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<<El terrorisme és un fenomen de la nostra època, de l'època dels mitjans de 

comunicació de masses. Si no hi haguessin mitjans massius, no es produirien 

aquests actes destinats a ser notícia>>. Umberto Eco (El País, 14-11-1978) 
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1. INODUCCIÓ 

1.1 PRESENTACIÓ DEL TEMA 

 

A mesura que els mitjans han anat evolucionant, paral·lelament amb les noves 

tecnologies, la cobertura dels actes terroristes  ha esdevingut més complexa.  

Són moltes les plataformes des d'on aquests grups poden difondre les seves 

activitats i també són diversos els canals i formats en que el ciutadà pot rebre 

informació sobre aquesta temàtica.  

 

Tots aquests processos s'acceleren en el moment que hi ha una acció 

terrorista. En aquest moment les xarxes bullen, els mitjans corren a donar 

informació -de vegades precipitadament-, els governs s’apressen a fer 

compareixences i, en aquest escenari, es genera el desconcert, la por, un caos 

intencionadament cercat. 

 

Un cop es genera aquesta situació són varis les fonts d'informació a les que el 

ciutadà intenta accedir per tal d'informar-se el més aviat possible d'un fet que 

acostuma a generar preocupació, desconcert i por. És en aquest punt on el 

paper dels mitjans de comunicació esdevé clau. Com aquests gestionen 

moments de crisi ha anat evolucionant durant els anys, sobretot ha 

evolucionant paral·lelament amb les noves tecnologies. Les noves plataformes i 

eines informatives permeten una reacció més ràpida per part dels mitjans, 

gairebé a temps real, com si d'una retransmissió esportiva es tractés. Aquest 

minut a minut sovint provoca que els mitjans especulin sobre xifres de morts i 

ferits, autoria de l'atemptat, motius, fisonomia del presumpte terrorista... 

 

 

1.2 OBJECTIUS 

 

Aquest treball té com a objectiu principal analitzar l'evolució del tractament 

informatiu dels mitjans quan hi ha un atac terrorista. A les últimes tres o quatre 

dècades hi ha hagut grans canvis tecnològics i culturals que han influït 

directament aquest aspecte. Així, es pretén observar com aquests factors han 

alterat o modificat el tractament periodístic d'aquelles informacions referents a 
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un atemptat terrorista. Un altre objectiu principal és analitzar la cobertura 

informativa de forma conjunta -vinculant els diferents anàlisi i mitjançant taules 

comparatives .  

 

Pel que fa als objectius secundaris,  situaríem el fet de poder conèixer les 

característiques comunicatives d'un atemptat (Quin elements intervenen per 

convertir-lo en fet noticiable?). A més, d'explicar com els mitjans han de tractar 

un desastre humanitari -ja sigui un atac terrorista o un desastre natural. També 

volem veure quins van ser els punts forts i febles del diferents atemptats 

analitzats. A més, de poder analitzar fins a quin punt el tractament de l'atemptat 

és respectuós amb les víctimes i les persones involucrades a l'atemptat. A 

l'hora intentarem esbrinar si la cobertura informativa és prudent al 

responsabilitzar o culpabilitzar una  moviment o persona determinat. Aquests 

punts ens haurien d'ajudar a poder observar com  d'adequada va ser la 

cobertura informativa de 'atemptat -un dels objectius del treball-.  

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Estudiarem atemptats d'èpoques i moments mot concrets que tenen algun tret 

característic important que acaba marcant l'evolució del tractament d'aquest 

tipus d'esdeveniment. Passarem de la difusió d'informació a través de la 

premsa quan ja hi ha comunicat oficial del grup terrorista, a gravar amb 

helicòpter el presumpte terrorista quan és perseguit per la policia i ho emetre'm 

en directe per les televisions del país. D'altra banda, observarem com la 

confusió i la desinformació no és exclusivament una característica de la 

cobertura mediàtica dels últims anys, sinó que apareix en altres moments 

històrics quan les xarxes socials i les noves tecnologies en prou feines 

començaven a treure el cap.  

 

Per poder dur analitzar aquests atemptats, prèviament recopilarem tota la 

informació vinculada a la cobertura informativa i anirem observant com els 

mitjans, majoritàriament els locals, desenvolupen la cobertura informativa 

durant les hores i dies posteriors als atemptats. Així ens centrarem en aquell 
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període de temps on la cobertura sigui més intensa. És just en aquest punt on 

ens interessa veure com els mitjans tracten el material periodístic. A l'hora ho 

farem tenint en compte els avenços tecnològics que han fet evolucionar la 

cobertura mediàtica dels atemptats. Així, a mesura que anem avançant en el 

temps donarem més importància, per exemple, a la immediatesa provocada per 

les  xarxes socials i menys a les publicacions diàries de la premsa escrita. A 

més, farem unes taules comparatives que permetin entendre millor com han 

anat evolucionant els atemptats i quins aspectes concrets els diferencien uns 

dels altres. 

 

Així els atemptats que hem seleccionat són els següents; Carrero Blanco per 

ETA (1973), estació d'Atocha a Madrid (11 març de 2004), Noruega a la Illa 

d'Utoya (2011), Marató de Boston (2013) i París Sala Bataclan (2015). Del 2010 

fins a l'actualitat hem sleccionat varis atemptats ja que l'evolució en aquest 

període és constant, i cada un dels que he escollit inclou alguna característica 

que posteriorment es podrà veure en la cobertura mediàtica de la resta 

d'atemptats.  
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 2. MARC TEÒRIC 
 

 

La política està present al nostre dia a dia en totes les seves cares i facetes. 

Encara que no en siguem conscients estem presenciant constantment, directe 

o indirectament,  situacions de caràcter polític -si l'entenem com l'exercici del 

poder per tal  de resoldre o minimitzar els conflictes en una societat. Aquesta 

pot expressar-se des de la seva vessant més positiva, però també pot mostrar 

la seva cara més cruel. En aquest cas concret no ens estem referint a la 

desigualtat, l'odi, la segregació o la marginalització de les minories, sinó al 

terrorisme. Aquest no és un resultat de la política, ni molt menys, n'és una 

perversió -és l'antítesi de la discussió política. "És una de les formes més 

espectaculars de delinqüència política"  (Rodrigo, 1991:28). 

 

Segons Miquel Rodrigo "la faceta comunicativa del terrorisme és una 

conseqüència i no la causa del mateix". És a dir, aquest no neix amb l'únic 

objectiu de comunicar, sinó que les seves accions generen un seguit de 

conseqüències comunicatives. Ara bé, és clar que els mitjans de comunicació 

esdevenen una eina molt important per als grups terroristes.  

 

Tal com anirem desgranant en aquest treball veurem que, efectivament, en fan 

ús per difondre i reivindicar les seves idees i accions terroristes. I sense 

aquests, les seves activitats i repercussió es veurien clarament afectades. Així 

els mitjans es converteixen en un termòmetre de la societat per tal de veure la 

influència i generalització dels grups terroristes en un moment concret de la 

història  (Rodrigo, 1991:30). 
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2.1 CARACTERÍSTIQUES COMUNICATIVES D'UN ATEMPTAT 

 

Miquel Rodrigo Alzina analitza quines són les característiques que converteixen 

un atemptat en un esdeveniment tant noticiable (Rodrigo, 1991: 32-37).  

 

 Trencament amb la normalitat: tot esdeveniment és un canvi en 

l'ordre de les coses. Aquesta variació representa un trencament, en 

un sentit ampli, de la vida quotidiana. El que caracteritza el terrorisme 

és el trencament amb la seguretat ciutadana. Una altre característica 

en aquest sentit és l'espectacularitat. Tot i que aquesta pot dependre, 

per exemple, de qui són les víctimes.  

 

 L'esdeveniment terrorista és centrípet. És freqüent que en els 

comunicats dels grups terroristes es qualifiqui l'atemptat com un atac 

als òrgans vitals de l'Estat. 

 

 La capacitat comunicadora de l'esdeveniment: hi ha una clara 

divergència entre els governs i els mitjans de comunicació pel que fa 

a la comunicació d'un atemptat. Pels primers, a vegades, no 

s'haurien de publicar. Mentre que pels segons, això atemptaria contra 

el dret a la informació de la ciutadania. Tot i que alguns periodistes 

puguin estar d'acord en no donar certes informacions sobre 

terrorisme, sembla clar per a les empreses periodístiques això 

suposaria l'abandonament de les seves funcions. Acostuma a ser 

difícil que es puguin silenciar els atemptats terroristes. Primer de tot, 

perquè consisteix en un esdeveniment amb molt contingut informatiu. 

En segon lloc, perquè és molt complicat imposar el silenci informatiu -

concepte que desenvoluparem més endavant- si tots els mitjans no 

es poden d'acord per tal de no informar. I donada la lògica diversitat 

ideològica i d'interessos dels mitjans aquests pactes esdevenen 

realment complicats.  
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 Utilització dels mitjans per part dels grups terroristes: hi ha una 

utilització inevitable de la premsa per part dels terroristes. Mitjançant 

aquesta poden conèixer la identitat i localització de possibles víctimes 

o de futurs objectius. Així també poden obtenir informació sobre les 

mesures antiterroristes dels governs i les reaccions públiques que 

susciten les seves accions. A més, els terroristes es poden convertir 

en informadors directament (a través de la utilització de mitjans 

propis) o indirectament (mitjançant comunicats als mitjans, moltes 

vegades agències de notícies). Això els pot sevir per fer-se publicitat i 

difondre la causa que representen i defensen (pàg.39). En gran 

majoria de casos ens trobem en que per les seves característiques 

els actes terroristes es converteixen, d'acord a la lògica productiva 

dels mitjans de masses, en un esdeveniment periodístic per 

excel·lència. El terrorisme posa en crisi les normes del periodisme 

liberal. Si es segueixen les normes de l'anomenat periodisme 

objectiu, es segueix el joc al terrorisme i si no es segueixen s'està 

trepitjant els principis bàsics del treball periodístic. En resum, el 

terrorisme pertorba les rutines habituals el periodisme. 

 

 Els mitjans de comunicació manipulen al terrorisme: ara ens ho 

mirem des de l'altre banda. Contradictòriament a la postura anterior, 

Rodrigo ara explica que potser el terrorisme no és tan perillós per la 

societat com expliquen els mitjans. El terrorisme té un seguit de 

causes polítiques i socials que perduren independentment de l'ús que 

comunicatiu que es faci d'ells. És a dir, que no són els terroristes que 

manipulen els mitjans de comunicació de masses, sinó el contrari.  

 
 
 

2.2 COBERTURA MEDIÀTICA D'UN DESASTRE HUMANITARI 

 

Abans de començar a analitzar el tractament mediàtic dels atemptats a través 

de casos concrets extrets d'una mostra, passarem a estudiar teòricament 

diferents factors necessaris per desenvolupar el nostre treball. Primer de tot 

passarem a explicar alguns aspectes de la cobertura mediàtica d'un atemptat. 
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Per explicar les principals característiques de la cobertura d'un atemptat 

utilitzarem la teoria de Sibila Camps, periodista argentina especialitzada en el 

periodisme de desastres humanitaris. Els trets que ella destaca ens semblen 

totalment extrapolables pel que fa a un atemptat, de fet, les conseqüències que 

produeix en el si d'una comunitat són molt similars a la que pot produir, per 

exemple, un desastre natural (Camps 1999 a Noguera 2005:16-20).  

 

Així, la cobertura informativa d'un desastre humanitari està caracteritzada pel 

fet que afecta a varis plans de la vida d'una comunitat, l'emergència es 

perllonga i es modifica al llarg del mateix dia, o diversos dies, i el dramatisme 

de les circumstàncies generen situacions de caos, urgència i estrés. Com 

veiem, aquestes tres característiques es donen a la cobertura periodística d'un 

atemptat. La informació sobre catàstrofes, accidents o tragèdies personals de 

qualsevol mena situa l’activitat periodística davant d’un repte d’extraordinària 

complexitat. L’interès sobtat que susciten els episodis tràgics entre la societat 

és molt destacable. 

 

Camps destaca quins són els elements que un periodista ha de considerar a 

l'hora d'informar sobre un d'aquests fets. Els elements principals són la 

magnitud, la intensitat i la proximitat del medi.  

 

 Magnitud: quan major sigui la repercussió sobre persones o zones, 

major serà l'espai o el temps dedicat en els mitjans gràfics. 

 Intensitat: a majors dificultats per restablir la normalitat i major gravetat, 

més es prolongarà la cobertura informativa en el temps. 

 Proximitat al medi: a major proximitat d'on es produeixi el desastre, 

major serà la cobertura que realitzi el mitjà. Dins d'aquest aspecte, 

Camps introdueix el concepte de "proximitat cultural". En aquest sentit, 

un atemptat a un país europeu tindrà major repercussió a Espanya que 

un altre a l'orient mitjà.  

 

Una altra de les característiques a afegir és el perfil de les víctimes, hi ha tres 

tipus concrets que fan augmentar l'impacte del desastres: els infants, els 

personatges famosos i càrrecs professionalment o políticament rellevants.  
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Camps també afegeix que a part de la repercussió sobre diferents àmbits 

socials, l'emergència en la difusió de la informació  i el dramatisme, s'han 

d'afegir altres elements com informatius. 

 

En primer lloc, si la catàstrofe -o en el nostre cas els efectes provocats per un 

atemptat- és de grans dimensions el periodista pot tenir problemes com la 

dificultat de comunicar-se i de transmetre la informació de forma clara.  

 

A més, les situacions viscudes per les víctimes poden generar-los situacions 

d'estrès, ansietat, caos i urgència, així convé que el periodista, perquè pugui 

desenvolupar correctament la seva feina, no s'encomani d'aquests estats 

d'ansietat generalitzats. Com a conseqüència d'aquest punt, s'ha d'intentar 

evitar una inclinació cap al costat més morbós dels fets -sense que això no eviti 

dotar la informació d'un costat humà. Aquests és un dels aspectes complicats 

d’evitar, ja que el periodista es troba envoltat de d'imatges impactants i 

morboses, i això el pot portar a la temptació de centrar gran part del contingut 

de la notícia en aquestes.  

 

A tot això cal afegir que normalment el fet es converteix en la principal notícia 

del dia, amb la urgència d'immediatesa que això provoca. En aquest punt, és 

important la capacitat del periodista de voler ser rigorós amb la informació que 

transmet i no precipitar-se. A Periodisme sobre catàstrofes Camps assenyala 

quines poden ser les diferents funcions socials del  en publicar la notícia: 

 

 Tranquil·litzar als afectats i als seus familiars. Això s'aconsegueix al 

publicar les llistes de morts i desapareguts, dels supervivents i dels 

ferits. A més, de facilitar els telèfons i llocs on poden recórrer els 

familiars per cercar informació o suport professional.  

 Orientar als afectats per tal que puguin aconseguir ajuda. 

 Canalitzar les ajudes solidàries de  la població 

 Evitar que augmenti el caos. 
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2.3 RECOMANACIONS DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA SOBRE EL TRACTAMENT INFORMATIU DE LES 
TRAGÈDIES PERSONALS 

 

En el mateix sentit que Sibila Camps, El CAC fa un seguit de recomanacions 

periodístiques per tal d'encarar el tractament informatiu de tragèdies personals, 

inclòs un atemptat. En aquest tipus d'esdeveniments podem trobar molt tipus 

de sentiments barrejats, des de la solidaritat i la pena compartida fins, de 

vegades, la morbositat, provoca commoció i reaccions de demandes 

d'informació mot polaritzades. Evidentment, s'hi afegeixen episodis d'alteració 

emocional entre les víctimes, els familiars i altres persones pròxims. La mateixa 

urgència de periodistes i altres professionals per fer front a la situació i exercir 

la seva feina pot acabar de completar un quadre condiciona sovint per 

l'excepcionalitat, la pressió i la improvisació - alerta el CAC. 

 

En aquestes situacions els periodistes carreguen molta responsabilitat en les 

seves esquenes, però aquesta ha de ser compartida amb les empreses de 

comunicació i les autoritats involucrades en l'esforç per tal de minimitzar l'efecte 

dels desastres. El CAC explica que tot i que alguns esforços i algunes 

intervencions meritòries  els professionals no compten amb gaires referents 

que facilitin l’adopció d’una actitud crítica i rigorosament conscient de l’abast i la 

repercussió de la seva activitat, més enllà del propi geni, el seu bon sentit o 

l’experiència acumulada. 

 

En aquestes condicions, és molt difícil esquivar la tendència a 

l’espectacularització, promoure reflexions que prenguin en consideració que la 

resposta més ràpida no és generalment la més acurada, o que la víctima d’una 

tragèdia col·lectiva és una persona i no pas simple part d’un col·lectiu. Més 

aviat, apareixen els automatismes i les rutines que poden permetre donar 

resposta a les exigències tòpiques d'immediatesa, proximitat i exhaustivitat.  

 

Així, el Codi Deontològic subscrit pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i el 

Consell de la Informació de Catalunya estableix específicament, en el punt 9 de 

la seva declaració de principis, que cal «respectar el dret de les persones   les 
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seves pròpies intimitat i imatge, especialment en casos o esdeveniments que 

generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les 

especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i les circumstàncies, 

sobretot quan les persones afectades ho explicitin». Mentre que, en el punt 6 

del mateix codi, s’insta a «reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el 

seu dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici 

del deure dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informació». 

 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya entén que el tractament que mereix la 

informació sobre tragèdies ha de prendre com a referència tres principis 

inspiradors: 

 

1.  El respecte a la dignitat de les persones, singularment en aquelles 

circumstàncies en les quals la seva capacitat de decidir lliurement es veu 

greument limitada. 

2.  El lliure accés i la lliure difusió de la informació sobre aquells fets o 

circumstàncies de naturalesa dolorosa que desperten l’interès públic. 

3.  La cooperació entre autoritats públiques, professionals de la informació i 

operadors de ràdio i televisió, per garantir la coherència de les 

respectives intervencions i la vigència dels dos principis anteriors. 

 

El CAC fa vàries recomanacions adreçades especialment als professionals de 

la informació audiovisual. Algunes de les quinze recomanacions que fan i que 

s'adeqüen més al nostre treball són les següents: 

 

 Convé tenir present sempre que no és acceptable formular requeriments 

a les víctimes en circumstàncies inadequades, quan no disposen d’una 

efectiva llibertat d’elecció i decisió, o quan poden veure incrementat per 

qualsevol via el seu patiment. (Recomanació 1) 

 Cal evitar, en general i fins on sigui possible, de recórrer a la participació 

de menors. (Recomanació 2) 

 Evitar qualsevol mena d’efectes i recursos que tenen una funció 

preferentment d'espectacle. (Recomanació 4) 
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 No haurien d’obtenir ni haurien de ser emesos primers plans o plans 

curts de persones ferides, en estat de xoc, o en situació de patiment. 

(Recomanació 6) 

 Convé proporcionar sempre, explícitament, el context de les entrevistes 

o de les declaracions de testimonis directes  o indirectes de les tragèdies 

que hagin de ser emeses. (Recomanació 10) 

 Resulta fonamental per no suscitar temors innecessaris evitar qualsevol 

mena d’especulació o conjectura sobre els esdeveniments tràgics, les 

seves causes o les seves conseqüències. (Recomanació 12) 

 En cap cas no es poden aventurar relacions de víctimes fins que no es 

tracti de llistes oficials i comprovades. Cal assegurar també que les 

persones implicades i els familiars són al corrent de la informació abans 

de difondre-la. (Recomanació 13) 

 Convé així mateix extremar la prudència a l’hora de construir discursos i 

seqüències de causalitat. Especialment és imprescindible no prejutjar i 

no incórrer en atribucions de culpabilitat ni elaborar projeccions de 

sospita sobre persones. (Recomanació 14) 

 

 

És clar que el context actual que viu Europa, que els darrers anys ha patit 

vàries accions terroristes, no ajuda a que hi hagi una reacció més calmada i 

freda, sinó tot el contrari. El fet de pensar que el teu barri o ciutat pot ser el 

següent genera un angoixa que moltes vegades es tradueix en la cobertura 

mediàtica i la reacció dels governs d'aquests països.  

 

 
 

2.4 EL SILENCI MEDIÀTIC 

 

Un dels elements comunicatius en la cobertura d’un atemptat podria ser el 

silenci. De fet, en certes circumstàncies hi pot haver la temptació per part del 

govern i d’alguns mitjans de no donar informació sobre un cas en concret. Però 

periodísticament aquesta postura és ètica? Pot induir el ciutadà a errors per 

manca d’informació i comprensió?  
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Segons Álex Grijelmo el silenci acostuma a no ser neutral, però aquest no és 

una mentida (impossibilita tota comunicació lleial), sinó l’obligació d’inferir un 

significat no sempre legítim.  Grijelmo explica que és necessari fer una 

diferenciació: no és el mateix silenciar algun fet que el nostre interlocutor 

desconeix i que desitgem que sigui ignorat, que ometre alguna cosa perquè el 

receptor del missatge ho infereixi. En el primer cas, estem amagant informació; 

en el segon, en el fons, li estem donant la informació perquè activem la 

interpretació obligada del que diem (Grijelmo, 2012).  

 

A continuació, Grijelmo analitza el valor ètic de la utilització del silenci 

mitjançant “els principis de cooperació” de Grice: quantitat, qualitat, rellevància i 

claredat.  

 

 Màxima quantitat (el missatge no ha de ser ni més ni menys informatiu 

del que requereix les circumstàncies): La vulneració d’aquest principi es 

produeix quan l’emissor ofereix menys informació de la que té i de la que 

seria d’interès per al receptor; o més informació de la necessària –el que 

ens pot portar a interpretacions errònies-. Qui emeti un missatge que ens 

porti a construir un significat fals, mitjançant la silenciació, està 

enganyant de la mateixa manera com si es tractés d’una mentida.  

 

 Màxima de qualitat (els missatges han de ser vertaders): Sense partir 

de fets vertaders no es pot establir una comunicació correcta. El 

subjecte ha de traslladar informació que consideri real, i no presentar 

com tal meres conjuncions o suposicions seves.  

 

 Màxima de rellevància (el missatge ha de ser rellevant): Consisteix en 

un factor de primera magnitud en els enganys mitjançant el silenci, i 

consisteix en que s’han de transmetre les dades adequades. Ens referim 

a la supressió de fets rellevants i a la inclusió d’altres d’irrellevants.  

 

 Veritat: “Tot el que es concebia com una descripció real del món 

objectiu és ara una interpretació limitada, condicionada per la via de 
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l’aproximació des que aquesta es realitza”. Cap representació o 

formulació humana pot arribar a la realitat (o veritat) en el seu valor 

absolut perquè les formulacions i representacions únicament han de 

veure amb el que és relatiu al ser humà. Tot i així, allò vertader pot 

incloure elements manipuladors de silenci sense deixar de ser veritat, ja 

que se li demana que contingui veritat i tot que no inclogui alguna 

informació el contingut no deixa de ser veritat.  

 

 Veracitat: Aquesta no pot ser font d’engany. La veritat no pot disfressar-

se.  Així, no resultaria versemblant un relat de fets que ens portessin a 

una inferència falsa, perquè en aquest cas sí que esdevindria una font 

d’engany.  

 

 

2.5 30 ANYS D'EVOLUCIÓ DELS ATEMPTATS A ESPANYA 

 

El primer cas analitzat es situa al 20 de desembre de 1973 quan l'almirall 

Carrero Blanco, cap de Govern espanyol, va ser assassinat per ETA en una 

explosió que també va provocar la mort del xofer i un escolta.  L'anomenada 

Operació Ogre va consistir en la detonació d'un explosiu just quan l'automòbil 

de Carrero Blanco passava per aquell punt. Fet que va acabar amb el cotxe 

volant pels aires, una imatge que na quedar gravada a la retina dels ciutadans 

espanyols. La ciutat de Madrid no havia patit encara cap atemptat i l'actuació 

d'ETA va generar un gran desconcert a la capital espanyola. Al mateix matí 

després de l'explosió va córrer la hipòtesi d'una explosió de gas, tot i que al 

llarg del dia ja es van anar identificant elements que podien fer pensar en un 

atemptat terrorista. A les onze de la nit ETA va reconèixer l'autoria.  

 

Del 1973 ens marxem fins l’11 de març de 2004, més de trenta anys després, a 

Madrid mateix. Ens situem als atemptats d'Atocha que van provocar la mort de 

gairebé dues-centes persones. Les hores posteriors a l'atemptat van ser 

mediàticament molt convulses. Des del Govern es van anar realitzant 

compareixences de premsa, protagonitzades principalment pel ministre 

Acebes, gairebé realitzant una cobertura en directe dels esdeveniments. Des 
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de l'executiu s'explicava que tots els indicis feien pensar amb un atemptat de la 

banda abertzale ETA, tot i algunes informacions periodístiques que 

assenyalaven en un altre sentit. Alguns diaris es van creure la versió de Govern 

espanyol i van arribar a assegurar en les seves edicions del 12 de setembre 

que aquesta banda terrorista era la responsable de l'atemptat.  

 

Cal recordar, que aquests fets van tenir lloc pocs dies abans  de les eleccions 

parlamentàries espanyoles del 14 de març de 2004. De fet, la jornada de 

reflexió va estar marcada per una protesta espontània i simultània a diferents 

ciutats de l'Estat per protestar envers la cobertura que havia realitzat el Govern 

dels atemptats de l'11 de setembre, que van resultar ser obra d'Al-Qaeda i no 

pas d'ETA.  

 

La mobilització es va organitzar a través de l'enviament de missatges de text. 

És considerada la primer mobilització de protesta convocada  gràcies a  les 

noves tecnologies. Aquest és un dels fets significatius i interessants dels 

atemptats d'Atocha i de la seva cobertura mediàtica que analitzarem i 

explicarem més detalladament al gruix del treball.  

 

 
 

2.6  Els atemptats des del 2010 fins l'actualitat  

 

Un cop haver analitzat aquests dos atemptats que van tenir lloc a Espanya però 

amb trenta anys de diferència, ens situarem a diferents països europeus en el 

període de 2010 al 2016. Hem escollit aquests anys principalment per dues 

raons; la primera és la velocitat en què evolucionen les noves tecnologies i les 

xarxes socials i la seva influència en la cobertura informativa. La segona és el 

nombre d'atemptats que estant tenint lloc a Europa els últim anys, molts d'ells 

d'arrel islamista radical. 

 

El primer dels atemptats de la mostra escollida no segueix ben bé aquests 

paràmetres, sinó que les raons ideològiques de l'autor eren unes altres de ben 

diferents. Estem parlant l'atemptat  de l'illa d'Utoya i d'Anders Brehing Brevick 

que va matar a més de vuitanta joves que pertanyien a un campament d'estiu 
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de la Lliga de Joves Treballadors, les joventuts del Partit Laborista noruec. 

Justa abans de realitzar la matança  a  l'illa Breivik va fer detonar un explosiu al 

centre d'Oslo. Després va accedir a Utoya disfressat de policia i fent-se passar 

per membre de seguretat. Pel que fa a la cobertura mediàtica d'aquest cas un 

dels elements que més ens criden l'atenció són unes imatges gravades en 

helicòpter en el moment que Beverick estava duent a terme l'atemptat. Dit 

d'una altra manera, un seguiment en directe de la matança. També observem 

una tònica generalitzada en la cobertura mediàtica dels atemptats terroristes, 

les ràpides entrevistes i presa de declaracions als testimonis. Així en general 

anirem observant la tònica de primer es mostren els continguts emotius del què 

ha passat i més endavant els informatius. 

 

Els estatunidencs ens tenen acostumats a grans cobertures televisives i 

mediàtiques, la Superbowl, la presa de possessió del President, la marmota 

Phill, i un llarg etcètera. I l'atemptat de la marató de Boston del 15 d'abril de 

2013 no podia ser menys. Va representar el primer atemptat des de l'11 de 

setembre als Estats Units. Durant els dies posteriors la cobertura va ser molt 

gran i hi ha mots elements per analitzar. Com per exemple que a primera hora 

de la tarda -just després de l'atac- ja s'havien fet públics els noms de les 

primeres dues víctimes mortals, entre elles un nen de vuit anys. Les imatges 

dels presumptes atacants tampoc es van fer esperar gaire. Quan al 17 d'abril 

l'FBI va tenir les imatges dels sospitosos  gravades per una càmera de 

seguretat les va difondre automàticament per la televisió i Internet. Però sens 

dubte, el clímax de l'espectacle televisiu es va produir amb la retransmissió en 

directe de la persecució d'un dels dos terroristes.   El que des de alguns mitjans 

es va anomenar "a la caça del terrorista" va acabar amb la detenció del segon 

sospitós -el primer es va morir arrel de la persecució policial  i  de varis 

tiroteigs-.  

 

Un altre dels atemptats que analitzarem serà el tiroteig de París del novembre 

de 2015. A part del tiroteig al centre de la ciutat on diverses terrasses de bars 

es van convertir en blanc fàcil pels terroristes, el gran epicentre del desastre va 

ser la sala de concerts Bataclan. El primer mitjà en dir que hi havia una sala on 

els clients estaven retinguts va ser Le Monde. A l'hora que es va començar a 
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tenir informació moltes televisions van interrompre les seves emissions, 

incloses d'internacionals -com per exemple, TV3 a casa nostra. Pocs minuts 

després dels atemptats els mitjans van començar a entrevistar testimonis que 

enmig de la confusió deien que els hi semblava haver escoltat crits d'Allah 

Akbar, fet que va comportar que alguns mitjans ja parlessin d'atemptat jihadista. 

Un altre episodi relacionat amb l'atemptat va ser la recerca d'alguns dels autors 

a Brusel·les on la policia creia que s'havien dirigit després dels atacs. De fet, 

els cossos de seguretat van haver de demanar als usuraris de Twitter que 

paressin de piular sobre la recerca perquè la xarxa s'estava convertint en una 

font d'informació per als fugitius.  
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3. EVOLUCIÓ DE LA COBERTURA DELS ATEMPTATS 
EN RELACIÓ A L'EVOLUCIÓ DEL PERIODISME 

 

3.1. ATEMPTAT CONTRA CARRERO BLANCO (1973) 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓ DELS FETS I DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

 

El 20 de desembre de 1973 el cotxe del president del Govern espanyol Luís 

Carrero Blanco va volar pels aires al carrer Claudio Coello de Madrid. Els seus 

ocupants: el conductor, un escolta i l'almirall, van morir a l'acte després de la 

brutal explosió, que va elevar el vehicle a més de vint metros d'altura, 

dipositant-lo al sostre del convent del Jerònims (Imatge 1), on Carrero havia 

anat a escoltar la missa diària.  

 

 Imatge 1. Estat en que va quedar el cotxe. ABC, 1973 

 

Just després de l'atemptat les hores són de molta confusió. A la que genera per 

si sola un acte terrorista s'hi ha de sumar totes les connotacions polítiques que 

aquest atemptat comportava, ja que Espanya es trobava immers en els anys de 

més debilitat del règim franquista. La societat espanyola no sabia com podia 

afectar la mort de Carrero Blanco al futur del país.  

 

A mesura que la cortina de fum es va anar esvaint, el xoc per l'atemptat va anar 

deixant pas a la valoració del que havia succeït. "El país sentia, igual que el Font: El Periódico 
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règim polític que el governava, que el terra tremolava sota els seus peus" 

(Pinilla, 2004:27). La mort de Carrero Blanco posarà en judici la continuïtat del 

Règim en un futur. Franco havia previst que aquest fos el fidel continuador de 

les essències del seu règim polític i es perfilava com a principal garant de la 

supervivència de la figura del dictador.  

    

   Imatge 2. Portada diari ABC. 21 de desembre de 1973 

 

Tot i la tasca institucional desenvolupada, la dictadura personalista de Franco 

no podia sobreviure sense un Cabdill. El dictador "s'havia convertit en un vell 

de vuitanta anys al que ja li faltaven les forces" (Pinilla, 2004:27).  

Al seu costat, Carrero Blanco es consolidava amb el seu home de confiança, 

profundament compromès amb els principis del moviment (Imatge 2). 

  

La Llei de Premsa de 1966 permet al periodisme desenvolupar actituds més 

crítiques, aprofitant una llibertat major que, no obstant això, mai va poder 

contradir els principis fonamentals en què es basava la Dictadura. L'escàs 

marge del que es disposava, era a més limitat per la lesiva autocensura, que va 

donar a la premsa de finals dels seixanta i principis dels setanta, un aire 

monolític i temorós on la discrepància amb prou feines existia (Pinilla, 2004:28). 
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La cobertura de l'atemptat gira al votant dels autors. La responsabilitat directa 

de la mort de l'almirall Luis Carrero Blanco recau en l'oposició al franquisme, 

que el sistema identifica sempre com a ruptura. Però la ruptura encarnada en 

l'oposició no és homogènia, ja que dins de la mateixa podem trobar a sectors 

prodemocràtics, però també als activistes d'ETA, a grups d'extrema esquerra o 

a socialdemòcrates i a la Democràcia cristiana, al costat de sectors tàcits 

provinents del propi règim 

 

Una vegada establerts els perills que amenacen al sistema, regnarà la 

confusió. Notícies contradictòries, prudents silencis, relats que comencen 

sense un desenllaç clar. Comença així un procés on el desordre preval sobre 

l'ordre, la desinformació sobre la informació, alguna cosa lògic si som 

conscients del moment crític pel qual travessa el Règim. 

 

Després de l'assassinat convé tranquil·litzar a la població afirmant el paper 

importantíssim que juguen les forces d'ordre públic. Les intenses recerques 

realitzades per la policia espanyola aviat donaran els seus fruits.  

Així, el dia de l'atemptat -20 de desembre- les portades dels diaris afirmen que 

ja ha estat detingut un dels terroristes. Però aviat aquesta detenció cau en 

l'oblit, confirmant així el desenvolupament d'un nou relat inacabat -el jove 

detingut el dia 20 no es troba en la llista d'activistes donada per la Direcció 

General de Seguretat quatre dies després.  

 

A partir d'aquest moment, els missatges giren al voltant de la intensa activitat 

policial desenvolupada per les forces de seguretat espanyoles en diferents 

punts del país, com Cantàbria o la frontera amb França, on el tràfic de 

transeünts és menor des que la policia espanyola està duent a terme un control 

exhaustiu dels passaports 

 

Als primers moments, no s'estableix de forma clara la causa de la mort de 

l'almirall. La primera nota dels Serveis Informatius de la Direcció general de 

Premsa facilitada als mitjans afirma que el president del govern mor a causa 

d'una "important explosió, les causes de la qual es desconeixen". El dia 21 de 

desembre, la portada d'Informaciones ja concreta la causa de l'explosió, en 
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oferir el següent titular: Detingut un dels terroristes. No obstant això, la 

identificació del terrorista és confusa, doncs en cap moment s'estableix la 

filiació a algun grup. Es tracta d'un jove ferit en la cara que concorda amb el 

retrat robot confeccionat per la policia.  

 

La responsabilitat d'ETA encara no està clara. Tot i que  després de l'atemptat 

el grup abertzale va  reivindicar  l'atemptat, el Lendakari a  l'exili, Jesús María 

Leizaola Sánchez, declara: "No crec que darrere de l'atemptat es trobi cap 

facció de l'ETA. Tinc motius vàlids per sostenir que aquest comunicat és fals" 

(Pinilla, 2004:30). Els mitjans donaven informacions contradictòries, alguns 

afirmaven que ETA n'era el responsable -afins al Règim- i d'altres no es creien 

el comunicat que els atorgava l'autoria -opositors.  

 

A continuació podem veure aquests dubtes exemplificats amb el diari 

Informaciones i l'Alcázar. Així doncs, els primers dubtes sobre l'autoria de 

l'atemptat introdueixen soroll en la transmissió de la notícia per part 

d'Informaciones. De forma menys equívoca, i sense fer referències a les 

declaracions del president del govern basc en l'exili, L'Alcàsser aviat estableix 

la responsabilitat de l'atemptat amb ETA, tal com afirma el seu titular del 21 de 

desembre aparegut en portada: Són de l'ETA. Dos dels presumptes assassins, 

identificats. El comportament de tots dos diaris és diferent des de l'endemà a la 

mort de Carrero, perquè mentre Informaciones es mostra prudent en establir 

l'autoria, L'Alcázar assenyala clarament a ETA com a responsable.  

 

Malgrat tot, després dels primers dies, en què és fonamental oferir la imatge 

d'unes forces de seguretat eficaces, els dubtes sobre l'èxit de les recerques 

policials espanyoles sorgeixen a les pàgines de la premsa. ETA, en una altra 

roda de premsa clandestina oferta aquesta vegada a Bordeus, afirma que "cap 

dels set noms proporcionats per la policia espanyola havia participat ni en la 

preparació ni en la realització de l'atemptat" (Pinilla, 2004:31). A mesura que 

transcorren els dies va confirmant-se que la policia no és capaç de trobar els 

responsables directes de l'atemptat. Encara que els mitjans han de mantenir la 

imatge d'una policia eficaç, algunes manifestacions faran pensar al lector que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_de_Leizaola
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_de_Leizaola
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les perquisicions policials no avancen a causa que no hi ha cap notícia sobre 

aquest tema. 

 

Un altre dels principals temes relacionat amb l'atemptat i  que va preocupar a la 

premsa, és el paper de l'etat francès davant el terrorisme d'ETA, ja que els 

responsables fugen buscant el refugi polític proporcionat pel govern francès. 

"És impossible que la policia espanyola acabi aconseguint els seus objectius si 

no s'evita aquesta fugida emparada pel país veí", per això des del principi les 

pàgines dels diaris demanen l'extradició dels refugiats polítics abertzales 

residents a França.  Els advertiments a les autoritats franceses són contínues 

en aquests moments per part dels mitjans de comunicació. Així, per exemple, 

L'Alcázar -afí al règim-, en la seva contraportada del dia 26 de desembre afirma 

sota el titular ressaltat: ETA amenaça amb nous atemptats : "les manifestacions 

d'ETA col·loquen al Govern de París en la ineludible necessitat d'actuar 

conforme a les lleis internacionals perquè aquest magnicidi, que constitueix una 

de les més greus figures de delicte en tots els codis penals, no quedi impune". 

 
El govern francès no reconsiderarà al principi la concessió de refugi polític. Les 

pàgines dels diaris a finals del 1973 i principis de gener del 1974. Diaris com  

La Gaceta del Norte (Imatge 4) i El Correo Español - El Pueblo Vasco  (Imatge 

5) van publicar  editorials molt dures amb el govern francès el 26 de desembre:  

"La paradoxa d'un país amic" i  "Terrorisme en la impunitat". Condemnen 

l'actitud francesa a l'hora de permetre la residència d'etarres en el seu sòl, la 

qual cosa pot fer que "es reconsideri [...] la situació d'amistat amb el país veí" 

(La Gaceta del Norte). 

 

 

 Imatge 4. Capçalera de “La Gaceta del Norte”, 1973 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Capçalera de “El Correo Español. El Pueblo Vasco”, 1973 
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3.1.2 ANÀLISI 

 

En el moment que el cotxe de Carrero Blanco va volar pels aires els aparells 

del règim es van posar en màxima alerta i van començar a treballar en què 

havia succeït i, més tard, intentar descobrir qui eren els responsables. Tant els 

membres polítics del règim com els mitjans més propers, van passar del 

negacionisme dels fets a posar en marxa tots els engranatges d'Estat per 

intentar trobar els responsables. Les primeres hores després de l'atemptat el 

règim no va fer públic ben bé què havia succeït i, molt menys, que es tractava 

d'un atemptat terrorista. La primera nota dels Serveis Informatius de la Direcció 

general de Premsa facilitada als mitjans afirmava que el president del govern 

mor a causa d'una "important explosió, les causes de la qual es desconeixen". 

 

En aquest context se li ha de sumar la Llei de Premsa de 1966 que atorgava 

una mica més de llibertat als mitjans, però encara amb cert grau de censura. 

Així, és bàsicament la premsa a fi el règim la que va teixint el discurs informatiu 

al voltant de la mort de Carrero Blanco. Les primeres hores van ser de gran 

desconcert. Fins i tot, després del comunicat d'ETA l'Estat no estava del tot 

segur que aquest anunci fos vertader. En primera instància no se li va atorgar 

al comunicat una gran fiabilitat.  

 

Notícies contradictòries, prudents silencis, relats que comencen sense un 

desenllaç clar. Aquesta seria la situació de la premsa en les hores posteriors a 

l'atemptat. Els diaris del dia 21 publicaven informacions entre elles 

contradictòries. Els diaris més allunyats del règim eren més prudents en el que 

havia succeït, en canvi, els afins al Règim tancaven files amb l'Estat i no 

dubtaven a dir que es tractava d'un atemptat realitzat per l'oposició.  

 

La policia intenta reaccionar ràpid i deté a un jove acusant-lo d'haver participat 

a l'atemptat i alguns mitjans no dubten a seguir els cossos de seguretat i li 

imputen l'autoria de l'atemptat. Tot i així, s'acaba sabent que el nom del 

sospitós no figura a la llista d'activistes de la Direcció General de Seguretat.  
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La confusió va seguir augmentant en el moment que el president basc a l'exili, 

Jesús María Leizaola Sánchez: "No crec que darrere de l'atemptat es trobi cap 

facció de l'ETA. Tinc motius vàlids per sostenir que aquest comunicat és fals". 

Aquestes declaracions no feien més que seguir engrossint els dubtes al voltant 

del què havia succeït i del què estava explicant la premsa.  

 

Tot i així, finalment ETA des de l'exili francès va emetre una roda de premsa 

clandestina on s'atorgava l'autoria i aprofitava per deixar clar que la policia no 

anava ben encaminada en els noms dels responsables directes. Els mitjans 

intententaven  mantenir la bona imatge de la policia franquista tot i les dificultats 

que aquests tenien en la resolució del cas i les debilitats que se'ls podia intuir. 

 

A la debilitat policíaca se li afegia una crisi de ralacions internacionals que 

podia malmetre la imatge de respecte i duresa del Règim. Els teòrics 

responsables estaven refugiats a França i, tot i les demandes del Govern 

franquista, per tal que els francesos els ajudessin en trobar els responsables i 

extradir-los a Espanya, les autoritats franceses no en feien cas. Així doncs, per 

intentar amagar el fracàs de la diplomàcia franquista alguns mitjans de 

comunicació, com El Alcázer, El Correo Español o La Gaceta del Norte van 

publicar infrmacions molt dures atacant el govern francès i acosant-los 

directament de donar refugi de forma voluntària als responsables de la mort del 

president Carrero Blanco.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa_de_Leizaola
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3.2. 11-M MADRID. ATEMPTATS D’ATOCHA (2004) 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓ DELS FETS I DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

 

Els atemptats de l’11 de març de 2004 a la xarxa de tren de rodalies de Madrid, 

van ser els pitjors que s’havien donat mai en territori espanyol, i el segon en 

nombre de víctimes pel que fa a Europa, només per darrera de Lockerbie 

(1988). Tot seguit farem una anàlisi del tractament informatiu que van rebre 

aquests fets a partir del relat que en van fer els diversos mitjans. 

 

 

Imatge 6. Un dels trens després de l’explosió. RTVE, 2004 

 

Les primeres imatges que van oferir les diverses cadenes després de les 

explosions van commocionar tots els que les van veure (Imatge 6). Vagons de 

tren rebentats, morts i ferits, ambulàncies, policies, crits, desconcert...  

 

Les entrevistes a algunes de les persones que anaven al tren, encara 

commocionades pel que acaben de viure, relataven entre plors i cares de 

desconcert  la terrible experiència. Se succeïen sense aturador plans on es 

podien veure les víctimes mortals encara als vagons o al mig de les vies. 

 

Font: WordPress.com 
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El ministre d’interior, Ángel Acebes, es va desplaçar al lloc dels fets des d’on va 

fer unes primeres declaracions on deia que la prioritat era l’atenció a les 

nombroses víctimes. 

 

A les 11 del matí es reunia a la Moncloa el gabinet de crisi del govern espanyol 

i alguns líders polítics com ara Mariano Rajoy –Secretari General del PP-, José 

Luís Rodríguez Zapatero –Secretari General del PSOE-, Juan José Ibarretxe –

Lehendakari del govern basc- o Pasqual Maragall –President de la Generalitat- 

feien les seves primeres declaracions públiques. Totes elles anaven dirigides a 

donar suport a les víctimes i familiars i a palesar que els terrorisme no podria 

derrotar ni condicionar l’estat democràtic. 

 Imatge 7. Una de les motxilles que no va explotar. Abc News, 2004 

 

Va ser en aquell moment quan es va fer públic que les bombes eren dins 

motxilles i bosses d’esport que eren als vagons de tren, ja que la policia va 

trobar algunes bosses que contia explosius sense detonar (Imatge 7).  

 

A mig matí del mateix dia 11 Arnaldo Otegui, portaveu de Batasuna, declarava 

públicament que ETA no tenia res a veure amb els atemptats i apuntava al que 

ell anomenava la resistència àrab. Tanmateix ningú no va creure les seves 

paraules i es començà a estendre el convenciment que havia estat ETA qui 

havia posat les bombes als trens. 
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Davant aquest convenciment, i basant-se en el fet que l’explosiu utilitzat havia 

estat el que habitualment usava ETA –Titadine-, el ministre d’interior feia una 

compareixença  poc després de la una del migdia on afirmava que era “clar i 

evident” que aquest grup havia estat l’autor de l’atemptat, afegia que el 

ministeri de l’interior i els cossos policials “no tenien cap dubte que el 

responsable d’aquest atemptat era la banda terrorista ETA”. Qualificava de 

miserables les declaracions d’Otegui i deia amb tota rotunditat  que només 

pretenia desviar l’atenció i multiplicar la por i la sensació d’inseguretat. 

 

Malgrat la contundència de les declaracions del govern, i a mesura que 

avançava el dia, algunes fonts començaven a plantejar la possibilitat que tot 

plegat hagués estat obra de “fanàtics islamistes”. 

 Imatge 8. Familiars arribant a IFEMA. RTVE, 2004  

 

Mentrestant  les cadenes de televisió mostraven com les restes de les víctimes 

eren traslladades a un pavelló d’IFEMA per tal que metges forenses i familiars 

en puguessin fer la identificació. Novament se’ns oferien imatges de familiars 

angoixats i commocionats entrant a la fira (Imatge 8) mentre els periodistes els 

feien preguntes.     

Poc després de les tres de la tarda va fer una primera compareixença el 

president del govern espanyol, José Maria Aznar i, tot que en cap moment 

mencionà ETA, de les seves paraules es desprenia que havia estat aquesta 

banda terrorista qui havia col·locat les motxilles als trens.  
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Acabà convocant manifestacions de rebuig a totes les ciutats espanyoles per 

l’endemà a les set de la tarda. 

 

Mentrestant la inspecció per part de la policia d’una furgoneta robada permetia 

trobar-hi una bossa amb detonadors i una cinta de casset en àrab que contenia 

versicles de l’Alcorà. A les vuit del vespre el ministre de l’interior va 

comparèixer de nou per informar de la troballa i afirmà que havia ordenat obrir 

una nova línia d’investigació, tot i que insistia en que “la línia prioritària segueix 

sent ETA”. Davant les preguntes dels periodistes responia una vegada i una 

altra que no hi havia cap dubte que ETA n’havia estat l’autora. Totes aquestes 

compareixences es van oferint en directe per les diverses cadenes de televisió. 

 

A la mateixa hora la seu londinenca del diari Al Quds Al Arabi rebia una carta 

signada per les brigades  Abu Hafs Al Masri –vinculades a Al Qaeda- on 

s’atribuien l’autoria dels atemptats (Imatge 9) com a resposta a la complicitat 

d’Espanya amb els Estats Units i el Regne Unit en la seva croada contra 

l’Islam. La policia donà poca credibilitat a aquesta reivindicació però malgrat 

això es dispararen els rumors. Davant tot això les televisions oferien un 

missatge del Rei Joan Carles de suport a les víctimes. Paral·lelament se 

segueixen donant imatges de persones entrant al pavelló d’IFEMA, que acollia 

les restes dels morts, per tal d’intentar identificar els seus familiars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 9. Portada del diari Al Quds Al Arabi, 2004 
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A les dues de la matinada la policia trobà dins una bossa que s’havia recollit  a 

un dels trens un telèfon mòbil connectat a una bomba que no havia explotat. 

Aquesta troballa donà a la policia pistes que els permetrien fer les primeres 

detencions. A més es descobria que el detonador no era dels que usa 

habitualment ETA i l’explosiu no era Titadine, sinó dinamita Goma-2 Eco. 

 

L’endemà ens vam imatges de persones que anaven a dipositar rams de flors i 

espelmes al lloc dels fets i feien declaracions plenes d’emotivitat i dolor. 

El president del govern tornava a comparèixer davant els mitjans per fer una 

declaració on rebutjava les acusacions de poca transparència que els grups de 

l’oposició i diversos mitjans estaven fent. Insistia també en les raons que el 

govern tenia per tal d’assenyalar ETA com a responsable de la massacre. 

El divendres al matí les cadenes de televisió cobrien els funerals de les 

víctimes dels atemptats. Durant el mateix dia el diari Gara deia que havia rebut 

una trucada d’una font creïble que afirmava novament que ETA no havia tingut 

res a veure amb les explosions.  A la mateixa hora es produïen manifestacions 

a les principals ciutats de l’estat espanyol que també ens arribaven mitjançant 

la televisió i els diaris. 

 Imatge 10. Manifestació de rebuig a Madrid. El País, 2004 

 

Foren aquestes mateixes imatges de la manifestació de Madrid que van 

començar a evidenciar que, a més dels crits de rebuig davant l’atemptat, la gent 

començava a demanar al govern espanyol que identifiqués, de forma segura i 

veraç, quins n’havien estat els autors amb crits de “¿Quién ha sido?” 
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El dissabte 13 de març, vigília de les eleccions generals, i sota un fort clima de 

tensió política, Ángel Acebes compareixia davant els mitjans per informar de la 

detenció de tres ciutadans marroquins i dos ciutadans hindús relacionats amb 

la venda del mòbil que s’havia trobat a la motxilla que no havia explotat. 

Afirmant que, tot i que això obria noves vies, encara era prematur afirmar res 

amb certesa. 

 

Però paral·lelament a aquest relat dels fets n’esdevenia un altre per intentar 

establir l’autoria dels atemptats i, és en aquest, on els diversos mitjans de 

comunicació i els missatges de text que van començar a circular (Imatge 11), 

van ser determinants dels fets que van ocórrer en els dies posteriors. 

 Imatge 11. Missatges de text. El País, 2004 

  

Durant aquests dies els informatius de TVE havien estat l’eina de difusió del 

missatge oficial, fent-se ressò no només dels fets sinó també de la lectura i 

interpretació que en feia el govern espanyol. Tanmateix, altres mitjans estaven 

atents a altres possibilitats i feien que comencessin a sorgir dubtes que 

posaven en qüestió aquesta versió oficial. Tot seguit en farem un repàs. 

 

En els primers moments tots els mitjans que van tenir coneixement dels 

atemptats van suposar que ETA hi estava al darrere i van obrir els informatius 

amb aquesta informació tot i les declaracions d’Otegui que, com ja hem explicat 

abans, en un primer moment no van ser cregudes per gairebé ningú.  
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Tanmateix el primer fet que va causar certa sorpresa ens aquests diferents 

mitjans va ser la trucada que el president del govern, José María Aznar, va fer 

als directors dels mateixos per assegurar-los amb total contundència que ETA 

era responsable de les explosions i que les declaracions d’Otegui formaven 

part d’una maniobra d’intoxicació. Aquestes trucades van ser tan efectives que 

fins i tot algunes capçaleres, com ara el diari El País, van canviar el titular que 

tenien preparat per tal d’incloure-hi el nom d’ETA. Altres mitjans però no es van 

deixar condicionar i fins i tot van fer arribar al govern el seu malestar per 

aquesta manera d’actuar. 

 

Al mateix temps la ministra d’afers exteriors Ana Palacio va enviar una circular 

a tots els ambaixadors espanyols al món on se’ls ordenava que confirmessin 

davant les autoritats i els mitjans de comunicació dels països on estaven 

acreditats l’autoria d’ETA. Això va portar fins i tot a que el Consell de Seguretat 

de l’ONU fes la pública la seva condemna dels atemptats de Madrid per part 

d’ETA. 

 

La mateixa tarda del dia 11 alguns mitjans, degut a les troballes que es van fer 

a la furgoneta abandonada, van començar a plantejar-se la possibilitat de que 

es tractés de terrorisme islàmic. 

 

Els informatius del vespre obrien amb la notícia de reivindicació per part d’Al 

Qaeda dels atemptats. I era en aquest moment quan es començava a 

visualitzar un certa diferència entre la forma en que donava la notícia TVE i la 

resta de mitjans. TVE usava termes com ara “cautela” o “suposada carta” 

mentre que la resta eren molt més categòrics en les seves informacions. 

 

El dia 12 la majoria de capçaleres de l’estat ja donaven per fet que es tractava 

de terrorisme islàmic, i així ho expressaven als seus titulars. Sorprenia però 

que des de la mateixa Casa Blanca encara s’insistís en l’autoria d’ETA. Diaris 

com ara el Washington Post interpretaven que es tractava d’un gest de suport 

del govern nord-americà que es limitava a repetir el que el govern amic de José 

María Aznar deia. 
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És durant la tarda d’aquest mateix dia que el diari Gara afirmava haver rebut 

una trucada d’un comunicant anònim que diu parlar en nom d’ETA i que 

desvincula totalment la banda terrorista dels atemptats. La majoria de mitjans 

se’n feien ressò però el govern espanyol no hi donava cap mena de credibilitat. 

 

Durant les manifestacions convocades pel mateix govern espanyol per la tarda 

del divendres 12 es va començar a fer evident la disconformitat de part de la 

ciutadania amb el relat oficial. A la ciutat de Barcelona part dels manifestants 

increpaven Josep Piqué, secretari general del PP a Catalunya, i el ministre 

Rodrigo Rato; així ens ho mostraven els informatius de Telecinco o de CNN+ 

mentre que els de TVE no hi feia referència i donava imatges de 

manifestacions multitudinàries arreu de l’estat. 

 

El dissabte 13 de març, jornada de reflexió, començava amb els funerals de les 

víctimes, però havia de ser un dia molt llarg informativament parlant.  

Va ser aquest dia quan els missatges de mòbil, que ja havien estat 

protagonistes el mateix dia 11 quan els familiars de les persones que viatjaven 

als trens intentaven contactar amb ells, van començar a marcar el que havia 

d’esdevenir. Ja el dia 12 havien començat a circular missatges que posaven en 

dubte la versió del govern. Missatges que sempre acabaven amb la paraula 

“Pásalo!” i que parlaven d’enganys i intoxicació informativa.  

 

 

 Imatge 12. SMS convocant a manifestar-se davant la seu del PP. El Confidencial, 2014 
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Però el dissabte 13 aquests missatges van prendre un caire nou i es van fer 

servir per convocar la gent per tal que es concentrés i manifestés aquella 

mateixa tarda davant les seus del PP (Imatge 12). Eren missatges genèrics que 

s’enviaven a tothom.  

 

La cobertura d’aquestes manifestacions va tornar a posar en evidència les 

diferències de tractament que diversos mitjans en van fer. Concretament TVE 

no en va voler fer una cobertura en directe ja que, segons les paules del 

aleshores director d’informatius Alfredo Urdaci, tot i les peticions d’alguns 

redactors que formaven part del comitè antimanipulació, no va considerar que 

hagués d’obrir amb un informatiu especial donat que creia que era una 

manifestació organitzada que volia alterar l’esperit del que havia de ser una 

jornada de reflexió. Tanmateix CNN+, en veure la dimensió de la concentració, 

sí que ho va fer. 

 

Després de les primeres detencions els missatges les feien arribar arreu i 

permetien fer un seguiment de tot allò que estava passant. Un altre mitjà que 

va anar agafant rellevància va ser la ràdio, que va permetre que la gent que es 

manifestava estigués al cas de la incidència d’aquestes concentracions. 

 

I aquí va sorgir una nova discrepància, els mitjans oficials o aquells que eren 

afins al govern del PP van començar a dir que les manifestacions no eren 

espontànies i, fins i tot, que s’havien promogut des de mitjans crítics amb el 

govern o des de partits de l’oposició. 

 

Aquella mateixa nit, a dos quarts de deu, TVE oferia la compareixença de 

Mariano Rajoy, secretari general del PP, des de la seu del partir al carrer 

Gènova de Madrid. 

En ella Rajoy qualificava les manifestacions d’il·legals i il·legítimes i exigia als 

convocants de les concentracions que abandonessin la seva actitud. Aquesta 

compareixença transmesa per la televisió pública acabaria donant legitimitat 

mediàtica a les manifestacions que es van allargar bona part de la nit. 

 

Font: periodistadigital.com 
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A la matinada a Telemadrid es va rebre una trucada que anunciava l’existència 

d’un vídeo, que s’havia deixat a un lloc determinat i que contenia la 

reivindicació per part l’Al Qaeda Europa dels atemptats. 

Tot plegat acabaria amb la derrota del PP a les urnes el diumenge 14 de març. 

 
 

3.2.2 ANÀLISI 

 

Les 72 hores posteriors a l'atemptat, on van morir 190 persones, varen ser 

unes de les més confuses, complexes, tenses i incertes de la història recent 

d'Espanya. Els primers dos dies van estar caracteritzats per l'angoixa, 

l'incertesa i la por de no saber certament l'autoria de l'atemptat ni quina podria 

haver estat la motivació a cometre aquell acte terrorista. En canvi, les últimes 

24 hores -o el que és el mateix, les hores prèvies a les eleccions- van estar 

marcades per la indignació i mobilització ciutadana.  

 

Un dels principals elements d'anàlisi que veurem que es van repetint és el fet 

d'entrevistar a les víctimes tan bon punt hi ha hagut l'atemptat. En ocasions la 

primera reacció del mitjà és anar ràpidament al lloc on hi ha hagut l'explosió o 

el tiroteig. A més, com és el cas de l'11-M de Madrid les entrevistes eren 

acompanyades per primers plans de morts encara estesos al costat del tren o 

de ferits que deambulaven prop de l'escenari. 

 

De fet, és en aquest punt on el periodista es troba davant d'una situació 

extremadament complexa i on ha de ser més rigorós que mai. Es troba envoltat 

d'imatges morboses i impactants. És en aquest moment que cal decidir si, per 

exemple, és necessari fer un primer pla d'una persona morta o amb un pla 

general on es vegi de lluny ja és suficient per mostrar la magnitud del desastre. 

En altres paraules, quin element informatiu extra ens aportaria si triéssim la 

primera opció? 

 

De fet el CAC té una recomanació molt clara pel que fa a la cobertura de 

tragèdies i atemptats:  
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"No s'haurien d'obtenir ni haurien de ser emesos primers plans o plans curts de 

persones ferides, en estat de xoc, o en situació de patiment". Una recomanació 

que TVE no va seguir.  

 

Un altre element que veiem contínuament en la cobertura d'un acte terrorista 

és, evidentment, la voluntat de voler conèixer l'autor de l'atemptat. En alguns 

casos, l'autoria es coneix de forma més ràpida o més lenta.  

En principi, si no és que, per exemple, el grup terrorista anuncia just abans o 

just després la seva responsabilitat, intentar anunciar -per part de les autoritats- 

qui ha estat el responsable pot ser precipitat. Durant el treball utilitzarem el 

marc de les primeres vuit hores, el que estan caracteritzades per una gran 

confusió i donar informació inexacte o especulacions sobre l'autoria és més 

perjudicial que beneficiós. A priori, anunciar qui n'és el responsable durant 

questes primeres hores ho considerarem precipitat. Així doncs,  l'11-M torna a 

ser un clar exemple negatiu en aquest cas. A més, el temps ens va donar la raó 

i les primeres informacions del Govern i d'alguns mitjans que el van seguir es 

van convertir en extremadament negatives per el tractament posterior de 

l'atemptat i les persones directament involucrades. 

 

També volem destacar especialment l'ús de les noves tecnologies per 

organitzar una mobilització ciutadana. El que avui ja és un fet, a l'any 2004 

encara era tota una novetat. Evidentment, ens referim a la les diferents 

concentracions que van tenir lloc durant la jornada de reflexió a diferents ciutats 

espanyoles. Els missatges SMS van fer de canal de mobilització. La gent es va 

començar a reenviar els missatges de text per tal de sortir el carrer per a 

protestar perla gestió que el Govern espanyol havia fet de l'atemptat de l'11 de 

març.  
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3.3. ATEMPTAT A L’ILLA D’UTOYA. NORUEGA (2011) 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓ DELS FETS I DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

 

El pròxim acte terrorista analitzat és l'atemptat que va cometre  Anders Brehing 

Brevick a Noruega el 22 de juliol de 2011. L'atac es va desenvolupar en dues 

accions, primer unes explosions al centre d'Oslo, prop de l'oficina del Primer 

Ministre, i després a l’illa d'Utoya on s'estava fent el campament d'Estiu de la 

Lliga de Joves Treballadors, les joventuts del Partit Laborista noruec. 

 

A dos quarts de sis de la tarda (17:25) una explosió va detonar al centre d'Oslo. 

De seguida un periodista del diari noruec Aftenposten explicava que hi havia 

gent amb "sang a la cara i a les mans". I el mateix diari informava que la policia 

començava a desallotjar els edificis pròxims.  

Cinc minuts després de l'atemptat, France Press deia que una ràdio noruega 

parla d'un mort. Però el diari  Verdens Gang anava més enllà i parlava de 

"diversos morts" segons fonts policials. No havien passat cinc minuts de 

l'explosió i ja s'havia creat un hastag a Tweeter per poder seguir i piular sobre 

l'atemptat.   

L'agència AP va ser una de les primeres de difondre imatges sobre ferits, en 

aquest cas concret, una imatge mentre els serveis d'emergència atenien alguns 

ferits (Imatge 13). 

 

 Imatge 13. Explosió al centre d’Oslo. Associated Press, 2012 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdens_Gang
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Es tractava d'imatges on no hi havia ni primers plans ni primeríssims primers 

plans de les víctimes.  

 

La policia va demanar als ciutadans que deixessin de fer servir els telèfons 

mòbils perquè la línia estava sobrecarregada i podria dificultar aquelles 

trucades més urgents. A les 17:30 Reuters informava que les autoritats ja 

estaven parlant d'un atemptat amb bomba.  Poc després de l'explosió ja van 

començar a córrer per internet vídeos del moment de l'atemptat, com un  que 

mostrava les corredisses de les persones que es trobaven en aquell lloc.  

 Imatge 14. Anders Brehing Brevick. Degbladet, 2012 

 

A les 18:26 comencen a aparèixer les primeres informacions sobre el tiroteig a 

l’Illa d'Utoya, on en aquells moments s’estava desenvolupant un campament 

d'estiu (Imatge 14). 

A les 18:47 France Press parla de cinc possibles ferits, mentre a les 18:51 BBC 

parla de quatre morts. A les 18:56 comença a circular que el tiroteig està tenint 

lloc al Campament d'Estiu del Partit Laborista. Un jove del partit va piular a 

Tweeter el següent: "Estem asseguts a la platja. Un home està disparant vestit 

amb un uniforme de policia. Ajuda!. Quan vindrà la policia a ajudar-nos?". A les 

19:12 la policia anuncia que ha detingut una persona a l’illa. Així, des de les 

primeres informacions de l'atemptat fins a la detenció de Brevick, van passar 

tres quarts d'hora.  

 

Font: dagbladet.no 
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A les 19:24 diversos periodistes noruecs van començar a explicar a Twitter que 

la persona arrestada podria ser un home de raça blanca i de 1,90 m. d'alçada. 

Seguidament, la policia deia que hi havia raons per pensar que l'explosió al 

centre d'Oslo i el tiroteig d'Utoya podrien estar relacionats. A les 20:11 el Primer 

Ministre, Jens Stoltenberg, noruec deia per televisió: "Encara no sabem qui ha 

estat el responsable". Tot i que les autoritats del país no es volien precipitar, al 

cap de deu minuts de la compareixença el New York Times començava a parlar 

de terrorisme islamista. Assegurava que el grup jihadista Ansar al-Jihad al-

Alami havia justificat l'atemptat com a resposta del desplegament de les tropes 

noruegues a l'Afganistan.  

 

A partir de quarts de nou del vespre diferents periodistes noruecs comencen a 

parlar a Twitter de més de trenta morts a Utoya - a aquella hora encara no es 

disposava de xifres oficials-. Al mateix temps la televisió noruega NRK 

comença a difondre imatges de l'illa on es va produir el tiroteig.  

 

Però la imatge impactant d'aquella hora del vespre va ser publicada pel diari 

VG: un conjunt de cossos sense vida estesos a la costa d'Utoya, repartits sobre 

unes roques que estaven a tocar del mar (Imatge 15). 

Imatge 15. Cadàvers a l’Illa d’Utoya. Verdens Gang, 2012 
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I per acabar de rematar-ho a les 21:30 es publica un vídeo a YouTube del 

moment en que Brevick disparava contra els joves militants del partit laborista.  

El diari Degbladet és el primer que comença  a afirmar que l'autor dels dos 

atemptats podria ser el mateix.  

De fet, el diari Nationen va publicar una notícia -contradient el New York Times- 

on explicaven que els atemptats no estarien relacionats amb el terrorisme 

internacional, sinó amb la política interior de noruega.  

 

A les 23:00 va comparèixer el primer ministre noruec, Jens Stoltenberg,  i el 

ministre de Justícia, Knut Storberget,  per assegurar que el que havia succeït a 

Oslo i Utoya era un "cobard acte terrorista". D'aquesta manera, era la primera 

vegada que el govern parlava obertament de terrorisme. El discurs va fer 

principalment referència a la unió dels noruecs i el valor i la força del sistema 

democràtic: "Estem units en temps de crisi", "Hem de protegir els nostres 

valors. La nostra resposta al terrorisme? Més democràcia, més força". Per la 

seva banda, el ministre de justícia va assegurar que "és un dia dolorós per a 

Noruega. Miler de persones tenen por aquesta nit". Aquella mateixa nit el 

govern també va afirmar que el detingut relacionat amb els atemptats era 

noruec. Tot i així, encara no volien assegurar qui era l'autor o autors del que 

havia succeït. Durant la mateixa roda de premsa els dos membres del govern 

van fer públic que a l'explosió del centre de la ciutat hi havia hagut set morts i 

deu ferits -a diferència d'altres atemptats, el recompte de víctimes va trigar a 

arribar i el va fer públic la veu directe dels responsables del govern i no 

mitjançant especulacions a les xarxes i/o mitjans-.  

 

Pel que fa a l’illa d'Utoya, el primer ministre no va voler especular i va afirmar 

que encara hi havia desapareguts i no podien aventurar una xifra de morts i 

ferits. El primer mitjà en dibuixar una relació entre l'autoria dels atemptats i la 

seva relació amb l'extrema dreta va ser la televisió NRK que va convidar un 

professor especialitzat en temes de seguretat que va dir cap on podrien anar 

els trets.  

 

Passades les onze de la nit la policia va trobar un cotxe amb una bomba que 

pertanyia a Brevick. Així, els cossos de seguretat van difondre que l'arrestat es 
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tractava d'un home blanc, d'1'90 m i de 32 anys. Però seguien sense fer-ne 

oficial el nom i la confirmació si era l'autor d’ambdós actes terroristes.  

Tampoc no es podia confirmar a quin grup polític o ideològic pertanyia l'autor. 

Així, conduits per la prudència des de l'administració noruega s'apuntaven 

alguns detalls de l'atemptat però no es volien fer declaracions oficials molt 

concretes. A aquella hora de la nit encara estaven cercant cossos sense vida a 

Utoya. Passades les dotze de la nit la policia va dir que estaven escorcollant el 

pis de l'arrestat. El diari Deglabet va difondre una imatge dels escorcolls -

cedida per la mateixa policia-.  

 

Mentre no es feien declaracions oficials per part de les autoritats del país, 

Twitter bullia cercant indicis de qui podria estar al darrer dels dos atemptats. Va 

començar a circular una notícia d'un jove d'extrema dreta de 23 anys que va 

ser arrestat el 2001 i que tenia uniformes de policies i armes. Que la policia 

acabés de dir que l'arrestat tenia 32 anys reforçava que s’especulés en aquest 

sentit 

 

Ara sí, a la una de la matinada Al Yazera difon el nom d'Anders Behring Brevick 

-és el primer mitjà en fer-ho-. El Govern no havia confirmat el nom de l'autor 

però Brevick ja era trending topic mundial a Twitter. Al mateix temps, a 

Facebook es van començaven a crear pàgines en contra de la seva persona. 

De fet, hi havia una pàgina que reclamava que es cremés el presumpte 

assassí.  

 

A les quatre de la matinada la policia titllava de "catastròfica" la situació de l'illa 

d'Utoya, els morts ja s'enfilaven fins a la xifra de vuitanta. Passades les vuit del 

matí el primer ministre va comparèixer en roda de premsa, encara no volia 

confirmar de qui es tractava l'autor i si havia actuat sol o acompanyat. El que sí 

va donar és una xifra oficial, 87 morts entre els dos atemptats. La pregunta que 

protagonitzava els debats i els titulars informatius era per què. "Perquè havia 

succeït aquella massacra en un país pacífic com Noruega?".  Alhora les 

especulacions continuaven, els mitjans deien que hi podria haver un segon 

autor, ja que costava de creure que una sola persona pogués haver generat 
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tantes víctimes mortals -al cap d'unes hores van descartar que tingués cap 

mena de relació amb els atemptats-.  

També van començar les comparacions amb l'atemptat d'Ocklahoma (168 

morts)  de 1995 i també d'arrel d’extrema dreta.   

Al mateix temps la policia va detenir un home que portava una navalla just al 

costat d'un hospital on es trobava en aquells moments el primer ministre. Des 

d'allà mateix aquest va dir que "molts esperen respostes sobre l'autor de 

l'atemptat", però el govern seguia sense fer-ne oficial el nom, tot i que 

pràcticament tothom ja donava per fet que es tractava de Brevick. "Ens hem de 

concentrar en les investigacions, hem d'esperar a tenir els resultats de la 

investigació. És molt aviat per extreure'n conclusions".  

 

La policia ja començava a parlar de Brevick i de com s'havia rendit a la detenció 

sense oposar resistència. Tot i així, encara no confirmaven si també era el 

responsable de l'explosió a Oslo. Els testimonis de l'illa seguien apuntant cap 

un segon autor, però els cossos de seguretat no tenien novetats en aquest 

aspecte.  

 

Ara sí, a les 19:00 de la tarda -més de vint-i-quatre hores després dels 

atemptats- la policia acusava formalment Anders Behring Breivik dels atacs 

d'Utoya i Oslo.  

 

L'atac a l'illa va passar cap a les 17.30 de la tarda, unes dues hores després de 

l'atemptat amb cotxe bomba al complex governamental d'Oslo, amb 7 persones 

mortes i quinze ferits. 

 

 
 

3.3.2 ANÀLISI 

 

Tal com hem anat observant en aquest treball, tan en el Marc Teòric com en la 

descripció i anàlisi dels atemptats, els primers minuts just després d'un 

atemptat són caòtics i desconcertants. En aquest sentit la cobertura de 

l’explosió d'Oslo no va ser distinta. Mitjans com Aftenposte,  Verdens Gang o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdens_Gang
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l'agència AP intentaven donar en directe el recompte de víctimes que havia 

produït l'atemptat. També podem identificar un altre tret molt comú, les imatges 

dels ferits i persones que es troben properes al lloc de l'explosió. Aquest seguit 

d'informacions espontànies però ràpides sobre morts i ferits també va succeir al 

cap d'unes hores a Utoya, Tot i que, a diferència de l'explosió d'Oslo, la 

incertesa va durar moltes més hores ja que mentre els mitjans especulaven en 

xifres, Brevick encara estava disparant a la illa. A més, les tasques de cerca de 

cossos -alguns d'ells al mar- va durar més de vint-i-quatre hores.  

 

A diferència, per exemple, de la cobertura de l'11-M a Madrid les primeres 

fotografies difoses no eren primers plans de morts o ferits, sinó unes de l'AP on 

es mostraven plans generals dels serveis mèdics atenent algunes víctimes. Sí 

que és veritat que al pas de les hores es podien trobar primer plans de ferits -

per exemple, una dona amb la cara plena de sang- però en els minuts 

posteriors a l'atemptat aquest tipus de fotografies no formaven part del gruix 

principal.  

 

Un tret curiós, i que no és a l'únic atemptat que ho observem, és el fet que la 

policia demani als ciutadans que deixin de fer servir els telèfons mòbils per tal 

que no saturin les línies i quedin lliures per les emergències. Així doncs, ens 

pot recordar a l'atemptat de París -que analitzarem més endavant. quan els 

cossos de seguretat van demanar als usuaris de Twitter que paressin de piular 

sobre l'operació de cerca d'un dels autors que s'estava efectuant a Brussel·les, 

ja que la plataforma podia servir al perseguit per informar-se de les operacions 

de la policia.  

 

 

Un dels elements que més confusió i preocupació generen després d'un 

atemptat, tal com hem anat observant, és l'autoria de l'atemptat. En general, les 

autoritats i mitjans noruecs van ser força prudents pel que fa aquest cas en 

concret. No va ser-ho tant The New York Times, que va publicar una informació 

en que deien que un grup jihadista, Ansar al-Jihad al-Alami, havia reivindicat 

els dos atacs. Al cap d'unes hores ja es va poder contrastar que aquest diari no 

tenia raó i que els fets apuntaven cap a una altra direcció.  
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Un dels adjectius que hauria d'acompanyar en tot moment la cobertura d'un 

atac terrorista és "prudència". Intentar evitar la precipitació informativa i la 

difusió de continguts que puguin afectar a tercers, com en aquest cas la 

sensació de criminalització del món musulmà. O bé amb una informació 

incorrecta o amb una relació d'idees sense proves, el mitjà va apuntar 

precipitadament cap una direcció totalment errònia. De fet, es va demostrar que 

antagònica.  

 

No va ser fins a la nit que van comparèixer els representants del govern 

noruec, amb el Primer Ministre i el ministre de Justícia. Els dos van rebutjar 

l'acte terrorista, van explicitar el condol als familiars i amics de les víctimes però 

no van concretar pel que feia a elements clau de la investigació com: qui era 

l'autor o autors, si el detingut també era el responsable de l'explosió a Oslo o 

quines raons de fons hi havia en aquesta acció. Aquesta compareixença va ser 

força diferent, per exemple, del discurs d'Acebes després dels atemptats de 

l’11-M on al mateix migdia ja responsabilitzava a ETA de les explosions 

d'Atocha. En aquell cas el Govern espanyol es va deixar emportar per una 

precipitació que els homòlegs noruecs van voler evitar. 

 

Hores abans que les autoritats confirmessin que el detingut era Anders Brehing 

Brevick a Twitter ja era trending topic mundial. L'exclusiva d'Al Yazera va 

provocar que les xarxes ja donessin per fet que ell era el responsable dels 

atemptats quan les autoritats l'únic que havien dit és que es tractava d'un home 

blanc amb una alçada concreta. La precaució en que les autoritats noruegues 

van  gestionar la crisi va fer que fins a es 4 de la matinada la policia no 

confirmés que a la illa d'Utoya havien mort més de vuitanta persones.  

Així, van intentar evitar l'especulació mediàtica esperant a donar qualsevol xifra 

fins el moment que ja tenien una aproximació més acorada. I a primera hora del 

matí va ser el Primer Ministre qui va donar la xifra exacta de morts a Utoya, 87.   

 

Un dels moments més impactants de la jornada d'atemptats va ser quan un 

membre de les joventuts laboristes va publicar una piulada on explicava que un 

home els estava disparant i demanava ajuda. Twitter es va convertir en el canal 

de difusió que el jove va trobar per difondre el seu missatge i assegurar-se que 
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arribaria al major nombre de persones possible i, evidentment, a les autoritats -

els principals destinataris- i mitjans de comunicació.  

 

Durant el matí la policia ja va anunciar que el detingut era Bevrick però no va 

ser fins a les 19:00 de la tarda que van confirmar que era l'autor i únic 

responsable dels dos atemptats. Així, el Govern va trigar unes vint-i-quatre 

hores a confirmar qui era l'autor de l'atemptat, fet que contrasta amb un dels 

casos que hem analitzat anteriorment, l’atemptat de l’11- M a Madrid on el 

Govern espanyol va trigar unes cinc hores a dir que el responsable de 

l'atemptat era ETA.  
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3.4. ATEMPTAT A LA MARATÓ DE BOSTON (2013) 

 

3.4.1 DESCRIPCIÓ DELS FETS I DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

 

Un altre dels atemptats que analitzarem, pel tractament mediàtic que va tenir, 

va ser el que es va produir a Boston el 15 d’abril de 2013 just a la línia 

d’arribada de la marató que es corria a la ciutat. 

 

Hi ha dos fets que van caracteritzar la cobertura que en van fer els mitjans: la 

primera de les dues explosions que hi va haver van ser captades per les 

càmeres que estaven filmant l’arribada dels atletes i, d’altra banda, la 

persecució dels presumptes autors va ser retransmesa en directe a tot el país. 

 

Els diferents mitjans van fer un seguiment gairebé “minut a minut” del que 

s’estava esdevenint i serà aquest seguiment el que serà l’objecte d’anàlisi. 

 

El dilluns 15 d’abril de 2013 s’estava corrent la marató de Boston 

(Massachusetts) i diverses cadenes de televisió i molts ciutadans estaven 

filmant l’arribada dels corredors. Poc abans de les tres de la tarda es va produir 

una explosió captada per moltes de les càmeres que eren al lloc (Imatge 16). 

Pocs segons després, a uns 100 metres del lloc de la primera explosió, 

detonava un segon artefacte. Com veurem més endavant, les imatges 

enregistrades acabarien essent determinants en la resolució del cas. 

 Imatge 16. Explosió a l’arribada de la Marató de Boston. CNN, 2013 
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A través de les seves pantalles de televisió els espectadors van poder viure els 

fets gairebé com si fossin al lloc. L’explosió i les posteriors imatges del lloc on 

regnava el desconcert varen arribar a les llars de tot el món. 

Poques hores després els mitjans informaven que hi havia dues víctimes 

mortals –acabarien essent tres- i desenes de ferits. 

 

A les sis de la tarda, el President dels EEUU Barack Obama feia una primera 

compareixença davant els mitjans. Si bé en cap moment afirmava que es 

tractés d’un atemptat terrorista sí que ho suggerien les seves paraules. Malgrat 

tot demanava que no s’aventuressin conclusions precipitades i que es deixés 

treballar l' FBI, que s’havia fet càrrec de les investigacions. 

 

A les vuit del vespre els mitjans informaven que finalment el nombre de morts 

era de tres i que hi havia 176 persones ferides. Un dels morts era un nen de 8 

anys –Martin Richards-, aquesta notícia causa una gran commoció. 

 

Passada la mitjanit Obama tornava a comparèixer per dir que encara no se 

sabia qui havia estat l’autor tot i que ja parlava obertament d’atemptat afirmant 

que “qualsevol bomba de rellotgeria utilitzada contra civils és terrorisme”. 

Tornava a demanar paciència i que s’evitessin les especulacions. 

 

El dimarts 14 es comencen a conèixer més detalls sobre la identitat de les 

víctimes mortals i els mitjans fan públic el nom d’una d’elles, Krystle Campbell, 

una jove de 29 anys d’edat. Durant el dimarts la Secretària de Seguretat 

Interior, Janet Napolitano demanava, a través del mitjans, que totes aquelles 

persones que tinguessin fotografies o vídeos de la zona d’arribada de la cursa 

les fessin arribar als agents del FBI encarregats de la investigació. 

 

Aquell mateix dia se sabia que la policia havia escorcollat el pis d’un jove 

saudita, nascut a Medina i que estava estudiant anglès a Boston, davant la 

sospita que estigués implicat amb els fets. Malgrat haver interrogat a diverses 

persones i seguit algunes pistes no es feia cap detenció i els investigadors, 

novament a través dels mitjans, tornaven a demanar l’ajuda de maratonians i 

testimonis que tinguessin vídeos i fotografies de la cursa. 
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La CNN, citant fonts de investigació, informava que les bombes podien haver 

estat dins olles a pressió i motxilles. Es feia públic, també, que la mare i la 

germana del nen mort es trobaven hospitalitzades en estat crític.  

 

Tot i que encara no es deia res sobre la identitat de la tercera víctima, els 

diferents mitjans es començaven a omplir d’històries impactants sobre els ferits 

i els seus familiars. Tot això començava a crear entre l’opinió pública un clima 

de temor a l’hora que feia créixer la ràbia i el desig de trobar els responsables 

per tal que assumissin les conseqüències dels seus actes. La nit del 16 al 17 

d’abril les cadenes de televisió oferien imatges de la vigília d’oració que es feia 

al barri obrer de Dorchester d’on era Martin Richards, el nen de 8 anys víctima 

de les explosions. 

 

El dimecres 17 el FBI feia públics els primers resultats de les seves 

investigacions: les bombes eren olles a pressió i estaven amagades dins 

motxilles negres. Aquell mateix dia l’ambaixada dels EEUU feia un comunicat 

on donava la identitat de la tercera víctima mortal, Lu Lingzi, una estudiant 

xinesa.A la tarda les autoritats comunicaven que, mercès a les càmeres de 

seguretat d’una botiga s’havia identificat una persona sospitosa d’haver comès 

l’atemptat.  

 

En aquells moments la policia ja comptava amb més de 2.000 vídeos, 

fotografies i pistes que venien d’arreu, i reconeixia l’ajut que les noves 

tecnologies i les xarxes socials estaven significant per la investigació. 

 

L’endemà dia 18 ja es comptava amb les imatges de dos sospitosos (Imatge 

17) i es feien públiques. La policia demanava públicament la col·laboració dels 

ciutadans per a localitzar-los. Es començava a perfilar el que acabaria sent una 

“cacera a l’home” que seguirien en directe milions d’espectadors.  
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 Imatge 17. Sospitosos de ser els autors de l’atemptat. CB News, 2013 

      

Aquesta cacera va començar amb una persecució nocturna durant la qual un 

dels sospitosos, Tamerlan Tsarnaev, de 26 anys d’edat, va ser abatut pels trets 

de la policia. L’altre va ser identificat com el seu germà, Dzhokhar A. Tsarnaev, 

de 19 anys d’edat, i va aconseguir fugir.  

 

Els mitjans local van informar que la persecució havia començat després que 

els dos sospitosos assassinessin un policia del campus del MIT. Després 

d’aquest fet els dos germans havien robat un cotxe i segrestat el seu conductor 

que abandonarien a una benzinera mitja hora després. Va començar tot seguit 

una persecució que acabaria portant sospitosos i policia a la petita localitat 

residencial de Watertown, a 14 quilòmetres de Boston, i que seria l’escenari 

d’imatges que els mitjans de comunicació oferirien a milions de persones que, 

atònites, contemplarien a través dels seus televisors o d’Internet com s’anaven 

desenvolupant els fets. 

 

A Watertown es va produir un enfrontament durant el qual Tamerlan Tsarnaev 

va resultar ferit i, tot i que el van traslladar a l’hospital, va acabar morint. El seu 

germà Dzhokhar va aconseguir fugir per una zona residencial prop d’un centre 

comercial.  

 

 

http://www.elmundo.es/america/2013/04/19/estados_unidos/1366370461.html
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L’alarma es començava a escampar quan, a través dels mitjans i les xarxes 

socials, la policia demanava als veïns de Watertown es tanquessin a casa i no 

obrissin la porta a ningú, al·legant que “el terrorista era molt perillós, anava 

armat i, fins i tot, tenia explosius” (Imatge 18). 

   Imatge 18. Piulada del BPD, 2013 

 

Això va provocar que més de quatre milions de persones que vivien a Boston i 

als voltants romanguessin refugiats a casa seva, mentre els mitjans de 

comunicació anaven fent públiques informacions que anaven fent augmentar la 

sensació d’alarma: imatges de cotxes policials circulant a gran velocitat pel 

campus de la Universitat de Massachusetts Dartmouth; explosions controlades 

de paquets sospitosos; helicòpters Blackhawk sobrevolant la ciutat; botigues, 

escoles, universitats i la majoria de línies de tren i metro tancades; partits de 

beisbol i concerts de l’Orquestra Simfònica de Boston cancel·lats; i el 

comunicat de la policia afirmant que “no sabien si el terrorista continuava a 

Boston, però que confiaven en que no hagués abandonat l’estat”, anaven 

creant el clima propici pel que s’acabaria esdevenint. 

 

A primera hora de la tarda del divendres 19 d’abril, la policia informava que 

seguia la pista d’un vehicle sospitós. Més tard informava que havia tancat 

aquesta via d’investigació i seguia un altre vehicle. La sensació de desconcert i 

inseguretat anava augmentant.  

 



Tractament informatiu d’un atemptat 

Nil Camps Puig   52 
 

Finalment, poc abans de les 9 de la nit del mateix divendres, Dzhokhar A. 

Tsarnaev era detingut per la policia mercès a l’avís d’un veí de Watertown que 

va trucar a la policia dient que havia vist sang a la lona quer cobria un vaixell 

que hi havia al jardí d’una casa d’aquesta localitat. Els diversos mitjans es feien 

ressò del comunicat dels investigadors, i el Departament de Policia de Boston 

penjava una piulada amb el text:  

 

“CAPTURAT!!! La cacera ha acabat. La recerca ha acabat. El terror ha acabat. 

I la justícia ha guanyat. El sospitós és sota custòdia.” (Imatge 19) 

 Imatge 19. Piulada del BPD, 2013 

 

Els diversos informatius oferien imatges del jardí i la barca, del sospitós sortint-

ne i del desplegament policial que havia permès la seva detenció. 

 Imatge 20. Barca on s’amagava Tsarnaev. CNN, 2013  

 

 

http://www.elmundo.es/america/2013/04/19/estados_unidos/1366370461.html
http://www.elmundo.es/america/2013/04/19/estados_unidos/1366370461.html
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Acabaven així quatre dies que havien tingut milions de persones pendent dels 

mitjans de comunicació i les xarxes socials.  

 

 

La multitud d’imatges emeses pels diversos mitjans, alternant vídeos de 

particulars amb imatges impactants, evidencien el predomini de  l’emoció sobre 

la informació. També, com en d’altres casos que analitzem en aquest treball, és 

determinant el pes de les xarxes socials. Com a tall d’exemple, si es llegeixen 

les piulades fetes des del compte oficial de Twitter del Departament de Policia 

de Boston (@bostonpolice) es poden seguir moment a moment la cadena de 

fets d’aquests quatre dies, des del moment de l’explosió fins a la detenció del 

segon sospitós (Imatges 21 i 22) 

 

 

        

 

 

 

 Imatges 21 i 22. Piulades del BPD, 2013 
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3.4.2 ANÀLISI 

 

 

L'atemptat de la marató de Boston va esdevenir un gran producte televisiu, des 

de les explosions fins a la persecució retransmesa en directe per les televisions 

nord-americanes. La cultura de l'espectacle i l'impacte va aconseguir apropiar-

se d'una tragèdia com és un atemptat. Així observem com d'un desastre en 

treuen un producte profitós. 

 

Les explosions ja van ser retransmeses en directe, no per voluntat, sinó perquè 

algunes televisions estaven retransmetent l'arribada i va ser just allà on es van 

detonar les explosions. D'aquesta manera, al cap de molts pocs minuts ja 

corrien per les xarxes socials i pel YouTube els vídeos de les dues explosions. 

De la mateixa manera que ho feien les imatges de caos, desorientació, 

desconcert i por. A diferència d'altres casos com a Noruega, a l'atemptat de 

Boston van ser els mitjans qui van donar primer el nombre exacte de víctimes 

mortals i ferits. Quan Obama va comparèixer en roda de premsa va demanar 

precaució i no va explicitar que es tractés d'un atemptat terrorista i, molt menys, 

va aventurar-se amb l'autoria -gran diferència amb el Govern espanyol a l'11-M. 

De fet, passada la mitja nit va tornar a comparèixer per anunciar que es 

tractava d'un atemptat terrorista però en desconeixien els autors.  

 

Una de les diferències respecte altres casos analitzats és que la policia va 

demanar col·laboració ciutadana per tal de poder identificar els responsables. 

Així, a través dels mitjans va demanar vídeos i fotografies dels llocs dels fets 

per tal de poder-les analitzar.  

 

La cobertura mediàtica dels mitjans nord-americans, més enllà d'oferir 

informació per tal que els ciutadans poguessin conèixer de forma rigorosa el 

que havia succeït i d'aquesta manera estar més tranquils, va basar bona part 

dels continguts informatius a explicar històries impactants sobre els ferits i 

familiars. Aquest fet es va poder veure molt clar quan es van oferien imatges de 

la vigília d’oració que es feia al barri obrer de Dorchester d’on era Martin 

Richards, el nen de 8 anys mort a les explosions.  
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Aquesta cobertura informativa no feia res més que generar angoixa, 

preocupació i por -cal tenir en compte que encara no es coneixia l'autoria. 

 

El dia 17 a la tarda l'FBI ja comptava amb més de 2.000 vídeos o imatges que 

els facilitaven les investigacions. En aquest cas, les xarxes socials i les noves 

tecnologies van ser de gran utilitat pels cossos de seguretat nord-americans. 

Ara bé, potser l'administració és va accedir en termes de col·laboració 

ciutadana quan va publicar les dues imatges dels sospitosos i va demanar 

ajuda per tal de localitzar-los. És en aquest moment quan es comença a cuinar 

el gran producte mediàtic "La cacera del terrorista".  

 

L'escenari de l'espectacle va ser la localitat de Watertown, fins on van arribar 

els terroristes mentre intentaven fugir de la policia. És ena quest poble on es va 

produir un enfrontament durant el qual Tamerlan Tsarnaev va resultar ferit i, tot 

i que el van traslladar a l’hospital, va acabar morint. El seu germà Dzhokhar va 

aconseguir fugir per una zona residencial prop d’un centre comercial. Els 

cossos de seguretat van tornar a utilitzar les xarxes socials per demanar que 

els veïns es tanquessin a casa seva, dosis d'alarmisme i por a dojo. Fins a 

quatre milions de persones es van quedar tancades a casa seva.  

 

La policia continuava donant informacions contradictòries i reculant després 

d'haver-les difós a través dels mitjans de comunicació - aquesta part del relat 

ens pot recordar  a l'11-M de Madrid. Aquest fet l'únic que aporta és una 

sensació de desconcert i inseguretat que augmenta per moments.  

 

Watertown GAIREBÉ es va convertir en un plató televisiu per un dia. Els 

mitjans anaven ensenyat imatges del veïnatge a través d'helicòpters que 

seguia cada un dels carres. I la cobertura es va intensificar quan un veí va 

posar-se en contacte amb la policia per explicar que veia sang a la lona que 

cobria un bot que tenia al seu jardí. És en aquell moment quan cossos de 

seguretat i mitjans van desplaçar-se cap al lloc dels fets.  
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Ara sí, la policia de Boston publica al seu Twitter que "la cacera ha acabat". No 

havia acabat  la recerca, la persecució o  l'operació de captura. S'havia posat fi 

a una "cacera" -en paraules de la policia- retransmesa pels mitjans de 

comunicació, còmplices d'un producte mediàtic que va anar molt més enllà de 

la cobertura informativa d'un fet noticiable.  
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3.5. ATEMPTATS A PARÍS (2015) 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓ DELS FETS I DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

 

El 13 de novembre de 2015 a París es va viure una de les nits més negres que 

es recorden, sis atacs simultanis van matar a 130 persones. Cap a les 21:15 

del vespre s'escolten un seguit d'explosions a la capital francesa, una d'elles 

prop l'Estadi de França on es disputa un  partit entre la selecció nacional i 

Alemanya. I cinc minuts després hi ha  un tiroteig a algunes terrasses dels bars 

del nucli urbà, on hi havia molta gent al tractar-se d'un divendres al vespre.  

 

El local més afectat va ser La Belle Equipe, però també Le Carrillon (Imatge 

23), le Petit Cambodge, Casa Nostra i Bulevar Voltaire. Dues persones van 

morir prop de l'Estadi de Franca, divuit en el boluevard Charonne, una en el 

boulevard Voltaire, cinc en el carrer de Fontaine-au-roi, i catorze en el carrer 

Alibert.  

 Imatge 23. Le Carrillon. Le Soir, 2015 

 

Ara bé, el moment de major pànic té lloc al voltant de les deu de la nit quan un 

grup de terroristes entren a la sala de concerts Bataclan i disparen 

indiscriminadament contra el públic, en  mig d'una actuació del grup de rock 

d'Estats Units Eagles of the Death Metal. Fins a la una de la matinada, la policia 

no va poder accedir a la sala on els terroristes tenien centenars de persones 

retingudes a l'interior.  

Font: Le Soir 
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La piulada d'una de les persones que es trobaven a dins, Benjamin Cazenoves, 

exemplifica el que succeïa: "Estic viu. Només tinc uns talls. Una carnisseria. 

Cadàvers per tot arreu" (Imatge 24(. A partir de quarts d'una es comencen a 

bloquejar les línies de metro, la ciutat queda paralitzada.  

 

 

 Imatge 24. Piulada de Benjamin Cazenoves. Daily Star, 2015 

 

Al voltant de la una de la matinada el President François Holland compareix en 

una roda de premsa retransmesa en directe per televisió. "És horrible em 

mobilitzat totes les forces per frenar als terroristes i he demanat reforços a 

l'exèrcit que ja s'han desplegat". Holland no va voler aproximar xifres de morts 

ni ferits, va donar xifres molt generals i ambigües -feia molt poc que havien 

tingut lloc els atemptats-: dotzenes de morts i ferits. I va persistir en el discurs 

en torn la força i solidesa de la nació i els francesos: "La nostra nació sap com 

defensar-se i derrotarà als terroristes".  

Poc després, a la 1:30 de la matinada, el mitjà Euronews explica que Estat 

Islàmic ha reivindicat els atacs de París. La notícia no agafa per sorpresa ni als 

ciutadans ni les autoritats, ja que es donava per fet que es tractava d'un 

atemptat islamista. Alguns dels testimonis de Bataclan ja havien fet 

declaracions en mitjans francesos explicant que havien escoltat el crit d'Alah 

Agbà (Alà és gran). A continuació es publica el comunicat d'Estat Islàmic :" Vuit 

germans amb cinturons explosius i fusells han atacat objectius curosament 

escollits en el cor de la capital francesa. [...] París a tremolat sobre els seus 

peus".  
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Un dels primers mitjans que va fer una aproximació del nombre de morts a la 

Sala Bataclan és Europe1, que va anunciar -després de l'actuació 

d'alliberament dels ostatges- que la massacre havia provocat més d'un 

centenar de morts. A les primeres hores de la matinada i havia un cert 

desconcert entre els mitjans parisencs i francesos sobre quans terroristes 

havien estat abatuts: uns parlaven de cinc i altres de vuit. Aquest ball de xifres 

tampoc l'hem de sobredimensionar, feia entre quatre i cinc hores dels 

atemptats i, tal com hem anat observar, el caos i la confusió apareixen i afecten 

a els sectors  de la societat, també els mitjans de  comunicació. A més, els 

cossos de seguretat no havien fet cap declaració al respecte.  

 

Alhora el portal Facebook incloïa un botó que et permet evidenciar que estaves 

a París però estàs sa i estalvi. Es suma així a una nit on mitjans i xarxes socials 

estan a ple rendiment. Precisament, l'expresident Nicolas Sarkozy va fer una 

piulada a Twitter: "Els terroristes han declarat la guerra a França. La nostra 

resposta ha de ser ferma i amb determinació des d'aquest moment". Cap a 

quarts de quatre Le Figaro va xifrar els militars i policies desplegats en 6.000.  

 

El 14 de novembre a la tarda és el primer ministre francès, Manuel Valls, qui 

compareix davant els mitjans de comunicació. Valls anuncia que l'estat 

d'urgència es prolongarà i que el país no cessarà la seva estratègia a Síria: 

"Estem en guerra".  

 

A partir d'aquest moment, és la investigació policial la que centra totes les 

informacions. L'endemà dels atemptats el canal de televisió BFMTV indica que 

els investigadors han trobat dos passaports, un de sirià i un altre d'egipci, en e 

lloc en que els terroristes van provocar les explosions prop de l'Estadi de 

França.  A mesura que passen els dies les pistes indiquen que els terroristes 

van fugir a Brussel·les, Bèlgica.  

 

El 21 i 22 novembre la policia belga va intensificar les seves actuacions a la 

capital de país per tal de trobar els fugitius. Els cossos de seguretat havien 

estat executant vàries operacions però sense èxit. I és el 22 al vespre quan 

sembla que tenen els fugitius controlats a una àrea de la ciutat. Ara bé, la 
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policia no contava que els terroristes comptarien amb l'ajuda dels usuaris de les 

xarxes socials per tal d'intentar escapar de la policia.  

 

Abans que els autoritats confirmessin que havien desplegat diferents accions 

per Brussel·les per tal d'intentar capturar els suposats terroristes, els 

internautes ja estaven donant les primeres informacions sobre el que estaven 

veient.  

Van ser els turistes que es trobaven prop de la Gran plaça de Brussel·les els 

primers en informar dels moviments de la policia a través de Twitter. Per la 

xarxa corrien fotografies de barreres policials, agents vigilants, carrers tallats, 

entre d'altres. Als usuaris se'ls hi van afegir els mitjans de comunicació que 

utilitzaven la plataforma per obtenir material però també per difondre'l. Gairebé 

s'estava retransmetent en directe l'operació policial.  

 

Finalment, la policia va demanar tant als periodistes com als ciutadans que 

deixessin d'informar i donar detalls de les accions policials de les que eren 

testimonis per tal de no obstaculitzar-les, ja que els sospitosos ho podien 

utilitzar per estar informats de les accions dels cossos de seguretat (Imatge 25). 

 Imatge 25. Piulada de la Police Fédérale, 2015 

 

De cop i volta Twitter es va començar a omplir de fotos i vídeos de gats com a 

resposta ciutadana a la petició de la policia belga de que no es donés cap pista 

ni detall de les operacions antiterroristes. D'aquesta manera, quualsevol 

piulada que es busqués sobre el que estava passant a Brussel·les, amb les 

etiquetes #Bruxelles o #BrusselsLockedDown, anava acompanyat d'un gif d'un 

o més gats.  
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Alguns dels missatges que animaven a piular gats era: "Hem d’ajudar a la 

policia, poden estar llegint això". El que alguns ja anomenen "la primera 

censura ciutadana a Internet" va durar fins que la policia belga va anunciar que 

l'operació ja havia acabat. Així, el centre de Crisi belga va mostrar el seu 

agraïment a través d'aquesta xarxa als periodistes i ciutadans "per la 

col·laboració al silenci mediàtic sol·licitat en el marc de les accions judicials". 

Tot plegat, va acabar amb al detenció de Salah Abdeslam i altres presumptes 

còmplices. 

 

3.5.2 ANÀLISI 

 

La cobertura de l'atemptat de París es podria explicar mitjançant un únic 

adjectiu: "intensitat". El gran gruix de la cobertura mediàtica es va concentrar 

en la matinada de divendres a dissabte. Les informacions sobre on havien estat 

els atemptats, quantes víctimes i havien hagut i qui n'eren els responsables es 

van anar cuinant i servint la mateixa matinada. De fet, el dissabte 14 ja era més 

un dia de dol, silenci  i homenatge que no pas del caos, ansietat i angoixa 

pròpia de les hores posteriors a un atemptat.  

 

Els mitjans i les xarxes van bullir tota la nit. Pràcticament els mitjans eren els 

altaveus del Govern francès i donaven les informacions de forma ràpida. 

Segurament, el fet que s'estigués força segur sobre qui estava al darrera dels 

atemptats també va fer que les informacions es poguessin concentrar cap a la 

banda del nombre de víctimes i els llocs havien estat el blanc dels atacs. A 

més, tampoc feia massa que París havia estat víctima d'un atac terrorista, ja 

que tothom tenia al cap Charlie Hebdo.  

 

Dels atemptats analitzats, el de París és en el que podem trobar una major 

presència d'informació a la xarxa -seguit de prop per Boston. Observem així, 

com Twitter es va convertir durant aquella matinada amb l'eina principal per tal 

de seguir les informacions al moment. Un exemple en aquest sentit i que 

mostra l'evolució de la cobertura informativa a les xarxes és el diari espanyol El 

País.  
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En els atemptats de Noruega d'Utoya va dissenyar una pàgina cronològica en 

directe que anava publicant totes aquelles informacions que s'esdevenien.  

 

En el cas de París, aquesta pàgina ja no va ser utilitzada i va ser Twitter la 

plataforma des d'on informaven al segon. Aquest és un petit exemple de com 

en situacions de màxima intensitat informativa els mitjans han deixat de 

treballar en les seves pròpies plataformes i passen a fer-ho a llocs com Twitter, 

on no només treballen amb el seu propi material sinó que tenen a disposició la 

informació de la resta de mitjans.  

 

En aquests moments de màxim estrés informatiu, gairebé, podríem dir que 

Twitter es converteix en una pàgina "de treball col·laboratiu". D'altra banda, 

s'ha de tenir en compte el perill d'intoxicació informativa que comporten xarxes 

socials com Twitter o Facebook.  I no només intoxicació, tal com hem pogut 

observar fins i tot va estar a punt de comprometre una operació policial.  

Tal com observem a Boston i a París, a les xarxes es crea una relació directe 

entre policia i ciutadania. A l'atemptat nord-americà els usuaris van col·laborar 

cedint imatges i vídeos i difonent les imatges dels presumptes terroristes. 

D'altra banda, durant l'operació de cerca a Brussel·les els usuaris van 

respondre a la demanda de la policia,  per tal que deixessin de difondre 

informacions, inundant la xarxa d’imatges de gats. Aquesta acció ha estat 

nomenada com la primera"autocensura ciutadana a internet". La resposta va 

ser molt hàbil i ràpida pels ciutadans i mitjans però, hores abans, aquests 

estaven fent un mal ús de la xarxa social difonent imatges i seguint a temps 

real l'operació policial que s'estava duent a terme als carrers de Brussel·les. 

 

Així, podem observar la cara bona i la no tant bona de l'ús de Twitter. És cert 

que permet la difusió ràpida i eficient d'informació i que, fins i tot, usuaris i 

mitjans puguin reunir esforços en situacions intensament informatives com va 

ser la matinada del 14 de novembre o París. Però també si no se'n fa un bon 

ús, no es té cura en la informació que es difon -de vegades no contrastada- o 

no s'és conscient que allò que s'està penjant ho pot utilitzar una altra persona 

en altres fins -per exemple, els terroristes que estaven escapant- la xarxa pot 

perdre part de la seva bona funcionalitat.  
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4. CONCLUSIONS 
 

Aquest treball tenia com a objectiu principal analitzar l'evolució del tractament 

informatiu dels mitjans quan hi ha un atac terrorista. A les últimes tres o quatre 

dècades hi ha hagut grans canvis tecnològics i culturals que han influït 

directament aquest aspecte. Com hem pogut anar desenvolupant al llarg del 

treball els canvis han estat significatius i han tingut un paper central en 

l'evolució del tractament informatiu dels mitjans, sobretot un cop apareixen les 

xarxes socials.  

 

Tal com podem observaren el cas de Carrero Blanco, el desenvolupament 

informatiu és molt més lent i els canals mitjançant es transmet la informació són 

escassos -més tenint en comte les limitacions del règim.  Trenta anys després, 

a l'11-M de Madrid, els mitjans de masses com la televisió, la ràdio i la premsa 

tenen un paper determinant en la difusió quasi immediata dels esdeveniments. 

Ara bé, aquesta difusió de la informació tan ràpida que atorga tota la credibilitat 

al govern central -alguns dels mitjans, no tots- acaba provocant una cobertura 

confusa i que acaba generant certa desinformació entre els ciutadans. D'altra 

banda, aquest cas ens ha permès observar com per primera vegada -a 

Espanya- les noves tecnologies serveixen com a eina de mobilització social. En 

aquest cas, a través de la difusió de missatges SMS. 

 

Els altres tres atemptats -Noruega, Boston i París-, ens han permès observar la 

ràpida evolució de la cobertura informativa dels atemptats un cop apareixen les 

xarxes socials, sobretot Twitter i Facebook. Així, en els actes terroristes d'Oslo i 

Utoya ja podem observar la incidència de les xarxes socials, fet que permet la 

difusió d'informació ràpida per part d'altres mitjans internacionals -per exemple, 

The New York Times-, i el seguiment instantani dels ciutadans. De fet,  hem 

pogut observar com abans que es conegués oficialment les dades de l'autor 

dels atemptats ja hi havia pàgines de Facebook encontra de Brevick i pel 

Twitter tothom ja donava per fet que es tractava d'aquest individu. 
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Més flagrants són ja els casos de Boston i París, on les xarxes socials es 

converteixen en una eina de col·laboració entre autoritats i ciutadans. Ja sigui a 

través de difusió i imatges de l'atemptat que pugui facilitar la identificació dels 

autors, com el col·lapse de Twitter per tal d'evitar que el presumpte sospitós 

pogués conèixer les maniobres de la policia quan l'estan perseguint. A més, les 

xarxes socials es converteixen en la principal plataforma ciutadana. De fet, molt 

comunicats dels cossos policials, per exemple a Boston, ja ho fan directament a 

través d'aquestes plataformes.  

 

Així, es pretenia observar com s'ha alterat o modificat el tractament periodístic 

d'aquelles informacions referents a un atemptat terrorista. D'aquesta manera 

hem pretès analitzar la cobertura informativa de forma conjunta -vinculant els 

diferents anàlisi i mitjançant taules comparatives. Així doncs, hem pogut 

extreure'n diferents conclusions més concretes que esperem que puguin ajudar 

a comprendre millor la cobertura d'una atemptat i quins elements s'han de tenir 

en compte per tal de millorar i oferir un bon servei als ciutadans en un els 

moments on més ho necessiten: 

 

 L'acte terrorista representa un trencament amb la normalitat, és un canvi 

en l'ordre de les coses. Aquesta variació genera un trencament, en un 

sentit ampli, de la vida quotidiana i de la  seguretat ciutadana.  A més, 

l'esdeveniment terrorista és centrípet. És freqüent que en els comunicats 

dels grups terroristes es qualifiqui l'atemptat com un atac als òrgans 

vitals de l'Estat. D'altra banda, hi ha una utilització inevitable de la 

premsa i les noves tecnologies per part dels terroristes. Mitjançant 

aquesta poden conèixer la identitat i localització de possibles víctimes o 

de futurs objectius -recordem la persecució de Brussel·les-.  

 

 Una de les conclusions a les que hem arribat sobre el tractament dels 

mitjans és que s'ha d'anar en compte  a l'hora de  formular requeriments 

a les víctimes en circumstàncies inadequades, quan no disposen d’una 

efectiva llibertat d’elecció i decisió. Just després d'un atemptat les 

persones estan angoixades, en estat de xoc i desconcertades. 

D'aquesta manera, no seria recomanable entrevistar-los tan bon punt ha 
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succeït el desastre. Malgrat tot, hem pogut observar com aquest és un 

tret molt característic de la cobertura informativa dels atemptats 

moderns. La immediatesa periodística i la voluntat i necessitat del 

ciutadà d'informar-se al segon -sinó ja disposa de les xarxes socials- 

provoquen que als diferents atemptats analitzats alguns mitjans 

entrevistessin immediatament a algunes de les víctimes, perquè dins el 

seu estat de xoc i la seva situació emocional els expliquessin com ho 

van viure. 

 

 Un dels sectors de la societat que més s'ha protegir i amb el que cal tenir 

més cura a l’hora de tractar alguna informació que els afecti directament 

són els infants i menors d'edat. En aquest sentit, en els atemptats de 

Boston els mitjans de comunicació no van trigar gens a publicar el nom 

d'una de les víctimes, i era un nen. Els mitjans van explotar el perfil de la 

víctima per dotar la cobertura d'un major dramatisme i dolor, fins i tot van  

difondre les imatges de l'acte de record que se li va fer al seu poble. 

 

 Un altre dels elements que als mitjans els costa de controlar és la difusió 

de primers plans o primeríssims plans de persones mortes o ferides. 

També cal dir, que no a tots els països ho tracten de a mateixa manera. 

En aquest sentit, a Noruega van tenir un tractament més acurat 

d’aquesta informació. Tot i que  sí que es van difondre imatges d'aquest 

perfil -moltes d'elles de l'agència de notícies AP- no se'n va fer un abús 

com, per exemple, a l'11-M. En tot cas, en la cobertura d'un atemptat  no 

s'haurien d’obtenir ni haurien de ser emesos primers plans o plans curts 

de persones ferides. 

 

 Una de les coses que ens ha quedat més clares a la realització d'aquest 

treball és que convé extremar la prudència a l’hora de construir 

discursos i seqüències de causalitat. Especialment és imprescindible no 

prejutjar i no incórrer en atribucions de culpabilitat ni elaborar projeccions 

de sospita sobre persones. El cas més evident és el de l'atemptat de l'11 

de març a Atocha. L'acusació per part de l'Estat i d'alguns mitjans a ETA,  

grup terrorista vinculat a l'esquerra independentista abertzale. Aquest fet 

contrasta amb els atemptats d'Oslo i Utoya. Les autoritats noruegues 
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van trigar força a fer pública les dades personals del sospitós -tot i que el 

tenien detingut- i les principals raons ideològiques de les seves accions. 

Tot i així, The New York Times va publicar una informació on 

assegurava que un grup islamista havia reivindicat els atemptats 

noruecs per les accions del seu govern a l'Afganistan.  

 

D'altra banda, tenim l'atemptat de Carrero Blanco on, tot i que ETA va 

formular un comunicat on s'autoinculpava, des del govern franquista i els 

seus mitjans més propers no acabaven de donar-li credibilitat.   

En tot cas, queda clar que després d'un acte terrorista s'ha d'intentar 

evitar qualsevol mena d’especulació o conjectura sobre els 

esdeveniments tràgics, les seves causes o les seves conseqüències. 

 

 La cobertura va força lligada a la resposta de les autoritats estatals 

davant el succés. Si el Govern i cossos de seguretat es veuen immersos 

en el caos i el desconcert és probable que els mitjans també s'hi vegin 

arrossegats. Per exemple, el Govern espanyol -després de l'11 de Març- 

va generar una gran situació de desconcert al voltant de qui podrien ser 

els autors i assenyalaven directament ETA. Alguns mitjans van seguir el 

Govern i d'altres ho van posar en dubte. Així els mitjans es contradeien 

els uns amb els altres o, directament, contradeien a les autoritats i 

s'anava generant la sensació de desinformació. El ciutadà ja no s'havia 

què era cert i què no ho era.   

 

 Un altre dels elements destacats, sobretot vinculat a les noves 

tecnologies, és la col·laboració ciutadana. Les xarxes socials permeten 

que els ciutadans puguin compartir coneixement, recursos i informació 

entre ells, els mitjans i les pròpies autoritats del país. D'aquesta manera, 

els cossos policials de Boston van aprofitar algunes de les noves 

plataformes com Facebook o Twitter per demanar als usuaris que els hi 

cedissin aquelles fotografies o vídeos que els poguessin ajudar en la 

identificació dels presumptes responsables de l'atac. De fet, un cop els 

van identificar, van difondre les seves fotografies a través dels mitjans i 

de les xarxes socials perquè els ciutadans els poguessin ajudar. 
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Un altre dels casos que hem pogut analitzar en aquest sentit, és la 

persecució dels sospitosos de l'atemptat de París. La xarxa anava plena 

d'imatges de policies treballant al centre de Brussel·les per tal de trobar 

al sospitós. Davant el fet que el perseguit pogués utilitzar aquesta 

informació per escapar-se, les autoritats van demanar als usuaris que 

paressin de difondre imatges i vídeos. La xarxa va respondre col·lapsant 

Twitter amb vídeos virals de gats.  Aquesta actuació ha estat qualificada 

com la primera "autocensura ciutadana a Internet".  
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7. ANNEX 

 

 

 

 

 

 
Grup terrorista  o 

individu 

Ideologia o 

ramificació política 
Víctimes mortals 

11 de Març a 

l'estació d'Atocha, 

Madrid (2004) 

Al-Qaeda Radicalisme islàmic 190 

Illa d'Utoya i 

centre d'Oslo 

(2011) 

Anders Brehing 

Brevick 
Ultradreta xenòfoba 87 

Marató de Boston 

(2013) 

Tamerlan Tsarnaev 

Dzhokhar A. Tsarnaev 
Motius religiosos 3 

Centre de París i 

sala Bataclan 

(2015) 

Estat Islàmic (ISIS) 
Radicalisme islàmic 

(Jamat-e- Islami) 
130 

http://www.elmundo.es/america/2013/04/19/estados_unidos/1366370461.html
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Comunicat de 

reivindicació de 

l'atemptat 

Precipitació en 

l'adjudicació de 

l'autoria 

Entrevista a les 

víctimes just 

després de 

l'atemptat 

Carrero Blanco 

(1973) 
Sí No No 

11 de Març a 

l'estació d'Atocha, 

Madrid (2004) 

Sí 

Sí. El govern 

espanyol i alguns 

mitjans van acusar 

ETA 

Sí 

Illa d'Utoya i centre 

d'Oslo (2011) 
No 

No. Excepte un mitjà 

internacional, The 

New York Times 

Sí 

Marató de Boston 

(2013) 
No No Sí 

Centre de París i 

sala Bataclan 

(2015) 

Sí 

No. Tot i que a les 

autoritats els va 

costar identificar les 

persones exactes. 

Sí 
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Informació rellevant 

on aparegui algun 

menor 

Imatges amb 

primers o 

primeríssims plans 

sobre les víctimes 

(Poques, algunes, 

forces, moltes) 

Principal mitjà de 

difusió 

Carrero Blanco 

(1973) 
No - Premsa escrita 

11 de Març a 

l'estació d'Atocha, 

Madrid (2004) 

No Moltes Televisió 

Illa d'Utoya i centre 

d'Oslo (2011) 

Sí. A Utoya hi havia 

les joventuts del partit 

laborista, entre els 

seus membres algun 

menor. 

Algunes Televisió 

Marató de Boston 

(2013) 

Sí. Una de les 

víctimes mortals va 

ser un nen i els 

mitjans en van fer 

una cobertura molt 

extensa. 

Poques Xarxes socials 

Centre de París i 

sala Bataclan (2015) 
No Moltes Xarxes socials 
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Principals canals 

transmissors de les 

autoritats 

Importància noves 

tecnologies i/o 

xarxes (Gens) 1-10 

(Molt) 

Ús ciutadà de les 

noves tecnologies 

i/o xarxes socials 

Carrero Blanco 

(1973) 

Rodes de premsa i 

comunicats 
1 - 

11 de Març a 

l'estació d'Atocha, 

Madrid (2004) 

Moltes 

compareixences en 

directe a través de la 

televisió 

4 
Mobilització social de 

protesta 

Illa d'Utoya i centre 

d'Oslo (2011) 

Compareixences en 

directe a través de la 

televisió 

7 

Rebuig col·lectiu a 

les accions de 

Brevick 

Marató de Boston 

(2013) 

Xarxes social i 

compareixences 

esporàdiques per 

televisió 

9 

Col·laboració amb els 

cossos de seguretat 

cedint imatges i 

vídeos per identificar 

els autors 

Centre de París i 

sala Bataclan (2015) 

Xarxes social i 

compareixences 

esporàdiques per 

televisió 

10 

Autocensura 

ciutadana a Internet 

per no espatllar les 

operacions de cerca 

de la policia belga 
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