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Introducció 
 

El dia 1 d’Octubre de 2018 es va produir a Catalunya el que segurament és un dels fets 

més transcendentals de l’historia recent del territori. Després d’anys de lluita social i 

política, es produïa el que havia de ser la culminació del procés independentista català: la 

celebració d’un referèndum d’autodeterminació.  

 

No obstant, aquest referèndum venia acompanyat de molta controvèrsia: es celebrava en 

contra de la voluntat de l’Estat espanyol i de una gran part de la societat civil i la classe 

política catalana.  L’excepcionalitat del referèndum i dels fets que es van produir durant 

la celebració del mateix, van ocupar les portades de diaris autonòmics i nacionals, van 

obrir informatius radiofònics i televisius i van fer bullir les xarxes socials durant dies. Els 

mitjans internacionals no van ser una excepció: milers de corresponsals estrangers van 

traslladar-se a Barcelona per cobrir les fets.  

 

El present treball de fi de grau consisteix en un estudi del tractament dels fets produïts 

durant el referèndum d’independència de l’1 d’octubre a Catalunya a la premsa europea. 

L’estudi parteix de la concepció dels mitjans de comunicació com a element de creació 

de l’opinió pública i per aquest motiu pretén oferir informació sobre el tractament de l’1 

d’octubre en la premsa europea, que inevitablement repercuteix en la opinió pública dels 

ciutadans del continent.  Tenint en compte la complexitat de la situació i el rol fonamental 

que la unió europea pot tenir en el desenllaç del conflicte existent, la manera com la 

comunitat europea entén la situació és especialment important.   

 

Les limitacions pròpies d’un treball de final de grau impedeixen fer un anàlisi exhaustiu 

de la globalitat de la premsa del continent, per aquest motiu s’han seleccionat tres dels 

diaris més rellevants de països importants dins la comunitat europea, així, s’analitzarà el 

cas del diari The Times (Gran Bretanya); el Corriere della Sera (Itàlia) i Le Monde 

(França).  A partir de l’anàlisi del cas d’aquests tres diaris, l’estudi pretén oferir unes 

conclusions generals sobre el tractament de l’1 d’octubre a la premsa europea.  
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1. Marc Teòric 
 

1.1 Mitjans de comunicació i opinió pública 

 

Els mitjans de comunicació han esdevingut un actor fonamental en les societats 

modernes.  El conegut com a “quart poder” té un paper indiscutible a l’hora de configurar, 

cohesionar i fer evolucionar la societat en què vivim. Aquest paper dels mitjans de 

comunicació ha estat objecte de múltiples estudis, que des de diferents punts de vista, 

pretenien determinar la influència dels missatges emesos per aquests mitjans en l’opinió 

pública. 

 

Possiblement un dels estudis amb mes impacte dins dels estudis culturals i de 

comunicació va ser “L’informe MacBride” (MacBride 1980), on ja s’introduïa la idea de 

la comunicació com a instrument polític i es recollien entre les funcions de la comunicació 

no només la informació, sinó també la socialització, la motivació o la discussió entre 

altres.  

 

Uns anys abans de la publicació de l’informe, MC.Combs i Shaw (1972) presentaven la 

teoria de l’agenda setting. Partint de l’idea que els mitjans de comunicació de masses 

decidien amb la seva agenda temàtica els temes que eren rellevants per la societat. La 

teoria va anar evolucionant fins a una tercera etapa que resulta també especialment 

interessant en aquest estudi. En aquesta anomenada tercera etapa, s’introduïa ja el 

concepte del framming o enquadrament. Com es veurà més endavant, la dimensió del 

framming se centra en l’anàlisi de l’enfocament informatiu que proporcionen els mitjans, 

la manera d’interpretar les situacions o fets. 

 

A “Noticias y ciutadania: el telespectador, el poder y el debate público” Hugh O’Donell 

(2007) desenvolupa aquestes teories, arribant a la conclusió que el paper de les notícies 

“no és reflectir ni representar la realitat, sinó proposar certes definicions de la realitat 

com construcció social i ideològica” adherint-se amb aquesta definició a la teoria del 

construccionisme social1.  

 

                                                      
1 Concepte sociològic derivat de l’obra “La construcción de la Realidad”, de Peter L. Berger i Thomas Luckman 

(1968). Teoria que pretén explicar com les persones descriuen, expliquen i entenen el món o la societat on viuen. 
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Aquesta capacitat de crear definicions que molt sovint, són acceptades per lectors, oients 

o espectadors, atorga als mitjans de comunicació un paper molt rellevant en la creació de 

l’ opinió pública o, seguint amb la teoria de l’agenda setting de Maxwell & McComb, a 

l’hora de decidir sobre què es parla i com se’n parla.  

 

És precisament aquest paper dels mitjans de comunicació el que fa necessari entendre la 

manera com els mitjans representen un determinat fet i efectes que el mateix tindrà en la 

societat. 

 

1.2 La mediatització dels conflictes polítics 

 

Si bé aquesta idea es pot aplicar en qualsevol àmbit de la comunicació, en el present estudi 

es vol estudiar la importància dels mitjans de comunicació en els conflictes polítics. Per 

analitzar la relació entre política i mitjans, especialment en el cas que ens ocupa, la tesi 

proposada per Xavier Giró (2010) sobre la política: 

“El conflicto es el término que mejor define la función y el funcionamiento de la 

política. La existencia de cualquier sociedad comporta conflictos. Hacer política 

es gestionarlos, resolverlos si es posible, cooperando si llega el caso con algunos 

actores para imponerse sobre terceros con los cuales se está en conflicto” (Giró, 

2010: 76).  

Aquest lligam entre política, conflicte i mitjans de comunicació - o la mediatització dels 

conflictes polítics - ha estat analitzada per nombroses disciplines. Enric Castelló, en el 

seu estudi “La Mediatización del conflicto político”(2012), partia de la premissa, segons 

ell indiscutible, que “els mitjans de comunicació influeixen i transformen situacions de 

conflicte polític i territorial”. La tesi de Castelló és compartida per altres autors que 

atorguen als diaris la categoria d’actors polítics i co-constructors de la realitat social i 

política, entre ells Héctor Borrat (1989) que incidia en el rellevant paper dels diaris: 

 

“Si por actor político se entiende todo actor colectivo o individual capaz de 

afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político, el periódico 

independiente de información general ha de ser considerado como un verdadero 

actor político”. (Borrat, 1989: 67) 
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En tant que els mitjans de comunicació tracten els conflictes polítics i traslladen el seu 

relat sobre els fets, es converteixen inevitablement en un actor amb capacitat per influir 

en el mateix. Les narratives i discursos que ofereixen els mitjans de comunicació en el 

seu relat de conflictes polítics i socials ofereixen al receptor una versió determinada del 

conflicte, generant inevitablement una determinada opinió política. La mediatització 

resulta per tant un element crucial en el desenvolupament d’un conflicte polític i pot 

resultar determinant en la seva evolució.  

 

1.3 Marcs interpretatius 

 

Com ha estat exposat anteriorment, el tractament mediàtic dels conflictes mediàtics es 

basa no únicament en el fet que els mitjans parlin o no d’un conflicte polític, sinó la 

manera de com en parlen. La teoria o paradigma del framming o enquadrament es centra 

precisament en com els mitjans parlen o presenten una determinada qüestió.  

 

Castelló i Capdevila (2012) proposen diverses aproximacions a aquesta teoria o 

paradigma del media framming basant-se en tesis d’autors anteriors. Així, podem 

entendre la teoria del framming com aquella que considera que les audiències es veuen 

influenciades per la manera com un mitjà presenta un tema, la manera com “l’emmarca”.  

 

Partint d’aquesta idea, podem establir que els marcs interpretatius o media framming són 

aquells elements o discursos narratius que els mitjans utilitzen per dotar de significat a 

una sèrie d’esdeveniments.  

 

Així, el vocabulari, elements retòrics o fins i tot els elements gràfics que acompanyen i 

construeixen una determinada informació poden influir notablement en la visió o opinió 

que els lectors, oients o espectadors tinguin sobre els fets o situacions exposats.  

 

En aquest context comunicatiu, el present treball es proposa analitzar la mediatització del 

conflicte polític català, identificar els marcs interpretatius utilitzats i en definitiva, com 

s’ha presentat aquesta situació a la premsa europea.  
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2. El cas objecte d’estudi: Els fets de l’1 d’octubre com a colofó del procés 

independentista català 
 

2.1. Breu aproximació al conflicte polític català 

 

Davant l’enorme complexitat del conflicte polític català i la seva extensa durada en el 

temps, calia, per tal de realitzar l’estudi proposat, acotar els fets a analitzar. Possiblement, 

un dels moments d’aquest extens conflicte que va adquirir més rellevància i ressò 

internacional van ser  els fets produïts durant el dia 1 d’octubre 2017, en què es va celebrar 

un referèndum per l’autodeterminació de Catalunya, així com els dies anteriors i 

posteriors als fets, i és per aquest motiu que han estat escollits com objecte d’estudi.  

 

No obstant, aquests fets no es poden analitzar sense tenir en compte i fer una breu 

aproximació general del conflicte polític català, identificar els principals actors i, en 

definitiva, identificar el context en el qual es produeixen els fets a analitzar.  

 

El Regne d’Espanya, és actualment un Estat social i democràtic i de Dret en forma de 

monarquia parlamentària, organitzat territorial i administrativament en disset comunitats 

autònomes, entre elles, Catalunya.   

 

Catalunya ha estat tradicionalment, fins i tot abans de l’estat Espanyol tal i com està 

concebut ara, un territori amb una llengua, cultura i tradicions pròpies. Els conflictes entre 

Catalunya i l’Estat espanyol han estat presents al llarg de tota l’historia, però per tal de 

centrar-nos al conflicte independentista actual, n’hi ha prou amb remuntar-se a la 

Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya del 28 de juny de 

20102 moment que es considera majoritàriament com el detonant de la crisi política i 

social actual.  

 

El projecte de reforma l’Estatut d’Autonomia de Catalunya era fruit de nombroses 

reivindicacions i aspiracions per a la millora de les condicions de l’autogovern del 

territori.   

No obstant, la iniciativa catalana va topar amb un Tribunal Constitucional, que molts 

consideraven altament polititzat i amb la retallada de l’Estatut aprovat pel Parlament de 

                                                      
2 Espanya. Tribunal Constitucional (Ple). Sentència núm. 31/2010 de 28 de Juny de 2010. 
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Catalunya i referendat per la ciutadania, es va desencadenar l’explosió del moviment 

independentista català. Si bé l’independentisme català ha sigut un moviment existent 

durant tota la història recent de Catalunya, aquest era minoritari. No obstant, amb la crisi 

política amb Espanya i alimentat més tard per la greu crisi econòmica que va colpejar 

durament tot l’estat, el moviment ha anat creixent fins a adoptar una dimensió molt més 

extensa i esdevenir una opció política transversal i consolidada.  

 

Des del Govern de l’Estat espanyol, es va rebre aquest creixement del moviment 

independentista català amb un rebuig absolut. Si bé altres estats com Canadà o Gran 

Bretanya van optar per solucionar aquest tipus de conflicte polític amb un referèndum 

pactat, des del Govern central no es va voler plantejar l’opció d’un referèndum sobre la 

independència. 

 

Davant la negativa de l’Estat, el govern Català va iniciar els tràmits per realitzar un 

referèndum de manera unilateral, amb el risc de vulnerar així l’ordenament jurídic 

Espanyol.  Es va desencadenar llavors una guerra política, judicial i mediàtica que ha anat 

adquirint envergadura, el colofó de la qual es va produir el dia 1 d’octubre.  

 

2.2 Els fets de l’1 d’octubre: ¿Un abans i un després? 

 

L’any 2015, la coalició Junts pel Sí va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. 

La seva campanya, basada en presentar les eleccions al parlament com a plebiscitàries, 

incloïa un full de ruta per a la independència de Catalunya.  

 

Davant la complexitat del context i la situació política, el Govern català va convocar la 

celebració d’un referèndum per a l’autodeterminació, que pretenia consolidar els resultats 

obtinguts durant les eleccions del 2015 i la consulta ciutadana sobre la independència  

celebrada l’any 20143. 

 

Davant d’aquesta convocatòria, el Govern Estatal i l’oposició catalana van desplegar totes 

eines per impedir la celebració del referèndum, elevant en reiterades ocasions les 

decisions preses pel govern i el parlament català al Tribunal Constitucional.  

                                                      
3 Procés de participació ciutadana per manifestar l’opinió sobre el futur polític de Catalunya celebrat el 9 

de Novembre de 2014.  
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Les tensions entre els anomenats partits constitucionalistes i les forces independentistes 

van anar prenent envergadura durant tota la legislatura, mentre la societat civil a favor de 

la independència reclamava accions concretes per assolir el seu objectiu.  

 

Finalment, el dia 1 d’Octubre de 2017 es van obrir les portes dels col·legis electorals i 

milers de catalans van dirigir-se a votar. No obstant, des de l’Estat es va desplegar un 

aparell policial que havia d’operar amb un únic objectiu: impedir la celebració del 

referèndum. 

 

Al llarg del dia es van produir nombroses càrregues policials arreu de Catalunya, que van 

acabar amb centenars de ferits i hospitalitzats, l’embargament d’urnes i el tancament 

d’alguns col·legis electorals.  

 

Tot i els fets exposats, les votacions es van poder realitzar amb normalitat a molts dels 

col·legis electorals. Al final de la jornada, des del Govern català s’anunciaven les xifres 

de participació i el resultat: es van recomptar un total de 2.262.424 paperetes, de les quals 

2.200.144 contenien vots a favor del Sí (90%) i 176.566 a favor del No (7,8), restant un 

2% de vots en blanc i un 0’98% de vots nuls.  

 

2.3 Europa: un paper fonamental 

 

Si bé el paper de la premsa nacional i autonòmica en el context polític del present estudi 

ha estat àmpliament comentat – així com en altres situacions similars produïdes a Irlanda, 

Escòcia o altres territoris– no és tan freqüent l’anàlisi de la visió oferta per mitjans 

internacionals sobre la situació política de Catalunya.  

 

En aquest cas, resulta particularment atractiva l’observació el paper de la premsa europea, 

com a expressió d’una societat i d’uns estats que, donada la configuració de el Unió 

europea, resulten fonamentals per a la inclusió d’un hipotètic estat català dins del 

panorama internacional.   

Lluny d’entrar dins la complexitat de la política o el dret internacional, el que resulta 

pràcticament indiscutible és que perquè un estat resulti viable política, social i 

econòmicament, necessita de l’acceptació d’aquells qui l’envolten com a tal. 
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Especialment dins del context de la Unió Europea, la posició dels estats que configuren 

aquesta unió pot ser determinant per al futur de Catalunya i d’Espanya.  

 

En aquest sentit és convenient remarcar que molts dels estats integrants d’aquest ens 

plurinacional, es troben immersos en conflictes similars – de més o menys intensitat -, 

existint diverses regions dins del continent europeu que posen sobre la taula el dret a 

l’autodeterminació o d’independència dins del marc de la unió europea. Així, prenent 

com exemple els països analitzats com a mostra en el present estudi, a Gran Bretanya es 

pot assenyalar el moviment independentista escocès, el moviment cors a França o el del 

nord d’Itàlia. Si bé existeixen diferències notables entre tots aquests moviments, posen 

de manifest la fragilitat del model dels estats-nació que configura la Unió Europea.  

 

És per aquest motiu que resulta especialment interessant analitzar els discursos que 

ofereixen els diferents mitjans dels països que constitueixen aquesta Unió  i veure com es 

percep el conflicte català a l’exterior.  

 

 

3. Metodologia 
 

3.1. Objecte d’estudi i justificació 

 

L’objecte d’estudi del present treball de recerca és l’anàlisi de la cobertura mediàtica dels 

fets produïts durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a Catalunya. Aquest 

esdeveniment, que s’emmarca dins del procés independentista català, va tenir un gran 

impacte en la societat catalana i espanyola, fet que es va traslladar als mitjans de 

comunicació respectius. Degut possiblement a la transcendència d’aquests fets, la 

cobertura d’uns i altres mitjans ha estat durament criticada, amb encreuaments 

d’acusacions d’imparcialitat i manipulació per part de diferents sectors de la classe 

política i l’opinió pública, que arribaven a posar en dubte la professionalitat d’alguns 

mitjans de comunicació.  

Davant la polarització de la premsa autonòmica i nacional sobre l’1 d’octubre i el 

“procés” en termes generals,  amb l’estudi de la cobertura mediàtica de la premsa europea 

sobre aquests fets, es pretén analitzar com diferents mitjans europeus van tractar els fets 

de l’1 d’octubre i extreure conclusions sobre la percepció de l’1 d’octubre des d’una 
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perspectiva externa – que no necessàriament neutral -.  Així, per dur a terme l’estudi,  s’ha 

escollit els països de Gran Bretanya, França i Itàlia com a mostra representativa de la 

premsa europea, tenint en compte la importància que els mateixos tenen dins la comunitat 

europea4.  

 

3.2. Objectius 

 

1. Analitzar l’espai que va ocupar l’1 d’octubre dins l’agenda mediàtica europea. 

2. Analitzar el tractament informatiu dels fets del dia 1 d’octubre de 2017 i com 

evoluciona en els dies anteriors i posteriors.  

3. Analitzar les diferències del tractament informatiu entre els mitjans informatius de 

diferents països de la Unió Europea, si existeixen. 

4. Estudiar el tractament global dels fets de l’ d’octubre a la premsa europea.  

 

3.3 Criteris metodològics 

 

3.3.1 Selecció de la mostra 

 

Per tal d’analitzar la cobertura mediàtica del procés independentista català a la premsa 

europea, s’ha seleccionat una mostra representativa de la premsa escrita de tres països 

europeus:  Regne Unit, Itàlia i França. En concret, els mitjans escollits han estat, 

respectivament, The Times, el Coriere della Sera i Le Monde. La selecció s’ha fet d’acord 

amb els següents criteris:  

 

En primer lloc, s’ha volgut estudiar l’edició en paper de tres mitjans tradicionals. La 

selecció de l’edició en paper en comptes de mitjans digitals rau, en la capacitat que aquest 

tipus de mitjans tenen en la generació de l’opinió pública5.  En segon lloc, s’ha considerat 

el fet que, a l’hora de determinar la importància o transcendència que un mitjà atorga a 

uns determinats fets, elements com ara la inclusió en portada o el nombre de peces que 

                                                      
4 Per raons logístiques, atenent a les limitacions pròpies d’un Treball de Final de Grau, s’ha descartat la 

selecció d’altres països com ara Alemanya. Encara que el mateix ocupa un paper tant o més rellevant dins 

la Unió Europea, el desconeixement de la llengua germànica per part de la autora i l’impossibilitat d’accedir 

a una traducció fidedigna de la mateixa, ha portat a prescindir de la seva inclusió dins la mostra.  
5 Veure, per exemple la tesi de la doctora per la UOC Silvia Majó – Vázquez, titulada Les noticies digitals 

a Espanya: característiques i efectes de la producció en línia i el consum,  que incideix en la reputació dels 

mitjans convencionals vers els nous digitals i la capacitat que els primers tenen de ser reconeguts com a 

fonts d’informació amb autoritat.  



 12 

es dedica a un tema – tenint en compte les limitacions d’espai dels diaris impresos – 

esdevenen factors interessants. Aquests elements d’identificació, en canvi, queden 

desvirtuats en les edicions digitals dels diaris, on la informació es presenta de manera 

diversa i no concorren les mateixes limitacions.  

 

En quant a la selecció concreta de The Times, el Corriere della Sera i Le Monde, s’han 

escollit tenint en compte la seva tirada i importància dins dels respectius països: 

 

Le Monde 

 

Le Monde és un diari francès que es publica diàriament a Paris des de la seva fundació el 

19 de Desembre 1994 per part de Hubert Beuve – Méry. És la publicació principal del 

grup La Vie – Le Monde Group i és considerat actualment un dels diaris més importants 

i respectats del món. És també un dels dos diaris francesos amb més lectors juntament 

amb Le Figaro. Tradicionalment, la seva línia editorial s’ha considerat de centre – 

esquerra. 

 

Corriere Della Sera 

 

El Corriere Della Sera és un diari italià, publicat per primer cop l’any 1876 a Milà. És 

un dels diaris més antics d’Itàlia i un dels dos diaris amb més tiratge del país, juntament 

amb La Repbublica, Actualment és propietat del grup RCS MediaGroup i la línia 

ideològica del mitjà es considera de centre-dreta.  

 

 

 

 

The Times 

 

The Times és un diari britànic publicat a Londres, al Regne Unit. El diari la seva versió 

dominical, The Sunday Times han sigut al llarg del temps un referent tant al Regne Unit 

com a nivell internacional i es considera un diari de tendència conservadora. 
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3.3.2 Definició del període 

 

Entenent el procés independentista català com una successió d’esdeveniments en el temps 

i tal com s’ha desenvolupat dins apartats anteriors del present estudi, s’ha escollit com a 

període d’estudi el dia 1 d’octubre de 2018.  Per oferir un anàlisi més detallat dels fets, 

s’ha decidit incloure els tres dies anteriors i posteriors al mateix, que són considerats com 

aquells on es concentra una major atenció temàtica i permeten avaluar com varia o 

evoluciona el discurs o si es produeixi aquest canvi o evolució, així, els dies seleccionats 

per la mostra aniran del dia 28 de setembre al 4 d’octubre.  

 

3.3.3 Definició de les variables 

 

Per a l’anàlisi de contingut s’utilitzen indicadors o variables que permeten identificar la 

presència de la temàtica objecte d’estudi en els mitjans escollits. Degut a que l’anàlisi de 

contingut basades en la lectura de les peces pot portar a un anàlisi massa subjectiu, 

s’utilitzaran variables quantitatives per tal d’obtenir dades objectives que permetin 

obtenir resultats visibles.  

 

Així, partint d’una primera identificació del mitjà i la data de publicació, s’utilitzen 

variables quantitatives. En primer lloc s’analitzaran el nombre total de peces de caràcter 

informatiu – interpretatiu (incloent per tant noticies, reportatges, cròniques i entrevistes) 

publicades per cada un dels diaris. D’aquesta manera es podrà observar la importància 

que cada publicació atorga al tema objecte d’estudi i fer una comparativa entre els tres 

diaris seleccionats. Dins d’un mateix diari, es veurà si la intensitat amb la que es tracta el 

tema evoluciona durant els 7 dies que composen la mostra.  

 

També en relació amb la importància que cada diari concedeix a la matèria, s’analitzarà 

la presència en portada del tema així com la inclusió de fotografies en cada una de les 

peces analitzades.  

 

S’analitzarà també el tipus de cobertura dels fets a analitzar, entenent que l’autoria dels 

textos – el fet d’estar signats per redactors, enviats especials o bé utilitzar informacions 

procedents d’agències – ofereixen una idea dels recursos destinats per part del diari i 

implícitament, de la importància que s’ofereix al tema. 
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Per últim, s’observarà el tipus de peça amb que s’ofereix la informació, distingint si 

aquesta és presentada en forma de notícia, reportatge, crònica o entrevista, entenent que 

determinen la profunditat amb que es treballa el tema.  

 

No obstant, malgrat els avantatges de l’anàlisi quantitatiu, s’ha cregut convenient 

complementar l’estudi d’aquestes variables quantitatives amb un anàlisi de tipus 

qualitatiu, utilitzant indicadors més complicats d’encaixar dins de variables quantitatives.  

 

Així, s’analitzarà per exemple el lèxic utilitzat en les diferents peces – identificant algunes 

paraules clau en cada una de les peces - , els actors mencionats i l’atenció que les diferents 

peces concedeixen a el resultat del referèndum, la violència policial o el context en que 

es celebra el referèndum. De la mateixa manera, s’intentarà identificar de la manera més 

objectiva possible les valoracions que s’extreuen del discurs periodístic de cada una de 

les peces.  Desprès de valorar diverses opcions, s’ha optat per no incloure les variables 

qualitatives dins la fitxa d’anàlisi, degut a la dificultat d’encaixar aquests elements dins 

de categories “tancades”.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

4. Investigació de camp  
 

S’han analitzat un total de 73 peces, de les quals 13 del diari The Times, 34 del Corriere 

della Sera i 23 de Le Monde. A partir de la lectura i anàlisi de totes les peces, es procedeix 

a la presentació dels resultats. En aquest cas, s’ha optat per no distingir entre els resultats 

obtinguts a partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu, sinó presentar els resultats globals 

de la cobertura de cada un dels tres diaris seleccionats.   
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1.1. El tractament al diari The Times 

 

Durant els dies seleccionats, el diari britànic The Times va dedicar un total de 13 peces 

de caràcter informatiu-interpretatiu a fets relacionats amb l’1 d’octubre6. Cal esmentar, 

que també hi trobem nombrosos articles d’anàlisi i opinió, que queden fora de l’àmbit 

d’estudi d’aquest treball.  Predominen les peces en forma de notícia, tot i que en tres de 

les peces s’amplia la informació i es presenta en forma de reportatge i en una en forma 

de crònica.  

 

 

 

                                                      
6 Veure annex 1. 

13

35

24

The Times Corriere della Sera Le Monde

Nombre de peces sobre l'1 d'Octubre a Catalunya 

publicades per diari (Elaboració pròpia)

9

3

1

Noticia Reportatge Crònica

Gèneres utiltizats al diari The Times (elaboració 

pròpia)
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Pel que fa a l’evolució del tractament informatiu del tema, no s’aprecia una diferència 

important entre les peces publicades abans i després del dia 1 d’octubre. Entre els dies 28 

de setembre es van publicar 6 peces, mentre que en els dies posteriors, del dia 2 al 4 

d’octubre, se’n van publicar 7, sent els dies 28 i 29 de setembre i el 4 d’octubre – els més 

allunyats al dia dels fets – quan es van publicar menys peces (una per dia).  

 

 

 

Gairebé totes les peces analitzades estan signades per Graham Keeley i Mike Wade, dos 

corresponsals enviats a Barcelona, amb l’excepció d’una peça (notícia breu) no signada i 

dues noticies procedents de les corresponsalies de Brussel·les i Madrid. El fet d’enviar 

redactors al territori i no limitar-se a oferir informacions procedents d’agència denota 

l’interès i rellevància que es confereix a l’assumpte.  

 

En relació amb els actors i les fonts utilitzades, veiem que es dona veu a ambdues parts 

en conflicte, sent Mariano Rajoy i Carles Puigdemont els actors més citats. En gairebé 

totes les peces, es dona veu també a la ciutadania, recollint les opinions i testimonis de 

ciutadans pro i contra la independència. En quant a la manera com es presenten aquests 

actors i les valoracions implícites de la gestió dels governs espanyol i català,  es pot 

percebre que qüestionen més les actuacions de Mariano Rajoy, possiblement perquè és a 

qui li concedeixen “el paper” de gestionar la crisi política “espanyola”.  

 

1 1

3

1

3 3

1

28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct

Peces publicades per dia (elaboració 

pròpia)
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En quant al tipus de lèxic utilitzat, son especialment recurrents les expressions referents 

a una greu crisi política, idea en la que s’emmarquen la majoria de peces del mitjà 

relatives a l’1 d’octubre. Un altre dels emmarcaments recurrents a les peces és el de 

“conflicte”.  La majoria de peces tracten doncs la situació com un problema polític, tot i 

que també s’utilitza llenguatge bèl·lic i de conflicte. Aquest discurs pren força a mesura 

que avancen els dies, ja que trobem una variació en el lèxic utilitzat, sobre tot a partir de 

l’1 d’Octubre, fent al·lusions continues a la violència policial, les manifestacions i les 

tensions al territori.  En termes de vocabulari resulta interessant també el fet que tot i que 

es menciona reiteradament que el referèndum ha estat declarat il·legal per part del 

Tribunal Constitucional o per les autoritats espanyoles, en cap moment utilitzen el terme 

<<il·legal>> per adjectivar el referèndum, sinó que sempre s’utilitza l’expressió 

<<declarat il·legal>>.  Aquest posicionament s’evidencia en la peça nº11, en què en el 

titular “Brussels puts its faith in Rajoy after "illegal" poll”, s’escriu el terme “il·legal” 

entre cometes.   

 

En els últims dies, es fa referència a les reaccions de la comunitat internacional, 

mencionant en especial el suport de la comunitat europea al govern de Mariano Rajoy. 

En aquest sentit,  resulta interessant també mencionar el fet que els articles sobre la 

qüestió catalana van sovint acompanyats de peces relatives a altres moviments 

independentistes europeus7, en aquest sentit, és recurrent veure com també s’emmarca el 

referèndum català com un problema europeu. En la mateixa línia, també es dona veu a 

les peces a representants polítics de Gran Bretanya. Especialment, trobem declaracions i 

continues referències a membres del Govern i el Parlament escocès, degut possiblement 

a l’evident paral·lelisme de les situacions polítiques d’ambdós territoris8.  

 

Per últim, cal mencionar que en la globalitat de les peces es fa referència al context, 

incloent dades i informacions que es remunten a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 

s’analitza la situació social, política i econòmica a Catalunya per tal de contextualitzar els 

fets.  

                                                      
7 Les peces relatives a altres moviments independentistes no han estat incloses en l’estudi, per quedar fora 

de la mostra d’estudi seleccionada per al present treball de fi de grau.   
8 Tal com s’ha esmentat a l’apartat 2.3  del text, titulat Europa: un paper fonamental, existeix dins de Gran 

Bretanya el moviment independentista escocès equiparable al moviment independentista català. En el cas 

escocès, però, es va celebrar un referèndum pactat el 18 de setembre de 2014, on el <<NO>> a la 

independència va guanyar per un 55,3% dels vots.  
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S’ha volgut analitzar també, en aquelles peces posteriors a la celebració del referèndum, 

l’atenció dedicada als resultats electorals del mateix i a la violència policial. En aquest 

cas, veiem que mentre que en totes les peces posteriors es fa referència a l’actuació 

policial, el nombre de ferits i la violència, només en dues de les sis peces posteriors a l’1 

d’octubre es parla del resultat.  

En quant a la valoració que es fa dels fets i de la celebració del referèndum, es pot 

determinar que el diari The Times transmet generalment una valoració positiva del 

referèndum, i es mostra més crític amb l’actuació del govern espanyol que amb la del 

govern català.  

 

1.2. El tractament al diari Corriere della Sera 

 

El Corriere della Sera dedica un total de 35 peces informatives i interpretatives als fets 

del ’1 d’Octubre. Des del diari italià, s’utilitzen múltiples gèneres informatius i 

interpretatius per el tractament dels fets, juntament amb un gran nombre de peces 

informatives.  S ’aprecia una variació en la intensitat de la cobertura del tema. Mentre 

abans de l’1 d’octubre es van publicar 11 peces, a partir del dia 1 – inclòs -  es va 

incrementar el nombre de peces dedicades a Catalunya.  

 

 

 

La gran majoria dels articles venen signats per dos “enviats especials a Barcelona”, 

Andrea Nicastro i Sara Gandolfi. Destaca especialment, en comparació amb els altres dos 

3

4 4

6

8

5 5

28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct 2-Oct 3-Oct 4-Oct

Peces publicades per dia (elaboració pròpia)



 19 

diaris l’elevat nombre d’entrevistes, tant a personalitats polítiques com Carles 

Puigdemont, Xavier Garcia Albiol o Enric Millo, artistes o intel·lectuals espanyols i 

catalans com Javier Cercas i Isabel Coixet,  així com a diversos ciutadans catalans pro i 

anti- independència.  

 

 

 

És precisament el gran nombre d’entrevistes el que complica perfilar una línia de discurs 

per part del mitjà, que queda camuflat entre les diverses opinions dels entrevistats. No 

obstant, si que es poden identificar alguns elements característics del tractament ofert pel 

diari italià.   El tractament del diari italià resulta menys rigorós que el del diari The Times, 

amb una tendència més sensacionalista centra molta atenció en les opinions, sensacions i 

sentiments de la societat que en el context, la situació política o el desenvolupament dels 

fets.   

 

La diversitat de gèneres, actors i la poca contextualització del discurs dificulten l’obtenció 

de conclusions sobre la valoració que el diari italià ofereix del text, però en general ofereix 

una posició neutral en relació amb la celebració del referèndum.  

 

 

1.3. El tractament al diari Le Monde 

 

Durant els dies analitzats, el diari Le Monde va publicar un total de 24 peces relacionades 

amb Catalunya i l’1 d’octubre. En aquest cas trobem també varietat de gèneres, ja que el 

12

15

2 1

5

Entrevista Notícia Crònica Reportatge Altres

Gèneres utiltizats pel diari Corriere della Sera 

(elaboració pròpia)
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mitjà inclou noticies, reportatges, entrevistes i cròniques. Les peces del diari francès 

destaquen per la seva extensió, trobem molt poques noticies breus, la majoria 

d’informacions són extenses i treballades.  

 

 

 

Destaca també en comparació amb altres diaris la pluralitat d’autors que signen les 

diferents peces – trobem fins a 8 noms diferents – i també la cobertura territorial, ja que 

veiem peces signades des de Barcelona, Madrid, Lleida i Girona.  

 

En quant a l’evolució del tractament dels fets, veiem que és escassa durant els primers 

dies (28 i 29 de setembre), augmenta durant l’1 d’octubre i els dies més propers a aquest 

i disminueix el dia 4 d’octubre. Cal mencionar el fet que el diari ofereix una edició 

conjunta dels dies 1 i 2 d’octubre (diumenge i dilluns) fet que altera l’ordre lògic de 

l’evolució de la cobertura i posiciona el dia 3 d’octubre com el dia en que més atenció es 

centra als fets de l’1 d’octubre.  
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En termes qualitatius, resulta interessant el fet que el diari Le Monde recull discursos 

típics de la retòrica dels mitjans espanyols o anti- independentistes; amb titulars com “Le 

Referéndum catalan divise amis et familles” (id. 49);  “La grande angoisse de la majorité 

silencieuse opposé à la secession”o “Les enterpreneurs catalans inquiets face au 

réferéndum”. Aquest tipu de titulars i d’arguments criden l’atenció en tant que no 

apareixen amb la mateixa intensitat als dos altres diaris analitzats.  

 

Si bé es dóna veu a diferents autors i fins i tot es plantegen titulars i articles amb l’objectiu, 

cito textualment, d’entendre els motius dels separatistes, o de perquè Madrid vol 

conservar Catalunya, en general el diari Le Monde ofereix una posició més critica del 

moviment independentista català i de la celebració del referèndum que del Govern 

Espanyol.  

 

 

 

Conclusions 
 

L’objectiu del present treball de final de grau era observar el tractament informatiu dels 

fets de l’1 d’Octubre per part de la premsa europea, concretament en els casos dels diaris 

The Times, Corriere della Sera i Le Monde.  
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Un cop realitzat l’anàlisi i a partir dels objectius plantejats a l’inici d’aquest treball,  es 

pot determinar, en primer lloc, que els fets de l’1 d’Octubre van ocupar un paper rellevant 

dins l’agenda mediàtica europea, si bé amb diversitat intensitat en els diferents països. 

També s’ha pogut comprovar l’evolució d’aquest tractament al llarg del dia, especialment 

en temes d’espai i atenció, però també lleugerament en quant al contingut.  

 

En quant a les diferències del tractament en els diferents països, s’han apreciat diferències 

en la valoració dels actors i en el tractament del tema. En aquest sentit, cal tenir en compte 

les situacions de cada país i els paral·lelismes que es poden establir amb Catalunya, en 

quant poden ser factors determinants a l’hora d’entendre i explicar els fets.  

 

Si bé era un dels objectius marcats d’aquest treball, resulta difícil extreure conclusions 

sobre el discurs global de la premsa europea en relació amb l’1 d’octubre. No obstant, si 

que es pot determinar que els tres diaris coincideixen en emmarcar els fets com una crisi 

política o conflicte intern, si bé, especialment en el cas de The Times i el Corriere della 

Sera es fa referència continua a Europa i s’encaixa el conflicte dins de la situació europea 

actual.  També es pot concloure que en termes generals, un cop celebrat el referèndum, 

es va centrar més l’atenció en la violència policial i el conflicte que en els resultats 

electorals. Aquesta realitat es pot deure a la poca validesa que es va atorgar al referèndum 

des de la comunitat internacional.  

 

Algunes de les possibles línies d’investigació properes, podrien ser l’anàlisi de les peces 

d’opinió, abundants en els tres diaris, però que no han sigut analitzades o bé l’anàlisi 

d’altres diaris, ja sigui dels països seleccionats en el present treball o de diaris d’altres 

països de la Unió Europea.  

 

 

 

Bibliografia 
 

Altheide, David (2004) “Media Logic and Political Communication”. Political 

Communication, 21 (3): 293-296. 

 

Borrat, Hector (1989) El periódico, actor político. Barcelona: Gustavo Gili. 

 



 23 

Bednarek, M. (2006). “Evaluation in media discourse. analysis of a newspaper corpus. 

Research in corpus and discourse”. Series editors: Wolfgang TeHubert and Michaela 

Mahlberg. Continuum. New York, London.  

 

(Berinsky A.J & Kinder, D.R (2005). Making Sence of Issues Trough Media Frames: 

Understanding the Kosovo Crisis.  

 

Capella, Joseph; Jamieson, Katheleen (1997). Spyral of cynicism: The press and the 

public good. New York: Oxford University Press.  

 

Castelló, Enric (ed). (2012). La mediatización del conflicto político: discursos y 

narrativas en el contexto español. Barcelona: Laertes 

 

Castelló, Enric; Capdevila, Arantxa (2013). “Marcos interpretativos simbólicos y 

pragmáticos. Un estudio comparativo de la temática de la independencia durante las 

elecciones escocesas y catalanas”, Estudios del Mensaje Periodístico 19 (2), 979-1000 

 

Comunicating Europe: Italy Manual [en linia], (2008). European Stability Intiative. 

http://www.esiweb.org/pdf/enlargement_debates_manual_italy.pdf [Consulta: 30 

octubre 2017] 

 

 

De Vreese, Claes H. (2005) “The Spiral of Cynicism reconsidered”. European Journal of 

Communication. 5 (3): 283-301. 

 

Giró, X. (2010) “Discursos y grietas en política: la lógica de los actores, los límites de los 

medios y las metas periodísticas”. En I. Camacho Marquina (Coord.) La especialización 

en el Periodismo. Formarse para informar. Sevilla: Comunicación social. 75-95. 

 

Macnamara, J. (2005). “Media content analysis: Its uses, benefits and Best Practice 

Methodology”. Asia Pacific Public Relations Journal, 6(1), 1– 34.  

 

MacBride, S (1980) “Many Voices, One World”. Towards a new more just and more 

efficient world information and communication order. UNESCO, Paris. 

http://www.esiweb.org/pdf/enlargement_debates_manual_italy.pdf


 24 

 

MCCombs, M. & Shaw, D.L. (1972) “The agenda-setting function of the mass media”, 

Public Opinion Quarterly, 36, 176- 185. 

 

Media Landscapes [en linia]. European Journalism Centre. 

http://ejc.net/media_landscapes [Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

O’Donnel, Hugh (2007). Noticias y ciudadanía. El telespectador, el poder y el debate 

público. Madrid: Ediciones de la Torre.  

 

Perales-Garcia, Cristina (2016) “La nación en la prensa durante la Transición espanyola: 

la posicion de cataluña y Euskadi”. Barcelona. Departamento de comunicación: 

Universidad Pompeu fabra.  

 

Perales – Garcia, Cristina & Pont-Sorribes, Carles (2010-2015) “Estudio de la 

representación del Proceso catalán en la prensa internacional”. Mémoire(s), identité(s), 

marginalité(s) dans le monde occidental contemporain [En linia] URL : 

http://journals.openedition.org/mimmoc/2609 ; DOI : 10.4000/mimmoc.2609  [Consulta: 

15 de març 2017]   

 

Périodicos diarios del Reino Unido. [en linia]. Prensa Escrita. 

 http://www.prensaescrita.com/europa/reinounido.php [Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

Périodicos diarios de Francia. [en linia] Prensa Escrita.   

http://www.prensaescrita.com/europa/francia.php [Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

Périodicos diarios de Italia [en linia]. Prensa Escrita 

http://www.prensaescrita.com/europa/italia.php 

[Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

Periódicos de Reino Unido. Toda la prensa de hoy [en linia]. Kiosko. 

http://kiosko.net/uk/ [Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

http://ejc.net/media_landscapes
http://www.prensaescrita.com/europa/reinounido.php
http://www.prensaescrita.com/europa/francia.php
http://www.prensaescrita.com/europa/italia.php
http://kiosko.net/uk/


 25 

Periódicos de Francia. Toda la prensa de hoy [en linia]. Kiosko.. http://kiosko.net/fr/ 

[Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

Periódicos de Italia. Toda la prensa de hoy [en linia]. Kiosko.. http://kiosko.net/it/ 

[Consulta: 28 octubre 2017]. 

 

Semetko, HA; Valkenburg PM (2000).  Framing European politics: a content analysis of 

press and television news Journal of Comunication. Volume 50, Issue 2, June 2000, Pages 

93–109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 
 

Annex 1: Fitxa d’anàlisi del diari The Times:  

 

Annex 2: Fitxa d’anàlisi del diari Corriere della Sera: 

 

Annex 3: Fitxa d’anàlisi del diari Le Monde: 

http://kiosko.net/it/


 
Annex 1: Fitxa d’anàlisi del diari The Times 

 
 
 

 

ID DIARI DATA PORTADA FOTOGRAFIES COBERTURA TIPUS DE PEÇA TITULAR ACTORS

1 The Times 28/9/17 no no No mencionat Notícia Catalonia police chief defiant Mossos d'Esquadra, Autoritats Espanyoles, Govern de Madrid

2 The Times 29/9/17 no si Graham Keeley Notícia Spanish facing internet battle over catalonia Tribunal Constitucional, Govern de Madrid, Independentistes Catalans, 

3 The Times 30/9/17 no si Graham Keeley (Sitges) Reportatge Mayor risks prision for catalan vote Mossos d'Esquadra, societat civil, presidents del govern espanyol i català

4 The Times 30/9/17 no no Mike Wade i Graham Keeley (Barcelona) Notícia SNP sends delegation to barcelona Govern Espanyol, Escòcia, independentistes Catalans

5 The Times 30/9/17 no no Graham Keeley Notícia Borders tightened to keep foreing troublemakers out Aliats Europeus, Tribunal Constitucional, Govern Català

6 The Sunday Times1/10/17 no si Matthew Campbell (Madrid) crònica Spanish bid to snuff out catalan campaign rouses franco's ghost Nacionalistes Españols, Separatistes catalans

7 The Times 2/10/17 si si Mike Wade i Graham Keeley (Barcelona) Notícia Spain torn apart as 850 hurt in referendum riots Govern Espanyol, Mariano Rajoy, Carles puigdemont, Policia Antiabalots, Policia local

8 The Times 2/10/17 no no Mike Wade i Graham Keeley (Barcelona) Notícia Violence in spain Polítics esocesos, Carles Puigdemont, Mariano Rajoy

9 The Times 2/10/17 no si Mike Wade i Graham Keeley (Barcelona) Reportatge Blodsheet in Catalonia as police use force to halt vote Policia 

10 The Times 3/10/17 no si Graham Keeley (Barcelona) Reportatge Catalans press pause on drive to declare full independence Catalan leaders, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont, ciutadans 

11 The Times 3/10/17 no si Bruno Waterfield (Bruseles) Noticia Brussels puts its faith in Rajoy after "illegal" poll

12 The Times 3/10/17 no si Jospeh Cassinelli (Madrid) Noticia Barcelona FC chiefs quit a decision to play during vote

13 The Times 4/10/17 no si Graham Keeley (Barcelona) Noticia Occupiers go home, Catalan protesters tell police



 

 

Annex 2: Fitxa d’anàlisi del diari Corriere della Sera 

 

ID DIARI DATA PORTADA FOTOGRAFIES COBERTURA TIPUS DE PEÇA TITULAR

14 Corriere della sera 28/9/17 si si Andrea Nicastro Titular portada + entradeta La Catalogna e il cambio alle Finanze tedesche

15 Corriere della sera 28/9/17 no no Enviat a Barcelona Noticia Catalogna al voto, 30 mila agenti in strada

16 Corriere della sera 28/9/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista Cercas: il referendum è un golpe Respiriamo aria da guerra civile per colpa di politici irresponsabili

17 Corriere della sera 29/9/17 si no Andrea Nicastro Titular Catalogna, cresce il timore di scontri

18 Corriere della sera 29/9/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia Referendum, Barcellona tenta la mediazione

19 Corriere della sera 29/9/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista La regista Coixet: un clima d'odio contro chi non è independentista

20 Corriere della sera 29/9/17 no no No mencionat noticia Piqué twitta: <<voteremo>> Insuliti sui social

21 Corriere della sera 30/9/17 si no No mencionat Titular portada <<Catalogna, fermero il voto>>

22 Corriere della sera 30/9/17 no si Enviat a Barcelona Reportatge La Catalogna <<ocupa>> le scuole <<Anche senza urne si voterà>>

23 Corriere della sera 30/9/17  no si Sara Gandolfi Entrevista <<Perfino gli Usa ruppero la legalità per poter esistere>>

24 Corriere della sera 30/9/17 si si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista Il monito del prefetto Millo <<La polizia ha ordini precisi Questo referendum non si fa>>

25 Corriere della sera 1/10/17 si no Andrea Nicastro (Barcelona)Titular portada + entradeta Sigilli e marce, tensione ai seggi

26 Corriere della sera 1/10/17 no si Sara Gandolfi (Barcelona) Crònica Catalogna, all'alba parte la sfida a Madrid La polizia sigilla più di mille seggi

27 Corriere della sera 1/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista <<Ricordo gli schiaffi delle suore franchiste>>

28 Corriere della sera 1/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista <<Indotrinano i giovani come fanno i cinesi >>

29 Corriere della sera 1/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista <<Oggi ci conteremo e poi saremo coerenti No a rotture brutali >>

30 Corriere della sera 1/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista <<Il rferendum è una farsa L'unica via d'uscita dalla crisi è fare delle elezioni vere

31 Corriere della sera 2/10/17 si si Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia Violenza in Catalogna, voto nel caos

32 Corriere della sera 2/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Crònica Proietilli di gomma, cariche e oltre 800 feriti Il pugno duro sul voto

33 Corriere della sera 2/10/17 no si Sara Gandolfi (Barcelona) Noticia Barça a porte chiuse Sugli spalti la scritta <<Democrazia>> Il pianto di Piqué

34 Corriere della sera 2/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Entrevista Oriol Junqueras <<Sì al dialogo Ma noi adesso andiamo avanti >>

35 Corriere della sera 2/10/17 no no No mencionat Notícia E domani sarà <<sciopero generale>>

36 Corriere della sera 2/10/17 no si Sara Gandolfi (Barcelona) Entrevista <<Ora una riforma della Costituzione o la Spagna non avrà un futuro>>

37 Corriere della sera 2/10/17 no si Sara Gandolfi (Barcelona) Entrevista <<Noi travolti da un odio primitivo qui c'è già stata una guerra civile>>

38 Corriere della sera 2/10/17 no no Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia la giornata dei Mossos: <<fratelli>> per i votanti, ribelli per Madrid

39 Corriere della sera 3/10/17 si no Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia La UE si schiera con Madrid

40 Corriere della sera 3/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia La UE non riconosce il voto catalano

41 Corriere della sera 3/10/17 no si Sara Gandolfi (Madrid) Notícia Felipe, il silenzio del giovane re. Sarà lui alla fine il jolly di Madrid?

42 Corriere della sera 3/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Notícia Scacco a Rajoy Ecco che farà

43 Corriere della sera 3/10/17 no si Paolo Valentino Entrevista <<Non c'è nessuna certezza sul numero degli elettori La violenza non era voluta >>

44 Corriere della sera 4/10/17 si si Sara Gandolfi i Andrea NicastroTitular portada + entradeta Il discorso del re: catalani sleali

45 Corriere della sera 4/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia Felipe in tv: <<Catalogna irresponsabile Difenderemo la Constituzione e l'unità>>

46 Corriere della sera 4/10/17 si no Sara Gandolfi (Madrid) Noticia Piqué, l'éroe di Barcellona dalle lacrime agli insulti Ora anche il calcio divide

47 Corriere della sera 4/10/17 no no Sara Gandolfi (Madrid) Noticia Santamaria: governo avanti con ogni mezzo

48 Corriere della sera 4/10/17 no si Andrea Nicastro (Barcelona) Noticia E tra la immagini delle violenze spuntano scatti falsi o ritoccati



Annex 3: Fitxa d’anàlisi del diari Le Monde 

 

ID DIARI DATA PORTADA FOTOGRAFIES COBERTURA TIPUS DE PEÇA TITULAR

49 Le Monde 29/9/17 no no Sandrine Morel (Barcelona) Reportatge Le référendum catalan divise amis et familles

50 Le Monde 29/9/17 no si Madjid Zerrouky (Barcelona) Reportatge L'autre but de Pep Guardiola

51Le Monde Week-End30/9/17 si no No mencionat Noticia L'Espagne inquiète, la Catalogne déchirée

52Le Monde Week-End30/9/17 no si Sandrine Morel (Barcelona) Reportatge Le grand soir des indépendentistes catalans

53Le Monde Week-End30/9/17 no no Sandrine Morel (Barcelona) Noticia Un vote coûte que coûte malgré les entraves imposées par Madrid

54Le Monde Week-End30/9/17 no no Sandrine Morel i Isabelle Piquer (BCN) Noticia La grande angoisse de la majorité silencieuse opposé à la secession 

55Le Monde Week-End30/9/17 no si Sandrine Morel (Madrid) Reportatge Témoniages: le réferéndum à la page

56 Le Monde 1/10/17 si si No mencionat titular portada + text Catalogne: comprendre la montée des separatistes

57 Le Monde 1/10/17 no si Sandrine Morel (Barcelona) noticia Les écoles catalanes occupées en vue du référendum

58 Le Monde 1/10/17 no si Cécile Chambraud (Lleida) crónica Catalogne: La nouvelle vague indépendantiste

59 Le Monde 1/10/17 no si* No mencionat reportatge Pourquoi Madrid veut garder la pépite catalane

60 Le Monde 1/10/17 no si Alain Salles entrevista Barbara Loyer <<La Catalogne est depuis longtemps le maillon faible de l'Espagne >>. 

61 Le Monde 1/10/17 no no Isabelle Piquer (Madrid) noticia Les entrepreneurs catalans inquiets face au référendum

62 Le Monde 3/10/17 si si no mencionat titular portada + text Catalogne: Madrid et Barcelone dans l'impasse

63 Le Monde 3/10/17 no si Sandrine Morel (Barcelona) Noticia L'Espagne et la Catalogne plongent dans l'inconu

64 Le Monde 3/10/17 no no Sandrine Morel i Isabelle Piquer (BCN - Girona) Noticia Les violences policières suscitent le malaise en Europe

65 Le Monde 3/10/17 no no Jean-Pierre Stroobans (Bruseles) Noticia << On est partis en courant, ils ont continué à tirer, et ils ont blessé plusieurs personnes>>

66 Le Monde 3/10/17 no si Sandrine Morel (Madrid) Perfil Puigdemont, l'homme qui veut sortir d'Espagne

67 Le Monde 3/10/17 no no Isabelle Piquer (Girona) Noticia Pour Rajoy, <<il n'y a pas eu de référendum"

68 Le Monde 3/10/17 no no Marc-Olivier Bherer Entrevista <<En Catalogne, il faut rebâtir la confiance>>

69 Le Monde 4/10/17 si si No mencionat titular Mariano Rajoy sous pression

70 Le Monde 4/10/17 no si Sandrine Morel (Madrid) noticia Le défi de la Catalogne place Rajoy sous pression

71 Le Monde 4/10/17 no no Feriel Alouti (Barcelona) reportatge <<J'ai peur pour l'avenir de la région>>

72 Le Monde 4/10/17 no no Isabelle Piquer (Barcelona) noticia La policie catalane mise en cause per Madrid
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