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RESUM	  DEL	  TREBALL	  

Malgrat	  que	  la	  fotografia	  ha	  obert	  noves	  perspectives	  i	  ha	  contribuït	  en	  el	  descobriment	  del	  món,	  

també	   és	   un	   element	   perillós	   que	   pot	   crear	   necessitats,	   modelar	   pensaments	   o	   donar	  

informacions	  errònies.	  És	  una	  eina	  poderosa	  que,	  tot	  i	  no	  presentar	  símptomes	  de	  manipulació,	  

expressa	  un	  missatge	  escollit,	  modelat	   i	  connotat	  molt	  difícil	  de	  valorar	  èticament,	   ja	  que	  cada	  

fotògraf	  segueix	  la	  seva	  pròpia	  moral.	  

Les	  qüestions	  polítiques,	  les	  ideologies,	  els	  pensaments	  i	  els	  gustos	  d’una	  època	  determinada	  són	  

factors	  que	   influeixen	  a	   l’hora	  de	   fer	  una	   fotografia,	  de	  processar-‐la	   i,	   finalment,	   seleccionar-‐la	  

perquè	   protagonitzi	   la	   primera	   plana	   del	   diari.	   Trencant	   amb	   una	   definició	   de	   la	   imatge	   de	  

premsa	  vinculada	  a	  la	  total	  objectivitat	  i	  vista	  com	  un	  mirall	  de	  la	  realitat,	  Barthes	  la	  descriu	  com	  

“un	   objecte	   que	   s’ha	   treballat,	   escollit,	   composat,	   construït,	   tractat	   d’acord	   amb	   les	   normes	  

professionals,	  estètiques	  o	  ideològiques,	  que	  són	  molts	  factors	  de	  connotació”	  (1977:	  19).	  	  

	  

Partint	   d’aquesta	   idea,	   s’ha	   recorregut	   a	   la	   semiòtica	   com	   a	   mètode	   d’anàlisi	   que	   ajuda	   a	  

entendre	  el	  pes	  real	  d’una	   imatge	  en	  una	  portada.	  L’estudi,	  quantitatiu	   i	  qualitatiu,	  destapa	  els	  

elements	  tècnics	   i	   icònics	  d’una	  mostra	  de	  cinquanta	  fotografies	  de	  portada	  de	  fets	  d’actualitat	  

dels	  principals	  diaris	  nacionals:	  ABC,	  La	  Razón,	  El	  País,	  La	  Vanguardia	  i	  El	  Mundo.	  S’introdueixen,	  

així,	  elements	  de	  valoració	  significatius	  respecte	  el	  tractament	  fotoperiodístic	  dels	  fets.	  	  

	  

Amb	  la	  lectura	  global	  de	  les	  imatges	  i	  el	  seu	  títol	  es	  donen	  indicis	  del	  compliment	  de	  la	  hipòtesi:	  

transmeten	  una	  informació	  amb	  connotació	  ideològica.	  El	  missatge	  es	  construeix	   i	  s’expressa	  a	  

través	  d’elements	  com	  la	  retòrica,	  la	  selecció,	  els	  gestos	  i	  actituds	  dels	  protagonistes	  de	  la	  imatge	  

i	   la	   relació	  entre	  aquests	   i	   el	   títol.	  Cal	   recordar	  que	   la	   fotografia,	   al	   cap	   i	   a	   la	   fi,	   és	  un	   sistema	  

complex	  de	  codis	  i	  que,	  per	  tant,	  no	  és	  la	  realitat,	  sinó	  una	  percepció	  d’aquesta,	  una	  manera	  de	  

representar-‐la.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

A	  vegades	  n’hi	  ha	  prou	  amb	  molt	  poques	  coses	  per	  donar	  a	  les	  fotografies	  un	  

sentit	   diametralment	   oposat	   al	   que	   el	   reporter	   pretenia.	   Vaig	   passar	   per	  

aquesta	  experiència	  als	  meus	  principis.	  Abans	  de	  la	  guerra,	  la	  compra-‐venda	  

de	   títols	   a	   la	   Borsa	   de	   París	   encara	   es	   realitzava	   a	   l’aire	   lliure,	   sota	   els	  

pòrtics.	  Un	  dia	  em	  vaig	  dedicar	  a	  prendre	  una	  sèrie	  de	  fotografies	  d’aquella	  

ebullició	  agafant	  com	  a	  blanc	  un	  agent	  de	  canvi.	  A	  estones	  somreia,	  a	  estones	  

amb	  expressió	  angoixada,	  assecant-‐se	  la	  seva	  cara	  rodona,	  exhortava	  la	  gent	  

amb	   grans	   posats.	   Vaig	   enviar	   aquelles	   fotografies	   a	   diverses	   revistes	  

europees	  sota	  l’anodí	  títol	  de	  “Instantànies	  de	  la	  Borsa	  de	  París”.	  Poc	  després	  

vaig	   rebre	   els	   retalls	   d’un	   diari	   belga,	   i	   com	   no	   seria	   la	   meva	   sorpresa	   al	  

descobrir	   les	  meves	   fotografies	  sota	  un	  gran	  títol	  que	  deia:	   ‘Alça	  a	   la	  Borsa	  

de	   París,	   algunes	   accions	   aconsegueixen	   un	   preu	   fabulós’.	   Gràcies	   a	   uns	  

subtítols	   enginyosos,	   el	   meu	   innocent	   reportatge	   agafava	   el	   sentit	   d’un	  

esdeveniment	   financer.	   La	  meva	   sorpresa	   va	   fregar	   els	   límits	   de	   la	   xafogor	  

quan	   vaig	   descobrir	   dies	   més	   tard	   les	   mateixes	   fotografies	   en	   un	   diari	  

alemany	   sota	   el	   títol,	   aquesta	   vegada,	   de	   ‘Pànic	   a	   la	   Borsa	   de	   París,	  

s’enfonsen	   fortunes,	   milers	   de	   persones	   arruïnades’.	   Les	   meves	   imatges	  

il·lustraven	   perfectament	   la	   desesperació	   del	   venedor	   i	   l’agitació	   de	  

l’especulador	  en	  trànsit	  d’arruïnar-‐se.	  Era	  evident	  que	  cada	  publicació	  havia	  

donat	  a	  les	  meves	  fotografies	  un	  sentit	  diametralment	  oposat,	  corresponent	  

a	   les	   seves	   intencions	   polítiques.	   L’objectivitat	   de	   la	   imatge	   no	   és	  més	   que	  

una	  il·lusió.	  	  

	  

Giséle	  Freund	  a	  La	  fotografía	  como	  documento	  social	  (1976:	  142).	  
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL             

Sobre  els  fotògrafs,  diu  Walker  Evans:  “L’ull  manipula  els  sentits  i  no  les  idees.  És  voyeur, 

summament  hàbil  i  una  mica  espia”.  Per  entendre  aquest  treball  es  pot  partir  de  l’opinió 

d’aquest  reconegut  fotoperiodista.  De  la  mateixa  manera  que  existeixen  moltes  formes  de 

fotografiar, també n’hi ha moltes de veure i tantes realitats com persones que observen. Malgrat 

que  les  imatges  no  estiguin  manipulades  tècnicament,  porten  implícitament  un  missatge 

connotat, que és el que arriba al lector. 

 

Phil Coomes, editor d’imatges de la BBC, expressa en un article que una fotografia mai existeix 

de  manera  aïllada.  Sempre  és  part  d’una  relació  triangular  que  implica  el  fotògraf,  el  tema  i 

l’audiència (2011). Per tant, no pot ser mai objectiva i encara menys quan s’inclou en un mitjà de 

comunicació. Hi ha molts elements,  tècnics  i  icònics, que  la construeixen i  la defineixen en una 

línia molt concreta en funció de l’objectiu que se li vulgui atorgar. Cal tenir present, però, que la 

interpretació de la imatge no acaba quan el fotògraf la pren, sinó que és el lector qui la percep en 

darrera instància segons la seva pròpia manera de pensar.  

 

Per bé o per mal,  la fotografia està present en molts moments de la vida i, sobretot, en aquells 

susceptibles de ser notícia. És poderosa. I aquest poder de la imatge a la premsa està relacionat 

amb el fet que la vista sempre arriba abans que la parla. Es veu allò que es mira i mai es mira una 

única cosa perquè la ment capta un únic missatge, una relació entre els elements de la imatge i 

els  lectors  mateixos.  No  existeix  un  “llenguatge”  de  la  fotografia  com  un  sistema  senzill  de 

significació  que  segueixin  tots  els  fotògrafs, més  aviat  el  que  hi  ha  és  un  sistema  complex  de 

codis sobre els quals es pot construir la fotografia.  

 

Malgrat  que  avui  en  dia  sembli  impossible  llegir  una  notícia  sense  una  imatge  que  ajudi  a 

comprendre  la  informació, aquesta no va adquirir una gran  importància dins els diaris  fins els 

darrers anys del segle XX. En el moment en què a  la premsa  la notícia  ja no pot viure sense  la 

fotografia, es confirma que la imatge sovint pot ser més intensa que les pròpies paraules: el seu 

gran  impacte  visual  influeix molt  en  la  construcció  de  significats  dels  fets.  Encara  agafen més 

protagonisme les que apareixen en portada a la premsa escrita, ja que expliquen ràpidament el 

contingut i la intenció de la informació que es dóna, que és considerada la més rellevant del dia.  

Degut al paper actual de la fotografia en la construcció d’un missatge a la premsa, és interessant 

fer una anàlisi semiòtica d’imatges de fets d’actualitat per poder veure la  intenció que s’amaga 

darrera el que pot semblar, a ulls dels lectors, un simple element que acompanya el text. L’estudi 

quantitatiu i qualitatiu de les fotografies introdueix elements de valoració significatius respecte 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el tractament periodístic d’aquestes notícies, de manera que es facilita la seva descodificació. Les 

qüestions  polítiques,  les  ideologies,  els  pensaments  i  els  gustos  d’una  època  determinada  són 

factors que  influeixen a  l’hora de  fer una  fotografia, de processar‐la  i,  finalment,  seleccionar‐la 

perquè protagonitzi la primera plana del diari.  

 

Partint  d’aquesta  idea,  aquest  treball  pretén  ser  una mostra  que  ajudi  a  entendre  el  pes  real 

d’una imatge en una portada: el poder d’una fotografia que, en principi, no presenta símptomes 

de manipulació,  però  que  expressa  un missatge  escollit, modelat  i  connotat.  Per  arribar  aquí, 

l’anàlisi destaparà els elements tècnics i  icònics de les imatges per poder jutjar la intenció dels 

fotògrafs,  editors  i  de  la  redacció,  un  fet  que  sovint  passa  desapercebut  en  ulls  d’un  lector 

innocent que rep un missatge ja construït.  

 

El  treball no pretén,  en  cap  cas,  establir un únic mètode d’anàlisi de  la  fotografia periodística, 

sinó  sensibilitzar  la  mirada  del  lector.  Tampoc  pretén  ser  totalment  objectiu,  perquè  com 

qualsevol  investigació  en  ciències  socials,  està  taxat  de  subjectivitat.  És  una  aproximació  que 

permet establir una posició crítica a la complexitat que envolta la fotografia de premsa. 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2. OBJECTIUS I HIPÒTESI DEL TREBALL 

L’estudi parteix des d’uns determinats problemes de recerca: 

Pregunta principal: 

- Quina és la intenció ideològica que s’amaga darrera les fotografies de portada dels diaris? 

Subpreguntes: 

- En quin missatge centra la notícia cada diari a partir de la fotografia i el titular? 

- Quines  semblances  i  diferències  s’observen  en  les  fotografies  de  la mateixa  notícia  en  els 

diferents diaris analitzats? 

A partir d’aquestes qüestions, es formulen una sèrie d’objectius a dur a terme: 

- Analitzar  els  atributs  de  les  fotografies  com  un  conjunt  de  valors  amb  significació 

denotativa  i  connotativa que mostren com el  fotoperiodista codifica  la  realitat a  través 

de recursos tècnics i retòrics propis del llenguatge fotogràfic. 

- Fer  patent  que  el  missatge  fotogràfic  dels  diaris  està  influenciat  per  la  ideologia  de 

cadascun d’ells. 

- Analitzar l’adequació del missatge periodístic (imatge i títol) a l’ètica fotoperiodística.  

La hipòtesi de la qual parteix el treball és la següent: les imatges de portada dels principals diaris 

espanyols tenen un missatge amb connotació ideològica construït a partir del tractament tècnic i 

icònic de les fotografies i en relació amb el seu títol. 

 

Per arribar als objectius plantejats i comprovar el compliment o no de la hipòtesi, es realitza una 

anàlisi  semiòtica  de  les  fotografies  que  apareixen  en  portada  en  paper  dels  diaris  El  País,  El 

Mundo, l’ABC, La Vanguardia i La Razón sobre determinades notícies seleccionades del 2013. 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3. MARC TEÒRIC 

3.1. La funció de la fotografia a la premsa 

Els humans recorden amb fotografies. La memòria reté imatges de tot tipus que formen part de 

la realitat i dels mateixos lectors. Per això, la qualitat d’una imatge depèn de l’impacte emocional 

que  aquesta provoca  en  el  receptor.  És una mirada  singular  i  subjectiva d’un  fotògraf  o mitjà, 

però també del qui  la mira. A  la portada d’un diari,  té un alt valor comunicatiu, com a element 

per atraure el lector i a la vegada per facilitar la comprensió de la informació.  

 

La primera fotografia que es va fer va ser l’any 1826, pels germans Nieple, tot i que realment va 

néixer  amb  el  Daguerrotip  del  francès  Daguerre  el  1839,  que  va  suposar  el  primer  procés 

fotogràfic  important.  Però  la primera que va  aparèixer  a  la premsa ho va  fer  el  1880,  al Daily 

Graphic de Nova York. Des de  llavors, el desenvolupament de  la  fotografia periodística va anar 

molt lligat al cobriment de conflictes bèl·lics. Després de la Primera Guerra Mundial, a Alemanya 

es  va  germinar  la  llavor  del  que  seria  el  fotoperiodisme  modern.  Mitjans  com  les  revistes 

Berliner  Illustrierte  a  Alemanya,  Vu  a  França  i  per  suposat,  Life  als  Estats  Units  i  també  les 

agències  Dephot  o  Magnum,  van  situar  la  imatge  en  un  primer  pla,  com  un  element 

imprescindible de la informació. 

 

Actualment,  a  la  premsa  i,  especialment  a  la  portada,  la 

fotografia es converteix  immediatament en un  focus preferent 

d’atenció,  de  manera  que  esdevé  un  clar  factor  de 

jerarquització  que  influeix  en  l’aparent  importància  de  la 

notícia. Les  investigacions que estudien el  comportament dels 

lectors davant les pàgines dels diaris assenyalen la importància 

de  la  imatge,  així  com  d’altres  elements  gràfics.  Segons  una 

investigació de The Pointer Institute Color Research de Florida 

(1991),  el  lector  només  processa  una  quarta  part  del  text, 

mentre que veu i percep un 75% de les fotografies.    

         

Per aquest motiu, la imatge de portada ha de ser el millor possible tècnicament i ha d’expressar 

un missatge precís. La fotografia i el seu títol han d’ajudar a explicar la història, així com el títol i 

el peu de la imatge l’han de resumir. S’ha de tenir present que no totes les accions són notícia i, 

per  això,  editors,  reporters  i  fotògrafs  s’han  de  reunir  cada  dia  per  prendre  decisions  de 

contingut en base al  seu  judici noticiós,  la  comprensió dels  seus  lectors  i  la  consciència de  les 

seves responsabilitats ètiques, jurídiques i econòmiques. 

The Pointer Institute Color Research 



 

6 
 

Vilches (1987: 91) apunta, en primer lloc, que una fotografia no és notícia per ella mateixa, sinó 

que  és  una  de  les  variables  de  la  informació  utilitzades  en  un  diari  juntament  amb  altres 

elements  (com els  títols,  els  textos o  la  compaginació). La  imatge és notícia només en algunes 

circumstàncies i, tot i així, es contextualitza per un text o un peu de foto. Tendeix a ser la part de 

posada en escena d’una notícia i, a la vegada, un certificat de veracitat. En segon lloc, les notícies 

escrites  i  les  fotografies s’organitzen estructuralment segons  la  importància dels gèneres de  la 

informació  i  de  l’esdeveniment.  I  en  tercer  lloc,  aquestes  també  s’organitzen  en  funció  de  les 

expectatives  del  lector,  que  es  refereixen  a  l’activitat  cognitiva  de  cada  receptor,  les 

competències intertextuals i el rol del context. 

 

La fotografia de premsa és la notificació d’esdeveniments reals, interpretats visualment per 

un fotògraf i orientats per uns criteris de contingència, mediatitzats per diversos processos 

codificadors (fotogràfic, informatiu i d’impressió fotomecànica) i que produeix un missatge 

visual  que  és  interpretat  pel  receptor  segons  la  seva  competència  icònica  i  el  seu 

coneixement del context. (Nixon, 1963) 

 

Barthes  també  s’apropa  a  una definició  de  la  imatge de diari  com una peça  subjectiva:  “és  un 

objecte  que  s’ha  treballat,  escollit,  composat,  construït,  tractat  d’acord  amb  les  normes 

professionals, estètiques o ideològiques, que són molts factors de connotació” (1977: 19). 

 

El fotoperiodisme que no és independent, és a dir, el que està lligat a empreses de comunicació, 

com el que s’analitza en aquest estudi, funciona d’acord amb els interessos dels propietaris de la 

indústria, les finances, la premsa i els governs. Tot i que la fotografia ha obert noves perspectives 

i ha contribuït en el descobriment del món, també és un element perillós com a manipulador per 

crear necessitats, modelar pensaments o donar informacions errònies. 
 

El fotoperiodisme demana a la càmera que el que ella vegi, ho vegi millor que l’ull; perquè, a 

diferència de  l’ull, no es perdi res  important. A aquestes demandes,  la càmera, encara que 

sigui un objecte inanimat, és completament capaç d’accedir. Però el fotoperiodisme va més 

enllà. Exigeix que la càmera sigui selectiva, o el més selectiva possible; que destriï el millor 

que pugui,  que  ajudi  a  entendre  el  que  veu. Òbviament,  en  aquestes  últimes  demandes,  la 

càmera  no  pot  ferhi  front,  sola.  Aquí  és  on  el  fotògraf  entra,  per  exercir  els  poders 

discrecionals que estan oberts a ell en fer ús de la màquina. (Hicks citat a Massey, 1996: 12) 

 

Hi ha moltes decisions que voluntària o involuntàriament, corren a càrrec del fotògraf, com és el 

cas  de  la  profunditat  de  camp,  l’angle,  la  distància  focal  o  l’enquadrament,  entre  d’altres.  El 

fotògraf escull tots aquests elements tècnics en funció del valor informatiu de la imatge, del valor 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artístic, de la línia editorial o de l’exclusivitat de la fotografia. A més a més, la fotonotícia és un 

producte  que  ha  de  complir  estàndards  de  qualitat  acceptats  pel  públic,  els  anunciants  i  els 

professionals del mateix mitjà. Dins l’organització del diari ja es limita el treball fotoperiodístic 

mitjançant  ordres  i  normes  de  la  direcció  i  a  través  de  les  polítiques  de  tractament  de  la 

informació de l’empresa. 

 

Vilches (1987: 88) defineix les particularitats de la fotografia de premsa, que compta amb unes 

formes específiques de tractament periodístic que influeixen en la organització dels continguts. 

Són els codis òptics (tot allò que ha influenciat en el moment de fer la fotografia, com la lent o la 

il·luminació), els codis de tractament (procediments que rep una imatge original quan arriba a la 

redacció,  amb  l’objectiu d’adaptar‐la a  la  informació)  i  els  codis de  compaginació  (la  situació  i 

grandària de la fotografia en el conjunt de la pàgina). 

 

Per tant, una imatge que apareix a la portada d’un diari ha estat tractada en diferents processos 

anteriorment i acumula molts elements subjectius: des de les decisions preses pel propi fotògraf, 

passant  per  les  decisions  preses  per  la  redacció  o  direcció  del  diari  (grandària  de  la  imatge  i 

forma o situació en portada) i fins arribar a la interpretació final del lector. Aquest últim, arriba a 

un diari amb el seu propi conjunt de codis que utilitzarà per a descodificar el missatge. La seva 

interpretació, per tant, depèn de la seva familiaritat amb el diari i els codis que s’utilitzen.  

 

El propòsit del fotògraf és provocar una autoreflexió a través de les imatges, que obliga la retina 

a advertir significats preestablerts. Umberto Eco i John Berger apunten que la fotografia és, per 

tant,  una  visió  recreada  o  reproduïda  que  estableix  indefectiblement  relacions  culturals  entre 

l’autor i l’espectador. 

 

De  fet,  es poden establir  una  sèrie de  funcions que van  lligades  a  les  fotografies  informatives. 

Roman  Jakobson  (1975:  347‐395) proposa un model  lingüístic  que defineix  les  funcions de  la 

imatge que coparticipen en el procés de comunicació periodística. 

Funció  Ubicació  Descripció 

Emotiva  Emissor  Expressió directa del subjecte de l’enunciació davant allò que 
està informant 

Conativa  Destinatari  Legitimació, la versemblança “jo vaig ser‐hi” 
Referencial  

 
 

Context 
Precisa  el  tipus  d’informació,  relació‐descripció  amb  el 
referent, estableix una relació subjecte de l’enunciació. 
 
Remet al sentit denotatiu dels objectes 

Poètica  Missatge  Remet a  la dimensió estètica de  la  imatge  i els  seus recursos 
expressius,  així  com  la  combinació dels  components  formals, 



 

8 
 

cognitius i perceptius de la imatge. Incorpora elements per la 
interpretació a partir dels  trets propis del  llenguatge  icònic  i 
fotogràfic  

Fàtica  
  Contacte  Estableix el tipus de contacte, contracte que es té amb el lector 

 

Metalingüística  Codi 

Dialoga  amb  els  sentits  del  text  escrit.  La  seva  relació  és 
d’interdependència, pot incorporar el contracte de lectura del 
text o bé ofereix altres elements per a la seva descodificació. 
 
A  més  a  més,  el  propi  subjecte  de  l’enunciació  posseeix  un 
dispositiu  retòric  més  efectiu  en  la  combinació  foto‐peu‐
titular que en el propi text. 

Model lingüístic aplicat a la imatge (Jakobson, 1975) 

 

De  totes  aquestes  representacions,  interpretacions  i  decisions  se’n  pot  extreure  una  anàlisi  a 

partir  de  la  seva  descodificació  i  comparació  amb  la  resta  de  fotografies  de  portada  dels 

diferents diaris nacionals escollits per fer l’estudi. Per tal d’analitzar les imatges, s’ha d’entrar al 

terreny de la semiòtica.  

 

El mètode d’anàlisi semiòtica identifica en la imatge diferents nivells estructurals. El model 

semiòtic estructuralista ha utilitzat la distinció de dos plans: un pla d’expressió i un pla de 

contingut (…). Sobre aquesta base estructural s’ha descrit la funció semiòtica de la imatge: 

quan  el  lector  associa  un  contingut,  un  sentit,  a  una  forma  d’expressió  es  produeix  una 

semiòtica,  o  el  que  és  el  mateix,  un  procés  de  comunicació  de  significats  a  través  d’un 

enunciat. (Jesús Robledano Arillo, 2002) 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3.2. Semiòtica de la imatge 

Definicions i conceptes bàsics 

La  fotografia  és  un mitjà  de  comunicació  que  transmet  i  expressa  idees  a  un  receptor  al  qual 

s’emet  el missatge,  però  també  comporta  un  procés  d’interpretació.  El  fet  de  tractar‐se  d’una 

expressió visual, fa que tingui un sentit estètic, però no s’ha d’oblidar que també significa alguna 

cosa. 

 

Avui en dia els signes apareixen de moltes maneres diferents: paraules escrites o orals, sons o 

imatges visuals. Per desxifrar el significat  innat dels signes d’aquesta última,  l’anàlisi semiòtica 

és  el  mètode  més  popular.  Explica  els  processos  de  comunicació  en  les  diferents  cultures, 

avaluant  mecanismes,  expressions,  suports,  mitjans  i  signes  que  utilitza  l’ésser  humà.  Va  ser 

descrita per primera vegada pel seu fundador, el lingüista suís Ferdinand de Saussure, com “una 

ciència  que  estudia  la  vida  dels  signes  dins  d’una  societat”  (1949:  33).  Per  tant,  el  signe  es 

converteix en l’element clau. Però el seu estudi no es limita a entendre i explicar els significats 

dels signes, sinó que té en compte la dinàmica concreta dels signes en un context social i cultural 

específic. 

 

La  semiòtica  és  allò  que  s’ocupa  de  qualsevol  cosa  que  pugui  considerarse  com  a  signe. 

Signe  és  qualsevol  cosa  que  pugui  considerarse  com  a  substitut  significant  de  qualsevol 

altra cosa. Aquesta qualsevol altra cosa no ha d’existir necessàriament ni ha de subsistir de 

fet en el moment en què el signe la representi. En aquest sentit, la semiòtica és, en principi, 

la disciplina que estudia tot el que pugui utilitzarse per mentir. Si una cosa no pot utilitzar

se per mentir, en aquest cas tampoc pot utilitzarse per a dir  la veritat: en realitat, no pot 

utilitzarse per a dir res. (Umberto Eco, 1981: 31) 

 

Charles Sanders Peirce, pioner de la semiòtica contemporània juntament amb Saussure, proposa 

un model que permet classificar els elements constitutius del procés semiòtic de la fotografia.  

 

Un  signe,  o  “representamen”,  és  una  cosa que,  per algú,  representa o  es  refereix a alguna 

cosa  en  algun  aspecte  o  caràcter.  Es  dirigeix  a  algú,  és  a  dir,  crea  a  la  ment  d’aquella 

persona un signe equivalent, o, potser, un signe encara més desenvolupat. Aquest signe creat 

és el que jo anomeno “interpretant” del primer signe. El signe està en el lloc d’alguna cosa, el 

seu “objecte”, però no en tots els seus aspectes, sinó només en referència a un tipus d’idea, 

que a vegades he anomenat “fonament del representamen”. (Peirce, 1897) 

 

A diferència de Saussure, que estudia el propi signe i la relació entre ells, més que la manera com 

es relacionen amb els usuaris o el seu objecte, Peirce s’interessa pel sentit, el significat, producte 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de  la  relació  entre  signes,  persones  i  objectes  i  té  en  compte  la  comprensió  que  es  té  de 

l’experiència  i  del món  que  el  rodeja.  Entén  la  semiòtica  com  l’art  de  significar, més  que  com 

l’estudi dels  signes. Defineix el  signe  com una  cosa que,  a part de  ser perceptible pels nostres 

sentits,  es  constitueix  com  a  tal  només  quan  genera  un  significat  en  la ment  del  receptor.  En 

canvi per a Saussure, el signe és un significant (la  imatge perceptible pels nostres sentits)  i un 

significat  (concepte mental).  

 

Peirce entén que estem rodejats d’un número infinit de signes i ofereix diferents principis per tal 

de classificar‐los. D’acord amb els seus tres elements relacionats –el “representamen”, l’objecte i 

l’interpretant–,  proposa  que  els  signes  es  poden  dividir  segons  qualitats,  fets,  lleis  i  convenis 

relacionats amb els objectes, però també distingeix tres maneres en les quals es poden assignar 

els signes: la icona, l’índex i el símbol.  

 

Una icona és un signe que condueix a figurar‐se una cosa particular a la ment, és a dir, forma una 

idea força similar a allò representat, però sense que hi hagi una relació necessària. Un índex és 

un signe que manté una relació directa, material o necessària, amb allò representat, però no té 

per  què  assemblar‐se  a  l’objecte  significat.  En  canvi,  el  símbol  és  el  que  estableix menys  una 

relació real, ja que s’assigna arbitràriament o s’accepta com a convenció social i, per tant, ha de 

ser après.  

 

Una cronologia de teoritzacions sobre el realisme fotogràfic 

La  fotografia  ha  passat  per  moltes  etapes  i  ha  estat  sotmesa  a  moltes  reflexions  teòriques.  

Philippe Dubois (1986) estableix una distinció teòrica que permet fer un repàs cronològic dels 

debats que ha suscitat la imatge al llarg de la història. Classifica en tres les etapes o tendències 

per abordar el realisme fotogràfic. 

 

La primera,  la teoria especular, es remunta al segle XIX. Influenciada per la tècnica i  la novetat 

del  dispositiu,  la  imatge  es  va  considerar  com  un  mirall  de  la  realitat,  una  prova  totalment 

verídica  dels  fets  que  la  van  fer  allunyar‐se  de  l’art,  un  producte  subjectiu  de  la  sensibilitat 

humana. Aquest  ideal mimètic es deu,  segons Dubois, a  l’efecte de realitat  lligat a  la  fotografia 

per  la seva similitud amb el referent,  ja que es percep de  la mateixa manera que  l’ull humà. Al 

segle  XIX,  per  tant,  la  fotografia  es  presentava  com  a  “signe‐icònic”  (tenint  en  compte  les 

categories presentades per Peirce). 

 

La segona, és  la  teoria  transformativa que apareix quan, al segle XX, aquesta visió objectiva va 

donar  un  gir  de  360º  quan  va  ser  codificada  des  d’un  punt  de  vista  tècnic,  cultural,  estètic  i 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sociològic i diferents autors van començar a parlar del seu llenguatge codificat. La fotografia és 

vista  com una  transformació de  la  realitat  i  es  rebutja  el  caràcter  il·lusori  de  la  idea del  segle 

anterior,  vista  com  un  mirall  de  la  realitat.  Es  vol  demostrar  que  sobre  la  imatge  actua 

sistemàticament una codificació, convertint‐se aquesta en una representació cultural codificada. 

Per tant, la imatge funcionaria com un símbol (seguint les categories de Peirce).  

 

La  tercera  i  última  teoria  és  la  referencial,  on  es  veu  la  fotografia  com  una  empremta  de  la 

realitat, sota el discurs de l’índex de Peirce. Dubois afirma que aquesta concepció es distingeix de 

les precedents perquè determina la imatge a partir d’un valor singular, el seu referent. Per tant, 

la  fotografia  és,  en  primer  lloc,  un  índex.  Només  després  pot  arribar  a  ser  una  similitud 

(referent) i adquirir sentit (símbol).  

 

D’aquesta manera, les tres etapes que defineix Dubois corresponen amb l’assignació que Peirce 

fa dels signes. En la primera, apareix la icona (representació per similitud) com un mirall de la 

realitat; en la segona, el símbol (representació per convenció general) com a transformació de la 

realitat,  i en la tercera, la fotografia és considerada un índex (representació per connexió física 

del signe amb el seu referent) com a empremta de la realitat. 

 

Nivell connotatiu i nivell denotatiu 

Quan  es  fa  referència  a  la  semiòtica,  la  denotació  i  la  connotació  són  termes  que  descriuen 

relacions  entre  el  significant  i  el  significat.  El  nivell  denotatiu  és  el  significat  literal,  el  que 

apareix  i  es  presenta  com  a  tal,  el  més  natural.  En  canvi,  el  connotatiu  s’associa  a  significats 

ideològics  i associacions socio‐culturals  i es pot vincular amb  les  formes d’ocultació, el que no 

s’explicita. Per tant, aquest queda més obert a  la  interpretació. Els dos conceptes es relacionen 

entre ells i canvien segons el context de producció i recepció dels signes.  

 

Barthes (1977) afirma que la fotografia de premsa és un missatge en sí mateixa, tot i que sempre 

s’acompanya  del  text  (al  titular,  peu  o  cos  de  la  peça  informativa).  Segons  ell,  tot  sistema  de 

significació comporta un pla d’expressió (E) i un pla de contingut (C) i la significació coincideix 

amb la relació (R) de tots dos plans. Defineix la denotació com un primer pla de significació en el 

qual el significant entra en una relació directa amb l’objecte (referent) concret. La connotació, en 

canvi, la descriu com una ordre de significació donada a partir d’una relació arbitrària, establerta 

convencionalment  entre  les  parts  constituents  del  signe,  una  imposició  d’un  segon  sentit  al 

missatge fotogràfic. 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Seguint  amb  la  descripció  de  Barthes  (1986:  16),  la  connotació  és  la  imposició  d’un  sentit 

secundari  al  missatge  fotogràfic,  que  s’elabora  en  els  diferents  nivells  de  producció  de  la 

fotografia  (selecció,  tractament  tècnic,  enquadrament,  compaginació).  La  defineix  com  una 

codificació de  la  fotografia  analògica  i  fa una  classificació dels procediments de  connotació  en 

trucatge, posat, objectes (associacions d’idees), fotogènia (tècniques d’il·luminació, d’impressió i 

de revelat), esteticisme (quan la fotografia es fa pintura) i sintaxi (lectura discursiva d’objectes – 

signes  dins  d’una  mateixa  imatge).  Aquesta  és  una  classificació  que  es  refereix  a  una  idea 

d’imatge més global i no a l’especificitat del llenguatge fotogràfic periodístic.   

 

Eco no defineix la diferència entre denotació i connotació com la dissemblança entre significació 

‘unívoca’ i ‘vaga’ o ‘referencial’ i ‘emotiva’. Segons ell, “el que constitueix una connotació és el fet 

que  aquesta  s’estableixi  parasitàriament  a  partir  d’un  codi  precedent  i  que  no  pugui 

transmetre’s  abans  que  s’hagi  denotat  el  contingut  primari.  Un  codi  connotatiu  pot  definir‐se 

com a subcodi, en el sentit que es basa en un codi‐base” (1977: 84). 

Però cal tenir clar que: 

 

Tot i que una anàlisi semiòtica pugui determinar els significats connotats per una fotografia 

i els codis per aconseguirho, no pot determinar la interpretació del text per part del lector 

en un context social. Només pot servir com una idea de les convencions que diferents diaris 

utilitzen, així com les respostes que s’adjunten als codis en el treball dins d’ells. (Paul Carter, 

2000). 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3.3. Ètica fotoperiodística 

La qüestió ètica és un tema present de debat en la societat actual de mitjans de comunicació. Es 

tracta d’un camp molt subjectiu on no hi ha res clar que dicti què és i què no és ètic, perquè és 

molt difícil  fer un diagnòstic del que és blanc i del que és negre. Les respostes no són fàcils de 

trobar quan el professional  les necessita  i, normalment,  responen a  l’emoció més que a  la raó. 

Davant  la  impossibilitat  d’imposar  unes  normes  que  siguin  correctes  per  a  tothom  èticament, 

existeixen unes línies molt generals. 

 

Molts  filòsofs  i  escriptors  han  expressat  el  seu  punt  de  vista  respecte  el  dilema  ètic  en  el 

fotoperiodisme. Mentre alguns ideals es basen en normes morals generals, d’altres s’interpreten 

com  a  pautes  específiques  de  comportament  ètic  adequat.  Per  arribar  a  definir  unes  línies 

generals,  el  primer  pas  és  basar‐se  en  els  valors  del  periodisme.  Ed  Lambeth  els  identifica  a 

Committed journalism: an ethic for the profession:  

 

Els  periodistes  de  diaris  donen  informació  als  lectors  de  la  seva  vida  quotidiana;  la 

informació es publica per ajudar els lectors a prendre decisions; la informació dóna sentit a 

un món complex; els reporters de diaris s’asseguren que les institucions públiques i privades 

treballin de manera justa i sense prejudicis; els diaris publiquen la informació que ajuda a 

enriquir la cultura dels individus i, per últim, els diaris publiquen informació que ajuda els 

altres a distribuir béns i serveis. (1986: 66) 

 

El mateix autor  resumeix aquests  sis valors en:  ser  culte  i  estar  informat, utilitat,  comprensió, 

retroalimentació, educació i esperit empresarial. 

 

Sis filosofies ètiques 

Paul Martin Lester és catedràtic de Comunicació a la Universitat Estatal de Califòrnia (Fullerton), 

és  fotoperiodista  i  escrivia  una  columna  setmanal  (“Qüestions  d’ètica”)  per  la  revista  News 

Photographer de la National Press Photographers Association. Al seu llibre Photojournalism: An 

Ethical Approach  (1991), descriu sis  filosofies ètiques, establertes des de  fa anys, destinades a 

ajudar els fotògrafs i editors en el difícil terreny de l’ètica:  

1) Imperatiu categòric. Es fonamenta en les idees de Kant: “el que és bo per a una persona, 

és acceptable per tot el món”. No hi ha condicions ni excepcions, perquè hi ha unes regles 

universals que tots han de seguir. 

2) Utilitarisme.  És  la  creença  que  intenta  sospesar  aspectes  positius  i  negatius  d’una 

situació  i  maximitzar  els  beneficis  pel  màxim  nombre  de  persones.  Per  exemple, 

l’escàndol de Watergate no era beneficiós per Nixon, però les conseqüències generals sí 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eren molt  valuoses  per  a molta  gent.  S’utilitza  sovint  com  a  justificació  per  a  publicar 

imatges  cruels  o  que  provoquen  dolor  o  rebuig,  ja  que  seran  beneficioses  per  a 

conscienciar la gent. 

3) Hedonisme.  És  un  corrent  que  està  relacionat  amb  les  filosofies  del  nihilisme  i  el 

narcisisme. L’hedonisme representa “fer el que senti bé” i té els seus orígens a Atenes, en 

les paraules d’un estudiant de Sòcrates, Aristipo, que creia que les persones han d’actuar 

per  maximitzar  el  plaer  actual  sense  preocupar‐se  pel  futur.  Malauradament,  aquesta 

filosofia  ha  guanyat  popularitat  en  els  últims  anys  i  es  pot  fer  servir  per  justificar 

fotografies  sensacionalistes  i  provocadores  pel  simple  plaer  d’obtenir  més  beneficis 

econòmics o per ambició personal. 

4) Proporció àurea/punt mig. La filosofia de la proporció àuria d’Aristòtil fa referència a la 

cerca d’un  terme mig,  la moderació,  la  prudència  i  l’equilibri,  entre dos punts  de  vista 

extrems. Aquest ideal fa que un fotògraf trobi una manera menys molesta de cobrir una 

notícia sensible a través d’una imatge menys ofensiva, intrusiva o desagradable. 

5) El vel de la ignorància. Segons aquesta filosofia, tothom és igual i no hi ha classes entre 

persones.  John  Rawls  (1971)  va  impulsar,  sota  aquest  nom,  la  teoria  de  la  justícia, 

basant‐se en el vel que impedeix veure quin és el subjecte que hi ha darrere i, per tant, 

situa tots els individus en un mateix nivell i els respecta per igual. Aquest ideal permet el 

fotoperiodista situar‐se en el lloc del subjecte per considerar com se sentiria si ell fos el 

fotografiat  i  si  l’experiència  és negativa,  ha de buscar una  altra manera per  explicar  la 

història. 

6) La regla d’or. Aquesta filosofia ensenya a “estimar els altres com a tu mateix”. D’aquesta 

manera,  el  fotògraf  ha  de  ser  una  persona  molt  humana  que  ajudi  i  protegeixi  els 

subjectes fotografiats. 

 

Una  vegada  definides  aquestes  filosofies,  que  són  la  base  per  un  codi  d’ètica  professional,  és 

evident que cada persona s’adapta a una de diferent. Segons Lester, una fotografia pot abastar 

tots els ideals: 

 

Una imatge d’un pare en dol per  la mort del seu  fill mort en un accident de trànsit (…) és 

una forta situació de notícia –Imperatiu categòric–, podria fer que la gent conduís amb més 

seguretat  –Utilitarisme–, podria guanyar un premi  –Hedonisme–, hauria de  ser publicada 

en una pàgina interior –Proporció àuria–, podria ser que et recordi el teu propi fill –Vel de 

la  ignorància–,  podria  augmentar  el  dolor  del  pare  si  es  publica  –Regla  d’or–.  (Lester, 

1991) 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Però  més  enllà  d’aquestes  filosofies,  són  molts  els  periodistes,  fotògrafs  i  mitjans  que  han 

intentat limitar mínimament uns cànons ètics per la professió.  

 

El fotoperiodista Alfons Rodríguez, en una entrevista concebuda a xatakafoto.com, parteix de la 

base  que  tot  el  que  es  faci  a  la  professió  s’ha  de  fer  d’una  manera  moralment  correcta:  “no 

trepitjar la dignitat dels que apareguin a les teves fotografies. Tampoc la intimitat si no és amb el 

seu consentiment i per una finalitat comuna i justa. Tampoc enganyar els qui confien en el que 

expliques amb  les  teves  imatges,  ja siguin espectadors o protagonistes”. Segons  la seva opinió, 

existeixen dos tipus d’ètica, que es poden solapar: una interior (la del fotoperiodista), i una altra 

que  deu  al  públic.  La  primera  es  refereix  a  la  consciència  del  fotògraf  a  l’hora  de  fer  una 

fotografia i/o publicar‐la (si envaeix els drets aliens o causa danys morals als protagonistes). La 

segona, és “el pacte” que estableix amb el públic de no enganyar‐los amb les imatges, ja que ells 

confien en la seva veracitat. 

 

La  manipulació  no  ha  de  venir  sempre  directament  per  l’alteració  d’elements  a  través  de 

l’ordinador,  sinó  que  es  pot  manipular  o  confondre  l’espectador  amb  un  peu  de  fotografia 

intencionat o enganyós o amb un enquadrament que elimini parts de l’escena o que n’inclogui. 

Per  aquest motiu,  Rodríguez  proposa  que  els  ajustaments  d’edició  de  la  imatge  siguin  només 

aquells  que  comportin  la  modificació  de  la  brillantor,  corbes  de  nivell,  de  forma  lleugera  la 

saturació de colors o al contrari, màscares d’enfocament lleugeres i l’eliminació d’alguna taca del 

sensor. Diu que els retalls sempre han de ser inferiors al 10% i en casos molt justificats. 
 

Un referent: el codi ètic de la NPPA 

A  Espanya,  no  existeix  un  codi  ètic  ben  definit  que  pugui  servir  de  base  per  a  l’ofici.  N’hi  ha 

molts,  però  cap  s’enfoca  específicament  en  el  fotoperiodisme.  A  Catalunya,  el  Sindicat  de  la 

Imatge  UPIFC,  acaba  de  presentar  el  seu  propi  codi  ètic  en  el  sector,  titulat  “Codi  de  bones 

pràctiques”. En l’àmbit espanyol, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 

promulga una sèrie de principis i normes deontològiques de la professió periodística que consta 

d’uns principis generals, d’un estatut i d’uns principis d’actuació.  

 

En  l’àmbit  internacional,  la  Federació  Internacional  de  Periodistes  (FIP)  compta  amb  un  codi 

deontològic  on  s’hi  descriuen  uns  deures  ètics,  la  conducta  que  han  de  seguir  els  periodistes 

durant  la  seva  activitat.    Evidentment,  són  aplicables  a  la  tasca  del  fotoperiosita,  però  hi 

manquen trets característics de l’ofici. 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Tot i  la manca de concreció de codis ètics en el fotoperiodisme, a nivell global, n’hi ha un de la 

National Press Photographers Association  (NPPA),  una associació  fundada  l’any 1946  i  que es 

defineix al seu web com “la veu líder de la defensa de la labor dels periodistes visuals”. Qualsevol 

fotoperiodista  pot  fer‐se’n  membre  i  formar  part  d’aquesta  organització,  que  ajuda  a 

l’aprenentatge i a la professió. El seu codi ètic és el més fidel que tenen els fotògrafs per guiar‐se 

a l’hora de practicar l’ofici. Com en tot, la seva eficàcia dependrà de l’ús que en faci el periodista a 

cada situació, ja que no és fàcil adaptar‐lo a tots els moments compromesos i sensibles que pot 

arribar  a  viure.  A  continuació,  s’exposen  els  punts  dels  quals  consta,  tal  i  com mostren  al  seu 

web: 

1) Ser precís i comprensiu en la representació dels subjectes. 

2) Resistir‐se a ser manipulats per oportunitats fotogràfiques orquestrades. 

3) Ser  complets  i  donar  context  quan  s’està  fotografiant  o  gravant  els  subjectes.  Evitar 

estereotips de persones individuals i grups. Reconèixer i evitar revelar les seves pròpies 

tendències en les seves imatges. 

4) Tractar  tots  els  subjectes  amb  respecte  i  dignitat.  Donar  consideració  especial  als 

subjectes vulnerables i tenir compassió de les víctimes de crims o tragèdies. Ficar‐se en 

moments  privats  de  dol  només  quan  el  públic  té  una  necessitat  justificable  per  a  ser 

testimoni. 

5) Mentre es fotografia els subjectes, no contribuir, alterar, intentar alterar o influenciar en 

els esdeveniments intencionalment. 

6) Editant  s’ha de mantenir  la  integritat del  contingut  i  context de  la  imatge. No  s’han de 

manipular les imatges ni afegir o alterar el so de ninguna manera que pugui confondre el 

públic o representar els subjectes d’una forma incorrecte. 

7) No pagar a les fonts i subjectes o premiar‐los amb informació o participació. 

8) No  acceptar  regals,  favors,  o  compensació  dels  que  busquen  influenciar  la  cobertura 

periodística. 

9) No sabotejar intencionalment els esforços d’altres periodistes. 

 

Idealment, els periodistes han de: 

1) Esforçar‐se en divulgar el que és d’interès pel públic. Defensar els drets d’accés a tots els 

periodistes. 

2) Pensar  pro‐activament,  com  un  estudiant  de  psicologia,  sociologia,  política  i  art  per  a 

desenvolupar una visió i presentació única. Treballar amb ganes per les notícies i mitjans 

visuals contemporanis. 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3) Esforçar‐se per tenir accés total sense restriccions als subjectes, recomanar alternatives 

a oportunitats superficials o precipitades, buscar punts de vista diferents, i treballar per 

a exposar els punts de vista poc populars o no tinguts en compte. 

4) Evitar  involucrar‐se  políticament,  cívicament,  o  en  negocis  que  comprometen  o  donen 

aparença de comprometre la seva independència periodística. 

5) Esforçar‐se per a ser discret i humil amb els subjectes. 

6) Respectar la integritat del moment fotogràfic. 

7) Esforçar‐se per a mantenir l’esperit i els nivells alts de qualitat expressats en aquest codi. 

A l’hora d’afrontar situacions en les quals l’acció correcta no està clara, buscar el consell 

dels qui exhibeixen els nivells més alts de la professió. Els fotoperiodistes han d’estudiar 

el seu art contínuament i l’ètica que el guia.  

 

Aquest  codi  comprèn  els  punts  més  bàsics  de  la  professió,  allò  que  és  elemental  seguir  per 

encaminar‐se  cap  al  bon  fotoperiodisme  a  un  nivell més  personal,  però  també  pensant  en  els 

altres, els subjectes de la imatge, i en els que la rebran, el públic. Lambeth (1986: 54), també va 

enumerar  els  principis  que  els  periodistes  han  de  tenir.  Tot  i  que  no  siguin  estrictament  pels 

fotògrafs  de  notícies,  s’adapten  perfectament  a  ells,  ja  que  són periodistes  igualment.  Aquests 

són:  dir  la  veritat  (guia  el  periodisme  ètic),  la  justícia  (relacionat  amb  l’equitat),  la  llibertat 

(independència  econòmica  i  política),  la  humanitat  (assistir  els  altres  si  ho  necessiten)  i  la 

majordomia (relacionat amb la responsabilitat). 

 

De fet, un dels principis bàsics que guien la llibertat de premsa és que aquesta té un compromís 

amb la veritat: s’informa de notícies, no es crea la notícia. Un fotògraf està lligat a la seva càmera, 

de manera que  la  seva presència  és  evident  i  coneguda per  tothom. Està desprotegit  i  pot  ser 

atacat, encara que la veracitat i el criteri informatiu l’empari. Per això, ha de definir amb molta 

claredat la seva orientació ètica i tenir un bon motiu per a fer una fotografia.  

 

Els  fotoperiodistes,  com  a  periodistes,  han  de  seguir  els  valors  periodístics  que  guien  tots  els 

reporters:  la  veracitat,  l’objectivitat  i  la  imparcialitat  són  els  pilars  bàsics de  la  professió. A  la 

seva època daurada, el  fotoperiodisme va emmarcar grans professionals com Robert Capa a  la 

Guerra Civil Espanyola, Bourke‐White a la II Guerra Mundial o D.Lange a la depressió Americana. 

Tots ells recolzen els seus treballs en la recerca de la veritat, sense buscar l’estètica de la imatge. 

 

L’objectivitat  és,  però,  un  valor  enganyós  que  condueix  a  oblidar  la  subjectivitat  inevitable  de 

l’acció humana. 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Tota  fotografia  és  una  ficció  que  es  presenta  com  a  vertadera.  Contra  el  que  ens  han 

inculcat,  contra  el  que  acostumem  a  pensar,  la  fotografia  menteix  sempre,  menteix  per 

instint, menteix  perquè  la  seva  naturalesa  no  li  permet  fer  una  altra  cosa.  Però  el  que  és 

important  no  és  una  mentida  inevitable.  Allò  important  és  com  la  utilitza  el  fotògraf,  a 

quines  intencions  serveix.  Allò  important  en  suma,  és  el  control  exercit  pel  fotògraf  per  a 

imposar una direcció ètica a la seva mentida. (Fontcuberta, 1997: 15) 

 

Tot  i  això,  el  fotoperiodisme  té  una  gran  credibilitat  en  ulls  del  públic,  que  considera  que  la 

càmera mai menteix.  

 

Però una màquina és tan veraç com les mans que la guien. John Szarkowski (1980), director 

de  fotografia  del  Museu  d’Art  Modern  de  Nova  York,  va  explicar  que  quan  la  veracitat  i 

l’impacte  visual  es  combinen  en  una  imatge  poderosa,  aquesta  imatge  pot  sorprendre  el 

públic.  Però  la  confiança  del  públic,  en  canvi,  també  pot  ser manipulada.  (…)  Fotògrafs  i 

editors  van  aprendre  aviat  en  la  història  de  la  fotografia  que  els  guanys  econòmics  i 

polítiques  es  poden  fer  a  través  de  les  manipulacions  fotogràfiques  a  causa  d’un  públic 

ingenu i confiat”. (Lester, 1991: cap. 6) 

 

Al cap i a la fi, l’èxit d’una bona fotografia és fruit de molts factors que, sovint, el propi fotògraf 

no pot controlar. Ha de tenir un sentit del judici noticiós per decidir què s’ha de cobrir, un criteri 

ètic per saber com afrontar el fet, un sentit de la composició visual per centrar l’atenció en el que 

és  important  i  eliminar  distraccions  del  marc,  i  un  elevat  coneixement  tècnic  per  utilitzar  la 

càmera correctament i de la manera que vol. Però tot i complir amb tots aquests requisits, cada 

esdeveniment  i  cada  situació  requerirà  una  mirada  diferent  i  un  gran  esforç  per  part  del 

fotoperiodista per pensar què ha de fer i com ho ha de fer. 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4. METODOLOGIA 

4.1. Referències d’altres autors i una proposta metodològica pròpia  

No existeix una única metodologia per dur a terme una anàlisi semiòtica de la imatge. No hi ha 

cap  model  més  correcte  que  un  altre  i  tampoc  n’hi  ha  cap  que  aconsegueixi  cobrir  tota  la 

complexitat que comporta l’estudi de la imatge. Per això, no hi ha pautes tancades. Hi ha moltes 

maneres de  fer‐la  i  tot  depèn dels  resultats  que  se’n  vulguin  extreure  i  dels  objectius de  cada 

treball.  

 

Com  s’ha  vist,  l’estudi  de  la  semiòtica  s’ha  centrat  històricament  en  el  signe.  Però  dins  de  la 

semiòtica,  cal  fer  també  referència  al  codi.  Un  codi  és  un  sistema  que  permet  estructurar 

elements  segons unes normes de  combinació. En  fotografia,  no existeix un únic  codi,  sinó que 

són múltiples codis els que actuen simultàniament a diferents nivells. Per tant, un missatge que 

conté en ell mateix diferents claus per la seva lectura, tindrà un estudi més complex que es pot 

realitzar des de dos plans: l’icònic o figuratiu (aspectes de la representació, temàtics, narratius, 

estètics, ideològics, etc.) i el plàstic o no figuratiu (gramàtica de la imatge, aspectes plàstics). 

 

Com que el missatge fotogràfic està format per un conjunt de codis, aquests, han de ser codificats 

pel fotògraf i la redacció del diari i descodificats pel receptor.  

 

Codificació i descodificació impliquen l’existència d’un codi, d’un conjunt de regles clares 

segons  les  quals  els  missatges  són  susceptibles  de  convertirse  d’una  representació  en 

una  altra.  El  codi  és  el  que  suposadament  tenen  en  comú,  sigui  de  forma  completa  o 

parcial,  de  fet  o  per  assumpció,  les  dues  parts  que  intercanvien  un missatge  (Sebeok, 

1996: 25). 

 

Costa (1977: 155), proposa l’estudi de tres codis per l’anàlisi fotogràfica: el codi de la realitat (la 

manera en la que percebem visualment la realitat), el llenguatge fotogràfic (signes exclusius del 

mitjà,  codis  tècnics)  i  la  codificació  retòrica  (associació  d’idees  que  formen  el  missatge).  En 

l’últim, la connotació es converteix en l’essència del codi. 

 

Umberto Eco (1981) defineix una divisió de codis que poden ser una bona referència per a una 

anàlisi semiòtica que prengui com a centre analític una teoria dels codis. Els classifica en codis 

perceptius,  codis  de  reconeixement,  codis  de  transmissió,  codis  tonals,  codis  icònics,  codis 

iconogràfics,  codis  del  gust  i  la  sensibilitat,  codis  retòrics  i  codis  estilístics.  Es  tracta  d’una 

aproximació interessant, de la qual se n’han derivat altres metodologies. 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Un altre estudi més actual que s’ha pres com a referent és Una propuesta para el análisis de  la 

imagen fotográfica, treball del Dr. Javier Marzal Felici i del Dr. Francisco Javier Gómez Tarín de la 

Universitat  Jaume  I.  En  ell,  defineixen  molt  detalladament  un  mètode  per  a  l’estudi  de  la 

fotografia  basat  en  seixanta  ítems  d’una  fitxa  d’anàlisi.  Consta  d’un  nivell  contextual  (dades 

generals, paràmetres tècnics  i dades biogràfiques  i crítiques), d’un altre morfològic (descripció 

del motiu i elements morfològics), un de compositiu (sistema compositiu, espai de representació 

i  temps de representació, una anàlisi des del punt de vista  sintàctic)  i un últim d’interpretatiu 

(articulació del punt de vista i interpretació global del text fotogràfic).  

 

La  proposta  metodològica  del  present  estudi  s’ha  guiat,  entre  d’altres,  pels  exposats 

anteriorment, però sobretot s’ha basat en un article de Carlos Abreu Sojo, doctor en Ciències de 

la  Informació  per  la  Universitat  de  La  Laguna,  professor  titular  de  la  Universitat  Central  de 

Veneçuela i col·laborador del mitjà digital Sala de Prensa. Es tracta d’un text que publica a Sala 

de  Prensa  el  novembre  de  l’any  2005.  Presenta  un  mètode  d’anàlisi  per  a  la  fotografia 

periodística  que  parteix  d’un  estudi  de  la  fotografia  principal  de  la  primera  plana  de  quatre 

diaris de Caracas. Defineix una sèrie de variables i categories que han servit per orientar el llibre 

de  codis  d’aquest  estudi.  D’aquesta  manera,  s’han  aplicat  aquelles  categories  que  s’han 

considerat rellevants per l’anàlisi, però s’han adaptat les possibles respostes, és a dir, els codis.  

 

A  partir  de  les  referències  vistes  per  altres  autors,  s’ha  elaborat  una  nova  proposta,  un  propi 

llibre de codis adaptat a  les necessitats  i objectius del  treball  (veure annex). S’ha elaborat una 

fitxa  d’anàlisi  amb  un  total  de  disset  categories  classificades  en  dos  nivells.  En  primer  lloc, 

s’estudia cada fotografia des d’un nivell formal, és a dir, des d’un punt de vista tècnic, denotatiu, 

tot allò que el  fotògraf decideix en un sentit més estètic  i que és perceptible a simple vista pel 

públic.  En  segon  lloc,  s’estudia  des  d’un  nivell  icònic,  connotatiu,  que  comprèn  aquelles 

categories que permeten fer una interpretació de la imatge.  

 

4.2. Mostra per a l’anàlisi 

S’ha hagut de seleccionar una mostra pensant, en primer lloc, en les capçaleres; en segon lloc, en 

el tipus d’imatge (de quina pàgina) i, en tercer lloc, en els fets que descriuen les imatges. 

 

1. Capçaleres: ABC, El Mundo, La Razón, La Vanguardia i El País 

La selecció d’aquests cinc diaris per  la mostra es basa en quatre criteris. En primer  lloc, el 

tipus de premsa escollida. En aquest cas, es limita als diaris d’interès general perquè l’estudi 

es fonamenta en l’anàlisi semiòtic d’imatges de notícies generalistes que arriben a un públic 

molt ampli i divers. 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En  segon  lloc,  el  geogràfic,  ja  que  tots  ells  són  espanyols,  i  en  tercer  lloc,  tots  són  de 

pagament. És  important acotar  l’estudi en  l’àmbit nacional  i  als diaris només de pagament 

perquè els resultats obtinguts parteixin d’un mateix nivell i siguin representatius de com es 

tracta l’actualitat a través de les imatges en determinada premsa d’Espanya. 

 

En quart i últim lloc, el criteri ideològic. Tot i que hi ha diaris que entre ells tenen proximitat 

o semblança ideològica, hi ha pols molt oposats interessants de comparar, ja que tracten els 

missatges  de  maneres  diferents.  A  més  a  més,  això  comporta  que  el  grup  de  lectors 

potencials també sigui diferent en cadascun d’ells.  

 

2. Pàgines: Portada 

La primera plana d’un diari és la que capta l’atenció del lector. Segons Delgado Dugarte (citat 

a Abreu Sojo, 2005), seria suficient que un lector només observés i analitzés la portada per 

fer un diagnòstic força representatiu de la personalitat del diari i del tipus de públic al qual 

intenta  interessar.  A  la  primera  plana  hi  va  la  informació  més  destacada,  la  que  els 

periodistes del mitjà consideren de major valor.  

 

Dins  el  que  es  podria  denominar  l’aparador  del  diari,  les  imatges  tenen  un  paper  molt 

destacat. Mario García (citat a Abreu Sojo, 2005) considera que la fotografia és l’element de 

la  primera  pàgina  que  més  crida  l’atenció  dels  lectors,  fins  i  tot  per  sobre  dels  titulars. 

Seguint aquest raonament, s’ha considerat que les imatges que interessa més destacar estan 

a la portada. 

 

3. Fets: Notícies del 2013 

Les imatges seleccionades corresponen al període de l’any 2013, ja que l’objectiu és fer una 

anàlisi el més propera possible a través de fets d’actualitat. Són imatges que fan referència a 

fets  nacionals  o  internacionals  quan  hi  ha  grans  salts  a  la  història,  fets  importants  o 

simplement el dia a dia polític, social, cultural o econòmic del moment que s’està vivint. 

 

Per fer l’estudi, s’han triat deu fets noticiosos: 

1. Estrena AVE Barcelona‐França (09/01/2013) 

2. Negativa  del  Tribunal  Constitucional  a  la  declaració  de  sobirania  de  Catalunya 

(09/05/2013) 

3. Diada de Catalunya. L’endemà de la via catalana (12/09/2013) 

4. Fracàs de la candidatura Olimpíades Madrid 2020 (08/09/2013) 

5. Violència a Egipte, “dia de la ira” (17/08/2013) 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6. Mort d’Hugo Chávez (06/03/2013) 

7. Renúncia de Benedicte XVI (12/02/2013) 

8. Rajoy reconeix la seva equivocació amb Bárcenas (02/08/2013) 

9. Mort de Nelson Mandela (06/12/2013) 

10. Rajoy anuncia un creixement de l’economia espanyola (21/02/2013) 

 

S’han  analitzat  quantitativament  un  total  de  cinquanta  portades,  corresponents  a  deu  fets 

d’actualitat  diferents.  D’aquestes  cinquanta,  s’ha  considerat  rellevant  destacar  trets  d’alguns 

missatges  a  través  d’una  anàlisi  qualitativa.  El  criteri  de  selecció  ha  estat  posterior  a  la 

realització de les fitxes de caire quantitatiu, una vegada coneguda la naturalesa de cada imatge. 

L’interès  per  aprofundir  en  unes  fotografies  i  no  en  unes  altres  ve  donat  pel  seu  vessant 

connotatiu. Es tracta d’una mescla del significant icònic de la pròpia imatge i la seva relació amb 

el  títol  i  són  connotatives  perquè  s’associen  a  significats més  ideològics  i  socio‐culturals.  Les 

imatges  que  no  s’han  analitzat  tan  a  fons  són  molt  més  denotatives  i,  per  tant,  no  se’n  pot 

extreure el mateix nivell d’interpretació.  

 

4.3. Prova pilot i modificacions de la fitxa d’anàlisi 

Abans de començar a fer l’anàlisi de totes les portades, s’ha dut a terme a prova pilot sobre una 

selecció  petita  dels  continguts  per  tal  de  comprovar  si  la  fitxa  d’anàlisi  construïda  dóna  els 

resultats  esperats,  és  a  dir,  si  els  codis  són  intel·ligibles,  si  donen  informació  rellevant  per  a 

l’estudi i si és fiable. Per això, s’ha fet el pretest en quatre dels fets i l’han executat cinc persones 

diferents  (jo  i  quatre més)  amb  l’objectiu  de millorar  tot  allò  que  podria  truncar  la  posterior 

recollida i interpretació de resultats. Efectivament, en aquesta prova s’han vist errors en la fitxa i 

el llibre de codis que s’han hagut de modificar.  

 

S’han eliminat categories com la “il·luminació”, perquè en general, no aportava res significatiu a 

l’anàlisi. Tot  i això, hi ha casos excepcionals en els quals  la  il·luminació  i  les ombres  juguen un 

paper important i, per això, encara que no sigui cap categoria, se’n farà esment a la interpretació 

dels resultats. També s’han eliminat codis del tema, per encasellar‐los en menys i així unificar‐

los més per després relacionar‐los amb altres categories.  

 

De  la mateixa manera,  s’ha afegit el  codi  “fet històric” al  tema per classificar  les morts d’Hugo 

Chávez  i  Nelson  Mandela.  A  més  a  més,  la  categoria  “angle”  no  estava  ben  definida  per  una 

confusió  de  conceptes.  S’ha  redefinit  amb  els  codis  “normal”,  “picat”,  “contrapicat”,  “nadir”  i 

“zenital” i s’ha introduït una nova categoria, “posició del subjecte”, per incloure aquells codis que 

havien  quedat  desclassificats.  La  variable  protagonista  s’havia  deixat  oberta  amb  l’objectiu 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d’incloure‐hi el nom i el perfil, sector o càrrec del subjecte, però finalment, s’han establert uns 

codis per poder fer el creuament de dades. Aquests codis s’han adaptat a la majoria de fets, que 

són polítics.  La  resta de protagonistes, que no es poden  reunir en  codis per  la  seva diversitat, 

s’han analitzat de forma individual. 

 

La categoria tema ha estat de les més difícils de definir, ja que el més normal hauria estat limitar 

els codis en les seccions d’un diari (internacional, política, economia, societat,…). Però d’aquesta 

manera  s’haurien obviat  temes  importants  com  la  religió o els problemes  socials, que haurien 

estat  classificats  com  a  internacional  i  com  a  societat,  respectivament.  En  alguns  casos,  no  ha 

estat una  tasca  fàcil  classificar en un únic codi, perquè per exemple, hi ha valors periodístics  i 

expressius  que  van  lligats  (com  el  posat  i  la  manifestació  de  sentiments  o  l’acció  i 

l’espontaneïtat).  

 

Fer una anàlisi semiòtica i fer‐la d’un element tan complex com és la fotografia no és fàcil. Entren 

en  joc molts  factors subjectius  i connotatius que poden desestabilitzar els resultats extrets  i  la 

relació  entre  els  diferents  components  de  la  imatge.  Per  això,  durant  tot  l’estudi,  s’ha  fet 

l’exercici de posar‐se  en el  lloc de diferents  tipus de  lectors  i  així  intentar  analitzar‐ho el més 

objectivament possible. Tot  i que mai s’aconsegueixi  l’objectivitat plena, s’ha fugit d’ideologies, 

conviccions polítiques i valors propis i s’ha obert el camp de visió per anar més enllà i extreure 

el veritable significat del missatge fotogràfic. 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5. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

La  semiòtica  de  la  imatge  és  el  millor  mètode  per  fer  una  anàlisi,  però  la  connotació  de  les 

fotografies fa que no sigui fàcil, ja que poden tenir tantes interpretacions com observadors. Tot i 

això,  aquest  estudi  s’intenta  aproximar  a  una  lectura  el  més  propera  possible  a  l’objectivitat. 

Encara  que  no  existeixi  una  imatge  objectiva,  hi  ha  una  sèrie  de  codis  visuals  que  poden  ser 

percebuts de la mateixa manera o d’una manera similar per una àmplia majoria. 

 

El fet que trenta dues de les imatges tractin fets relacionats amb la política no és casual. A l’hora 

de fer la selecció d’imatges, ja es van buscar aquelles més connotatives per poder extreure’n uns 

resultats més elaborats  i que poguessin acostar‐se a  l’objectiu del  treball, que és evidenciar  la 

intenció ideològica que s’amaga darrera les fotografies de portada dels diaris i que sovint passa 

desapercebuda en ulls innocents del lector. La política ha resultat ser la temàtica on les imatges 

carregaven de més significat connotat i, per aquest motiu, predominen en l’anàlisi. A més a més, 

en els últims anys ha augmentat  la  tensió entre Espanya  i Catalunya  i el debat nacionalista ha 

crescut, sobretot als mitjans de comunicació. Aquest fet es veu reflectit en l’anàlisi. 

 

El  muntatge,  una  tècnica  molt  usada  actualment  per  totes  les  facilitats  tècniques,  però  a  la 

vegada poc ètica, no hi és gairebé present. En alguns casos és impossible saber si es tracta d’un 

muntatge,  ja que no es coneix  la  imatge original  i no es pot saber  fins a quin punt ha estat re‐

enquadrada  o  alterada  la  lluminositat,  els  colors  o  altres  elements  tècnics.  En  alguns  casos 

puntuals, és evident i, per tant, el muntatge és més per una qüestió estètica que no per ocultar la 

veritat. Normalment, quan salten a la vista, no hi ha perill per al lector. Són aquells que passen 

desapercebuts els que fan creure un missatge erroni i traeixen la confiança del qui l’està mirant.  

 

En els casos analitzats, s’han manifestat molts pocs canvis. L’únic patent és la fotografia de l’ABC 

del  dia  després  de  la  diada  de  Catalunya  (12/09/2013).  Es  tracta  d’un  muntatge  entre  els 

subjectes (Josep Antoni Duran i Lleida  i Artur Mas)  i el  fons, una senyera, que, és evident, s’ha 

incorporat en la postproducció de la imatge. Però que no hi hagi gairebé muntatges visibles no 

significa que no n’hi hagi i tampoc té res a veure amb la creativitat de les fotografies.  

 

El blanc i negre també es considera un element tècnic relacionat amb la postproducció que pot 

alterar una fotografia. Només l’ABC en la  imatge de la negativa del Tribunal Constitucional a  la 

declaració  de  sobirania  de  Catalunya  i  les  d’El  País  i La  Razón  en  la mort  de Nelson Mandela 

estan  retocades  en  blanc  i  negre.  En  els  tres  casos  està  justificat,  ja  que  l’ABC  l’utilitza  per 

destacar el  títol  “Suspendida” subratllat en color vermell,  i El País  i La Razón utilitzen  imatges 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que no són seves  i  ja estan sense saturació; segurament  les han escollit perquè es tracta d’una 

mort, una figura mítica i històrica, i la història, fins el moment, està explicada en blanc i negre. 

 

5.1. Una anàlisi general des dels diaris 

S’ha vist la importància de la fotografia a la primera plana com a focus d’atenció i d’atracció del 

lector i a la vegada, no s’ha d’oblidar, com a element per facilitar la comprensió del missatge. En 

el sentit de fer‐la atractiva, els diaris que més cuiden les imatges en portada són l’ABC i La Razón. 

Coincideix, justament, amb els dos diaris que més protagonisme li donen a la imatge. La majoria 

de  fotografies  de  l’ABC  ocupen  la  portada  sencera,  ja  que  segueix  les  línies  d’estil  del  diari, 

oferint‐li un primer lloc.  

 

L’altre diari que també té imatges ocupant la primera plana és La Razón, i la resta d’aquest diari 

són d’una grandària gran. A més a més, l’ABC destaca sobre la resta dels diaris perquè és el que 

té  un  major  nombre  de  fotografies  amb  font  pròpia,  fet  que  denota  l’interès  per  oferir  un 

contingut visual  exclusiu.  I  tot  i  que moltes no  siguin de producció pròpia,  en general  aquests 

dos diaris busquen imatges força artístiques, amb perspectives diferents i que cridin l’atenció.  

 

Tipus de font per diari 
 
   

 

Els  diaris  més  atrevits  coincideixen  amb  els  més  creatius.  Però  aquí  s’hi  suma  un  tercer,  El 

Mundo. Aquest,  juntament amb La Razón  i  l’ABC, són els  tres que defineixen amb més claredat 

l’orientació del conjunt del missatge. Ha estat interessant fixar‐se en els fets polítics, ja que són 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els que dominen l’actualitat, i s’ha vist que aquests tres han donat només orientacions positives 

o  negatives  a  la  imatge  i  al  seu  títol.  En  canvi, La  Vanguardia  i El  País destaquen  per  la  seva 

neutralitat i es mantenen més al marge de missatges que puguin insinuar opinions ideològiques.  

 

En el gràfic centrat en els protagonistes polítics, es veu com l’ABC, El Mundo i La Razón no s’han 

mantingut neutres en cap dels casos. Si s’observen aquests tres diaris, es veu com el PP és el que 

té més orientació positiva. De fet, La Razón ha enfocat de manera positiva totes  les notícies on 

els  protagonistes  de  les  imatges  són  d’aquest  partit.  Fins  i  tot  els  més  neutrals,  El  País  i  La 

Vanguardia,  han  valorat  força  positivament  els  fets  on  apareix  el  PP,  però  també  s’hi  han 

mantingut al marge en alguns casos. En canvi, els tres diaris que fan un enfocament més positiu 

dels polítics del PP, coincideixen en un enfocament negatiu dels polítics nacionalistes catalans en 

el  100%  de  les  notícies  analitzades  i  també  quan  apareixen  partits  de  diferent  ideologia  (on 

sempre hi ha un polític afí al nacionalisme català i un altre contrari).  

                                                                                                                                                                                       

Es fa estrany que en plena crisi econòmica, social i política a Espanya, es projecti una imatge tan 

positiva del partit que governa des dels mitjans de comunicació analitzats. El que no sorprèn, és 

que quan apareixen polítics nacionalistes,  l’orientació  sigui més negativa,  sobretot per part de 

l’ABC, El Mundo i La Razón, ja que és vist com un atac a la unitat del país. Segurament, si s’hagués 

agafat una mostra més àmplia amb diaris menys  líders a nivell  espanyol,  els  resultats haurien 

estat uns altres. 

 

Orientació per diari 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S’ha considerat que El Mundo, La Razón i l’ABC són els més atrevits i La Vanguardia i El País els 

que ho són menys no només pel posicionament ideològic, sinó que també s’ha valorat el nombre 

de figures retòriques que incorporen en els missatges. Mentre que els dos més neutres compten 

amb tres, El Mundo en té cinc, La Razón en té set i l’ABC arriba fins a vuit figures (per tant, en vuit 

dels fets del total dels deu analitzats).  

 

Els gestos, les expressions o accions dels subjectes són, en la majoria dels casos (en quaranta del 

total de cinquanta), el motiu de l’elecció de les imatges per la portada. La justificació rau en el fet 

que en el 80% de les fotografies analitzades l’element periodístic predominant és el kinèsic.  

 

Valor periodístic predominant 

 
 

Això també explica que  l’enquadrament del pla mitjà sigui el que predomina (en vint‐i‐dos del 

total de cinquanta), ja que aquest tipus de pla permet fixar‐se en detalls de gestos i expressions i 

dóna més importància als aspectes emocionals del subjecte que altres més generals. 

 

La  relació  entre  les  persones  s’expressa  per  la  posició  del  cos,  el moviment,  el  joc  de  les 

mirades.  En  la  mesura  que  els  gestos  formen  part  d’un  comportament,  i  aquest 

comportament  forma  part  d’un  ritual  interactiu,  el  comportament  de  les  persones  està 

codificat segons convencions socials. De manera que la gestualitat, l’expressió del rostre i 

el moviment serveixen com indicadors pragmàtics; ens revelen un tipus d’informació sobre 

el personatge (perquè és un rol), i sobre l’ambient que el rodeja. (Vilches, 1992: 208‐209) 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Totes  les  imatges  són  en  moviment.  Algunes,  presenten  l’acció  d’una  manera  molt  més 

perceptible i en altres, el moviment es troba amagat en gestos o expressions. Aquest fet es pot 

explicar per la necessitat de captar l’atenció del lector, ja que la representació de moviment és el 

principal mitjà per fer‐ho. Encara que sigui amb el posat del cos, ja es varia el posat considerat 

normal i, per tant, s’afegeix dinamisme a la imatge.  

 

5.2. Una anàlisi general des dels fets 

A l’hora d’apropar‐se a l’anàlisi dels fets, es troben resultats que també diuen moltes coses. Pel 

que fa a la font, és molt raonable que tant la mort de l’Hugo Chávez com la de Nelson Mandela es 

solucioni amb una  fotografia d’agència  internacional,  ja que es  tracta de  fets més puntuals  i es 

necessiten  imatges  d’arxiu.  En  canvi,  hi  ha  altres  fets  que  també  tenen  una  cobertura  molt 

internacional, com els problemes socials a Egipte, i en un dels cinc casos es tracta d’una imatge 

del propi diari, doncs és un fet que s’ha de cobrir a més llarg termini i segurament hi tinguin un 

corresponsal per fer‐ho. Per les notícies nacionals, els fets en els quals els diaris han optat més 

per  imatges  pròpies  han  estat  l’anunci  de  Rajoy  del  creixement  de  l’economia  espanyola,  la 

defensa de Rajoy davant el cas Bárcenas i la candidatura fallida de Madrid 2020. 

 

Valor periodístic predominant per fet 

 
 



 

29 
 

És  curiós  veure  com  els  diaris  han  coincidit  en  vuit  dels  deu  fets  en  el  valor  periodístic 

predominant de cadascun d’ells. Només en la notícia de l’endemà de la diada i de la candidatura 

fallida  de  Madrid  2020  hi  discrepen  (un  diari  en  el  primer  cas  i  dos  en  el  segon).  Degut  al 

protagonisme  que  hi  tenen  les  figures  polítiques  o  institucionals,  la  majoria  de  valors  són 

prominència de càrrec o funció i prominència de personalitat. En tres dels casos, però, no és així. 

L’endemà de la diada i la violència a Egipte tenen un valor periodístic molt més important en les 

seves imatges, que és el del conflicte. És evident, l’anàlisi d’una fotografia on hi ha ferits i guerra 

condueix al conflicte. Però en el cas de la notícia de la diada, ha tingut més pes el conflicte que no 

les persones que hi apareixen.  

 

En la notícia de l’estrena de l’AVE, el valor proxèmic és el més destacat, ja que el més important 

és la relació que mantenen entre elles les figures que hi apareixen. A La Vanguardia i a La Razón 

és  inevitable,  ja que  la  fotografia està presa dins del  tren  i,  per  tant,  el Príncep Felip, Mariano 

Rajoy, Artur Mas i Ana Pastor estan mantenint una conversa. Però els casos més exagerats són el 

d’El País i el d’El Mundo, on es busca la polèmica, tant amb el títol com amb la imatge.  

 

El País publica una fotografia amb un contrast molt gran entre els dos protagonistes, Artur Mas i 

Mariano Rajoy. Es tracta d’una  imatge simètrica on els dos subjectes estan mirant  fora del pla, 

cadascun  cap  a  un  costat  diferent  i  tenen  el mateix  posat  però  un  amb  les mans  creuades  al 

darrera  i  l’altre  amb  les mans  creuades  al  davant.  El  títol  és  “La  brecha  entre Mas  y Rajoy  se 

ahonda”,  un  missatge  que  la  mateixa  imatge  ja  transmet,  amb  els  dos  polítics  donant‐se 

l’esquena.  

 

A El Mundo, la polèmica es genera arran de la relació de Mas amb el Príncep i amb Rajoy, ja que 

el president de la Generalitat, tal i com indica el títol, ignora la mà estesa dels dos subjectes. La 

fotografia mostra Artur Mas al mig agafant al Príncep  i  a Rajoy mentre es preparen per posar 

davant  els  fotògrafs.  La  relació  entre  ells,  per  tant,  és  el  que  converteix  aquesta  imatge  amb 

aquest títol com a fet noticiós de la trobada. 

 

5.3. L’expressió dels subjectes/objectes a la fotografia 

Pel  que  fa  al  valor  expressiu  predominant,  en  l’anunci  de Rajoy  del  creixement  de  l’economia 

espanyola,  en  la  violència  a  Egipte  i  en  la mort  de Mandela,  hi  ha  un  valor  que  despunta  per 

sobre dels altres. En el primer cas, el posat, ja que es tracta d’una imatge on hi predomina també 

el pla mitjà  i es destaca  l’actitud gestual  i  la  fermesa en el posat del subjecte. A més a més, en 

totes les fotografies d’aquesta notícia, el protagonista, que és el president del Govern espanyol, 

Mariano Rajoy, surt afavorit. 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Valor expressiu predominant per fet 

 
 

En  el  cas  de  l’ABC  i  d’El  Mundo,  el  subjecte  té  una  orientació  positiva  pel  seu  somriure  en 

consonància amb el títol (“Rajoy pone en evidencia a Rubalcaba” per l’ABC i “Rubalcaba levanta a 

Rajoy” per El Mundo). A La Razón  i també a El Mundo,  l’angle contrapicat hi té molt a veure. La 

perspectiva que es genera mostra un engrandiment visual del subjecte, de manera que transmet 

una posició dominant en relació al lector i se li dóna així una major importància.  

 

A més a més, La Razón utilitza el fet noticiós, que és el creixement de l’economia espanyola, per 

fer un joc combinant imatge i paraules, amb el títol “Tras los ajustes, el crecimiento”, que acaba 

en una perfecta concordança del missatge. En El País,  tot  i que  l’acció dels diputats del PP, que 

aplaudeixen a Rajoy, és el valor expressiu predominant, també podria ser‐ho el posat. Una acció 

condueix a un posat determinat i, en aquest cas, tots dos valors estan relacionats entre ells. 

 

Amb Mariano Rajoy  també com a protagonista, hi ha  la notícia on apareix donant explicacions 

sobre  el  cas  Bárcenas,  on  destaca  pel  seu  posat.  En  tots  els  diaris,  excepte  en  El  País,  està 

gesticulant.  A  La  Razón,  el  seu  gest  és  molt  simbòlic,  ja  que  s’està  anunciant  “Rajoy  vence  a 

Rubalbárcenas” (una metàfora) i el president del Govern té el dit polze aixecat, representant així 

el  seu  triomf  davant  la  polèmica  amb  el  cas  de  corrupció  de  Bárcenas.  En  canvi,  l’element 

significatiu  de  les  imatges  (perquè  en  són  dues)  d’El  Mundo  és  l’expressió  de  la  seva  cara. 

Apareixen dues  fotografies amb el seu rostre sota el  títol  “Rajoy atrapado por Rajoy”. En  la de 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l’esquerra, ell està parlant i hi impera la serietat i el gest d’amenaça amb el dit estès, mentre que 

en la de la dreta la seva cara denota total indiferència amb el que està escoltant.  

 

 
 

En  el  segon  cas  (la  violència  a  Egipte),  hi  predomina  l’espontaneïtat,  degut  al  caràcter  de  la 

notícia  i  al  criteri  en  el  què  s’han  basat  els  diaris  per  escollir  aquest  tipus  d’imatge.  Aquestes 

imatges  són  fruit  de  la  immersió  del  fotògraf  en  una  situació  on  el  subjecte  fotografiat  és 

conscient d’estar participant a l’acte fotogràfic, sobretot en el cas de l’ABC. En aquest sentit, els 

protagonistes poden variar la seva actitud i això pot comprometre el valor de la veracitat de la 

situació mostrada, però si els elements de la comunicació no verbal són convincents i projecten 

espontaneïtat, la imatge tindrà credibilitat.  

 

Totes les fotografies, excepte una, mostren la cruesa de la situació amb ferits que evidencien la 

rapidesa  amb  la  qual  succeeixen  els  fets  i  la  seva urgència.  Totes,  evidentment,  projecten una 

orientació negativa, per la naturalesa dels fets. La Vanguardia és l’únic que no té com a portada 

una  fotografia  on  s’hi  vegin  les  conseqüències  sagnants  del  ‘dia  de  la  ira’  i  posa  com  a 

protagonistes els tiradors als terrats. La resta, apel·len directament a l’emoció.  

 

El debat sobre si està bé o no aquest tipus d’imatge es troba en l’ètica fotoperiodística que, com 

s’ha  vist,  és molt  difusa.  Hi  ha  professionals  que  s’indignen  per  la  sensibilitat  del  lector  i  són 

partidaris  de  que  el  públic  conegui  la  veritat  sobre  les  conseqüències  d’una  guerra.  És  una 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manera de fer reflexionar els lectors i d’arribar a una societat poc acostumada a aquest tipus de 

tragèdies contínues.  

 

Molts opinen que es tracta d’imatges informatives i de denúncia, però d’altres són contraris a la 

violència  en  els mitjans.  A  vegades,  com  expressa  Javier  Bauluz,  director  del mitjà Periodismo 

Humano,  l’equilibri  està  en  aquelles  imatges  que  arriben  al  cor  i  al  cap,  no  a  l’estómac.  Si  es 

tracta de trobar aquesta proporció amb l’objectiu de denunciar una situació de violència i no de 

buscar l’espectacle i el sensacionalisme, tots els diaris han escollit imatges adients. 

 

En  el  tercer  cas,  la  mort  de  Mandela,  torna  a  imperar  el  posat  com  a  valor  expressiu 

predominant,  ja que els diaris han optat per una imatge que transmeti el sentiment i  la bondat 

d’una  figura  històrica  lluitadora  pels  drets  humans.  Tot  i  això,  en  la mort  de Nelson Mandela, 

com  també  en  la  d’Hugo  Chávez,  ha  estat  difícil  separar  el  posat  de  la  manifestació  de 

sentiments, ja que tots dos codis tenen molta relació entre ells. 

 

És important posar èmfasi també en el paper destacat que hi juguen els sentiments en notícies 

vinculades  amb  el  nacionalisme,  tant  el  català  com  l’espanyol.  En  el  cas  de  la  diada,  el  valor 

cultural de la majoria d’imatges, on hi apareixen símbols com la senyera, condueix ràpidament a 

classificar‐la amb el valor expressiu predominant de la manifestació de sentiments. Tot i que no 

es  tracti de  l’expressió d’emocions de subjectes de prop, els  símbols  i  les  reivindicacions de  la 

diada són una clara mostra d’aquest valor.  

 

L’altre cas, relacionat amb el nacionalisme espanyol, és l’eliminació de la candidatura de Madrid 

pels  Jocs  Olímpics  de  l’any  2020.  En  aquest  fet,  també  ha  estat  difícil  separar  el  valor  de  la 

inclusió  de  persones  amb  el  de  la  manifestació  de  sentiments,  ja  que,  encara  que  apareguin 

figures institucionals o polítiques en algunes fotografies, els seus rostres denoten la tristesa per 

la notícia. En tres de les imatges, però, s’ha optat pel pla mitjà de subjectes anònims que ploren, 

afegint així un punt dramàtic a la situació. 

 

5.4. La retòrica com a element principal en la construcció del missatge fotogràfic 

Seguint amb aquest fet i el seu enfocament dramàtic, es veu com la hipèrbole és la figura retòrica 

per excel·lència de la notícia. El conjunt de titulars com “Demasiado castigo”, “Tongo olímpico” o 

“La gran decepción” combinats amb les imatges de desolació amb protagonistes com el Príncep 

d’Astúries i  la seva dona o persones anònimes provoquen l’exageració en el tractament del  fet. 

Es diferencien, però, alguns aspectes en l’enfocament. Mentre que l’ABC i La Razón culpen, amb 

el  seu  titular,  al  Comitè  Olímpic  Internacional  (COI)  titllant  d’injusta  la  seva  decisió,  La 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Vanguardia,  El  País    i  El  Mundo  es  mantenen  molt  més  neutrals  i  simplement  anuncien  el 

sentiment de decepció i tristesa després de conèixer la notícia. 

 

Figures retòriques ‘Fracàs de la candidatura d’Olimpíades Madrid 2020’ 

 
 

La negativa del Tribunal Constitucional a la declaració sobiranista de Catalunya també desperta 

el  sentit  retòric  dels  diaris.  L’ABC  i  La  Razón  s’han  decidit  per  la  ironia  en  una  perfecta 

combinació de  la  fotografia  i el  títol de  la notícia. Però en aquest cas, convé entretenir‐se més. 

L’ABC  posa  en  portada  una  imatge  on  apareixen  els  tres  “líders”,  dels  tres  diferents  partits 

polítics  catalans  del  procés  sobiranista:  Joan  Herrera  (ICV)  a  l’esquerra,  Artur  Mas  (CIU)  al 

centre, i Oriol Junqueras (ERC) a la dreta.  

 

No  és  casual  que  el  President  de  la  Generalitat,  que  és  qui  encapçala  el  procés,  sigui  el  punt 

central  de  la  imatge.  Tampoc  és  casual  que  la  fotografia  s’hagi  convertit  al  blanc  i  negre  per 

deixar  els  subjectes  (i  el  tema)  en  un  nivell  desfasat,  denotar  soledat  i  poder  destacar  el  que 

interessa: el títol “Suspendida” en lletres blanques sobre una banda amb transparència vermella 

que  se  situa  just  al  centre  de  la  portada,  al  pit  dels  protagonistes,  que  estan  en  una  actitud 

positiva  i de desafiament a  la decisió del Tribunal Constitucional. La  ironia ve donada per  tots 

aquests factors comentats, que conflueixen en l’enfocament de la notícia com un atac a les tres 

figures que hi apareixen. 

 

La Razón posa a  la portada una imatge on Artur Mas, Oriol Junqueras i Oriol Pujol (d’esquena) 

agafen tot el protagonisme durant la sessió al Parlament. La ironia ve donada aquí pel fet que els 

subjectes estan rient i es destaca que han ignorat la decisió del Tribunal Constitucional. El diari 

ho  titula amb  “Burla a España”, quan realment és aquest missatge el que està deixant amb un 

efecte de retret o burla als dirigents polítics que defensen la declaració sobiranista de Catalunya. 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El Mundo ha escollit una imatge on Oriol Junqueras és el protagonista, mentre l’estan maquillant, 

però queda atrapat entre braços d’altra gent. El títol que acompanya la notícia és “Mas antepone 

‘las urnas’ a la ley para desobedecer al TC”. En aquest cas, hi ha una paradoxa en el sentit que les 

urnes apareix entre cometes, quan es tracta d’una via democràtica.  

 

 
 

Tot  i  que  els  altres  dos  diaris  no  s’hagin  arriscat  amb  cap  figura  retòrica,  El  País  inclou  una 

imatge simètrica d’Artur Mas completament sol a l’interior del Parlament després de conèixer la 

decisió  del    Tribunal  Constitucional.  Ho  titula  així:  “El  Constitucional  deja  sin  efecto  la 

declaración  de  sobiranía  de  Cataluña”.  La  portada  vol  destacar  el  fet  que  la  proposta  de Mas 

s’hagi quedat sola i ho fa amb la seva figura just al centre de la imatge i amb un escenari simètric 

per aconseguir  l’equilibri  i  l’impacte visual que es proposa. La Vanguardia,  en canvi, utilitza  la 

fotografia per ressaltar l’abandonament del Parlament per part dels membres del PP abans que 

comenci el debat, l’únic diari que ha donat protagonisme a aquest fet i no al govern català. És una 

altra manera de mostrar que la proposta ha fracassat.  

 

Figures retòriques ‘Diada de Catalunya. L’endemà de la via catalana’ 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Un altre fet polític carregat de retòrica és la diada de Catalunya. Dels cinc diaris, només un no fa 

ús de cap  figura. La metàfora apareix en dues ocasions, una per part de  l’ABC  i  l’altra per part 

d’El  Mundo.  En  el  primer  cas,  la  imatge  mostra  Duran  i  Lleida  i  Artur  Mas  mantenint  una 

conversa durant els actes de la diada, en un pla mitjà força tancat. Fins aquí, tot és normal, si no 

fos  pel  títol  “El  juego  se  les  va  de  las manos”.  Aquestes  paraules  tenen  un  doble  significat  en 

consonància  amb  la  fotografia,  que mostra  els  dos polítics  gesticulant  amb  les mans.  El  joc  es 

refereix al joc de l’independentisme i es representa a través dels dos protagonistes parlant.  

 

En el segon cas, la metàfora l’aplica El Mundo, que també ve donada pel titular, “Cataluña 

encadenada”. A la fotografia hi apareix l’ex president de la Generalitat Jordi Pujol, en primer pla, 

i la seva dona en un segon pla, tot i que els protagonistes siguin l’ex president i la senyera. El 

context on es troben és la via catalana i Jordi Pujol està mirant l’hora, la qual cosa fa pensar que 

ha estat presa instants abans de donar‐se les mans.  

 

 
 

El  títol  té un doble  sentit,  ja que  fa  referència  a  la  cadena humana, però dóna a  entendre que 

Catalunya està encadenada. El verb encadenar, segons  l’Institut d’Estudis Catalans,  té diferents 

significats. D’una banda, lligar amb cadenes, tenir algú sense deixar‐lo moure, sense acció, tenir 

esclavitzat. De l’altra, unir coses formant una cadena. La via catalana seria la segona opció, però 

la metàfora ve donada precisament per aquest doble  sentit,  ja que amb aquest  títol, El Mundo 

busca també la part negativa del verb. Per tant, el missatge vol donar la imatge d’una Catalunya 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lligada, sense possibilitats d’actuar per la independència, que es simbolitza amb la figura de Jordi 

Pujol.  

 

La Razón fa una paradoxa amb la imatge i el seu títol. Catalunya, representada per la senyera, i 

Espanya,  representada  per  la  bandera  espanyola,  són  les  protagonistes  de  la  fotografia. 

Apareixen juntes, una al costat de l’altra (són de la façana de l’Ajuntament de Barcelona) i el títol 

és  “No nos dividirán”. Amb aquests elements,  la notícia  transmet un conflicte entre el país  i  la 

comunitat  autònoma  i  ja  està  dient  que  el  conflicte  és  que  una  de  les  dues  es  vol  separar  de 

l’altra. La notícia realment és la via catalana, una reivindicació d’un sector de Catalunya que vol 

la  independència.  Existeix,  per  tant,  una  paradoxa,  perquè  hi  ha  una  afirmació  (“No  nos 

dividirán”)  que  és  contradictòria  al  fet  real,  que  és  la  celebració  d’una  cadena  humana  per 

demanar la divisió. 

 

La Vanguardia opta per la hipèrbole per transmetre l’èxit de la convocatòria. “Via desbordada” 

és el títol que acompanya una fotografia del Passeig de Gràcia, un dels punts on la via catalana va 

deixar de ser una via d’una sola fila per convertir‐se en una multitud amb múltiples files. És una 

expressió que exagera els fets i, a més a més, s’ha representat visualment amb una imatge en un 

pla general on es veu l’aglomeració de gent.  

 

   
 

Cal destacar també la portada de l’ABC sobre l’estrena de l’AVE Barcelona – França com a ironia. 

El títol “España mima a Cataluña” té un gran sentit irònic, ja que, segons la RAE “mimar” és fer 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carícies  i  afalacs;  tractar  amb  excessiu  regal,  afecte  i  condescendència  a  algú;  afavorir  a  algú, 

tractar‐ho amb molta consideració, i tractar alguna cosa amb especial cura i delicadesa. Espanya 

no  ofereix  aquest  tracte  a  Catalunya,  més  aviat  tot  el  contrari.  Espanya  apareix  aquí 

representada pels dos protagonistes, Mariano Rajoy  i el Príncep Felip,  ja que Artur Mas queda 

amagat darrera d’aquests.  

 

5.6. Altres elements que repercuteixen en la descodificació del missatge fotogràfic 

A vegades, els colors,  també condicionen  la  interpretació de  la  imatge o ajuden a relacionar‐la 

amb el  fet. En  la notícia de  la mort d’Hugo Chávez, per exemple,  l’ABC  escull una  imatge on hi 

predomina  el  vermell,  color  que  s’identifica  amb  el  seu  partit,  el  Partit  Socialista  Unit  de 

Veneçuela  (PSUV)  i  també  amb  el  comunisme.  En  aquesta  no  apareix  amb  la  boina  de 

paracaigudista  que  el  caracteritzava,  també  de  color  vermell,  però  sí  ho  fa  a  la  imatge  de  La 

Razón, El País i La Vanguardia.  

 

    
 

Tot i que l’anàlisi no ha tingut en compte la il·luminació, és important destacar que les ombres 

són  el  pilar  de  la  imatge  de  La  Razón  en  aquesta  notícia.  Jugant  amb  la  lluminositat,  s’ha 

construït  el missatge  des  d’un punt  de  vista  dramàtic.  El  contrast  de  la  llum  i  l’ombra  afegeix 

força a la imatge i ressalta les faccions i l’expressió del rostre trist de Chávez. Però el que també 

fa  és  donar  un  significat  a  la  fotografia,  que,  amb  el  predomini  d’ombres  i  foscor,  es  pot 

interpretar com l’apagament del cabdill, la seva mort. 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5.6. L’adequació de la imatge al missatge periodístic 

És  difícil  trobar  fotografies  que  parlin  per  elles  mateixes,  que  sense  necessitat  d’un  text 

expressin una  idea  força clara, no precisa ni exacta, però aproximada. Vilches expressa que “la 

fotografia de premsa com a text icònic autònom pot ser visible i llegible, adequat i comprensible 

sense  necessitat  d’una  llegenda  o  text  escrit  que  l’acompanyi”  (1987:  71).  Però  a  la  vegada 

afegeix que “és evident que desperti expectatives de diferent tipus al lector i que amb freqüència 

no es pugui satisfer només amb la imatge” (1987: 71). 

 

Barthes  també es refereix a  la  lectura global del missatge periodístic com un conjunt entre els 

elements  que  el  conformen:  “És  evident  que  fins  i  tot  des  del  punt  de  vista  d’una  anàlisi 

purament  immanent,  l’estructura  de  la  fotografia  no  és  una  estructura  aïllada;  es  comunica 

almenys amb una altra estructura, que és el text (títol, llegenda o article) que acompanya tota la 

fotografia periodística” (1986: 12).  

 

Degut al caràcter immediat i als temes tractats a la premsa, el més freqüent és que el significat 

de la fotografia no sigui complet i necessiti altres peces per construir el trencaclosques, que és el 

missatge. Però a vegades, casualment o no, la imatge és un reflex de la informació. En la mostra 

analitzada, trobem casos on la fotografia parla per ella mateixa. Segurament el missatge exacte 

que vol transmetre no es pot descodificar a la perfecció, però es pot intuir. 

 

Hi  ha  una  imatge  que  representa  molt  bé  la  notícia.  La  publica  l’ABC  el  dia  que  anuncia  la 

retirada de Benedicte XVI. Aquesta  adequació de  la  fotografia  al missatge que  es  vol  donar  és 

difícil  d’aconseguir  i  és  possible  gràcies  a  la  posició  del  subjecte,  ja  que  apareix  el  Papa 

d’esquena a la càmera, abandonant una de les cambres d’El Vaticà. En aquesta ocasió, la clau de 

l’èxit és un element de composició a l’hora de fer la fotografia.  

 

També  és  relativament  fàcil  o  inevitable  que  les  imatges  diguin  molt  quan  exposen 

esdeveniments,  actes  o  fets  en  els  quals  s’hi  està  fent  una  reivindicació.  Per  aquest motiu,  les 

fotografies d’El País i de La Vanguardia de la diada de Catalunya són de fàcil lectura: en elles s’hi 

mostra una multitud exhibint símbols com senyeres i estelades. Una altra vegada és important la 

composició,  sobretot  l’elecció  del  tipus  de  pla,  que  permet  enquadrar  la  massa  de  gent 

manifestant‐se.  

 

Pot donar‐se el cas que la fotografia plasmi una situació però que sigui difícil de contextualitzar 

sense cap nota textual. És el que succeeix amb la notícia del dia de la ira a Egipte. Les imatges de 

l’ABC,  La  Razón,  El  País  i  El  Mundo  mostren  la  cruesa  dels  fets  amb  protagonistes  ferits  a 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conseqüència  de  la  violència,  però  no  es  pot  descodificar  l’escenari  on  s’han  produït  els 

esdeveniments.  Amb  la  mort  de  Mandela,  La  Vanguardia  i  El  Mundo  representen  molt  bé  el 

comiat de l’ex polític amb una fotografia on aquest apareix dient adéu amb la mà, però si no es 

coneix el context en el qual s’emmarca la imatge, no es pot interpretar adequadament. 

 

Tots  els  elements  analitzats  a  partir  de  la  proposta  metodològica  exposada  condueixen  a 

confirmar que una fotografia es fa amb una intencionalitat al mateix temps que es consideren les 

capacitats perceptives i cognitives del receptor. Tal i com descriu Vilches (1987: 79), la imatge, 

de  la  mateixa manera  que  el  text,  té  una  sintaxi  i  una  semàntica.  La  sintaxi  correspon  al  pla 

d’expressió visual i la semàntica està constituïda per codis de contingut. D’aquesta manera, el pla 

d’expressió  organitza  la  visibilitat  del  text  visual,  representat  en  aquest  estudi  pels  elements 

formals, mentre que el pla de contingut, representat aquí pels elements icònics, organitza la seva 

llegibilitat o comprensió.  

 

No totes les fotografies tenen el mateix nivell de descodificació ni penetren de la mateixa manera 

en  la ment del  receptor, que  s’encarrega d’associar els diferents  codis que  formen el missatge 

periodístic.  Cada  diari  utilitza  els  seus  propis  recursos  per  construir  una  imatge  que  sigui 

verídica en ulls del  lector, que sintetitzi  la  informació. La majoria de vegades, però,  la redacció 

del  mitjà  no  busca  tant  l’expressió  dels  fets  plasmada  en  una  fotografia,  sinó  l’expressió  del 

missatge que el diari vol transmetre. 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6. CONCLUSIONS 

La  fotografia  és  com un  text,  en  el  sentit  que  es  tracta  d’una  unitat  discursiva  superior  a  una 

cadena  d’elements  aïllats.  Per  aquest  motiu,  la  imatge  només  és  possible  d’interpretar  en  un 

conjunt, ja que es manifesta com un sol missatge estructurat i indivisible de significació. L’anàlisi 

duta a terme en aquest estudi mostra  la dificultat de desxifrar el sentit de  les  fotografies, però 

també fa palès que és possible fer‐ho.  

 

La mostra seleccionada per aquest treball ha estat de cinquanta fotografies (deu fets d’actualitat 

per  cinc  diaris  cadascun).  És  una  selecció  adaptada  al  tipus  d’estudi  amb  la  qual  se’n  poden 

extreure uns  resultats  i  intuir  tendències  generals. Amb aquesta  anàlisi  s’ha pogut  comprovar 

que la semiòtica de la imatge és un mètode que permet investigar la fotografia periodística, però 

en cap cas es pretén afirmar la validesa o idoneïtat d’aquesta proposta. 

 

Al principi del treball es va plantejar una hipòtesi: les imatges de portada dels principals diaris 

espanyols  tenen un missatge amb connotació  ideològica. Després de realitzar  l’anàlisi  i amb el 

recolzament d’idees d’altres autors, s’han trobat indicis del compliment d’aquesta afirmació. La 

semiòtica de  la  imatge, amb  la descodificació dels  significats de  la  fotografia, deixa entreveure 

una  intenció  ideològica  per  part  dels  mitjans.  Barthes  expressa  que  la  connotació  ideològica 

“introdueix en la lectura de la imatge raons o valors. Es tracta d’una connotació forta, exigeix un 

significant  molt  elaborat,  quasi  sintàctic:  trobament  de  personatges,  desenvolupament 

d’actituds, constel·lació d’objectes” (1986: 25).  

 

La  construcció  del  missatge  fotogràfic  amb  matisos  ideològics  s’ha  pogut  veure  sobretot  en 

imatges  de  caire  polític  i  encara  més  amb  temes  polèmics  com  la  relació  entre  Catalunya  i 

Espanya. Es fa patent en notícies com la diada de Catalunya (a La Razón,  l’ABC i El Mundo) o la 

negativa del Tribunal Constitucional a  la declaració sobiranista de Catalunya. La  línia del diari 

s’intueix  a  partir  d’elements  com  la  retòrica,  els  gestos  i  les  actituds  dels  protagonistes  de  la 

imatge i com es relacionen aquests amb el títol.  

 

La retòrica és un dels factors que doten més la imatge de valor connotatiu i és un element crucial 

en aquest estudi. Normalment és més fàcil vincular‐la amb el text escrit, perquè no la oculta. A 

diferència d’aquest, la fotografia, perseguint el mateix objectiu de persuadir a més d’informar, sí 

que pot amagar la retòrica darrere la seva aparent objectivitat i passar així desapercebuda. 

 

La interpretació dels resultats també ha deixat veure com els diaris més creatius amb la imatge 

han  estat  l’ABC  i  La  Razón.  Però  per  què?  Bàsicament  pels  recursos  tècnics  utilitzats  i  per  la 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construcció del conjunt del missatge periodístic amb l’ús de figures retòriques. És evident, però, 

que  això  no  significa  que  siguin  els  diaris  que  s’aproximen  més  al  que  hauria  de  ser  una 

fotografia a la portada de la premsa. De fet, s’acosten més a la pràctica del sensacionalisme.  

 

El sensacionalisme està més relacionat amb la violència, el sexe i la privacitat dels famosos. Però 

la seva essència no deixa de ser la de fer un tipus de periodisme que apel·la a l’emoció, a més de 

tractar els fets noticiosos de manera exagerada. Aquests dos diaris que s’aproximen més a fer un 

ús excessiu dels recursos, ha estat precisament perquè el receptor faci una lectura del missatge 

conduït per l’emoció.  

 

Aristòtil va classificar la retòrica en tres categories: l’ethos, el logos i el pathos. Aquestes són les 

tres maneres que ell va descriure com a mètodes de persuasió, associant l’ethos amb l’autoritat i 

la credibilitat; el logos amb la raó, i el pathos amb allò afectiu. Aquest últim, el pathos, ha estat el 

mètode utilitzat per l’ABC i La Razón per atraure l’atenció del lector i construir un missatge que 

es vesteix de veracitat. Ho és, de veraç, però juga amb l’emoció per sobre de la informació.   

 

A l’hora de parlar de sensacionalisme, s’entra al terreny de l’ètica periodística. Un dels objectius 

del  treball  és  el  de  veure  si  les  imatges  analitzades  s’adeqüen  a  un  marc  deontològic 

fotoperiodístic. Vista la impossibilitat de delimitar unes normes comunes per la tasca de fotògraf 

en relació amb l’ètica, és difícil resoldre la qüestió plantejada. Però malgrat que el límit se’l posa 

un mateix,  existeix  un  sisè  sentit  en  la  professió  que  fa  de  guia  quan  es  plantegen  problemes 

deontològics.  

 

Recuperant  les  filosofies  ètiques  definides  al marc  teòric,  la  proporció  àuria  o  punt mig  és  la 

predominant  en  aquest  estudi.  Especialment La Vanguardia  i El País  han mantingut una  certa 

neutralitat, han trobat l’equilibri entre punts de vista extrems. Tot i això, l’hedonisme també s’ha 

deixat  veure  en  ocasions.  Com  ja  s’ha  puntualitzat,  l’ABC  i  La  Razón  han  estat  els  diaris  més 

propers  al  sensacionalisme,  pràctica  que  busca  l’interès  econòmic  o  l’ambició  personal.  En 

aquests casos, sembla que els motius són més estètics que econòmics,  ja que amb la publicació 

d’aquestes  fotografies  a  la  portada  s’aconsegueix  seguir  la  línia  del  diari  amb  imatges  que 

busquen cridar l’atenció del receptor, a més de reforçar el seu parer ideològic. 

 

La fotografia és vista moltes vegades com un mirall de la realitat: la càmera no pot mentir. D’aquí 

radica  aquest  estudi,  per  l’interès  de  desmentir  aquesta  afirmació,  demostrant  que  no  és  així. 

Moltes vegades s’apliquen procediments tècnics posteriors a la presa de la imatge, però el més 

important aquí ha estat  fixar‐se en allò que enganya de veritat,  el que més difícil  és de veure. 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Observar com la globalitat del missatge és la que construeix una idea al lector, que es queda amb 

la part superficial i amb la sensació que l’ha transmès aquella imatge.  

 

La fitxa d’anàlisi construïda ha servit per extreure uns resultats quantitatius i també qualitatius 

que han servit de base per a la interpretació global del missatge. Però hi ha una part qualitativa 

que  no  s’ha  pogut  quantificar  perquè  depèn  de  molts  factors  que  es  relacionen  entre  ells 

impossibles d’emmarcar per  l’estadística. Per això,  l’estudi  realitzat ha deixat  categories  sense 

gaire  pes  dins  l’anàlisi,  precisament  per  la  selecció  d’una  mostra  reduïda.  Aquest  fet  s’ha 

solucionat  amb  la  descodificació  de  les  portades  una  a  una,  desxifrant  el  significat  de  cada 

missatge fotoperiodístic. 

 

En aquest sentit, un dels principals riscos del treball d’anàlisi de la imatge periodística és el de la 

interpretació. Són molts els crítics que consideren inexistents els límits a l’hora d’interpretar un 

text  icònic.  Això  és  així  per  dos  motius:  en  primer  lloc,  perquè  a  més  de  les  categories 

analitzades,  la  imatges  es  poden  estudiar  amb  altres  criteris  i  a  partir  de  propostes 

metodològiques  molt  diverses;  en  segon  lloc,  perquè  la  mirada  del  lector  està  lligada  a  uns 

coneixements sobre la fotografia, el context, experiències viscudes, creences, ideologies, etc. 

 

Barrett  (1990) defineix  tres  tipus de  context  en  les  fotografies:  l’intern,  l’original  i  l’extern.  El 

context intern fa referència a allò que és evident en una imatge (el subjecte principal, la forma, el 

mitjà…). L’original, inclou les condicions psicològiques i la intenció del fotògraf (per això s’ha de 

conèixer la seva biografia, influències personals i d’estil…), així com també el context social del 

moment. Per últim, l’extern és la situació amb la qual es publica o s’exhibeix la imatge; per tant, li 

dóna un valor connotatiu. Diu Barrett que una fotografia depèn en gran mesura del context en el 

qual es presenta: com i on es veu afecta radicalment el seu sentit. Tot el que la rodeja (text, títol, 

llegenda, espai que ocupa i fins i tot el nom del diari) condiciona el missatge fotogràfic. 

 

Partint del model de Barrett, es pot considerar que la proposta metodològica aplicada en aquest 

treball ha  intentat cobrir mínimament cadascun d’aquests contextos que ell descriu. D’aquesta 

manera, l’anàlisi s’ha fet des d’una perspectiva conjunta del missatge, per arribar a comprendre 

què  diu.  Malgrat  tot,  l’objectivitat  de  la  fotografia  no  existeix  i  és  el  que  explica  la  dificultat 

d’investigar‐la. 

 

Vilches (1987: 20) expressa que les estructures psicofisiològiques dels lectors fan saber que les 

coses  no  es  veuen,  sinó  que  es  perceben.  Com  que  la  percepció  és  un  procés  creatiu,  cal 

relacionar‐se  amb  l’entorn material  i  social.  La  teoria  de  Gestalt  afirma  que  tota  percepció  és 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global,  no  aïllada  ni  fora  de  context  i  que,  per  tant,  el  que  es  veu  són  conjunts  organitzats  de 

sensacions i no entitats disperses.  

 

Quan  un  lector  mira  una  fotografia  no  és  influït  només  pel  seu  contingut,  o  pel  tema 

narratiu,  o  per  la  causa  del motiu  fotografiat  (el  què  i  el  perquè  de  la  informació).  La 

relació  entre  el  perceptor  d’imatges  i  aquestes  és  actiu  i  es  basa  en  les  propietats  de  la 

percepció. El camp visual conté forces actives que mobilitzen l’emoció del lector (Vilches, 

1987: 30). 

 

És difícil, fins i tot podria ser impossible, que els lectors percebin exactament el mateix missatge 

a través d’una fotografia.  

 

Tots els homes no són igual davant una fotografia, això és el que ens diu, a la seva manera, 

l’anècdota  següent  relatada  per  Alan  Sekulla  al  seu  article  ‘On  the  invention  of 

photographic  meaning’:  ‘L’antropòleg  Melville  Herskövits  va  mostrar  un  dia  a  una 

aborigen una fotografia del seu fill. Ella és incapaç de reconèixer aquella imatge fins que 

l’antropòleg crida la seva atenció sobre alguns detalls de la foto (…)’ La fotografia no emet 

cap  missatge  per  la  dona  fins  que  l’antropòleg  la  descriu  (…)  perquè  l’aborigen 

comprengui  la  foto  és  necessària  una  expressió  verbal  que  faci  explícits  els  codis  que 

procedeixen  a  la  composició  de  la  foto.  El  dispositiu  fotogràfic  és  per  tant  un  dispositiu 

culturalment codificat (Dubois, 1986: 39) 

 

Però  la subjectivitat del missatge  fotogràfic periodístic  i  la  infinitat d’interpretacions possibles 

no treuen importància a la intenció ideològica dels diaris. La intenció hi és present des de que el 

mitjà decideix què és la notícia d’un esdeveniment. I malgrat la naturalesa de l’estudi i la mostra 

reduïda, aquesta és una tendència possible d’extrapolar a la majoria de fotografies de premsa.  

 

En paraules de Lambeth: 

 

Els periodistes viuen les seves vides, en major part, a l’interior de les organitzacions; fins i 

tot  el  periodista  que  treballa  pel  seu  compte,  en  un  dels  refugis  de  l’individualisme  que 

encara existeixen, ha d’enfrontarse als convencionalismes, a les pressions i als objectius de 

les organitzacions que compren el producte (Lambeth, 1986: 75). 

 

Per  tant,  la  llibertat  d’acció  del  periodista  es  veu  immersa  en  les  organitzacions  en  forma  de 

limitacions econòmiques, socials i burocràtiques. 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La denotació, el que es veu, moltes vegades queda en un segon lloc quan la càrrega connotativa 

del missatge  és  forta. De  fet,  el  propi  nom del  diari  és  un  factor  de  connotació  important  que 

condiciona la lectura per part del receptor. El públic habitual d’un mitjà concret considerarà la 

informació  gràfica  rebuda  com  a  verídica,  perquè  diposita  la  seva  credibilitat  i  confia  en 

l’objectivitat del diari que ha escollit. En aquest context, estudiar la imatge no és senzill, ja que la 

complexitat  del  fenomen  icònic  repercuteix  en  una  infinitat  d’aproximacions  possibles  al 

coneixement de la fotografia. 

 

De  cara  a  futurs  estudis  sobre  aquest  mateix  tema,  es  proposen  diferents  possibilitats.  Per 

exemple,  agafar  una mostra  més  àmplia,  que  permetria  que  la  coincidència  entre  els  codis  a 

l’encreuament  fos molt més  elevada.  Una  altra  opció  seria  la  de  limitar  l’anàlisi  a  un  únic  fet 

d’actualitat,  ja  que  amb  una mostra  reduïda  també  hi  hauria  més  coincidències.  Per  tant,  els 

resultats  obtinguts  s’assentarien  sobre una base més  ferma que desenllaçaria  en una possible 

generalització  de  l’estudi  al  conjunt  de  les  fotografies  de  portada  de  la  principal  premsa 

espanyola.  

 

Malgrat que en el cas d’aquest treball es  fa difícil  i arriscat traslladar els resultats a  la totalitat 

del món informatiu fotogràfic, sí que s’han vist unes tendències que guien el camí del que podria 

arribar  a  ser  amb un estudi més ampli  amb unes  conclusions molt més  sòlides. En general,  la 

investigació en fotoperiodisme es presenta com una àrea amb una gran projecció en l’àmbit de 

les  ciències  de  la  comunicació,  interessant  per  aportar  nous  coneixements  que  permetin 

percebre la complexitat de la realitat. 

 

La  fotografia  informativa  que  es  publica  a  la  premsa  es  podria  considerar  com  un  mediador 

social entre la imatge original i la que acaba percebent el lector. Durant el procés de mediació, la 

imatge  pateix  una  alteració  i  manipulació  del  seu  significat  que  afirma  que  ni  els  elements 

tècnics aplicats ni els comunicatius són innocents. Com qualsevol altre mitjà de comunicació, és 

un procés de codificacions i recodificacions de signes.  

 

Seguint aquesta idea, el focus d’aquest treball ha estat demostrar que el missatge fotogràfic no és 

una  activitat  innocent.  Per  tant,  desmuntar  la  percepció  que  es  té  del  fotògraf  com un  simple 

transmissor  de  la  realitat.  De  fet,  el  propi  llenguatge  porta  inherent  una  veritat  a  mitges, 

fragmentada, que es desvia més amb el significat que li dóna cada diari. 

 

Existeix una gran part amagada, imatges que semblen el que no són però que arriben a persuadir 

el  lector.  Abandonar  la  conformació  amb  l’aparença  del  missatge  fotogràfic  i  aprendre  a 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interpretar‐lo  resulta  decisiu  perquè  el  públic  no  es  cregui  tot  el  que  veu  i  sàpiga  captar  els 

interessos  de  cada  mitjà.  Però  a  causa  de  la  subjectivitat  i  la  complexitat  de  l’àmbit,  moltes 

vegades quedarà la incertesa de saber si el que es veu és la veritat o si només mostra una petita 

part d’aquesta. Al cap i a la fi, la fotografia és només una percepció de la realitat. 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ANNEX 

Proposta metodològica i llibre de codis 

Nivell formal 

0) Dades generals 

Nom del diari 

Títol: títol de la portada que acompanya i fa referència a la imatge. 

1) Font: procedència de la fotografia. Es refereix a qui ha fet la fotografia. 

a. Propi diari:  la  fotografia  l’ha realitzat un periodista que  forma part del mitjà,  ja 

sigui un reporter gràfic, corresponsal o enviat especial. 

b. Agència  nacional:  la  fotografia  l’ha  realitzat  algun  dels  corresponsals  d’una 

agència  de  notícies  de  l’àrea  d’activitat  nacional  (Espanya),  que  transmet  la 

imatge  als  seus  clients.  Tenen  la  seu  al  país  i  subministren  informació 

fonamentalment als diaris nacionals. 

c. Agència  internacional:  la  fotografia  l’ha realitzat algun dels corresponsals d’una 

agència de notícies de l’àrea d’activitat  internacional (tot el món), que transmet 

la  imatge als seus clients situats en  totes  les parts del món. Comprèn el mercat 

mundial de la informació. 

d. Free‐lance:  fotògraf  independent  que  ven  els  seus  treballs  a  les  empreses 

periodístiques.  

e. Institució: oficines de ministeris, ambaixades o institucions públiques i privades 

que envien les seves imatges als diferents diaris. 

f. No definida:  fotografies que no especifiquen  la  seva procedència. A vegades,  es 

pot deduir, però no està senyalada. 

2) Grandària: grandària de la fotografia, definida pels mòduls dels diaris. 

a. Portada sencera: la imatge ocupa tot l’espai de la portada del diari. 

b. Gran: la imatge ocupa la meitat o més de l’espai de la portada del diari. 

c. Mitjana:  la  imatge ocupa entre  la meitat  i  un quart de  l’espai de  la portada del 

diari. 

d. Petita: la imatge ocupa menys d’un quart de l’espai de la portada del diari. 

3) Situació en portada:  lloc físic que ocupa la fotografia en la portada (superior,  inferior, 

lateral, central, total…). 

a. Superior  esquerra:  la  imatge  està  situada  a  la  part  superior  i  justificada  a  la 

banda esquerra de la plana. 

b. Superior central: la imatge està situada a la part superior i justificada al centre de 

la plana. 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c. Superior dreta:  la  imatge està situada a  la part superior  i  justificada a  la banda 

dreta de la plana. 

d. Central esquerra: la imatge està situada a la part central verticalment i justificada 

a la banda esquerra de la plana. 

e. Central  central:  la  imatge  està  situada  a  la  part  central  de  la  plana,  tant 

verticalment  com  horitzontalment.  Si  la  fotografia  ocupa  tota  la  plana,  es 

considera central central. 

f. Central dreta: la imatge està situada a la part central verticalment i justificada a 

la banda dreta de la plana. 

g. Inferior esquerra: la imatge està situada a la part inferior i justificada a la banda 

esquerra de la plana. 

h. Inferior central: la imatge està situada a la part inferior i justificada al centre de 

la plana. 

i. Inferior  dreta:  la  imatge  està  situada  a  la  part  inferior  i  justificada  a  la  banda 

dreta de la plana. 

4) Angle:  inclinació,  respecte  el  terra,  d’una  línia  imaginària  que  es  genera  quan 

fotografiem un subjecte o objecte. 

a. Frontal: la línia entre el subjecte i la càmera és paral·lela al terra i la fotografia es 

fa des del mateix nivell del subjecte. 

b. Picat:  la  càmera es  situa en una posició més alta que el  subjecte  fotografiat  i  la 

fotografia es fa de dalt a baix. 

c. Contrapicat:  la  càmera  es  situa  en  una  posició  més  baixa  que  el  subjecte 

fotografiat i la fotografia es fa des de baix a dalt. 

d. Nadir:    es  tracta  del  contrapicat  portat  a  l’extrem.  La  càmera  es  situa 

completament sota el subjecte, de manera perpendicular al terra. 

e. Cenital:  es  tracta  del  picat  portat  a  l’extrem.  La  càmera  es  situa  completament 

sobre el subjecte, de manera perpendicular al terra. 

5) Posició del subjecte/objecte: posició que té el subjecte o objecte respecte la càmera. 

a. Frontal: el subjecte està de cara a la càmera, de manera paral·lela. 

b. Perfil: el subjecte està de perfil a la càmera, de manera perpendicular. 

c. 3/4:  el  subjecte  està  en  una  posició  entre  la  frontal  o  d’esquena  i  el  perfil,  de 

manera diagonal. 

d. D’esquena: el subjecte està d’esquena a la càmera, de manera paral·lela. 

6) Enquadrament/Pla: proporció que té el subjecte o objecte dins de l’enquadrament. 

a. Pla general/llarg: la fotografia mostra un gran escenari o multitud. Els subjectes 

es minimitzen en l’espai. Té una funció descriptiva. 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b. Pla general conjunt: s’emmarca els personatges a una zona més restringida per 

tal d’individualitzar  cada objecte o  subjecte, de manera que es  redueix el  camp 

visual.  

c. Pla sencer: el subjecte de la imatge surt sencer. Els peus i el cap limiten amb els 

extrems inferior i superior del quadre de la fotografia.  

d. Pla americà:  l’extrem inferior talla el subjecte aproximadament per  l’altura dels 

genolls o de les cuixes i el cap limita amb l’extrem superior. 

e. Pla mitjà:  la  imatge  cobreix  el  subjecte  des  del  cap  fins  a  l’altura  de  la  cintura. 

Aquest tipus de pla se centra més en el personatge. 

f. Pla mitjà curt: la imatge cobreix el subjecte des del cap fins la meitat del pit. 

g. Primer pla: la imatge recull el rostre i les espatlles. Es tracta d’un retrat. És un pla 

expressiu i íntim amb el subjecte. 

h. Primeríssim  primer  pla:  la  imatge  capta  només  el  rostre  del  subjecte.  De  la 

mateixa manera que el primer pla, també és expressiu i íntim amb el subjecte. 

i. Pla detall:  la  imatge recull una part del subjecte de molt a prop o un objecte en 

concret. Serveix per emfatitzar un element i destacar un detall important. 

7) Composició:  Forma  com  s’escullen,  es  distribueixen  i  s’ordenen  els  elements  que  se 

situen dins l’espai visual de la fotografia (dins l’enquadrament). 

a. Simètrica:  el  pes  visual  dels  elements  de  la  imatge  es  reparteix  de  manera 

equivalent  respecte  a  un  dels  eixos  principals,  vertical  o  horitzontal.  Transmet 

ordre i estabilitat. 

b. Asimètrica:  el  pes  visual  dels  elements  de  la  imatge  es  reparteix  de  manera 

desigual  respecte  un dels  eixos  principals,  vertical  o  horitzontal.  L’asimetria  es 

pot  produir  amb  l’enquadrament,  l’enfocament,  el  color,  el  volum  o  la 

perspectiva. És un tipus de composició que té més força i impacte expressiu. 

8) Distància focal: distància que hi ha entre el centre òptic de la lent de la càmera i el focus 

de  la  imatge. Depèn del  tipus d’objectiu que s’utilitza  i del zoom. A diferents distàncies 

focals,  tindrem diferents percepcions de  la perspectiva, de  l’angle  i de  la proximitat de 

l’objecte o subjecte fotografiat, així com també canviarà l’enquadrament. 

a. Normal:  la  distància  focal  és  igual  a  la mesura  de  la  diagonal  del  dispositiu  de 

captura de la imatge. Permet fotografiar amb una perspectiva similar a la de l’ull 

humà.  

b. Gran angular: la distància focal és menor a la mesura de la diagonal del dispositiu 

de captura d’imatge, i per tant, agafa més angle visual. 

c. Teleobjectiu: la distància focal és major a la mesura de la diagonal del dispositiu 

de captura d’imatge i, per tant, agafa menys angle visual. 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9) Enfocament/profunditat  de  camp:  distància  entre  el  primer  i  l’últim  pla  que  es 

reprodueix  amb  acceptable  nitidesa  en  una  imatge  fotogràfica.  Permet  ressaltar 

subjectes o objectes  i depèn de  l’obertura del diafragma, de  la distància de presa de  la 

imatge i de la distància focal. 

a. Total:  tots  els  elements  de  la  imatge  surten  enfocats  i,  per  tant,  es  pretenen 

ressaltar tots. En aquest cas hi ha una gran profunditat de camp. 

b. Selectiu: un element o part de la imatge (el que es vol destacar) és nítid i la resta 

es desenfoca, de manera que el que no interessa ressaltar surti borrós. En aquest 

cas hi ha molt poca profunditat de camp. 

10)  Color: nivell de saturació i de gammes tonals que conté la fotografia. 

a. Color neutre:  hi  ha un equilibri  en  la  imatge de  colors  càlids  i  freds,  sense que 

predomini cap dels dos. 

b. Color càlid: predominen en la imatge els colors compresos en una paleta de grocs 

i vermells. 

c. Color fred: predominen en la imatge els colors compresos en una paleta de verds 

i blaus. 

d. Blanc i negre: imatge sense saturació, amb absència de color. Només conté blanc, 

negre i tons grisos. 

Nivell icònic 

1) Tema:  contingut  predominant  en  la  imatge  segons  el  tipus  de  notícia  a  la  qual  fa 

referència. 

a. Política: comprèn tot el que fa referència a activitats polítiques ja siguin a escala 

internacional, nacional, regional o local.  

b. Economia:  comprèn  tot  allò  relatiu  a  l’activitat  econòmica  així  com  la  crisi, 

pressupostos, finances… 

c. Esports: comprèn totes les imatges que fan referència a esdeveniments esportius 

de qualsevol tipus. 

d. Espectacles: comprèn tot allò relacionat amb el món de l’espectacle com el teatre, 

el cinema, la música, les festes… 

e. Justícia: comprèn tot allò que es relaciona amb el món judicial. 

f. Educació: inclou programes, lleis, problemes, reivindicacions i tot allò que afecta 

l’àmbit educatiu. 

g. Religió:  fa  referència  a  activitats  de  l’església,  organitzacions  religioses, 

cerimònies i festivitats i als fidels. 

h. Problemes  socials:  s’inclou  qualsevol  problema  present  a  la  societat  i  que  està 

sense resoldre. Per exemple l’atur, la pobresa, la violència, la prostitució… 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i. Successos:  fa  referència  a  fets  violents  ocasionats  per  accidents  naturals  o 

humans i atemptats. 

j. Serveis/obres públiques: relatiu als serveis públics com l’aigua, el transport o el 

telèfon i a projectes i construccions d’infraestructures. 

2) Valor periodístic predominant:  factors de  la  imatge que destaquen  sobre  els  altres  i 

modifiquen el valor de la notícia. 

a. Prominència  de  personalitat:  la  importància  de  la  imatge  ve  donada  per  la 

jerarquia o fama de la persona que hi apareix. 

b. Prominència  de  càrrec  o  funció:  la  importància  de  la  imatge  ve  donada  pel 

subjecte que hi apareix, que és important per la funció o càrrec que desenvolupa. 

c. Prominència de lloc: el lloc en el que s’ha fet la fotografia és el més important del 

fet noticiós. Si hagués passat en un altre lloc, potser no hagués estat notícia. 

d. Conflicte: en la imatge apareix algun tipus de confrontació: una guerra, un debat, 

un esdeveniment esportiu… 

e. Suspens:  la  importància  de  la  imatge  ve  donada  per  un  fet  sense  un  desenllaç, 

que desperta l’interès del lector, com un segrest, un rescat, campanyes polítiques, 

esdeveniments esportius sense resoldre… 

f. Conseqüència:  fa  referència  als  esdeveniments  que  afecten  a  moltes  persones, 

com per exemple l’augment d’algun servei, cops d’estats, desastres naturals… 

g. Proximitat: la importància del fet noticiós ve donada per la proximitat física dels 

fets a la comunitat que rep el missatge. 

h. Immediatesa: la importància del fet ve donada per la proximitat en el temps dels 

fets  fotografiats.  Gairebé  totes  les  fotografies  tenen  un  valor  periodístic 

d’immediatesa, perquè sinó probablement no serien notícia. 

i. Raresa: comprèn les imatges que mostren fets o fenòmens estranys i insòlits. 

j. Desenvolupament:  fa  referència  a  imatges  en  les  quals  apareixen  situacions 

relacionades amb l’avenç cultural, científic i educatiu d’una societat. 

3) Valor expressiu predominant: trets formals o estètics que destaquen en una fotografia 

periodística. 

a. Inclusió de persones: apareixen éssers humans en la fotografia. 

b. Acció: la fotografia destaca pel moviment del subjecte o objecte. 

c. Manifestació de  sentiments:  exteriorització de  sentiments per part del  subjecte 

de la imatge per emoció, tristesa, felicitat, sorpresa… 

d. Espontaneïtat:  comprèn  aquelles  imatges  realitzades  dissimuladament  i  sense 

que el subjecte se n’adoni. 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e. Posat: la fotografia destaca pel posat que té el subjecte davant la càmera. També 

inclou imatges en les quals el subjecte posa expressament per la càmera. 

4) Protagonista:  tipus  de  persona,  grup  social  o  element  que  apareix  a  la  imatge  com  a 

principal. S’hi afegeix també el nom i càrrec o sector social d’aquest. 

a. Polític PP: el personatge destacat de la fotografia exerceix un càrrec com a polític 

dins el Partit Popular, ja sigui a nivell espanyol o de comunitats autònomes. 

b. Polític  PSOE:  el  personatge  destacat  de  la  fotografia  exerceix  un  càrrec  com  a 

polític dins el Partit Socialista Obrer Espanyol. 

c. Polític nacionalista: el personatge destacat de  la  fotografia exerceix o ha exercit 

en  algun moment  un  càrrec  com  a  polític  dins  un  partit  que  es  descriu  com  a 

nacionalista català (CIU, ERC, ICV, CUP) i ell mateix s’hi declara. 

d. Altres polítics:  el  personatge/s destacat/s de  la  fotografia  exerceix o ha  exercit 

un  càrrec  com  a  polític  en  qualsevol  altre  partit  que  no  sigui  cap  dels  descrits 

amb anterioritat. 

e. Polítics  de  diferent  ideologia:  els  protagonistes  de  la  fotografia  exerceixen  un 

càrrec com a polítics en partits d’ideologia diferent, normalment força oposades.  

f. Element cultural: element creat per l’home, un bé material i de consum. 

g. Sector popular: persones anònimes, sense identificar, grups socials i multituds. 

h. Personatge  històric:  persona  que  pel  seu  càrrec,  funció  o  tasca  important  ha 

esdevingut una figura destacada mundialment.  

5) Figures retòriques: recursos en  la combinació del  títol  i  la  imatge utilitzats per donar 

un sentit i una expressió al conjunt del missatge periodístic. 

a. Antítesi: oposició de dues coses. 

b. Comparació: relació d’analogia o semblança (per la forma, la funció, la mida…). 

c. Epítet:  adjectiu  que  no  aporta  cap  contingut  significatiu  perquè  ressalta  una 

característica ja coneguda. 

d. Hipèrbole: exageració. 

e. Ironia: expressar una intenció amb una expressió absolutament contrària, creant 

un efecte de retret o burla. 

f. Metàfora:  figura  en  la  qual  se  substitueix  l’objecte  real  per  un  imaginat  per 

l’autor, amb el qual existeix una determinada analogia. 

g. Paradoxa:  unió  d’idees  aparentment  irreconciliables.  S’afirma  una  cosa  que 

sembla  absurda  d’acord  amb  les  creences  generals  o  amb  el  propi  anunciat 

lingüístic. 

h. Cap figura: la imatge no conté cap figura retòrica. 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6) Orientació: tendència mostrada pel diari cap al/s protagonista/es de la fotografia en el 

conjunt del missatge periodístic (components tècnics, icònics i entorn lingüístic) 

a. Positiva: el diari afavoreix el/s protagonista/es a través de la imatge i del context 

lingüístic. 

b. Negativa:  el  diari  desafavoreix  el/s  protagonista/es  a  través  de  la  imatge  i  del 

context lingüístic. 

c. Neutre:  el  diari  no  afavoreix  ni  perjudica  el/s  protagonista/es  a  través  de  la 

imatge i del context lingüístic. 

7) Elements  periodístics  predominants:  elements  del  missatge  periodístic  que  el  diari 

vol destacar. 

a. Proxèmic:  la  relació  entre  els  subjectes de  la  imatge és  el més destacat des del 

punt de vista informatiu. 

b. Fisonòmic: el sexe, la constitució física, els trets racials o l’edat constitueixen els 

aspectes més importants del missatge. 

c. Kinèsic: els gestos i els posats són el més important de la informació fotogràfica. 

d. Natural:  el  paisatge,  la  flora  o  la  fauna  aporten  significat  molt  rellevant  a  la 

informació periodística. 

e. Cultural: un o més objectes són l’element més destacat de la imatge. 

f. Lingüístic:  el missatge  escrit  que  apareix dins  la  fotografia  és un dels  elements 

més destacats de la imatge. 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Estrena AVE Barcelona – França (09/01/2013) 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Negativa  del  Tribunal  Constitucional  a  la  declaració  de  sobirania  de  Catalunya 

(09/05/2013) 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de 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Fracàs de la candidatura de les Olimpiades de Madrid 2020 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