dia amb moviment (cues,
personatges, etc) il·lustracions i la proposta de disseny del
propi diari fan que el tema resulti atractiu.

K*************************^
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA....Dia.13.03.86

Esdeveniment especials referèndum sobre l'OTAN
Secció afectadas Política Espanyola
Nombre de planes del diaris 60
Nombre de planes de l'esdeveniments 14

[1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,60 i editorial

Planes especialss
Nombre d'informacions: 16
Nombre de fotografiess 27
Nombre d' infogràficss 5

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
11
2
1

principals

Info 2
9
1
2

informacions.

Info 3
9
1
1

Notícies seleccionades:
1 El Gobierno logra que el "sí" sea mayoritario en las urnas
2 Un Felipe victorioso propone el consenso en política
exterior
3 Todos los políticos hicieron proselitismo a pie de urna

Comentaris la relació informacions/fotografies es decanta
absolutament cap aquest segon valor periodístic. La portada
fimpra tipus catastròfics en el titular i sols dues paraules, una
coma i dos signes d'exclamació. La fotografia de la portada no té
actualitat, però sí moviment (satisfacció) i el protagonista,
Felipe Bonzáles, sembla mirar als reis d'Espanya en el moment de
Votar (a sota). Aquesta notícia no sols té un caràcter
eroinentment iconogràfic sinó també infogràfic a través de cinc
siements molt informatius. El bloc de planes inclou un gran
Plànol informant de diferents dades dels països que componen
1 ' OTAN .

****************************************************************
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ELEMENTS ESTRUCTURALS DAVANT D'UNA NOTICIA RELLEVANT

Diari.EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Dia.22.11.86

Esdeveniment especial: Jordi Pujol no serà processat
Secció afectada: Catalunya Política
Nombre de planes del diari: 60
Nombre de planes de l'esdeveniment: 6 (portada i 3 a 7)

Planes especials:
Nombre d'informacions: 8
Nombre de fotògrafies:12
Nombre d' infogràfics: -

Estructura de

Elements
títol
verb
lead

les tres

Info 1
11
1
1

principals

Info 2
11
1
f-^

informacions.

Info 3
9

—2

Notícies seleccionades:
1 Jordi Pujol ya está al margen del sumario de Banca
Catalana
2 Los 8 votos del "sí" no responden a unas posturas
políticas
3 Satisfacción casi unànime por el no procesamiento de Pujol

Comentari: l'element gràfic destaca per sobre del redaccional i
fins i tot la portada és presentada com si es tractés d'un
campionat esportiu: "Gana Pujol 33-8". Hi ha moviment a totes les
fotografies, fins i tot a les nocturnes. S'empren tots els
recursos a mà: fotografies, recursos tipogràfics, expressivitat i
Unitat dels elements informatius.
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