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1. INTRODUCCIÓ 

Una recerca sense raó de ser perd tot el sentit d’ésser recerca. El treball que es pot llegir a 

continuació es troba impregnat d’una finalitat molt i molt determinada, que deriva del 

sentiment de ser, estar, creure i estimar. Ser què i com desitgem, estar en contacte amb la 

terra que fa viure els cirerers, creure’ns i estimar-nos el que tenim i ser hàbils amb les eines 

que ens permeten reforçar la cultura de casa i, de retruc, la identitat comuna. La voluntat de 

ser i sentir han dut a forjar una recerca vertebrada a partir d’una tríada d’elements: la cultura, 

el poble i el relat. Són tres ingredients que cal emmarcar en l’escena local i comarcal, per tant, 

en els àmbits de proximitat. D’aquesta manera, l’objecte d’estudi present correspon a l’anàlisi 

del relat cultural local publicat a les capçaleres catalanes de proximitat i d’informació general.  

 

La inquietud d’una recerca d’aquestes característiques neix d’unes conviccions merament 

culturals que reposen sobre un sentit de país. És sabut que durant la darrera dècada, 

Catalunya ha viscut una lluita ideològica que ha qüestionat les entranyes i també les fortaleses 

de la seva raó de ser. Durant aquest temps, part de la població ha pogut viure un arrelament 

que fins ara no era percebut com a tal. En certa manera, la consciència de les arrels reforcen 

la identitat comuna i, de retruc, la identitat individual. Les conviccions d’un poble s’han 

apoderat dels seus carrers i n’han despertat sentiments de pertinença d’allò més palpables, 

sensacions que passen per preguntar-se d’on venim, on som i on anem.  

 

En aquest sentit, l’arrelament acostuma a produir-se amb més força i intensitat en aquelles 

comunitats més reduïdes on també l’estil de vida de les seves membres defineix el poble en 

tot detall. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient que el corpus de l’anàlisi present es vestís 

de les publicacions que s’han encarregat de fer ressò de la seva activitat social, política, 

econòmica, rural, urbana... En definitiva, de la vida seguida. Avui, la vida de qualsevol 

comunitat és indici d’un moviment cultural que neix i creix moltes vegades a l’ombra de les 

esferes tradicionalment més mediàtiques. Per això, els àmbits de proximitat han estat i són 

productors d’un relat cultural que les publicacions locals i comarcals han contribuït a reproduir 

i exposar. Aquesta recerca situa fixa i intensament la mirada en el relat que el periodisme de 

proximitat s’ha esmerat a produir i en planteja un savoir faire proper al periodisme cultural que 

descobreix que el periodisme de proximitat també disposa de les eines necessàries per 

elaborar i oferir un discurs cultural qualitatiu i, alhora, emparat amb la realitat local, que en 

moltes ocasions va més enllà de l’habitual cultura-espectacle.  

 

L’anàlisi és preponderant per poder bastir una recerca que té com a objectiu el següent: la 

projecció i elaboració d’un decàleg per a les bones pràctiques sobre el tractament informatiu 

cultural en els àmbits de proximitat dirigit a les professionals de la informació així com futures 

periodistes. En aquest sentit, la recerca s’estructura en dues fases: per una banda, s’ha dut 

a terme una anàlisi qualitativa analíticodescriptiva setmanal dels continguts culturals del 

corpus seleccionat, és a dir, quatre diaris impresos comarcals escollits, tots ells amb difusió 

de pagament. Ara bé, cal assenyalar que inicialment es preveia també un corpus format per 

revistes locals i comarcals de zones geogràfiques més infrarepresentades, ja que d’aquesta 

manera es considerava el territori català de forma més general i se’n podia teixir un relat molt 

més complet. Abans d’iniciar el mostreig, es va decidir descartar l’anàlisi de les revistes atès 

el seu caràcter merament especialitzat, a més de problemes d’accés a les publicacions així 
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com una conseqüent alteració de la temporització prevista marcada per la situació derivada 

de la Covid-19.  Així doncs, es va optar únicament pel mostreig de diaris.  

 

La segona fase consisteix en la confecció del decàleg esmentat i que es troba organitzat en 

deu punts. Ambdues parts se sostenen sempre sobre l’evolució conceptual que ha patit la 

cultura al llarg dels segles i que es pot consultar a l’aproximació teòrica que se’n realitza just 

a l’inici de la investigació. Amb tot, el treball es troba acompanyat de dues veus procedents 

del camp periodístic cultural així com el de la comunicació local i que han estat emparaulades 

per tal de disposar del testimoni directe del subjecte professional in situ així com la mirada 

dipositada al periodisme actual.   

 

D’aquesta manera, el treball que es desplega a continuació traça un periple interessant en 

termes d’identitat i cultiu cultural. En aquest sentit, les capçaleres de proximitat contribueixen 

a materialitzar el relat derivat i a explicar que avui tots i totes som part activa de la cultura que 

tenim i volem.  

 

Sens dubte, malgrat tractar-se d’un treball acadèmic, l’objecte d’estudi de la recerca es troba 

d’allò més vinculat a unes motivacions professionals que posen la mirada al periodisme de 

proximitat i al periodisme cultural a la vegada. Per aquest motiu, s’ha cregut rellevant poder 

estudiar la relació entre ambdues formes de comunicar i d’aproximar-se al públic lector així 

com desgranar les possibilitats del relat la llavor del qual és casa. I casa avui també és cultura.  

 

Així doncs, la recerca en qüestió també pretén interrogar l’ànima de totes aquelles que no 

han trobat i/o bé no han volgut emmirallar-se amb l’entorn i n’han ignorat la dimensió més 

cultural. Per tant, el treball que es desplega a continuació no vol ser cap reglamentació 

professional, però sí una orientació per a totes aquelles professionals de la informació que 

creguin que el poble és cultura i que el relat que n’emana és preponderant per l’ara i pels dies 

que vindran perquè “la visió enfocada ens enfronta al món... mentre que la perifèrica ens 

embolcalla en la carn del món”, per això, tal com reflexiona l’escriptora Stefanie Kremser, “la 

identitat es va formant en un món petit i, segur i, també en un de gros i desconegut”.  
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2. UNA APROXIMACIÓ TEÒRICA A LA CULTURA, AL POBLE I A LA 

COMUNICACIÓ LOCAL: ELEMENTS ALLIBERADORS, PROPERS I 

CANVIANTS 

2.1. CULTURA I TERRITORI: UNA INTERRELACIÓ SUBTIL I PERMANENT  
 

La història no va trigar gaire a incorporar el concepte de “poble” a la cultura, el resultat del 

qual se n’ha dit cultura popular, avui convertit en un debat lluny d’haver conclòs. La història 

dels termes “cultura” i “poble” revela algunes implicacions d’allò més suggerents.  

 

És fàcil dir que qualsevol plantejament de la cultura popular remet a un debat substancial 

sobre la cultura, un camp multidisciplinari, heterogeni i extens. Des d’una perspectiva 

antropològica, la mateixa a la qual ens van embarcar antropòlegs socials com James Frazer 

i Bronislaw Malinowski a principis de segle XX, cultura és “tot allò humà de tots els pobles 

(humans)”: una perspectiva aparentment antagònica a una altra de més crematística i 

estètica, és a dir, la cultura com l’art i el cultiu de l’esperit. Tenint en compte que la primera 

definició, de caràcter més antropològic i remet a un subjecte col·lectiu, es descobreix una de 

les primeres contradiccions de la mateixa conceptualització: amb la cultura pretenem la 

universalitat mentre que tots els pobles hi projecten damunt la seva diferència. Per això, 

qualsevol formulació sobre la “cultura popular” apel·la indissociablement una controvèrsia 

permanent sobre el concepte de “poble”.  

 

Per tant, amb el reconeixement que qualsevol altra manera de viure de qualsevol altra 

comunitat humana és “cultura”, la història comença a atribuir explícita i intrínsecament el 

terme “cultura” al poble, encara que per molts pobles resulti escandalós. D’aquesta manera, 

i tenint present que “cultura” és un terme culte —un cultisme— denominacions com “cultura 

popular”, “cultura de les elits”, “cultura burgesa” o fins i tot “cultura política o administrativa” 

són fórmules redundants buides de significat, però, alhora, carregades de sentit. Què posa 

de manifest aquesta afirmació? L’existència d’una nova contradicció, en aquest cas, entre 

l’aplicació del relativisme cultural i un exercici continuat de diferència o de distinció (si bé 

recordeu, intrínsec al concepte de “cultura”).  

 

En certa manera, l’antropologia ha tractat de generalitzar el concepte de “cultura”, un terme 

introduït presumiblement en el Renaixement on documents com el Diccionari d’Autoritats va 

introduir-ne algunes excepcions, concretament tres: “la labor del camp o l’exercici en el qual 

s’utilitza el pagès o el jardiner”; “cura i aplicació per a que alguna cosa es perfeccioni com 

l’ensenyament a un jove per tal que pugui lluir el seu enteniment”; “sentit de reverència o 

adoració”. De totes maneres, tradicionalment el terme s’ha acabat referint a totes les formes 

de vida de tots els pobles de la Terra. Ara bé, seria un error oblidar que el concepte 

originàriament prové d’una societat agrícola que emprava el terme per designar el cultiu de la 

terra. De fet, pel que fa a les llengües anglesa i francesa, els primers significats documentats, 

que daten del segle XV, es refereixen a l’agricultura (Williams, 1976; Imbert, 1979). La cura i 

l’esforç dedicat al treball agrícola sembla haver estat un model per un altre procés de 

perfeccionament, tal com l’educació de les joves. En aquest sentit, podem parlar de la 

metàfora següent: l’exigència d’un esforç i una disciplina per tal d’aconseguir la recol·lecció 

d’uns fruits: en el camp de l’agricultura el significat és literal, però en el cas de l’ensenyament, 

el sentit és figurat. Per tant, és la metàfora d’una societat agrícola que concep i assimila la 
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transformació de la naturalesa en cultura. Així doncs, la cultura és entesa com un procés de 

dedicació i perfeccionament.  

 

Després d’aquest primer desplaçament metafòric, el terme es va desgranar metonímicament 

fins a designar l’evolució de la humanitat des d’un punt de vista del tot etnocèntric. Tot i que 

el Diccionari d’Autoritats (1726) no recull aquest desviament lingüístic —abans del S. XIX, la 

idea de cultura no està del tot definida ni conceptualitzada ni formalitzada—, els teòrics de les 

Geisteswissenschaften consideren que la cultura a Europa es difon per oposició a la 

naturalesa i designa l’expressió de l’esperit i del “geni” d’un poble. És més, l’antropò leg 

Gustav Klemm en va considerar el contingut bàsic del terme que inclou tradicions, arts, 

habilitats i costums, la religió, la vida privada i la vida pública. De tot aquest procés metonímic, 

segons l’antropòleg Honorio M. Velasco (1992), el més interessant i rellevant és que 

finalment s’ha denotat el resultat i connotat el procés.  

 

Així doncs, les extensions de significat han dibuixat un camp semàntic d’allò més complex i, 

alhora, relativament confús. En aquest sentit, Raymond Williams, sociòleg i teòric dels 

Estudis Culturals i, alhora, fundador de l’Escola de Birmingham amb la qual va renovar les 

formes d’estudiar la cultura, proposa tres direccions de significat (totes elles recullen la seva 

màxima, que consistia en la concepció de la cultura com un conjunt de pràctiques socials): en 

primer lloc, el procés general de desenvolupament intel·lectual, espiritual i estètic; en segon 

lloc, la forma de vida particular i en tercer i últim lloc, les obres i mètodes de l’activitat 

intel·lectual i específicament artística. Tot i així, sembla que el significat més consolidat sigui 

el darrer, el mateix que fa al·lusió a un “domini limitat” del tipus canònic, estètic i distintiu, “un 

món anomenat cultura que comprèn obres i pràctiques d’artistes format a base de creac ions 

i reproduccions, lectures, audicions, interpretacions i contemplacions” (Velasco, 1992). 

Aquesta definició entén la cultura com una sèrie de cànons normatius que imposen patrons 

de consum així com industrials. Parlem d’un concepte vergonyosament discriminatori també 

perquè la definició passa per preguntar-se qui té més o menys cultura. Per tant, aquesta 

cultura és anhelada com una mena d’ascensor social que permet fugir de la classe postergada 

i situar-se en jerarquies vistes més cultes.  

 

Segons el compositor i crític musical Maurice Imbert (1979), aquest “domini limitat” és més 

ampli a causa del creuament de tensions múltiples entre academicisme i subversió, tradició i 

innovació i classicisme i avantguardisme. El domini en qüestió s’ha acabat materialitzant en 

la construcció de la modernitat urbana, industrial i cultural, és a dir, espais com ara museus, 

biblioteques, galeries, cinemes, filmoteques, teatres, etc, la qual cosa ha convertit el domini 

en un principi moral.  

 

Aquest domini de “cultura” s’ha arribat a instituir com un més a la vida dels pobles afegit als 

dominis social, polític, ecològic, econòmic, tècnic, religiós… Tota aquesta resta de dominis, a 

voltes, releguen la cultura en posicions perifèriques o superficials, fins i tot supèrflues. Tot i 

així, per una banda, la cultura no ha perdut mai el sentit de “procés”, de “perfeccionament”. 

Per tant, és un terme que ha anat i continua sent associat a l’educació amb diverses 

conseqüències: per una banda, cultura consisteix essencialment a llegir i escriure; per altra 

banda, adquirir cultura consisteix a assimilar la informació transferida a través de la lectura i 

l’escriptura. Tal com constata Velasco (1992), les conseqüències esmentades posen en valor 

el desplaçament metonímic del procés al resultat.  
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Ara bé, és sabut que durant segles la cultura va ser gestada amb l’emergència i consolidació 

dels estaments burgesos provocant així la distinció del procés, és a dir, la desigualtat d’accés 

a la cultura, especialment, per les comunitats campestres i les altres classes treballadores: 

precisament, els mateixos grups socials que han estat sempre compresos en el mot ambigu 

i complex de “poble” (Velasco, 1992). És aquí, enmig de tanta ambigüitat i complexitat, que 

la cultura ha significat també una mena de coneixement general més enllà de l’àmbit 

acadèmic que inclou costums i habilitats adquirides amb l’ampliació del cercle social. En 

aquest sentit, el terme ha exigit “tant el reconeixement intern de sectors socialment marginats 

(infants, dones, persones amb discapacitats físiques o mentals…) com el reconeixement de 

diverses societats humanes” (Velasco, 1992). En ambdós casos, s’atribueix la cultura a un 

subjecte col·lectiu —el “poble, els “pobles—, de manera que ha estat paradoxalment tant el 

nucli legitimador de l’abolició de l’esclavitud i altres desigualtats socials com el vèrtex 

legitimador dels nacionalismes i les pugnes contra els imperialismes. A més a més, cultura 

ha estat l’antídot ideològic del concepte de “raça”, històricament enverinat, i, al mateix temps 

l'estàndard ideològic dels moviments d’emancipació política, fins i tot també el referent 

revolucionari de la contracultura, les mobilitzacions juvenils de la dècada dels setanta.  

 

En certa manera, els vessants sociològics i antropològics del terme requereixen la supressió 

de qualsevol significat que restringeixi “les obres i pràctiques de l’activitat intel·lectual i 

artística”. Tot això ens fa pensar en una funció multidisciplinària del terme. De fet, l’historiador 

Carles Martínez Shaw ens diu que la cultura ha rebut una ampliació enorme de significat 

“fins a convertir-la en un sistema de significats i també en les formes simbòliques en les quals 

el poble s’expressa” (1986). Respecte l’increment de significats, Martínez Shaw l’atribueix a 

camps com ara l’activisme, la religió, la memòria històrica i la llengua. 

 

En definitiva, la cultura atorga consistència a la distinció del poble, si bé recordem un subjecte 

col·lectiu que s’expressa a través del mateix mot de forma diferencial. En aquesta línia, 

Velasco (1992) considera que la diferència que treballa la cultura és qüestió de “pobles”, tots 

ells definits socialment. Més enllà de les formes acadèmiques i socials, antropològicament 

cultura és una manera de viure que abasta tot el que l’antropòleg britànic Edward Burnett 

Tylor va especificar, és a dir, “coneixement, creences, les arts, la moral, les lleis, els costums 

i altres actituds i hàbits adquirits”. En aquesta direcció, estem parlant de moltes formes 

possibles de cultura, tantes com esferes socials freqüentades per individus. Amb la teorització 

de Tylor, podem saber que la cultura és atribuïble a totes les membres d’una comunitat 

determinada; “No és cultura el que distingeix només alguns/es, sinó el que ens distingeix a 

tots i a totes”, constata Velasco.  

 

Segons David Vidal i Castell (2019), periodista i professor de periodisme cultural, aquesta 

definició implica un punt de vista no normatiu, contràriament prescriptiu a línia del 

policentrisme (no hi ha una única teoria que defineix el cànon ni que defineix de forma elitista 

què és cultura) i el relativisme cultural. No hi ha cultures de primera ni de segona, totes elles 

diferents i valorables. Aquesta dimensió més antropològica de la cultura, per bé que àmplia i 

descriptiva, atorga directament contingut identitari als individus que hi pertanyen. Segons 

Clàudia Rius, periodista cultural, la cultura en realitat és societat: sense la societat la cultura 

no existiria, per tant, fem cultura per enriquir-nos entre tots i totes (veure Annex 1; C. Rius, 

comunicació en línia, 28 de maig de 2020). Per tant, el terme “cultura” és indissociable a la 

identitat de les persones: ens definim en base les cultures que defineixen els nostres entorns. 

De fet, Umberto Eco va arribar dir que la cultura és un sistema de signes. D’alguna forma, 
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Vidal, Velasco, Williams, Eco i Tylor ens han dit que la cultura no pot existir sense el poble, 

de la mateixa manera que no hi ha poble sense cultura.  

2.2. LA CULTURA (POPULAR) I ALLÒ POPULAR 

 

Es pot escapar de la cultura? Hom s’atreviria a dir que no. Es fa gairebé impossible veure-hi 

un món aliè. Per què? Perquè més enllà de la perspectiva canònica i normativa que ha 

concebut durant molts anys el terme, la cultura ens abraça, ens acarona l’ànima, ens refugia 

i, paradoxalment, també ens allibera. L’antropologia així ho ha comprovat tal com s’ha pogut 

veure a l’apartat anterior. És la cadena, el cadenat i també la clau, fins i tot, tot allò que 

imaginem que farem quan siguem lliures. Però si avui la cultura ho és tot, com podem 

discernir-ne l’evolució present? Podem saber a partir de quan ens vam sentir abraçats per 

ella? La primera vegada que ens va acaronar l’ànima? Quan vam trobar la clau? Quan vam 

córrer lliures amb i gràcies a ella? La seva metamorfosi ha anat en consonància al 

desenvolupament dels pobles?  

 

Hi ha un cert paral·lelisme entre la història de les complexitats semàntiques de “cultura” i de 

“poble”, tot i que amb desplaçaments cap a posicions contràries. L’apartat anterior explica el 

fet que la cultura, en un sentit més canònic, ha arribat a ser restringida per designar el corpus 

d’obres intel·lectuals artístiques impreses per metonímia del creixement espiritual humà. 

Mentrestant, el terme “poble” també ha servit per designar les persones no cultivades, és a 

dir, els grups socials comuns i ordinaris, en definitiva, el “poble pla”. Tractar d’enllaçar ambdós 

desplaçaments metonímics, el de poble cap allò comú i el de cultura cap allò distingit, pot ser 

temptador. El cas és que mentre que la cultura hagi estat un domini fomentat per la distinció 

social (intrínsecament també econòmica), el “poble” i allò “popular” “s’ha delimitat com el marc 

referencial respecte el qual assenyalar aquesta distinció” (Velasco, 1992).  

 

El terme “popular” va començar a utilitzar-se al segle XVI en documents de tipus legal i polític 

on designaven el poble com una unitat política constituïda. Més tard, durant el segle XVIII, 

“popular” adopta referències als plebeus i a inicis de segle XIX, ja inclou connotacions 

negatives que impliquen caos i vulgaritat. Però, i l’acció popular? Segons Velasco (1992), ha 

estat tota iniciativa que s’anuncia de la gent o que és accessible per a tothom. És rellevant 

subratllar la connotació d’accessibilitat, atès que adopta especial valor a principis de segle 

XVIII, quan el mot “popular” s’associa a accions que avui reconeixem com a “culturals”. Les 

“biblioteques populars” així com la “premsa popular” en serien dos exemples rellevants. Tot i 

així, l’accessibilitat no va aconseguir suprimir el component pejoratiu d’allò popular, sinó que 

va perjudicar les produccions culturals massives, les mateixes dirigides als interessos més 

estesos del poble. En certa manera, l’accessibilitat ha permès la “popularització”, que ha 

acabat sent un equivalent a la divulgació i vulgarització, si bé amb una substància adherida a 

l’enviliment.  

 

Ara bé, durant el segle XIX es produeix una variació en el significat de “poble”. Si Umberto 

Eco va definir l’alta i la baixa cultura, bé és sabut que l’Escola de Birmingham considerava la 

cultura com una forma de vida compartida. Entre ambdues teories, es pot llegir entre línies un 

nou concepte que irromp a finals del segle XVIII i a principis del XIX. Així doncs, el filòsof i 

crític literari Johann Gottfried Herder es considera el primer autor en utilitzar el terme “cultura 

popular”. En els seus inicis, l’ús d’aquest concepte va ser força limitat. A diferència del mot 
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“cultura”, el substantiu “popular” presenta una extensa llista de definicions i referències que 

causen confusió a nivell conceptual i un efecte directe en el debat sobre què és la cultura 

popular. Sense anar més lluny, l'Enciclopèdia Catalana inclou sis entrades diferents per definir 

el concepte “popular” on s’hi subratlla el doble joc metonímic següent: “fet per al poble” i “fet 

pel poble”1. Tal dualitat simbiòtica així com contradictòria comparteix un tret comú: l’adjectiu 

“popular”, que ve de poble, significa pertanyent al poble. Però què és el poble? 

 

Anteriorment, hem esmentat que el “poble” també ha servit per designar col·lectius socials 

comuns i ordinaris. Aquesta en va ser la primera definició que dirigia el terme a les classes 

subalternes sota el domini de les classes dominants, tot i que contràriament, la segona 

definició fa referència al conjunt de persones que viuen en un lloc. Pel que fa a la primera 

definició, l’etnògraf i antropòleg Raffaele Corso (1966) per referir-se al “poble” va parlar de 

“la història que va romandre a l’ombra fins aleshores, la història dels humils, dels ignorants, 

dels oblidats, dels sense nom, la història dels agricultors, pastors, obrers, dones i infants: la 

història del verdader poble: història política, literària, natural, religiosa i dels costums”.  

 

De la conceptualització de Corso se’n llegeix entre línies una interpretació del tot folklòrica. 

La imatge de poble aquí apareguda és precisament aquella corresponent als sectors socials 

no considerats subjectes de la Història formal però sí continuadors de tradicions prèvies a la 

mateixa Història i permanents dins d’ella. Per tant, parlem d’una imatge que comprèn la 

concepció d’un subjecte col·lectiu permanent en el temps, la permanència del qual es pot 

veure precisament a la seva “cultura” i tradicions, valgui gairebé la redundància. La 

transferència de la connotació de “permanència” entre el poble i la cultura ha quedat en 

evidència després d’haver pogut demostrar a través d’estudis recents que moltes tradicions, 

en realitat, van ser inventades i els mateixos folkloristes hi van contribuir (Velasco, 1992; 

Hobsbawm i Range, 1975).  

 

En certa manera, les essències del folklore se sustentaven sobre allò tradicional i popular, 

que segons Velasco (1992) donaven pas a un concepte que permetés reconèixer que “poble” 

és un camperol, una magistrada o un comerciant a la vegada. Per tant, la imatge de poble, si 

bé reelaborada, recull nous significats i n’inclou encara alguns de més antics. Un poble és 

“tradicional pel seu caràcter permanent, és comú, manca d’entitat política, té un fons anònim 

perquè té més pes com a conjunt que no pas com una segregació d’individus i perquè 

l’anonimat és la millor expressió de la popularització” (Velasco, 1992). També es troba 

circumscrit a un lloc. Fins i tot, es concep que el poble està tan vinculat genèricament a la 

terra que fins i tot en procedeix. D’aquesta manera, les “arrels” són la metàfora amb la qual 

es designa i, alhora, es vincula la “cultura popular”.  

 

La figura de “poble” exposada anteriorment té la pretensió d’ésser una imatge de l’autèntic 

poble, un element construït amb i mitjançant la “cultura”, des d’aleshores la “cultura popular”, 

que va ser descoberta per un grup d’intel·lectuals europeus quan creien que estava a punt 

d’extingir-se. Ara bé, els mateixos que hi van posar llum i van promoure-la no pertanyien 

pròpiament als estrats socials on van localitzar-la, és a dir, les classes populars. De la mateixa 

manera, qui va descobrir que tenia una relació estreta amb el folklore sense saber-ho van ser 

jornalers, jornaleres, criats, criades i, en definitiva, la gent dels barris i del camp. La gran 

majoria van descobrir amb astorament i esbalaïment —també amb desafecció i incredulitat— 

 
1 https://www.enciclopedia.cat/search/site/popular 

https://www.enciclopedia.cat/search/site/popular
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que tenien “cultura” sense tenir-ne consciència. Així doncs, la cultura popular comença a 

capitalitzar esforços per plantar cara a una cultura segregacionista i elitista, a diferència que 

la cultura urbana que edifica cànons propis i postulats més trencadors. Aquesta cultura urbana 

es basa en el realisme, és a dir, en  una culminació de l’evolució literària (Vidal i Castell, 

2019).  

 

De fet, amb el realisme, la classe obrera es converteix en protagonista del relat cultural artístic. 

Les classes mitjanes i baixes es converteixen en classes amb aspiracions. Amb la Modernitat 

—es recuperen els costums, cançons, danses, llegendes—, s’inventa la cultura popular al 

mateix temps que l’absorbeix. La recuperació, tal com diria Pierre Bourdieu (1988), va 

consistir en la transformació del capital simbòlic de les classes populars en capital cultural.  

 

Per això, en aquest punt és prudent no confondre la cultura popular amb el concepte 

“popularitat”, ja que amb el temps ha adquirit connotacions axiològiques diverses. Es tracta 

d’una qualitat mesurable, susceptible d’increment o de disminució i vinculada amb els mitjans 

de comunicació de masses (Velasco, 1992). Per tant, sembla ser un atribut construït des de 

la dimensió comunicativa i social. En aquest sentit, el “poble” s’equipara en la imatge de 

“públic”, un mer receptor passiu. De fet, la cultura popular comença a ser cosmopolita amb el 

naixement de la cultura de comunicació de masses. Segons Velasco, aquesta associació és 

una espècie de desnaturalització aparentment apropiada per tal de referir-se a formes 

culturals. Així doncs, en aquest cas, ens trobem davant d’una deriva d’allò “popular” respecte 

el terme “popularitat”, atès que no sembla haver-se desprès completament de les al·lusions 

al “poble pla”.  

2.2.1. LA CULTURA COM A ESQUEMA JERARQUITZAT 

 

Tot plegat, posa de manifest l’esquema jerarquitzat a través del qual s’ha construït la cultura, 

que compta amb diversitat de perfils i també de crítiques. La primera de les concrecions rau 

en la confrontació entre “cultura dominant” i “cultura subalterna”, ambdues adherides a una 

relació dialèctica de classes. La “cultura dominant” s’ha desenvolupat mitjançant altres 

conceptualitzacions com ara “cultura burgesa”, “cultura capitalista”, “cultura patriarcal”, 

“cultura occidental” o dit d’una altra manera, “cultura imperialista”. Segons Velasco (1992), 

totes aquestes cultures anunciades assumeixen els dos següents postulats: “la coexistència 

semàntica entre ideologia i cultura i la pretensió d’instituir-se com una cultura única, 

homogènia i universal”. Més tard, l’escriptor i filòsof italià Antonio Gramsci, amb la intenció 

de trencar la jerarquització cultural d’aleshores, va posar llum a les claus de la “cultura 

popular” —recollides per l’obra Cuadernos de la cárcel: pasado y presente (2009)— tot 

reconeixent la capacitat del poble d’haver generat una reproducció i reelaboració simbòlica 

de les seves relacions socials a través de les condicions laborals i de vida.  

 

Un dels altres perfils enfronta la “cultura de les elits” i la “cultura de masses” entenent la 

darrera com un flux unilateral i, especialment, degradat de la cultura de les elits. Una perfilació 

similar seria la diferenciació entre “cultura cultivada” i “cultura popular”. La cultura cultivada, 

històricament associada a allò “formal”, adopta una configuració institucional que es reconeix 

legítimament preeminent davant d’allò “informal”, “popular” (Velasco, 1992). La concepció de 

la cultura respecte aquest perfil assumeix que l’esquema en qüestió té fonaments evolutius.  
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En aquest sentit, la civilització s’acaba creuant amb l’alta cultura (la de les elits, la dominant) 

com una superació de la cultura popular. Tot i així, el mateix Velasco (1992) considera que el 

component institucional de l’alta cultura és paradoxalment el seu punt dèbil, ja que l’acaba 

esclerotitzant i rutinitzant estancant així les seves possibilitats d’evolucionar. Pel que fa als 

moviments socials dels últims temps, també cal fer-hi incidència: els moviments feministes, 

estudiantils, climàtics i, en general, tots els sectors històrica i subtilment marginats han 

desenvolupat perfils d’un esquema cultural jerarquitzat mitjançant la reformulació d’alguns 

dels perfils esmentats anteriorment.  

 

Per tant, en els nivells superiors de l’esquema s’hi posiciona una concepció homogènia i 

universal de la cultura, mentre que en les posicions més inferiors hi trobem una diversitat 

cultural immensa corresponent a diferents pobles. Així doncs, la pretensió d’universalitat i 

homogeneïtat nega la diversitat que se’ls oposa, una diversitat de la diferència que en moltes 

ocasions ha derivat en distinció o fins i tot, desigualtat. Aquesta conversió de la diversitat 

cultural en diferència també significa el traspàs entre els “pobles” i el “poble” homogeni. De 

fet, el reconeixement com a cultura en alguns pobles va ser a costa de dissoldre la seva 

diversitat. En aquest cas, és urgent denunciar que l’esquema jerarquitzat de la cultura ha 

malviscut d’un caràcter desimbolt per part d’una falsa cultura superior, hegemònica i única 

que beu d’un entorn estancat. Per això, l’autèntic drama no ha estat tan sols la legitimació de 

la cultura dominant com a cultura única, sinó haver exigit que els “pobles” s’hi comportin 

d’acord i en consonància.  

2.3. LA CULTURA PEL POBLE I AL PAPER 

 

La premsa més destacada de l’època va fer-se ressò de l’atemptat de les bombes al Liceu de 

Barcelona l’any 1893. El 8 de novembre d’aquell any, La Vanguardia dedicava una crònica 

d’allò més extensa a l’afer titulada sota el nom “El crimen del Liceo” (veure annex 2). La 

tragèdia va commocionar la ciutat, especialment el públic liceístic. De fet, “la bomba del liceu” 

va potenciar i, a voltes, també distorsionar la imatge classista del gran teatre. Però alguna 

publicació explicava regularment què passava i què s’hi feia al Liceu, un espai que es va erigir 

com el gran aparador social d’una burgesia refinada i prestigiosa abans de l’episodi 

anarquista?  

 

Aquell 8 de novembre de 1893, la pedagoga Francesca Bonnemaison era al Liceu2. 16 anys 

després, l’any 1909, Bonnemaison va convertir una biblioteca parroquial en un centre 

anomenat Biblioteca Popular de la Dona per a les dones que no tenien accés a la universitat. 

En certa manera, Bonnemaison va contribuir a construir “la història dels humils, dels 

ignorants, dels oblidats, dels sense nom, la història del poble verdader” (Corso, 1966); però 

en aquest cas, especialment, una història en clau de dona. La Biblioteca Popular de la 

Dona, inicialment modesta, va acabar tenint un èxit extraordinari. La llibertat que van poder 

respirar moltes dones de classe treballadora al que després es va convertir en l’Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona va ser insòlita, malgrat que l’esclat de la guerra civil 

esfondrés el projecte. Tot i l’èxit assolit per Bonnemaison, la premsa d’aleshores no va parar-

hi l’atenció que es mereixia.  

 

 
2 https://www.sapiens.cat/historia-casa/francesca-bonnemaison_13399_102.html 

https://www.sapiens.cat/historia-casa/francesca-bonnemaison_13399_102.html
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Què n’era de la mediatització cultural aleshores? A l’informe Mediatización: reencuadrando 

el análisis de los efectos de los medios (2016) de Stig Hjarvard, la mediatització apareix 

referida als “processos pels quals s’intensifica i transforma el significat dels mitjans en la 

cultura i societat quedant supeditades a les lògiques mediàtiques diverses institucions socials 

i esferes culturals”. Els mitjans s’independitzen progressivament de la resta d’institucions i es 

converteixen en una institució autònoma i, al mateix temps, s’integren en un nombre creixent 

de contextos socials i culturals. La mediatització de la societat va desencadenar en la 

mediatització de la cultura, és a dir, la mediatització de les formes de vida en general. En 

aquesta línia, els mitjans van poder crear un procés de culturalització que va implicar diversitat 

d’àmbits i institucions a llarg termini, un d’ells la cultura per se en la seva ramificació més 

canònica, a diferència de l’antropològica.  

2.3.1. LA CULTURA DINS DEL PERIODISME CULTURAL 

 

Però quin és el concepte de cultura que hi ha darrere de l’anomenat periodisme cultural? 

S’ha pogut comprovar que el terme “cultura” va ser abordat des de diferents disciplines i 

postures ideològiques: per una banda, una de més normativa basada en el “saber”, el “bon 

gust” i la diferenciació entre els col·lectius cultes i els incultes; per altra banda, una altra de 

molt més àmplia i integradora explicada des de l’antropologia cultural.  

 

Iván Tubau, al seu llibre Teoría y práctica del periodismo cultural (1982) defineix el 

periodisme cultural com “una forma de conèixer i difondre els productes culturals d’una 

societat a través dels mitjans massius de comunicació.” Per altra banda, el periodista argentí 

Jorge Rivera (1995) concep la disciplina com “una zona complexa i heterogènia de mitjans, 

gèneres i productes que aborden propòsits crítics, creatius, reproductius o divulgatoris les 

“belles arts”, les “belles lletres”, les corrents del pensament, les ciències socia ls i humanes, 

l’anomenada cultura popular i molts altres aspectes que tenen a veure amb la producció, la 

circulació i consum de béns simbòlics sense que n’importés l’origen o destinació estamental”. 

Tant una conceptualització com una altra ocupen una zona heterogènia on, en paraules de 

María J. Villa (1998), doctora en Ciències de la Informació, “coexisteixen els textos de 

naturalesa informativa periodística amb allò literari i l’assaig, sent a més a més, l’espai de 

legitimació per a cadascun dels gèneres abordats”3.  

 

Si es consideren totes les variables que resulten del terme “cultura”, totes les definicions ens 

durien a pensar que el periodisme cultural les hauria d’abastar necessària i completament i, 

per tant, considerar que “tot periodisme és un fenomen cultural pels seus orígens, objectius i 

procediments”4. Amb les revistes de divulgació, els suplements d’espectacles i algunes 

col·leccions fasciculars irromp la definició més integradora, la mateixa que proporciona una 

àmplia varietat d’ofertes culturals. Més tard, tot això es transforma en suplements culturals de 

diaris així l’antecedent directe dels quals són les revistes culturals (o revista literària) que 

tenen  la seva base significativa en el periodisme cultural. Segons Villa (1998), la dicotomia 

entre suplement i revista, que actualment coexisteixen en un mateix espai discursiu, rau en 

l’espai lector al qual es dirigeixen5: per una banda, el diari és un producte amb ressonàncies 

culturals i socials polivalents; per altra banda, les revistes impliquen un camp específic 

 
3 http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm 
4 http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm 
5 http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm 

http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm
http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm
http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm
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l’estratègia comunicativa de les quals és un “lector model” que segons el semiòleg Umberto 

Eco “sigui capaç de cooperar en l’actualització textual” tal com escriu al llibre Lector in fabula 

(1993). En aquest sentit, cal posar en relleu que els productes pròpiament dits “culturals” 

majoritàriament recullen el vessant il·lustrat i elitista de la cultura.  

 

No obstant això, al seu moment, autores com Julia Kristeva i Yuri Lotman van plantejar la 

necessitat d’incloure les pràctiques significants i la construcció social del sentit com a 

elements constitutius de la cultura en tant que fenomen dinàmic i permutable en el temps. 

Segons Villa (1998), “aquestes aproximacions ens duen a pensar la cultura com a 

comunicació en tant que trama oberta amb diverses xarxes recurrents i multiplicitat 

d’interaccions”6. Així doncs, com més complexa és la vida social, més ho és la cultura. 

Aquesta visió més mutant posa sobre la taula la “Teoria del Polisistema” que concep la cultura 

com una estructura oberta i dinàmica. Per tant, és necessari valorar la cultura com a idees i 

només la cultura com a fets (veure Annex 1; C. Rius, comunicació en línia, 28 de maig de 

2020).  

 

A l’obra De la escritura y sus fronteras (1991), Silvia Barei, exponent de la Teoria del 

Polisistema i experta en Teoria Literària, explica que els mecanismes de transformació 

cultural passen pel canvi entre nucli i perifèria, és a dir, els textos de la perifèria desplacen els 

textos centrals. Per tant, tot allò que constitueix la trama d’allò visible i invisible correspon a 

posicions intercanviables. Per això, el periodisme cultural, tot i que inicialment no té aquesta 

intenció, s’adona que el seu propòsit honest és vincular centre i perifèria, alt i baix, intel·lectual 

i popular, en definitiva, visible i invisible.  

 

Per tant, la denominació de periodisme cultural s’aplica a un camp extens i heretogeni. El 

mateix enunciat suggereix relacions i, alhora, oposicions entre els dos camps: per una banda, 

el camp periodístic i, per altra, el camp cultural. En certa manera, tot periodisme és un 

fenomen cultural pels seus orígens, objectius i procediments, tot i que poguem trobar-nos 

davant d’una zona d’indefinició7, tal com l’anomena Villa, situada, per una banda, entre el que 

s’entén per periodisme i literatura i, per altra, la difusió de productes culturals qualificats 

d’artístics. Segons el llibre Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa 

escrita (1974), el seu autor Martínez Albertos considera que dins la secció cultural d’un diari 

hi tenen cabuda tots els gèneres periodístics: notícies de fets culturals formulats i presentats 

a partir de reportatges, entrevistes, notícies, cròniques i crítiques així com manifestacions no 

pròpiament periodístiques com assaigs, novel·les, narracions de ficció, vinyetes, fotografies i, 

fins i tot, passatemps —com ara mots encreuats— d’un to més aviat erudit i cultural. 

Tanmateix, Mary Luz Vallejo Mejía parla de premsa literària al llibre La crítica literaria como 

género periodístico (1993) i s’hi refereix com aquella que consisteix en el desenvolupament, 

la divulgació, la crítica i la creació literària. A més, la divideix en quatre grans blocs: diari de 

les lletres, revistes, suplements literaris i pàgines culturals de la premsa diària. Així doncs, 

ens trobem davant d’un camp amb intensa connotació literària. Ara bé, no s’ha d’oblidar 

d’altres qüestions culturals i simbòliques que són examinades per Pierre Bourdieu a través de 

la teoria dels camps.  

 

 
6 http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm 
7 http://www.revistalatinacs.org/argentina2000/09villa.htm 

http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm
http://www.revistalatinacs.org/argentina2000/09villa.htm
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Segons Bourdieu, els camps es presenten com espais estructurats de posicions o de llocs les 

propietats dels qual depenen de la seva posició en determinats espais i poden analitzar-se de 

forma independent de les característiques dels seus ocupants. Els camps es troben constituïts 

per dos elements: en primer lloc, per l’existència d’un capital simbòlic comú i, en segon lloc, 

per la lluita per la seva apropiació. Cada camp s’estructura a través d’un interès específic 

però, al mateix temps, disposa d’una autonomia relativa, atès que té contacte amb d’altres 

camps. Per això, hi ha relacions entre el camp polític i el camp econòmic, l’intel·lectual i el de 

la producció literària. Tot plegat, constitueix el capital cultural que comprèn lluites simbòliques. 

El capital cultural, per tant, consisteix en una sèrie d’agents i institucions interrelacionades i 

definides pels seus rols en la divisió del treball i que un objecte cultural té, a més a més d’un 

valor comercial, un valor cultural que el constitueix com un bé simbòlic.  

 

D’alguna manera, Bourdieu ha contribuït de valent a la tematització que s’ha fet de la cultura, 

ja no només a nivell social, sinó també a escala mediàtica, malgrat una perspectiva massa 

elitista i burgesa. Tot i així, avui parlar de cultura significa també parlar de qui participa directa 

o indirectament en els seus camps i fer-ho des de la multiplicitat de perspectives que la cultura 

duu intrínseques. En aquest sentit, és important subratllar les paraules següents de Silvia 

Barei a El sentido de la fiesta en la cultura popular (1993, pàg. 24): “Qualsevol sistema cultural 

tendeix a l’equilibri i l’equilibri neix dels diàlegs, els creuaments, les textures en les quals 

s’entremescla allò popular i allò massiu, allò arcaic i allò emergent, allò hegemònic i allò 

perifèric: memòria i oblit, esborrament i reconeixement de petjades”.  

 

Tot plegat, posa de manifest la uniformitat en el contingut i en l’aspecte formal del periodisme 

cultural, conegut com una especialitat dins de l’exercici periodístic. Per això, es fa confús a 

l’hora de trobar respostes a qüestions com ara: Hi ha mecanismes narratius que es diferenciïn 

a la informació cultural respecte la resta d’informació periodística? Quina és la trama de 

subjectes i temporalitats així com espais de representació? Qui són els subjectes lectors/es? 

Què té cabuda a la secció cultural d’una capçalera i què no? Qui té el dret de discernir què 

és cultura i què no?  

 

Per una banda, el periodisme cultural pretén promocionar esdeveniments l'essència dels 

quals siguin les arts i l'artesanat (Tubau, 1982). Per altra banda, el periodisme cultural guarda 

propòsits creatius, crítics, reproductius o divulgatoris els terrenys de les " belles arts”, "les 

belles lletres", els corrents del pensament, les ciències socials i humanes, la dita "cultura 

popular" i molts altres aspectes que tenen a veure amb la producció, circulació i consum de 

béns simbòlics, sense importar-ne l'origen o destinació estamental" (Rivera, 1995).  

 

Ara bé, segons Villa (2000), l’especialització periodística irromp gràcies a l’exigència d’un 

públic cada vegada més sectoritzat i per la necessitat dels mitjans de tractar temàtiques amb 

major profunditat8. Per això, històricament els suplements culturals mosten un discurs que 

reforça la cultura reconeguda com a “superior” o, fins i tot, “legítima” tot abordant contingut de 

caràcter acadèmic. Tot i que aquestes línies discursives encara persisteixen, el contingut 

cultural periodístic cada vegada és més heterogeni. Així, comença a respondre a la cultura 

mitjana, que d’alguna manera es troba condicionada per l’anomenada cultura superior, sense 

deixar de correspondre a les exigències mercat. Per tant, dins d’aquest camp ja hi trobem 

patrimonis de coneixement d’esferes diverses i d’allò més variades (televisió, cinema, 

 
8 http://www.revistalatinacs.org/argentina2000/09villa.htm 

http://www.revistalatinacs.org/argentina2000/09villa.htm
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fotografia, documentals…). Pel que fa la a cultura “baixa”, es troba limitada quant a legitimitat. 

S’inclouen produccions com ara la música popular, les cròniques esportives… Ara bé, segons 

Clàudia Rius, periodista cultural, el que és clar és que la cultura ha d’arribar a tot arreu. Per 

tant, cal intentar deixar enrere l’elitisme cultural i els productes culturals inaccessibles i els 

elements primordials per aconseguir-ho són l’absència de discriminació i l’accés universal a 

la cultura (veure Annex 1; C. Rius, comunicació en línia, 28 de maig de 2020). 

 

En certa manera, Villa considera que la cultura beu de camps profunds, arrelats en el saber 

ancestral i perllongats fins al dia d’avui. La cultura tematitza a mesura que les classes 

aconsegueixen ser visibilitzades i reivindicades també des de la perspectiva mediàtica. Així 

doncs, la cultura “superior”, “mitjana” i “baixa” són, al capdavall, d’espais on es complementa 

la funció informativa i opinativa de la producció cultural i s’erigeixen sota l’etiqueta de 

“periodisme especialitzat” legitimitat pel camp cultural i intel·lectual. En aquest sentit, les 

periodistes tenen el deure d’arribar tant a les creadores i, a la vegada, al gran públic, ja que 

és el poble el motor de la producció simbòlica. Per tant, conferir espais a la producció 

simbòlica dels pobles és responsabilitat del periodisme cultural, per això cal treballar i tractar 

sempre amb sensibilitat la part emocional de la informació (veure Annex 1; C. Rius, 

comunicació en línia, 28 de maig de 2020).  

 

2.4. EL PERIODISME POPULAR… I DE PROXIMITAT 

 

Arribades a aquí, hem pogut comprovar que cultura i poble, malgrat haver-se refusat en 

algunes ocasions, fa segles que s’interrelacionen d’una manera o altra; s’interrelacionen i es 

retroalimenten de forma fins i tot inconscient. De ben segur que és pertinent preguntar-se què 

és un poble sense cultura. M’atreviria a dir que ni abans ni avui ni demà és alguna cosa tan 

buida com el mot “res”. De fet, Tylor va veure que la cultura és atribuïble a totes les membres 

d’una comunitat determinada, ja que ens distingeix a tots i a totes. 

 

Aquest caràcter plural, sensible, just i tolerant de la cultura —malgrat descobrir-se més tard— 

posa en valor la diferència en un món de diferents i, per tant, atorga contingut identitari a les 

persones. La cultura brilla a les places dels pobles i llueix a les grans sales de teatre de la 

ciutat… Ens ha costat aprendre que la plaça del poble també pot convertir-se fàcilment en 

una gran sala de teatre. La cultura resideix al cor de les persistents, de les arriscades, de les 

no convençudes, de les que han marxat, de les que hi són i de les que han de venir. La cultura 

ens alliçona, ens encoratja i ens obre l’ànima. La cultura impregna el llogarret del pastor, 

crema a la cabanya dels solitaris, encén l’esperit de la família, acarona els carrers, atorga 

valentia a l’ànim poruc, ens petoneja amb passió i una delicadesa paradoxals i sempre, 

sempre, sempre arriba a les orelles. Xiuxiuejant, et diu a cau d’orella que tot anirà bé. La 

cultura era, és i serà una escletxa de llum a qualsevol indret del món. Si el món és avui alguna 

cosa és cultura. Per tant, es reitera: Si avui la cultura ho és tot, com podem saber a partir de 

quan ens vam sentir abraçats per ella? La primera vegada que ens va acaronar l’ànima? Quan 

vam trobar la clau? Quan vam córrer lliures amb i gràcies a ella? De fet, segons Vidal (2019), 

la cultura és possiblement l’eina més alliberadora per a l’ésser humà.  

 

Sí, la cultura no pot existir sense el poble i el poble no pot ésser sense cultura. Segons Rius, 

la cultura és col·lectiva, de tots i totes, i l’enriquiment humà rau en aquesta força col·lectiva 
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(veure Annex 1; C. Rius, comunicació en línia, 28 de maig de 2020). En certa manera, el poble 

ha aconseguit una de les grans fites per a la humanitat respecte la cultura: l’accessibilitat. Tal 

com s’ha comentat a l’apartat referent a La cultura (popular) i allò popular, l’acció popular va 

fer possibles espais populars culturals com ara les biblioteques o la premsa. Pel que fa a la 

premsa popular, cal tenir ben present que no es va tractar pas de cap producte efímer. Els 

vestigis, o més ben dit, el corpus testimonial i l’evolució de la premsa popular —consolidada 

en l’últim segle i mig— és avui l’anomenada premsa de proximitat, més coneguda com la 

premsa local i/o comarcal, a Catalunya referida inicialment al periodisme que es feia fora de 

les grans ciutats.  

 

Aquest tipus de comunicació d’arrel popular es “recupera” a Catalunya a principis de la 

dècada dels vuitanta del segle passat amb un cert interès per conèixer de primera mà la 

realitat més propera. Parlem d’una premsa local i comarcal que constitueix un model de 

premsa popular i, malgrat el seu dinamisme, és una premsa fluctuant, modesta, de tirades 

curtes i no professional que fomentava el voluntarisme, l’associacionisme i incloïa qüestions 

principalment de tipus cultural. De fet, l’episodi en qüestió coincideix amb la també 

recuperació de la cultura en molts municipis, que es comença a dinamitzar de valent. En 

aquest cas, els ajuntaments són l’òrgan que permet el desenvolupament cultural sobretot als 

municipis més petits.  

 

Amb la restauració de la democràcia, es recuperen moltes capçaleres fins aleshores en mans 

de la Prensa del Movimiento, capitanejada pel dictador Francisco Franco. El final del règim 

dictatorial va significar el naixement d’un fenomen: “la societat civil democràtica, cansada dels 

diaris corró, anhelava tenir uns mitjans de comunicació que expliquessin la realitat propera, 

aquella que els mitjans de Barcelona ignoraven i els locals del règim maquillaven”9 en 

paraules d’Estanis Alcover (2013), consultor i assessor en comunicació expert en el món 

editorial i en mitjans de proximitat. L’objectiu era reconvertir les publicacions en diaris 

democràtics i lliures.  

 

Així doncs, revistes com El 9 Nou i diaris com ara Diari de Tarragona, El Punt Avui i Regió 7 

—vigents encara avui dia— neixen o es recuperen gràcies a petites accions populars, és a 

dir, iniciatives que s’anuncien de la gent amb una voluntat clara: l’accessibilitat, és a dir, amb 

el mateix esperit que el de l’antiga premsa popular (Guillamet, 1983). D’aquesta manera, i 

malgrat que el procés de professionalització fos lent, els i les periodistes residents a 

comarques, sobretot les més joves, aprofiten per fer un periodisme més explicatiu i pedagògic. 

A l’entrevista a Vicente Rabadán, professor de comunicació expert en periodisme de 

proximitat, però, el mateix professor subratlla que a nivell local, parlem d’una activitat 

periodística que potencialment té un rigor molt exigible, atès que en la majoria de continguts 

els receptors de la comunicació són els protagonistes de la informació, i, per això, existeix 

una certa capacitat de comprovació del que està passant (veure Annex 3; J.V. Rabadán, 

comunicació en línia, 22 de maig de 2020). Per tant, la realitat és molt més acaparable des 

de la proximitat. Per això, en el context que ens ocupa hi ha una inquietud molt viva de trepitjar 

carrer part dels i les cronistes locals, un dels primers perfils professionals als mitjans de 

proximitat caracteritzats per un coneixement exhaustiu del territori. A més, es tractava d’una 

premsa que va apostar també pel català. En aquest sentit, el periodista cultural Joan Burdeus 

considera que “tot això és especialment puixant pel periodista cultural català, que ha de 

 
9 http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/ 

http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/
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redoblar esforços per mantenir viu l’idioma en un ecosistema digitalment salvatge, dedicar 

paràgrafs a la llengua i la nació amb molta més freqüència que els envejats companys de 

cultures alliberades i, sobretot, sobreviure a l’esquizofrènia entre militant i crític”10.  

 

Una premsa en català i de proximitat tenia tots els números de ser tractada com a premsa de 

segona i així va ser. Alcover explica que durant molt de temps es va haver de lluitar contra 

aquest estigma, però “als anys noranta la premsa local i comarcal ja era, a molts indrets, una 

realitat consolidada, moderna i plegament homologable”11. De fets, als anys noranta es 

produeix la consolidació de les revistes comercials (a la fleca, al tren…) que també són 

definides de proximitat, si bé amb pocs recursos, i han estat aparadors comercials, de 

propaganda i d’actualitat. Quan es desenvolupa el fenomen de la comunicació local, queden 

zones molt poblades densament que no senten la necessitat de reivindicar i disposar 

d’informació de proximitat i específicament cultural en català, però sí que ho és a la resta del 

territori i, en certa manera, “és normalíssim” (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació 

en línia, 22 de maig de 2020). El mateix Rabadán afegeix que molts dels projectes com el 

propi Regió7 o El Punt van partir de fer informació en català i aquest era pròpiament un actiu. 

A més, l’activitat cultural de la immensa majoria de pobles i comarques catalanes, a excepció 

feta de l’àrea metropolitana i les seves poblacions, era amb la llengua del país, és a dir, el 

català. 

 

A banda de publicacions impreses, el periodisme de proximitat en català també ocupa l’espai 

radiofònic i televisiu. Ràdio Arenys es converteix en la degana de les emissores municipals 

de Catalunya i d’Espanya iniciant les seves emissions el 8 de setembre de 1979, fruit 

novament de l’acció popular que amb l’arribada del primer ajuntament democràtic a Arenys 

de Mar, decideixen crear una ràdio d’àmbit municipal i en llengua catalana. Tot just l’any 

sobre, aterra dins el panorama televisiu la televisió de Cardedeu, la primera televisió local 

d’Espanya i la primera en català del món. Segons la tesi La televisió local a Catalunya: 

gestació, naixement i transformacions (1976-2006) de Josep Àngel Guimerà (2006), es 

tracta de la primera televisió que supera les limitacions polítiques, econòmiques i tècniques 

de posar en marxa una televisió d’àmbit local. Gràcies a les característiques com la disposició 

d’una cobertura local, l’afany voluntarista i sense lucre, la programació de producció pròpia 

local i en català i les emissions periòdiques setmanals en dilluns, la televisió de Cardedeu 

esdevé el paradigma de la TVL tolerada (Guimerà, 2006; Messeguer, Rovira i Vilar, 2005).  

2.4.1. EL PAPER DELS AJUNTAMENTS 

 

La comunicació en àmbits locals i comarcals ha evolucionat de manera molt notable a 

Catalunya. La conjuntura social i política que va tenir lloc al final de la dictadura amb la 

transició democràtica. En aquesta evolució hi trobem l’eclosió de mitjans com la ràdio, la 

televisió i Internet així com “estructures empresarials que comparteixen el panorama amb les 

publicacions més o menys populars i voluntaristes d’àmbit local” tal com explica Rabadán en 

una intervenció a l’obra La prensa local y la prensa gratuita de Rafael López, Francisco 

Fernández i Ángeles Durán (2002). En tot això, els ajuntaments han jugat un paper 

fonamental i no tan sols com a font informativa en el seu territori, sinó com a responsables 

directes de nous mitjans d’informació locals (Rabadán, 2002). En aquest sentit, la premsa 

 
10 https://www.nuvol.com/pantalles/cultura-digital/curs-de-periodisme-cultural-el-catala-i-tu-62496 
11 http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/  

https://www.nuvol.com/pantalles/cultura-digital/curs-de-periodisme-cultural-el-catala-i-tu-62496
http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/
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municipal va començar a materialitzar-se amb els butlletins d’informació municipal (BIM), 

publicacions informatives editades per consistoris amb continguts, tal com apunta Rabadán, 

“convencionalment entesos com a periodístics”. Tanmateix, els BIM són uns exemples de 

comunicació local pot tractar per a la investigació: un fet explícit és “la inexistència de censos 

fiables que aprofundeixin en les seves tipologies i funcions” (Rabadán, 2002).  

 

En moltes ocasions, els BIM s’han concebut com a eines partidistes, responsables d’actuar 

en termes propagandístics amb la finalitat de potenciar la imatge dels equips de govern. Per 

això, les voluntats dels primers anys de democràcia municipal han contrastat sovint amb l’ús 

propagandístic dels BIM (Rabadán, 2002). Amb el BIM però, per primera vegada els 

ajuntaments tenen voluntat d’informar i, en aquest sentit, ideen polítiques informatives que 

brindin a la ciutadania l’oportunitat de conèixer la tasca dels consistoris. Per tant, la manera 

de crear opinió dels ajuntaments es va materialitzar en la informació municipal, reforçada amb 

la consolidació de les institucions democràtiques (Figueres, 1983).  

2.4.2. COM DISTINGIR EL PERIODISME DE PROXIMITAT? 
 

Tornant a la premsa, cal subratllar que moltes iniciatives que van tenir lloc en plena Transició 

són encara vigents avui dia i del tot referents en el paisatge local i comarcal català. A aquesta 

recuperació de la lògica mediàtica de proximitat, se l’hi afegeixen els elements següents: en 

primer lloc, cal assenyalar l’acotació territorial, encarregada de marcar les dimensions; en 

segon lloc, el sentit de comunitat social es fa palpable amb aquest tipus de periodisme, que 

permet visibilitzar una certa tradició de contacte cultural, social i d’activitat comercial; en tercer 

lloc, el concepte d’àmbit comunicatiu referit en una zona territorial més o menys definit en què 

es pot parlar de comunitat humana, és a dir, “no significa que un municipi més habitat tingui 

necessàriament una realitat políticoinstitucional més complexa” reflexiona Rabadán (veure 

Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020), i per això, els municipis 

sempre tenen sentit, atès que responen a una realitat sociocultural determinada que cal 

explicar; en quart i darrer lloc, la definició de periodisme local l’hem d’encaixar en un context 

de globalització, és a dir, no cal està ancorat en una comunitat determinada per rebre el butlletí 

informatiu d’una zona concreta. Per tant, dins del context de la globalització, el periodisme de 

proximitat és una sectorització informativa més.  

 

Tanmateix, López, Fernández i Durán relaten al llibre La prensa local y la prensa gratuita 

(2002) que el periodisme de proximitat es basa en un àmbit social total perquè és un lloc de 

vida, de vida quotidiana on la creació de referents col·lectius es fa de manera més o menys 

consensuada amb la participació de totes les membres. És també un àmbit d’experiència 

immediata, d’acció i coneixement directe; un àmbit de poder i, alhora, de conf licte i pressió 

social. Per això, allò local no s’oposa a allò global, és a dir, complementa allò global. 

 

Ara bé, no tan sols remet en els àmbits de cobertura definir el periodisme de proximitat, sinó 

que té tant o més a veure amb els continguts. De fet, hi ha activitats municipals i comarcals 

que si no apareixessin als mitjans de proximitat no gaudirien de cap cobertura en el sentit 

mediàtic. Rabadán es refereix a temàtiques com la política, la cultura, els fenòmens 

associatius, els esports, el comerç, successos, la indústria (la premsa popular va centrar part 

de la seva cobertura en el Moviment Obrer), el trànsit, la informació meteorològica i l’obituari, 

entre d’altres (veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020). Per 

tant, les publicacions locals i comarcals es disposen a desglossar i explorar el sentit 
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comunitari d’una població els continguts resultants de la qual, des de fa uns anys, defineixen 

millor el periodisme de proximitat.  

2.4.3. INICIATIVES D’ARREL LOCAL I DE CAIRE EXCEPCIONAL 
 

A l’obra La premsa comarcal. Un model català de periodisme popular (1983), el professor 

Jaume Guillamet ja parlava de la premsa comarcal com un model català de periodisme 

popular consolidat per més d’un segle i mig d’història gràcies a ser “un model territorial 

descentralitzat”, un model també de pràctica no professional del periodisme professional així 

com un factor essencial en la normalització de la llengua catalana. Segons Josep M. 

Figueres (1979), professor d’història del periodisme català a la UAB, el gran mèrit és sobretot 

el valor documental, el factor de coneixement que significa d’una realitat, “molt sovint 

marginada pels estudis barcelonins, que ha contribuït poderosament al ressorgir d’una 

consciència nacional catalana tot acomplint, amb pocs mitjans tècnics, esdevenir l’òrgan de 

comunicació primari primari d’una comunitat local o comarcal”12. Per tant, la majoria dels diaris 

del món són, d’alguna manera, locals (Guillamet, 2002).  

 

Moltes de les propostes de comunicació de proximitat neixen per a una minoria i gratuïtes per 

a la majoria. A banda de diaris locals i comarcals, les revistes de proximitat també han 

aconseguit forjar un bon nínxol de proximitat; un exemple d’èxit, en aquest cas una revista 

local, amb un tiratge força elevat, és Tot Sant Cugat (1985): 20.000 exemplars per a més de 

90.000 habitants. Publicacions com Grama (Santa Coloma de Gramenet), Presència (Girona) 

o El Racó de les Corts (Barcelona) són les que van començar a obrir-se camí en el terreny de 

la proximitat. En aquest sentit, és convenient destacar Grama, una revista mensual nascuda 

a Santa Coloma de Gramenet l’any 1969 amb la finalitat de cohesionar “una ciutat en 

formació, suburbial i de barris dispersos”13. Eugeni Madueño (2020) explica a la revista Carrer 

que Grama es feia de forma artesanal. El capellà Jaume P. Sayrach va posar en marxa una 

redacció formada per un conjunt de joves intel·lectuals locals i uns quants “periodistes” dels 

barris a qui Sayrach ensenyava a escriure. Tot i que la revista tingués una vida de 14 anys, 

Grama va exercir també d’escola de periodisme amb la fidelitat sempre projectada al carrer i 

als barris. A banda de les notícies pròpiament dels barris, els continguts també tocaven temes 

més genèrics com ara l’avortament, la delinqüència juvenil, l’ensenyament en català, el 

divorci, la corrupció, les lluites obreres… La intenció? Formativa i, alhora, divulgativa, un indici 

evident d’una “inqüestionable voluntat crítica (...) compromesa en associacions locals no 

oficialistes i en organismes d’esplai o d’acció social de l’església, o fins i tot amb partits polítics 

clandestins”14.  

 

Amb els anys, la revista es va anar consolidant: un tiratge de tres mil exemplars n’és una 

prova evident i l’elaboració, en ocasions, d’edicions especials de fets puntuals, també. Amb 

les primeres eleccions locals, molts dels periodistes de Grama van apuntar-se a la política tot 

ocupant càrrecs i responsabilitats polítiques. Aquesta “publicació de tothom” es va anar veient 

descomposada pels obstacles municipals fins al punt que el propi Ajuntament va llençar la 

seva pròpia publicació, L’Ajuntament informa, “plena de propaganda i repartida gratuïtament 

a tots els forns i bars de la ciutat, mentre els de Grama maniobraven a la desesperada per 

 
12 https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/41868/89072  
13 https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular 
14 https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular 

https://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/41868/89072
https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular
https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular
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buscar una sortida professional”15. Aquella aventura periodística i cultural, erigida com una 

experiència insòlita de periodisme popular, es va veure desbocada del tot la Vigília de Reis 

de 1983, quan l’assemblea de treballadors va prendre la decisió de tancar.  

 

Per això, a finals dels vuitanta i a principis de la dècada dels noranta, moltes publicacions 

locals irrompen ja des de l’arrel municipal, intentant la coexistència amb totes aquelles 

propostes d’iniciativa popular independent. Ara bé, segons Miquel Herrada, director de 

Cugat.cat, és imprescindible la col·laboració de l’Administració si l’objectiu és oferir contingut 

de qualitat, sobretot dels ajuntaments respectius16.  

2.5. QUAN LA CULTURA ÉS PROXIMITAT: REFORÇ DE LA IDENTITAT COMUNA 
 

Les primeres propostes de premsa local i comarcal nascudes en plena democràcia, a banda 

de fomentar el voluntarisme i l'associacionisme, incloïen assumptes merament culturals. 

Segons Rabadán, la cultura va ser un element primordial des dels inicis perquè “hi havia una 

certa tradició en molts àmbits que s’havia mantingut i recuperat, fins i tot, abans de la cloenda 

del franquisme” (veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020). 

Per tant, es partia de l’activitat d’aquests col·lectius per poder elaborar una oferta informativa 

cultural potent. L’afirmació fa palesa una interrelació evident entre el periodisme de proximitat 

i, en certa manera, el periodisme cultural, etiquetat com una especialització periodística 

legitimada pel camp cultural. Per això, Barei (1999) explica que “el periodisme cultural 

s’erigeix com atribuïdor i distribuïdor del dret sobre la base de reglamentacions, prescripcions, 

privilegis i omissions que defineixen espais del saber i xarxes concretes de circulació dels 

textos artístics i els discursos que se’n deriven”17. Aleshores, cap text es fa possible si, en 

algun moment, l’exercici dels mitjans no se n’ocupa.  

 

La interrelació entre cultura i poble també ha desembocat en la idea que es pot parlar de la 

cultura/es del/ls poble/s —i tot el que el poble vulgui que impliqui— des del poble, és a dir, 

des de la proximitat per a la proximitat. En paraules d’Alcover (2018), el professor Jaume 

Guillamet explicava que “la proximitat és una de les condicions que converteix un fet en 

notícia, de tal manera que, per exemple, per a molts ciutadans la comunicació local és més 

important que el que passa a la resta del món, que el que poden trobar a qualsevol diari a 

partir de les seccions d’internacional”. Guillamet escrivia que “una persona necessita estar al 

dia de què passa al seu voltant com a mecanisme d’alerta del que pot o no influir en les seves 

vides quotidianes; proximitat i identitat són els trets distintius fonamentals de la premsa local, 

i així ha estat des del seu origen”. Parlem, per tant, d’una informació de proximitat, dissenyada 

perquè una comunitat petita es relacioni amb les seves experiències quotidianes, inquietuds, 

patrimoni cultural, memòria històrica, etc. 

 

Si ens servim del que assenyala Guillamet anteriorment, la primera conclusió és que la 

proximitat per se és en si mateixa una finestra a la cultura quotidiana, la mateixa que 

interpel·la comunitats reduïdes, que se senten part del món dins d’aquesta quotidianitat a, 

voltes, no prou reconeguda. D’alguna manera, la premsa de proximitat arriba per reconèixer 

sobre paper també aquesta manera de viure. Així doncs, la quotidianitat dels llocs petits és 

 
15 https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular 
16 https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html 
17 http://www.revistalatinacs.org/a1999bno/15silvia.html 

https://www.favb.cat/articlescarrer/una-experi%C3%A8ncia-ins%C3%B2lita-de-periodisme-popular
https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html
http://www.revistalatinacs.org/a1999bno/15silvia.html
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en si mateixa un estil de vida i, per tant, una cultura que cal desglossar, tematitzar i, sobretot, 

explicar (recordem que la teoria del Polisistema concep la cultura com una estructura oberta 

i dinàmica). Per tant, tot allò obert i dinàmic d’una comunitat pot ser objecte d’una informació 

de proximitat. En aquest sentit, dins els mitjans de proximitat més professionalitzats i populars 

a les seves àrees d’influència i divulgació com ara El Segre o El Regió7, la configuració de 

les redaccions tindrà el seu pes i serà força mimètica respecte la dimensió estructural dels 

grans mitjans. Rabadán creu que el repte passa per “reconèixer la necessitat d’aprofundir en 

la informació i divulgació cultural comptant també amb els productors de la cultura, i no només 

com a font: són aquells que proposen i tiren endavant activitats i es barallen perquè les entitats 

es mantinguin vives, entre d’altres” (veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 

de maig de 2020).  

 

Per això, tot i que inicialment la cultura omple la majoria de pàgines de les publicacions locals, 

serà la política que la rellevi a mesura que es van rehabilitant les estructures democràtiques. 

Segons Alcover (2018)18, el professor col·laborador Francisco Moreno a la Universitat de 

Sevilla apuntava en un dels seus treballs que “la política solia ser una de les temàtiques més 

treballades pel periodisme de proximitat, donant pas posteriorment a la informació de societat 

i serveis”. Quant a Catalunya, Alcover afegeix que un dossier de Marketing Media Europe per 

a l’entitat Premsa Comarcal afirma que el 1978 la informació política representava un 49% 

del total dels articles publicats i el 2000 el 24%.  

 

La cultura, però també la política, defineixen, en bona part i tal com hem pogut veure 

anteriorment, la manera de ser d’un grup social, que comprèn la manera de pensar, sentir i 

creure’n la conducta, història, llegat, normativitat i valors. En aquesta línia, els mitjans de 

proximitat faciliten la configuració i la divulgació que la cultura no són activitats necessària i 

altament professionalitzades, és a dir, tenen protagonistes amb noms i cognoms que formen 

part de la comunitat local com a veïns/es en veu de Rabadán (consulta annex 3; J.V. 

Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020). Per tant, tothom és susceptible, no 

només de ser consumidor de cultura, sinó també productor. Així doncs, “és impossible pensar 

en una cultura popular o un art popular” (González, 1996), termes que si bé recordem durant 

la Il·lustració van entrar en grans contradiccions.  

 

El sociòleg mexicà Jorge Fernández (1990) assigna a la cultura una capacitat organitzativa 

del moviment constant de la cosa concreta, mundana i quotidiana, per tant, la cultura és el 

principi organitzador de l’experiència mitjançant la qual ordenem i estructurem el present i 

ocupem les xarxes de les relacions socials. Tot i així, quan la premsa de proximitat tematitza 

la cultura, en ocasions “s’ha fet més ressò de les temporades dels grans espectacles i 

concerts que es podien fer en àmbits de proximitat que no pas de les tasques de base” explica 

Rabadán (veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020). L’autor 

afegeix que aquesta tendència també succeeix en el món esportiu, que al final s’ha anat 

decantant més pel seguiment de clubs i entitats que són una mica més potents i no pas del 

treball de base, aquell més desconegut. Així doncs, parlem d’una dinàmica que s’hauria 

d’intentar canviar perquè el potencial del periodisme de proximitat rau precisa i justament en 

una raó de ser més pedagògica. Rabadán creu que la cultura no és només la cultura-

espectacle que surt als grans mitjans de comunicació, sinó que són la gent que de manera 

altruista i outsider es dedica a això de la cultura (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació 

 
18 https://comunicacio21.cat/a-fons/cal-vendre-la-marca-premsa-de-proximitat/ 

https://comunicacio21.cat/a-fons/cal-vendre-la-marca-premsa-de-proximitat/
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en línia, 22 de maig de 2020). Si no hi ha espais en els mitjans de proximitat per donar-los 

veu es desconeixiria tota la seva tasca i, de retruc, la configuració dels àmbits de proximitat. 

 

En aquest sentit, la comunicació local ha pogut focalitzar la cultura del poble en la proximitat. 

La vida és local, per tant, la realitat de la gent és local. Així doncs, parlem d’un tipus de premsa 

(i al cap de poc també de ràdio i televisió) que cobreix les necessitats informatives de barris, 

pobles, comarques o fins i tot províncies. En certa manera, el periodisme local és un 

periodisme que ajuda a entendre què passa i com es relaciona aquell succés amb la resta 

d’afers ocorreguts i per ocórrer; és palpable, de les persones. De fet, el periodista badaloní 

Tomeu Ferrer considera que aquest tipus de periodisme va més enllà d’establir una dimensió 

territorial a l’àmbit en el qual es busca informació19: “(...) molts dels lectors, oients i o 

televidents dels mitjans locals ja saben gairebé el contingut d’allò que finalment trobaran més 

tard a el diari (...) perquè ho han escoltat al veí o ho han vist directament al carrer.” Ferrer 

també subratlla que una publicació local ha d’estar compromesa amb les seves lectores per 

damunt de tot i, alhora, ha de contribuir a la dinamització d’alternatives tot “empenyent els 

canvis, marcant l’agenda i qüestionant sempre el poder”. Per aquest motiu, l’àmbit local, 

gràcies a la seva dimensió reduïda, va ser i és encara avui una oportunitat per al canvi. En 

aquesta direcció, la connotació de “proximitat” ens duu a interpel·lar la proximitat amb els fets, 

les situacions, les experiències i les persones. Per això, les impulsores de Setembre, un 

projecte periodístic pensat des de la proximitat geogràfica, guarda la finalitat d’explicar “allò 

que vivim en primera persona, o allò que les nostres fonts han viscut en primera persona”20. 

Tanmateix, Rabadán creu que no s’ha reconegut prou la tasca justament de base cultural. 

Davant d’això, proposa que la tasca més innovadora consistiria a tornar els orígens per 

reconèixer la tasca de base: “més que fer informació cultural que té molt de mimetisme amb 

la informació cultural d’espectacles que es fan els mitjans grans, el repte és fer informació 

cultural que parli de la proximitat des de tots els vessants civils”, explica el professor (veure 

Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020).  

 

Per tant, el periodisme de proximitat se centra en la cobertura d’un espai geogràfic reduït al 

seu públic, responent molt millor a la seva demanda. Aquesta és la característica que segons 

el periodista i ex-president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) Estanis 

Alcover (2018) diferencia principalment el periodisme local de la resta i a partir de la qual és 

possible desenvolupar una sèrie d’avantatges i inconvenients derivats no només de 

l’emprenedoria en el periodisme local, sinó també en la consegüent pràctica de l’exercici 

periodístic.  

 

L’estudi La convergència digital de la premsa de proximitat. El cas de la premsa comarcal a 

Catalunya (González; García; Massano; Navarro i Contreras, 2014) va més enllà a l’hora de 

parlar de comunicació local. S’hi refereix com un procés d’elaboració d’informació que dóna 

com a resultat uns nous continguts, més propers al ciutadà, i una manera de produir 

informació més espontània i directa. En aquest aspecte, el periodisme local ha de destacar el 

més significatiu mitjançant una selecció escaient de temes, ajustada a la realitat de la 

comunitat en qüestió. Cal tenir en compte que en poblacions reduïdes, on l’agenda informativa 

 
19 https://independentbadalona.cat/article-opinio/3-una-iniciativa-ciutadana-per-al-periodisme-
compromes-de-proximitat 
20https://www.verkami.com/projects/15741-setembre-publicacio-critica-social-i-cultural/blog/26528-
periodisme-de-proximitat-pero-sense-barreres 

https://independentbadalona.cat/article-opinio/3-una-iniciativa-ciutadana-per-al-periodisme-compromes-de-proximitat
https://independentbadalona.cat/article-opinio/3-una-iniciativa-ciutadana-per-al-periodisme-compromes-de-proximitat
https://www.verkami.com/projects/15741-setembre-publicacio-critica-social-i-cultural/blog/26528-periodisme-de-proximitat-pero-sense-barreres
https://www.verkami.com/projects/15741-setembre-publicacio-critica-social-i-cultural/blog/26528-periodisme-de-proximitat-pero-sense-barreres


21 
 

és ben bé limitada, la generació d’històries d’interès per a la lectora és un exercici complex; 

tal complexitat es tradueix en un procés d’elaboració amb un evident esperit de vocació i una 

voluntat ben bé artesanal que creixen en consonància i a favor del canvi així com el 

reconeixement social. En aquesta línia, l’ex-president de l’ACPC creu que els reptes són els 

de promoure i defensar la cultura i convivència local amb l’objectiu de desenvolupar 

l’economia local, buscant d’aquesta manera la integració cultural i social. Així, l’esperit del 

periodisme de proximitat ha de treballar en el recull dels aspectes identitaris de la comunitat i 

fer-ho des de l’àmbit local tenint en compte permanentment el trets culturals, que com ja s’ha 

pogut veure, juguen un paper fonamental en la creació i desenvolupament de les identitats. 

No obstant això, pel que fa al català, Rabadán considera que no es pot no es pot entendre la 

seva normalització sense el paper de la premsa de proximitat, si bé “sempre ha estat una 

mica menystingut perquè l’ombra dels mitjans públics de la Corporació Catalana sempre 

havien solapat els mitjans més locals” (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 

22 de maig de 2020).  

 

Així doncs, la premsa local i comarcal aporta uns trets diferenciadors indiscutibles com ara la 

proximitat amb el públic lector. La proximitat forjada entre la capçalera en qüestió i les lectores 

exigeixen una actitud basada en la fidelitat, la credibilitat, el rigor, la constància i la confiança. 

Segons Alcover, són trets que molt sovint “són difícils d’aconseguir per altres publicacions 

més ‘estàndard’, fetes des de la capital o la gran ciutat i en mans de grans empreses i víctimes 

de lobbys, interessos i potser manipulacions”21. “No hi ha dubte que som un veritable servei 

públic a la ciutadania, a les nostres comunitats. Sempre hem dit que la nostra riquesa rau en 

la diversitat i la proximitat. Les ciutadanes i ciutadans necessiten saber què passa a prop seu, 

amb informació contrastada, veraç i elaborada per professionals que saben fer la seva feina, 

i que coneixen de primera mà la realitat. Ho saben els ciutadans i ho saben els col·lectius, les 

entitats socials, esportives i culturals, ho sap el comerç i les empreses de serveis de 

proximitat, ho saben els Ajuntaments i les Institucions”22 manifestava l’Associació de Mitjans 

d’Informació i Comunicació (AMIC) en una de les seves editorials. En aquest sentit, el 

mateix Alcover (2019) considera que el que es fa a Catalunya des dels mitjans locals és 

periodisme de servei, ja que la informació “aporta la possibilitat d’una efectiva acció i/o 

reacció”23 i, alhora, permet visibilitzar no només un fet, sinó per què pot servir. Per tant, 

Alcover proposa un tipus de periodisme que ofereixi informació i orientació sobre els 

problemes de la vida quotidiana: un periodisme útil amb un tipus de continguts d’orientació 

fonamentalment pràctica.  

 

Tot plegat, són valors d’un periodisme present des de fa més de dos-cents anys a Catalunya, 

justament quan la fragmentació de la societat i del seu govern va generar l’eclosió d’òrgans 

de govern regional i local24. Un fet que valida la confiança dipositada al periodisme de 

proximitat és que els diaris més llegits en totes les demarcacions de Catalunya, excepte 

Barcelona, són diaris locals segons l’Estudi d’Audiència de Premsa Comarcal 2019. De fet, el 

consultor Enric Yarza explica que la premsa comarcal lidera tots els rànquings respecte la 

 
21 https://comunicacio21.cat/a-fons/cal-vendre-la-marca-premsa-de-proximitat/ 
22 https://catalunyaplural.cat/ca/la-premsa-de-proximitat-un-be-essencial-en-risc/ 
23 https://comunicacio21.cat/opinio/periodisme-de-servei-a-catalunya/ 
24 https://comunicacio21.cat/opinio/periodisme-de-servei-a-catalunya/ 
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https://comunicacio21.cat/opinio/periodisme-de-servei-a-catalunya/
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premsa generalista25: proporciona 100.000 pàgines de continguts a l’any dirigits a més d’un 

milió de lectores mensuals i mig milió de lectores diàries.  

2.6. LA PREMSA DE PROXIMITAT A CATALUNYA AVUI 
 

És ben cert que els rànquings d’audiència de la premsa a Catalunya són encapçalats per 

grans capçaleres: segons les darreres dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM), fetes 

públiques l’abril de 2020, La Vanguardia i El Periódico, que s’editen en català i en castellà, 

ocupen el primer i el segon lloc en el rànquing, amb 488.000 i 317.000 lectors, respectivament. 

En tercer lloc s’hi situa El Punt Avui, que creix en 8.000 lectors i es posiciona en els 108.000 

de mitjana diària convertint-se així en el diari només editat en català més llegit a Catalunya. 

Ara bé, al mateix temps, la premsa local i comarcal “té una penetració enorme al conjunt del 

país, només que ho fa de manera fragmentada”26 en veu d’Alcover. En aquesta línia, el segon 

Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal, referent a l’any 2019, revela el bon estat de salut 

de qual gaudeixen els mitjans comarcals, “que continuen sent líders, al seu territori, en lectors 

i fidelitat”27. 

 

De fet, a 38 de les 42 entitats comarcals catalanes (41 comarques, cadascuna administrada 

pel seu Consell Comarcal més l’entitat territorial singular de l’Aran, administrada pel Consell 

General d’Aran) el lideratge informatiu correspon als diaris de proximitat. De fet, a les 

comarques de l’àrea metropolitana —Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès 

Occidental i Maresme— els diaris generalistes hi concentren la distribució. D’aquesta manera, 

tal com constata Alcover, si la premsa comarcal fos una capçalera única esdevindria la més 

llegida28. De fet, el periodisme local sempre ha estat el mitjà per excel·lència a Catalunya. 

Segons Joan M. Corbella (1988), professor del Departament de Periodisme i Comunicació 

Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, no tan sols els diaris, sinó també les revistes 

territorials, sobretot les gratuïtes, són les més llegides arreu: és el cas de La Rella, una revista 

emergent del Lluçanès29. 

 

Segons dades de l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019 —a causa de la supressió 

del binomi EGM-Baròmetre de la Comunicació i la Cultura l’any 2016 feia tot just un parell 

d’anys que la premsa comarcal no comptava amb dades d’audiència globals—, Premsa 

Comarcal aglutina 150 publicacions de premsa comarcal i local d’informació general escrites 

en català i amb difusió de pagament, entre format paper i digital. L’estudi en qüestió considera 

que el valor que aporta la premsa comarcal als seus lectors són continguts de qualitat i de 

proximitat amb informacions molt especialitzades i variades, de forma exclusiva i de manera 

detallada. El dossier present constata que la premsa comarcal gaudeix de l’oferta més àmplia 

i diversa de mercat: en xifres, són més de 100.000 pàgines de continguts editorials. La seva 

oferta és merament especialitzada i, per tant, contribueix a facilitar informació interessada a 

les lectores sobre temàtiques rellevants i necessàries en l’entorn local i comarcal. Per tant, 

aquest tipus de premsa roman present i viu a la vida local i comarcal de tal manera que el seu 

 
25https://www.premsacomarcal.cat/noticia/5288/mig-milio-de-lectors-diaris-converteixen-la-premsa-
comarcal-en-lider-a-catalunya  
26 http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/ 
27 https://www.premsacomarcal.cat/noticia/6189/divulguem-el-2on-estudi-daudiencia-de-la-premsa-
comarcal 
28 http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/ 
29 https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html 

https://www.premsacomarcal.cat/noticia/5288/mig-milio-de-lectors-diaris-converteixen-la-premsa-comarcal-en-lider-a-catalunya
https://www.premsacomarcal.cat/noticia/5288/mig-milio-de-lectors-diaris-converteixen-la-premsa-comarcal-en-lider-a-catalunya
http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/
https://www.premsacomarcal.cat/noticia/6189/divulguem-el-2on-estudi-daudiencia-de-la-premsa-comarcal
https://www.premsacomarcal.cat/noticia/6189/divulguem-el-2on-estudi-daudiencia-de-la-premsa-comarcal
http://www.estanis.cat/el-model-de-comunicacio-de-proximitat-a-catalunya/
https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html
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paper és avui un dinamitzador evident i essencial de la vida comarcal. Dades que reforcen 

aquest argument, procedents del segon Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal, són una 

audiència de 757.000 persones, el 65% de les quals la llegeix en paper, el 23,4% combina el 

paper amb el format digital i un 11,6% la consulta només via digital. D’aquesta manera, la 

premsa de proximitat crea i estableix un sentiment d’identificació de la lectora amb els 

continguts i la vinculació d’una publicació determinada amb el territori en qüestió.  

 

Pel que fa al contingut, representa el 82% de la publicació segons El Llibre Blanc de l’any 

2016. Quant a les tipologies, el tipus de contingut predominant és el referent a l’actualitat 

comarcal amb un 17% segons xifres de l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019. 

Tipologies com l’esport especialitzat, l’actualitat local i l’actualitat cultural la segueixen molt de 

prop, amb un 16%, 15% i 12%, respectivament. Les temàtiques que ocupen els espais més 

reduïts de contingut són l’agenda de serveis (9%), les temàtiques de societat (8%), opinió 

(7%), desenvolupament econòmic (6%), tendències (6%) i, per últim, informació general de 

Catalunya, Espanya i el món (4%). A l’Annex 4, es pot veure un gràfic circular documental 

que il·lustra la presència de cada tipus de contingut. L’actualitat comarcal, que resulta ser el 

contingut hegemònic als mitjans de proximitat que aglutina l’ACPC, abasta subtemàtiques 

com la política comarcal, l’entorn natural, el medi ambient, seguretat, infraestructures i 

benestar. En aquest sentit, l’actualitat local segueix una línia semblant, centrant també la 

mirada en l’ensenyament, la sanitat, la joventut, la tercera edat, la justícia i l’urbanisme des 

del focus del municipalisme. L’esport especialitzat, segon espai informatiu amb més 

presència, fa una cobertura de més de 50 activitats esportives diferents, categories base i 

l’esport escolar entre d’altres. Si ens fixem en l’actualitat cultural —objecte d’interès per a la 

investigació i quart tipus d’informació al rànquing de contingut—, les arts escèniques (teatre i 

dansa), la música, l’art, les tradicions, la literatura i el cinema són les subtemàtiques que 

gaudeixen de cobertura en aquest cas. Tot i així, en el cas de les festes populars (també la 

gastronomia, els premis d’abast local i les efemèrides), són majoritàriament cobertes des de 

temàtiques corresponents a societat.  

 

Quant a l’audiència, la premsa comarcal i local digital surt guanyant respecte l’homònima en 

paper. El darrer Estudi d’Audiència de Premsa Comarcal, de l’any 2019 a través de Google 

Analytics va registrar 5.100.000 d’usuàries mensuals de la premsa comarcal amb un màxim 

històric de 27.000 pàgines mensuals vistes. En el cas del paper, hem de parlar de 1.135.000 

de lectores mensuals, els quals dediquen una mitjana de 28 minuts diaris de lectura. El perfil 

d’aquesta audiència és força qualificat i comercial i és caracteritzat, sobretot, per l’ús de la 

complementarietat entre el format paper i digital.  

 

A més a més, cal posar de manifest la capacitat de la premsa de proximitat a l’hora d’enfortir 

vincles entre la ciutadania també a través de la seva participació en activitats i/o 

esdeveniments. Segons l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019, un 70% de les 

publicacions han participat en 220 activitats i/o esdeveniments, sent els de tipus cultural els 

més assistits i patrocinats. Per tant, aquest argument reforça la idea que el periodisme cultural 

és un dels pilars fonamentals a l’hora de fer informació de proximitat. Ara bé, cal remarcar 

que aquestes dades han patit una davallada important respecte l’any 2016, el darrer any del 

qual hi ha el mateix tipus de dades registrades. Després dels esdeveniments culturals, els 

més seguits són els fòrums i els esportius (per consultar el seguici d’activitats per tipologies 

per part dels mitjans de proximitat, consulta l’infografia corresponent a l’Annex 5).  
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Per tant, Catalunya es caracteritza per la riquesa i la tradició de la premsa comarcal i local, 

responsable d’oferir informació sobre l’entorn més proper. Tal com posa desvetlla i posa en 

valor l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019, la premsa comarcal, que es troba en 

un bon estat de salut, aporta el contingut de proximitat que no ofereix cap altre mitjà, ja que 

“arriba on els altres no arriben”. En aquest sentit, Albert Caballé, coordinador de Canal 

Taronja Anoia i ponent al webinar “Converses confinades a la zona zero del pandèmia” del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya, considera que qualsevol tipus de periodisme acaba sent 

local, malgrat jugar a segona o a tercera. Quico Sallés, periodista del diari digital El Món i 

també participant a la conversa organitzada pel Col·legi de Periodistes, afegeix que el 

periodisme local és el gran algoritme del periodisme i, alhora és el periodisme socialment més 

valent, controlat i agosarat. Per tant, el model català de comunicació de proximitat ha 

aconseguit un arrelament d’allò més ampli: “no pots fer una cosa més pròxima a la gent que 

aquesta”, opina la periodista Núria Bacardit, delegada de TV3 a la Catalunya Central i també 

participant al webinar. 

 

Pel que fa als reptes, Rabadán considera que el punt clau és la renovació de l’interès dels 

continguts de proximitat inclosos “prioritzant els aspectes més culturals que no pas els polítics 

i institucionals per part de sectors de població més joves, ja que bona part de l’audiència 

d’aquests mitjans són encara gent molt veterana” (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, 

comunicació en línia, 22 de maig de 2020). Per tant, si no hi ha una renovació dels 

consumidors difícilment es podrà consolidar potentment tota la oferta d’informació de 

proximitat. 

2.6.1. PAISATGE GENERAL DE LA PREMSA A CATALUNYA 
 

Deixant de banda l’estat de salut en què es troba la premsa de proximitat a Catalunya a dia 

d’avui, és necessari fer un retrat concís sobre l’evolució del sector de manera generalitzada, 

caracteritzat per l’auge i la caiguda dels mitjans tradicionals. Una dada recent i rellevant per 

tal d’orientar el panorama de la premsa a dia d’avui és la que ofereix la primera onada de 

l’Estudi General de Mitjans (EGM) sobre el conjunt d’Espanya, on els diaris són llegits pel 

20,2% de la població, sent els d’informació general els més llegits (7.185 lectores diàries). 

 

Ara bé, per tal de recuperar unes dades òptimes del sector de la premsa a Catalunya, cal que 

ens desplacem fins a l’any 2007, on el mitjà manté una progressió positiva en tots els sentits. 

En aquest sentit, les capçaleres impreses van assolir les millors dades històriques en termes 

de difusió (consulta Annex 6). A partir d’aleshores, els descensos són destacats. Pel que fa 

als diaris de Catalunya, van veure reduïda la seva difusió en més del 57% —de 702.000 a 

304.000 exemplars— durant la dècada 2007-2018. Quant a l’audiència, el professor Corbella 

reflexiona que “l’evolució dels mitjans ha estat desigual dins la tendència comuna a la 

davallada”30 que és especialment destacat entre els rotatius de Madrid i en El Periódico. 

Enmig de la davallada inicial, curiosament ens trobem en la integració de capçaleres entre els 

diaris l’Avui i El Punt i el naixement del diari Ara l’any 2010. Ambdós títols, els dos publicats 

exclusivament en català, han gaudit d’una progressió important pel que fa a l’audiència i la 

difusió, malgrat la situació de caiguda de la premsa.  

 

 
30 https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-
la-premsa-ii/ 

https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
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Contràriament, Corbella (2020) examina que la premsa de proximitat “ha aconseguit superar 

els dos primers decennis del segle XX amb una tendència negativa molt més moderada que 

la premsa d’abast més gran”31. De fet, l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2015-16 recull 

que les capçaleres de proximitat continuen “resistint millor la crisi de la difusió en paper que 

els d’àmbit nacional (18,1% en conjunt per al període 2014-2018 davant del 28,5% dels 

segons)”. En termes de difusió i audiència, la davallada ha estat talment moderada. En aquest 

sentit, segons Corbella, les publicacions de pagament i les gratuïtes locals han estat el sector 

de la indústria de la premsa que ha suportat tant la crisi com la convergència digital de la 

comunicació de la millor manera.  

 

El mateix Corbella classifica el paisatge actual de la premsa a partir de dos tipus d’agents: 

per una banda, els editors nadius d’Internet amb redaccions que ronden la vintena de 

treballadores i amb “una capacitat de producció informativa reduïda en volum”32 que facturen 

dos milions d’euros a Catalunya, molt per sota de les publicacions impreses; per altra banda, 

la premsa tradicional que encara manté el paper —representa la majoria dels ingressos— 

però, alhora, destinen la importància als portals digitals.  

2.6.2. EL PAPER, EL SUPORT EQUIVALENT A LA PROXIMITAT 

El paper és el primer suport a través del qual es projecta la comunicació al poble. Per tant, va 

ser i encara és, tot i que amb molta menys magnitud, l’element vehiculador de la proximitat 

fins a l’arribada de la convergència digital.  

 

Pel que fa a la premsa, primer en paper, i ara sobrevivint i coexistint amb la digitalització, el 

periodisme local sempre ha estat el mitjà per excel·lència a Catalunya33. Avui dia, 757.000 

catalans i catalanes llegeixen diàriament la Premsa Comarcal, xifra que ha donat a conèixer 

el segon Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal encarregat per l’ACPC a Audimèdia34.  

 

Ara bé, tal com apunta l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2017-18 en el seu capítol La 

premsa, escrit pel professor de comunicació i investigador Joan M. Corbella, cal recordar que 

la indústria de la premsa a Catalunya durant el bienni 2017-18 va caracteritzar-se per la 

pèrdua de protagonisme de les edicions en paper i mentrestant les publicacions digitals van 

anar guanyant terreny. Un altre fet que destaca l’informe i que se suma al paisatge actual del 

paper a casa és la desaparició de capçaleres locals en paper, un nombre escàs d’iniciatives 

noves i els resultats negatius de la premsa no diària d’abast general. A més, en termes de 

difusió, la premsa diària de pagament va disminuir en més de 60.000 exemplars de mitjana 

per número en el bienni 2017-18. Tot plegat, desemboca en una situació d’allò més dificultosa 

pel sector, completada per la caiguda d’ingressos publicitaris i les possibilitats incertes a l’hora 

de trobar models d’explotació que facin sostenible la premsa digital.  

 

 
31 https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-
la-premsa-ii/ 
32 https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-
la-premsa-ii/ 
33 https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html 
34 https://comunicacio21.cat/noticies-destacades/un-estudi-constata-que-la-premsa-comarcal-te-757-
000-lectors-diaris/ 

https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html
https://comunicacio21.cat/noticies-destacades/un-estudi-constata-que-la-premsa-comarcal-te-757-000-lectors-diaris/
https://comunicacio21.cat/noticies-destacades/un-estudi-constata-que-la-premsa-comarcal-te-757-000-lectors-diaris/
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No obstant això i pel que fa a la classificació i catalogació de les publicacions, l’Estudi de la 

Premsa Comarcal 2019 recull que a Catalunya, un 68,6% de les publicacions de proximitat 

amb difusió de pagament són impreses (tot i que prop del 50% s’han sumat a la convergència 

digital segons l’estudi Consum de premsa comarcal i en línia a Catalunya. Estudi de camp 

sobre preferències i hàbits de persones adultes en el context multipantalla (2014) d’Héctor 

Navarro-Güere i Eulàlia Massana-Molera). De fet, tots els diaris locals que han decidit crear 

les seves plataformes en línia basen el seu contingut en l’edició impresa del dia. D’aquesta 

manera, la versió impresa mana encara en ocasions per sobre la plataforma digital, la qual 

cosa posa de manifest la importància del paper i els esforços que encara s’hi dipositen. A 

nivell provincial, en són exemples publicacions com Regió7 (Catalunya Central), El Segre 

(Terres de Lleida) i Diari de Tarragona (camp de Tarragona), entre d’altres.  

 

En aquest sentit, la convergència digital ha alterat també els hàbits de lectura de diaris 

impresos (Navarro-Güere i Massana-Molera, 2014). El nombre de lectores que únicament 

llegeixen la premsa electrònica ha incrementat, tot el contrari del que ha passat amb els que 

només llegeixen la versió impresa. Tot i així, segueixen sent majoria aquells que llegeixen 

ambdues versions. Per tant, la premsa digital representa una alternativa de consum davant 

la consulta del mitjà imprès. Ara bé, és sabut que els diaris impresos tenen una sòlida base 

de lectors fidelitzats, més gran que altres mitjans tradicionals, la qual cosa els permet 

diversificar l’oferta informativa en altres suports, previsiblement i principalment, a Internet i en 

dispositius mòbils (Navarro-Güere i Massana-Molera, 2014).  

 

De fet, si ens centrem en l’audiència que rep el paper en el terreny de la proximitat, l’Estudi 

d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019 ha registrat, a través d’Infortécnica, més d’un milió 

de lectors mensuals en format paper: un 40% de les lectores són compradores; quant als llocs 

de lectura, el 45% de la lectura es realitza a casa, el 34% al bar,  el 13% a la feina i el 8% a 

altres llocs. En termes generals, la segona entrega de l’Estudi d’Audiència de la Premsa 

Comarcal apunta que les lectores en format paper assoleixen els 534.000 individus arreu de 

Catalunya: 435.000 ho són de publicacions diàries, setmanals i bisetmanals i 108.000 de les 

publicacions mensuals, entre d’altres periodicitats. Corbella, ex-cap del servei de promoció 

de la premsa de la Generalitat de Catalunya i professor de comunicació de la Universitat 

Pompeu Fabra, afirma que l’audiència de mitjans de comunicació local està anivellada 

respecte la dels mitjans convencionals35.   

 

En el projecte La convergència digital de la premsa de proximitat. El cas de la premsa 

comarcal a Catalunya (González; García; Massano; Navarro i Contreras, 2014) donen per 

descomptat que el periodisme de proximitat necessita una visió global, “un projecte que, per 

necessitats òbvies, ha d’estar inserit en l’escenari mundial, però que parteix d’un bon 

coneixement de la realitat local que permeti convertir en coneixement tota la informació de 

l’àmbit de proximitat”. Les autores d’aquest treball publicat al Portal de la Comunicació de 

l’InCom-UAB reconeixen que “els suports paper o digital s’aniran adaptant a la demanda dels 

lectors, i amb ells els models de negoci”.  

 

Tanmateix, les mateixes autores creuen que, si se segueix aquest raonament, la premsa en 

paper existirà mentre els lectors la vulguin i sigui rendible produir-la i aquesta és –per a elles 

i per a totes– la pregunta clau en un “context canviant, de contínues novetats i d’una profunda 

 
35  https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html 

https://www.vilaweb.cat/noticia/4072615/20130110/vida-local-periodisme.html
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crisi econòmica europea”. En aquesta línia, la premsa de proximitat, que justament té els 

espais per dedicar a temes de més profunditat a partir de reportatges i entrevistes, té com a 

potencial aquests espais per mantenir el paper (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació 

en línia, 22 de maig de 2020). Ara bé, per augurar cert futur al paper encara caldria potenciar 

la professionalitat i potenciar el voluntarisme —amb gent de la cultura local—, opina Rabadán.  

 

Malgrat que la premsa en línia s’ha convertit “en un dels mitjans amb més presència i consum 

a internet, superant la ràdio i la televisió en xarxa, i s’ha produït el naixement dels diaris 

digitals, l’aparició de nous gèneres periodístics i hibridacions, la incorporació de continguts 

audiovisuals i un canvi en els hàbits dels lectors i subscriptors” (González; García; Massano; 

Navarro i Contreras, 2014), la informació local continua consumint-se en un percentatge 

elevat a través del paper (65% segons l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019). Els 

mateixos autors afegeixen que “els diaris comarcals i locals en paper tenen una sòlida base 

de lectors fidelitzats, una base més gran que altres mitjans, que els permet diversificar l’oferta 

informativa a internet i tímidament en dispositius mòbils”.  

 

De totes maneres, el professor Corbella considera que els formats informatius digitals estan 

predestinats a prendre el relleu de la premsa en paper “en un termini encara més indeterminat, 

però ho fan en un entorn de gran competència, atès que no hi ha les barreres d’entrada que 

implicava l’època industrial de la premsa”36. Així doncs, més enllà de la convergència creixent, 

les publicacions han de seguir sent les dinamitzadores de la vida dels seus territoris i 

temàtiques, mantenint i reforçant la importància del format paper al mateix temps que se 

segueixin desenvolupant els entorns digitals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-
la-premsa-ii/ 

https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
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3. HIPÒTESIS: LA CULTURA, EL POBLE I EL RELAT COM A PUNTS 

DE PARTIDA 
 

Històricament, la cultura ha estat una mena de final feliç als mitjans de comunicació. Ara bé, 

la cultura, un concepte que es troba lluny d’un debat d’haver conclòs, ha transitat sempre 

entre la normativitat —allò crematístic i canònic— i l’antropologia de tots els temps. Des del 

punt de vista més antropològic, cultura és una manera de viure que apel·la a moltes formes 

possibles de cultura. En aquest sentit, la cultura ha interpel·lat el poble des de temps 

immemorials, fins al punt d’ésser-ne el mirall.  

 

A l’hora de donar veu al poble, els mitjans de proximitat han jugat un paper indiscutible. Però, 

i a l’hora de no només cobrir, sinó explicar la cultura des de la pedagogia que, de iure, 

caracteritza les publicacions locals i comarcals? Gaudeix d’un enfocament ètic i just? Es 

tematitza tan sols la cultura-espectacle o els àmbits de proximitat són precisament l’escletxa 

per tematitzar també pilars inherents a la raó de ser de l’individu com ara la llengua, 

l’activisme, la cultura popular i l’associacionisme? Hi ha un declivi i/o degradació del 

periodisme cultural en àmbits de proximitat? Si és així, quines en són les causes i les 

conseqüències? Ara bé, de quin tipus de relat cultural estem parlant?  

 

Les hipòtesis plantejades tenen per objectiu el qüestionament del relat cultural en relació a 

l’identitat i el territori, una tríada d’elements que avui són configuradors directes de la 

proximitat. Per tant, la investigació reposa sobre la praxi del periodisme cultural en àmbits i 

capçaleres impreses de proximitat on la cultura, el poble i el relat en seran els punts de partida 

i el decàleg resultant, la resposta a la solució dels interrogants suscitats.  

 

4. METODOLOGIA  
 

La recerca s’estructura en dues parts: per una banda, una anàlisi qualitativa 

analíticodescriptiva basada en els procediments de l’observació i la interpretació el nucli de 

la qual és la informació cultural de quatre capçaleres impreses de proximitat i amb difusió de 

pagament; per altra banda, parlem d’una fase aplicada que consisteix en la confecció d’un 

decàleg sobre el savoir faire en el terreny del periodisme cultural en àmbits de proximitat. El 

decàleg en qüestió, que a la pràctica esdevindrà un estil de guia-manual per als professionals 

de la informació local i comarcal així com per persones en formació, es troba afaiçonada en 

deu punts.  

 

En primer lloc, l’anàlisi té com a corpus la informació cultural en diaris locals i comarcals 

d’informació general i local a partir d’una mostra de quatre capçaleres impreses de proximitat 

a Catalunya. El període d’anàlisi correspon a la setmana del 13 al 19 de gener. Inicialment, 

la intenció era seleccionar una setmana corresponent al mes d’abril, però atesa la situació 

derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, s’ha decidit traslladar el període d’anàlisi en un 

mes on l’actualitat cultural fos activa i, per tant, seguís unes dinàmiques informatives 

contínues, equiparables i equilibrades amb la resta de tipologies de continguts (política, 

societat, esports…).  
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La metodologia és merament qualitativa, ja que l’anàlisi es tradueix en una interpretació de 

l’elaboració i el tractament dels continguts culturals, que no tan sols s’han de buscar en la 

secció en qüestió, sinó en la totalitat dels exemplars seleccionats. D’aquesta manera, es pot 

veure què es tematitza sota la secció cultural com a “cultura” i què tematitza la resta de 

l’exemplar, sigui en altres seccions, que sigui equiparable a les conceptualitzacions de 

“cultura” que es manifesten i s’interpreten al marc teòric de la recerca present.  

 

Per tant, el component qualitatiu en tant que analíticodescriptiu il·lustra una metodologia 

basada en una anàlisi de contingut tematològica, de gèneres, de tractament respecte 

perspectives inclusives, és a dir, socials i de gènere. Més endavant, a l’apartat 3.3., es poden 

consultar els factors de la mostra de manera detallada.  

 

Tanmateix, l’obtenció de la mostra escollida s’ha dut a terme per mitjà del contacte directe 

amb les capçaleres en qüestió. A partir de la subscripció gratuïta (justificada per la finalitat 

acadèmica) i també de pagament en altres casos, s’ha aconseguit accés a l’hemeroteca i, de 

retruc, als exemplars necessaris. Abans d’intentar vies com la subscripció i/o el contacte 

directe amb els diaris, es va provar de fer una recollida dels exemplars a través de My News, 

una base de dades dedicada a l’hemeretoca digital, el pressclipping i l’anàlisi de dades. 

Finalment, es va decidir abandonar aquesta eina, atès que el procés de cerca i extracció de 

resultats era molt lent. Pel que fa a la recollida de resultats, s’ha dut a terme de manera 

manual mitjançant l’observació i la lectura dels exemplars que comprenen la mostra.  

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 
 

La mostra escollida per a la investigació consisteix en un corpus de quatre diaris impresos 

d’informació general d’abast local, provincial i intercomarcal de pagament. Per tal que el 

corpus sigui significatiu, les quatre capçaleres escollides es corresponen als rotatius 

comarcals en paper més llegits a Catalunya en —excepció del Punt Avui-Girona—  tots ells 

amb difusió de pagament: Regió7 (28.000 lectores), Diari de Tarragona (75.000), Segre 

(70.000) i El Punt Avui-Girona (no hi ha registre d’audiència en l’edició concreta de Girona, 

però sí en l’edició general, que té 108.000 lectores de mitjana diària). Les dades d’audiència 

s’han recollit a través de l’última onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), que comprèn 

xifres del període comprès entre l’abril de 2019 i el març d’enguany.  

 

La selecció dels diaris anteriors, a banda de seguir el criteri de l’audiència, cadascun d’ells 

abasta un sector d’influència corresponent a les vegueries catalanes més poblades, en 

excepció de la regió metropolitana de Barcelona, ja que com s’explica al marc teòric les 

capçaleres de proximitat es recuperen amb la voluntat d’explicar la realitat propera, aquella 

que els mitjans de Barcelona ignoraven. Per tant, els territoris que representen els diaris de 

la mostra són: Catalunya Central amb el diari Regió7; l’edició en català del Segre a les 

Terres de Lleida; el Diari de Tarragona al Camp de Tarragona i pel que fa a les comarques 

gironines, l’edició del Punt Avui-Girona. De fet, segons dades de l’EGM Baròmetre 

Catalunya, El Punt Avui, El Segre i Diari de Tarragona són els diaris més llegits a les 

demarcacions corresponents, és a dir, les comarques gironines, les Terres de Lleida i el Camp 

de Tarragona, respectivament.  

 

Ara bé, cal tenir en compte que no totes quatre són publicacions en català, ja que en el cas 

del Diari de Tarragona, parlem d’una capçalera que es publica en castellà. Tanmateix, el diari 
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El Segre publica dues edicions: l’una en castellà i l’altra, en català. L’edició analitzada en 

aquesta mostra és la catalana (malgrat gaudir de menys audiència), tenint en compte que la 

llengua catalana va erigir-se com un actiu en el marc de la recuperació i, alhora, la creació de 

capçaleres de proximitat a Catalunya a començaments de la dècada dels vuitanta.  

 

En aquest sentit, el projecte deixa fora les revistes de proximitat, publicacions també pioneres, 

representatives i significatives en el paisatge de la premsa local i comarcal a Catalunya. La 

decisió d’excloure les revistes es deu al seu caràcter merament especialitzat, ja que en aquest 

terreny imprès ja topem, en línia amb el cas que ens ocupa, amb publicacions específicament 

culturals de proximitat. En són exemples les publicacions Descobrir Catalunya (disponible en 

paper i en digital) i Surtdecasa.cat, un autoanomenat digital de cultura de proximitat, ja que 

discerneix la informació en nou àrees territorials (Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, 

Penedès, Empordà, Ponent, Girona, Centre, Pirineus i Barcelona). A més, la situació derivada 

de la pandèmia de la Covid-19, n’ha dificultat l’accés. Així doncs, la mostra escollida dibuixa 

quatre interrogants: Per què diaris? Per què en paper? Per què en català? Per què de 

pagament?  

4.1.1. PER QUÈ DIARIS? 
 

Pel que fa a la premsa local i comarcal, quan Catalunya recupera algunes publicacions o bé 

en funda de noves a partir dels anys vuitanta, ho fa sobretot des del format del diari imprès, 

el primer format a partir del qual es desplega el periodisme i s’entrega el poble. Poc després, 

apareixeran també les revistes en entorns de proximitat i sota propostes més especialitzades 

quant a continguts. Per això, amb un diari comarcal però generalista, parlem d’informació 

diversa que afecta una àrea d’influència determinada (societat, política local, cultura, 

esports…). En aquest sentit, quan no hi ha una voluntat determinada de centrar-se en una 

tipologia informativa és quan es poden qüestionar més directament cadascuna de les 

seccions, des de la seva cabuda fins al tractament i contingut periodístic que ofereixen, com 

l’ofereixen, de què se serveixen per un relat o un altre i per què. En aquest sentit, és 

interessant observar i interpretar quin relat cultural es deriva d’una publicació heterogènia des 

del punt de vista dels continguts, a més d’ésser elaborada des de i per la proximitat.  

4.1.2. PER QUÈ EN PAPER? 
 

Que la mostra tan sols contempli capçaleres impreses té significat i criteri. Segons Vicente 

Rabadán, expert en comunicació local, “el paper encara continua tenint pes en aquelles 

publicacions locals i comarcals d’actualitat estricta així com revistes especialitzades de 

periodització més espaiada” (consulta Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de 

maig de 2020). De fet, tal com ja va recollir el capítol de la Premsa de l’Informe de la 

Comunicació a Catalunya 2015-16, elaborat sota l’autoria del professor i investigador en 

comunicació Joan M. Corbella, els rotatius de proximitat “segueixen resistint millor la crisi de 

la difusió en paper que els d’àmbit nacional (18,1% en conjunt per al període 2014-2018 

davant del 28,5% dels segons)”. Novament, l’edició 2017-18 també destaca que entre els 

diaris locals, la caiguda de difusió es manté en totes les capçaleres any rere any, però amb 

una força inferior a la dels diaris d’abast nacional. En certa manera, que el paper encara cobri 

el seu valor és gràcies a la mateixa proximitat, on tot allò tangible fa un favor a la recepció i a 

l’experiència del poble, que acostuma a ser la protagonista de la informació local.  

https://www.descobrir.cat/index.php
https://surtdecasa.cat/


31 
 

Segons l’últim Informe de la Comunicació a Catalunya publicat per InCom-UAB, corresponent 

al bienni 2017-18, la premsa a Catalunya es caracteritza per la continuïtat de la tendència a 

la baixa dels indicadors sobre l’ús de les publicacions en paper i l’economia de les empreses 

editores (tendència més accentuada en el sector de la premsa no diària). Tot i així, les 

publicacions impreses editades únicament en català —diaris d’àmbit català o local i revistes 

de periodicitats diverses— “van tenir un comportament més favorable que els grans títols en 

castellà i els dos grans diaris catalans amb doble opció lingüística”, explica Joan M. Corbella 

(2017), ex-cap del servei de promoció de la premsa de la Generalitat de Catalunya, al capítol 

de La premsa del mateix informe.  

 

Ara bé, malgrat una tendència a la baixa, l’Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019 

registra més d’un milió de lectors mensuals de format paper. El projecte La convergència 

digital de la premsa de proximitat. El cas de la premsa comarcal a Catalunya (González; 

García; Massano; Navarro i Contreras, 2014) posa de manifest que la premsa en paper 

existirà mentre les lectores la vulguin i sigui rendible produir-la. Els autors i autores de la 

investigació esmentada anteriorment consideren que els diaris locals i comarcals impresos 

gaudeixen d’una base consolidada de lectors fidelitzats, la qual cosa els permet diversificar 

l’oferta informativa en espais digitals. Per això, prop d’un 50% de la premsa de proximitat de 

pagament s’ha sumat a la convergència digital (Navarro-Güere i Massana-Molera, 2014). Per 

tant, el paisatge actual de la premsa de proximitat es troba marcat per la convivència entre el 

paper i l’espai digital.  

 

Tanmateix, Rabadán afegeix que el paper permet atorgar més profunditat a qualsevol 

temàtica mitjançant gèneres periodístics com els de la crònica, el reportatge i l’entrevista 

veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en línia, 22 de maig de 2020). Tot i així, Corbella 

(2020) creu que les opcions digitals estan predestinades a prendre el relleu de la premsa en 

paper en un entorn de molta competència perquè les barreres d’entrada que hi havia en 

l’època industrial de la premsa han desaparegut37. 

4.1.3. PER QUÈ EN CATALÀ? 
 

En català perquè la premsa en català no es pot explicar sense assenyalar el paper jugat i el 

pes dels mitjans de proximitat recuperats i/o nascuts a Catalunya a partir de la dècada dels 

vuitanta. El component lingüístic va constituir i constitueix a dia d’avui un actiu indiscutible en 

el desenvolupament i exercici dels mitjans de comunicació a casa. Tot i així, la premsa de 

proximitat, sumada al fet de ser en català, tenia tots els números de ser qualificada de premsa 

de segona. Les capçaleres locals i regionals aconsegueixen superar aquest estigma perquè 

la base del desig de tenir una premsa amb la llengua natural del país ja estava molt 

consolidada a la major part de territori català (veure Annex 3; J.V. Rabadán, comunicació en 

línia, 22 de maig de 2020). Per tant, aquelles regions que comencen a ser objecte de nous 

diaris de proximitat guarden la reivindicació de disposar d’informació de proximitat en català. 

Rabadán afegeix que molts dels projectes com ara El Punt o Regió7 van partir d’elaborar 

continguts en català i, en aquest sentit, la llengua era pròpiament l’actiu. A més a més, 

l’activitat cultural de la majoria de pobles i localitats catalanes, a excepció feta de l’àrea 

metropolitana i les seves poblacions, era amb la llengua del país, és a dir, el català.   

 
37 https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-
la-premsa-ii/ 

https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
https://comunicacio21.cat/a-fons/dossier-20-anys-despres-auge-i-caiguda-dels-mitjans-tradicionals-la-premsa-ii/
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Per tant, més enllà dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 

—TV3 i Catalunya Ràdio— que, en aquest sentit, van contribuir directament a la normalització 

i estandardització de la llengua catalana, no hem d’oblidar que els mitjans de proximitat van 

contribuir-hi tant o més directament. Per tant, la premsa i la resta de mitjans de proximitat són 

claus per concebre i integrar dinàmiques sociolingüístiques d’identitat i, en el cas de 

Catalunya, pocs elements reforcen tant la identitat comuna com la pròpia llengua i la cultura.  

 

No obstant això, i fent al·lusió a la mostra, tan sols tres capçaleres de les quatre escollides 

són en català. El Punt Avui-Girona, que es tracta d’una edició que penja del Punt Avui, s’ha 

escollit perquè es tracta del diari editat només en català més llegit a Catalunya. Segons les 

dades de l’última onada de l’EGM, el Punt Avui ha crescut en 8.000 lectors. De fet, El Punt 

Avui irromp després que a les acaballes del mes de novembre de 2009, el rotatiu Avui fos 

absorbit per l’empresa editora de El Punt (Hermes Comunicacions). Dos anys després, l’Avui 

es va fusionar amb el diari El Punt per constituir El Punt Avui. Amb tot, cal recordar que l’Avui 

va ser el primer diari escrit en català que va sortir al mercat del Principat després de la Guerra 

Civil, al 23 d’abril de 1976. Va esdevenir una fita històrica, ja que va acabar amb quatre 

dècades d’abandó del català i, alhora, va donar pas i lloc a una nova via de comunicació a 

Catalunya, feta amb la llengua de casa i per a les lectores locals38. La capçalera en qüestió 

va desaparèixer el juliol de 2011.   

 

Quant al Regió7, sí que parlem d’una capçalera editada i publicada únicament en català. En 

el cas del Segre, es tracta d’una publicació que compta amb una edició espanyola i una altra 

de catalana. Per això, per a l’anàlisi s’ha escollit prendre la mostra en qüestió de l’edició 

catalana. Ara bé, el Diari de Tarragona es publica exclusivament en castellà, però recordem 

que la seva elecció es deu al fet que es tracta de la capçalera de proximitat més llegida al 

Camp de Tarragona i, per tant, en termes d’estudi, la dada és d’allò més representativa si es 

vol tenir en compte una zona territorial àmplia que comprengui diferents territoris d’influència 

fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

4.1.4. PER QUÈ DE PAGAMENT? 

Els quatre diaris, a banda de ser d’abast local, provincial i/o intercomarcal, tenen en comú la 

difusió de pagament. Els preus de les seves versions en paper oscil·len entre 1,20 i 1,40 

euros, essent El Punt Avui-Girona el més barat i el Diari de Tarragona el més car. Pel que fa 

al Regió7 i al Segre, comparteixen un preu de 1,30 euros.  

 

El fet que la mostra comprengui quatre diaris de proximitat i de pagament apel·la a una 

pregunta evident: Quin preu val el relat que ens ofereixen aquestes capçaleres? Considerem 

que és un preu a l’alçada del relat ofert? I si acotem més les preguntes a l’objecte d’estudi de 

la investigació, el nucli de la qual és la informació cultural, l’interrogant és: ens agrada pagar 

pels relats de la cultura local? En certa manera, la recerca present vol formular una proposta 

perquè aquests relats culturals, des dels punts de vista periodístic i ciutadà, valguin la pena.  

 
38 http://www.elpuntavui.cat/article/399418-trenta-cinc-anys-dun-diari-catala.html 

http://www.elpuntavui.cat/article/399418-trenta-cinc-anys-dun-diari-catala.html
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4.2. CAPÇALERES DE LA MOSTRA: FUNDACIÓ I ESTRUCTURA 

ORGANITZATIVA 

4.2.1. Regió7 
 

Regió7 és un diari comarcal d’informació general i local de les comarques del Bages, 

Solsonès, Berguedà, Anoia, Cerdanya, el sector nord del Baix Llobregat, l’Alt Urgell i el 

Moianès. Es tracta d’una capçalera, escrita i publicada en català, que neix a Manresa l’any 

1978. Forma part del Grup Regió7 i és editat per l’empresa Edicions Intercomarcals SA (EISA) 

del grup Editorial Prensa Ibérica (EPI). Regió7 és també anomenat “El diari de la Catalunya 

Central”, de fet, així es pot comprovar al seu subtítol. Segons l’Associació Catalana de 

Premsa Comarcal (ACPC), actualment té una tirada mitjana de 8.296 exemplars39. 

 

Segons les darreres xifres de l’EGM, Regió7 té 28.000 lectores diàries de mitjana, la qual 

cosa el converteix en líder d’audiència a les comarques del Solsonès, el Bages i e l Berguedà 

respecte tota la premsa diària. També compta amb la seva edició digital 

(https://www.regio7.cat/), que durant el mes d’abril d’enguany ha gaudit d’una mitjana de 

76.229 visites diàries segons dades certificades per l’empresa auditora l’OJD. Amb aquestes 

últimes xifres esmentades, Regió7 és a dia d’avui un dels diaris impresos amb la difusió més 

estable a nivell nacional, que ha mantingut la mateixa audiència que l’any passat i tan sols un 

3% menys que fa dos anys.  

 

Aquesta capçalera comarcal és pionera en el desenvolupament de la premsa de proximitat a 

Catalunya, ja que neix poc després del final de la dictadura a partir d’una acció popular, en 

aquest cas, un grup de periodistes que promouen la compra popular d’accions entre 

centenars de particulars a les comarques del Bages, el Solsonès i el Berguedà, fins a 

completar un panorama de 600 accionistes. Quan Regió7 arrenca, ho fa amb un bisetmanari 

i una redacció d’allò més reduïda —tan sols cinc redactores— i vora una cinquantena de 

col·laboradores. L’any 2001, el rotatiu manresà aposta per la distribució diària i, a finals 

d’aquest mateix any, va inaugurar Televisió de Manresa (TVM), localitzada a les mateixes 

instal·lacions.  Pel que fa als àmbits geogràfics abastats, la Cerdanya i l’Alt Urgell s’incorporen 

a l’any 1986, el Baix Llobregat Nord vuit anys després i l’Anoia, el 1995.  

 

A dia d’avui, Regió7 és dirigit per Marc Marcè i Casaponsa des de 2006 i es troba format per 

set caps de secció (Cultures, Esports i Bages) i d’àrea (Manresa, Societat i Economia i Arreu). 

La majoria de continguts del diari són dedicats a la cobertura informativa sobre les comarques 

a les quals té delegacions territorials. Per tant, la informació local representa el major teixit de 

continguts que es poden trobar a la capçalera regional. Les seccions temàtiques -Cultures, 

Economia i Esports- inclou informació local i comarcal de les comarques d’influència del diari. 

En el cas de Cultures, la secció tematitza espectacles i comunicació. També disposa de 

seccions diàries com ara Opinió, Fet Divers i Serveis així com informació relativa a la resta 

de Catalunya i el món el títol “Arreu”. Al mateix temps, compta amb suplements de periodicitat 

setmanal per a cadascun dels dies de la setmana: en són exemples Tot Esport, que inclou 

continguts de l’esport base i amateur i es publica dijous, i D’entrada, dedicat als espectacles 

i propostes culturals per al cap de setmana i publicat els divendres. També es publiquen 

 
39 https://www.premsacomarcal.cat/publicacio/87/regi-7 

https://www.regio7.cat/
https://www.premsacomarcal.cat/publicacio/87/regi-7
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suplements especials dedicats a fires i festes populars, com ara la Fira de Sant Isidre de 

Solsona.  

 

La majoria dels continguts són de creació pròpia (notícies, reportatges i entrevistes), notícies 

d’agència (EFE, ACN, Reuters i Europa Press), un teixit de col·laboradors/es (figures locals 

destacades així com redactores ocasionals), esdeveniments imprevisibles (successos 

pràcticament) i esdeveniments de calendari (cites culturals, populars, esportives…).  

4.2.2. Segre 
 

Segre és un diari local i comarcal que es publica a Lleida i es difon a les Terres de Lleida i a 

l’Alt Pirineu. Per això, disposa de delegacions a Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, Tremp, El 

Pont de Suert i a la Seu d’Urgell. Tot i així, la seva cobertura s’estén des de l’Alt Pirineu, l’Aran 

i Andorra fins al Camp de Tarragona (a la demarcació tarragonina, la cobertura és molt 

ocasional). Pel que fa a la seva fundació, l’hem d’anar a cercar el 3 de setembre de 1982. 

Aleshores, es publica únicament en castellà i no serà fins 15 anys després que es publicarà 

també en català. D’aquesta manera, la capçalera lleidatana esdevé la primera a Espanya a 

disposar de dues edicions simultànies en català i castellà. Ara bé, la publicació en català va 

començar a ser elaborada mitjançant un sistema de traducció automàtica. No obstant això, 

en la mostra que ens ocupa, s’ha seleccionat l’edició en català, que té una tirada mitjana de 

5.308 exemplars segons xifres de l’OJD 2019.  

 

Així doncs, Segre és també una de les capçaleres de proximitat que als anys vuitanta impulsa 

el fenomen d’uns mitjans de comunicació capaços d’explicar la realitat propera i erigir-se com 

publicacions defensores de la lliure empresa, independents i democràtiques. De fet, fins a 

l’aparició de Segre, a Lleida tan sols existia el diari La Mañana, editat per la Cadena de Mitjans 

de Comunicació Social de l’Estat40. Avui dia, compta amb una edició digital també 

(https://www.segre.com/).  

 

Pel que fa a l’audiència, a dia d’avui la versió impresa compta amb 70.000 lectores diàries 

segons dades de la primera onada de l’EGM 2020. Quant al portal digital en català, l’OJD 

registra una mitjana de 52.142 visites diàries, i, en el cas del mes d’abril, un total de 1.597.497. 

De fet, el passat mes de març va batre el seu rècord de visites (2,7 milions), la qual cosa 

suposa un augment de 140% a nivell d’usuaris únics així com un increment també del 180% 

quant a visites. D’aquesta manera, a dia d’avui s’ha convertit en el mitjà digital de referència 

a les comarques lleidatanes i la seva àrea d’influència.  

 

La direcció executiva de Segre es troba encapçalada per Juan Cal Sánchez i la direcció de 

l’edició per Santiago Costa Miranda. En relació a l’organigrama, la publicació ponentina 

disposa de dos redactors en cap, un cap de continguts, un d’informatius i sis caps de secció 

(disseny, societat, esports, fotografia, economia i l’edició en català). A més a més, el rotatiu 

compta amb les seccions de Cultura, Lleida i Comarques (informació local), Catalunya, 

Espanya/Món i Opinió. Respecte la secció cultural, inclou continguts relacionats amb els 

espectacles, la comunicació i la cartellera. Tanmateix, publica suplements especials (Vint-i-

dos, especial Nadal, Tendències, Ensenyament…) i comarcals com ara Noguera, El Pla i 

Urgell-Segarra.  

 
40 https://elpais.com/diario/1982/09/04/sociedad/399938403_850215.html  

https://www.segre.com/
https://elpais.com/diario/1982/09/04/sociedad/399938403_850215.html
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Quant a l’auditoria de continguts, són confeccionats a partir de les mateixes eines que el diari 

Regió7, és a dir, la creació pròpia, de la mà de col·laboradors/es del tipus personalitats locals 

destacades i redactores esporàdiques, les notícies d’agència, les informacions del tipus 

successos i els esdeveniments de calendari.  

4.2.3. El Punt Avui-Girona 
 

El Punt Avui-Girona és l’edició dedicada a les comarques gironines constituïda com a 

ramificació de la capçalera nacional El Punt Avui. Irrompuda el novembre de 2009, es tracta 

d’una publicació en català que disposa d’una edició impresa i una altra en digital 

(http://www.elpuntavui.cat/edicio-girona/). El fet que compti amb una edició destinada a les 

comarques gironines té el seu origen amb l’antic diari Avui (1976-2011), una publicació amb 

vocació comarcal i en català nascuda el febrer de 1979 amb el nom de Punt-Diari. Amb els 

anys, va anar dilatant el seu àmbit geogràfic i la seva cobertura es va arribar a estendre fins 

a l’Alt Maresme i a la Catalunya Nord. Fins a l’any 2011, i ja sota el nom de El Punt, el rotatiu 

incloïa deu edicions territorials: Comarques gironines, Maresme, Penedès, Valles Occidental, 

Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Barcelonès nord i edicions diàries de Barcelona. 

També comptava amb edicions setmanals de Perpinyà i el País Valencià, entre d’altres.  

 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.1.1., l’any 2009 l’Avui va ser absorbit per Hermes 

Comunicacions, l’empresa editora de El Punt i dos anys després, es va fusionar amb El Punt. 

D’aquesta fusió, que va tenir lloc al juliol de 2011, en va resultar El Punt Avui, proclamat com 

el primer gran grup en català de comunicació. Manté una edició pròpia per a les comarques 

gironines —El Punt Avui-Girona—, lloc d’origen del diari El Punt.  

 

Actualment, en termes d’audiència, El Punt Avui té una mitjana de 108.000 lectores diàries 

respecte l’edició nacional i segons dades de l’últim EGM. En aquest sentit, no s’ha trobat una 

auditoria de l’edició de Girona (seleccionada per a la mostra). En el cas del portal web, hem 

de parlar d’una mitjana de 85.769 visites diàries segons les darreres xifres d’auditoria 

certificades per l’OJD. D’aquesta manera, El Punt Avui es converteix en el rotatiu més llegit 

dels editats només en català, seguit del diari Ara, que després de patir una pèrdua de 17.000 

lectores a Catalunya, registra 96.000 lectores diàries. Segons Edu Villacé, cap del 

Departament Comercial de la capçalera gironina, en termes de tirada parlem d’una mitjana 

de 9.848 exemplars respecte l’edició de Girona.  

 

Precisament per la connotació de la llengua, El Punt Avui és avui una publicació fonamental 

per entendre l’impuls de la llengua catalana així com del periodisme de proximitat a Catalunya. 

La capçalera es troba capitanejada per Xevi Xirgo i Teixidor i formada per 13 seccions 

(Nacional, Comarques Gironines, Europa-Món, Cultura, Societat, Opinió, Catalunya Today, 

Llengua, Apunts, Necrològiques, Fotografia, Disseny, Producció i Tancament) liderades per 

16 caps (alguns d’ells comparteixen direcció de secció). Ara bé, la capçalera impresa 

s’estructura a partir de les següents seccions: Punt de Vista, Nacional, Comarques Gironines, 

Europa-Món, Cultura i Espectacles i Apunts. La secció corresponent a Cultura i Espectacles 

comprèn qüestions referides a l’art, la música, les arts escèniques, la cultura popular, la 

literatura, el patrimoni, el cinema, el còmic i altres.  

 

Pel que fa a altres edicions que, com El Punt Avui-Girona, pengen del diari, s’hi troba 

L’Esportiu Nacional, L’Esportiu Girona, La República, L’econòmic i Catalonia Today.  

http://www.elpuntavui.cat/edicio-girona/girona.html
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La informació és elaborada també mitjançant la creació pròpia, els col·laboradors/es, les 

notícies d’agència, les informacions del tipus successos i els esdeveniments de calendari.  

4.2.4. Diari de Tarragona 
 

En el cas del Diari de Tarragona, ens hem de referir en un diari d’informació general local en 

llengua castellana, tot i que algunes peces són en català (columnes d’opinió principalment). 

De fet, amb el temps ha anat sumant més pàgines en català, sobretot en seccions dirigides a 

les comarques (Baix Camp, Priorat…). Es publica a Tarragona i té com a àmbits de distribució 

el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. La seva fundació data de l’any 1808, tot i que 

amb alguns estroncaments al llarg dels anys. Les interrupcions que ha patit es deuen a motius 

econòmics i polítics del país, la qual cosa ha provocat que el rotatiu canviés diverses vegades 

el seu nom. L’empresa editora actual és Promotora Mediterránea de Informaciones y 

Comunicaciones, S.A. (Promicsa). Actualment, a banda de la publicació impresa, compta amb 

el seu espai web dedicat al diari digital (https://www.diaridetarragona.com/).  

 

Les últimes dades de l’EGM, corresponents al primer trimestre d’enguany, atribueixen 75.000 

lectores diàries a la capçalera comarcal tarragonina, 73.000 lectores de les quals són de la 

província de Tarragona i la resta, de Barcelona. A més, una de cada dues lectores 

d’informació diària opten i aposten pel Diari de Tarragona. Respecte el mateix període de 

l’any passat, la capçalera ha gaudit d’un augment de 3.000 lectores (4%). D’aquesta manera, 

el diari manté el lideratge a la demarcació. Pel que fa a l’àmbit digital, el web ha registrat 

10.174.717 pàgines vistes i poc més de 2.000.000 d’usuàries úniques segons les darreres 

dades d’OJD Interactiva. Si ens referim a la tirada mitjana, la xifra és de 9.634 exemplars 

segons dades de la Asociación de Medios de Información (AMI)41.  

 

No obstant això, el Diari de Tarragona és una publicació que al seu moment va ser editada 

per Prensa y Radio del Movimiento durant el franquisme i fins l’any 1977. Franco va expropiar 

el diari atorgant-li el nom de Diario Español de Falange Española Tradicionalista y de la JONS 

fins a l’any 1963. Del 1964 al 1968, va ser Diario Español del Movimiento en Tarragona i a 

partir de 1968, Diario Español. En plena Transició, la capçalera es va recuperar i va viure una 

època de transformació. Arribats als noranta, el diari va recuperar el nom de Diari de 

Tarragona.  

 

Quant a la llengua del diari, encara que a dia d’avui s’editi i publiqui en castellà amb algunes 

excepcions en alguns articles, durant la Segona República i gairebé durant tota la Guerra Civil 

Espanyola la capçalera tarragonina es va publicar ininterrompudament en català. En aquest 

cas, la falta de paper va provocar que es deixés de publicar a mitjans de 1938. Quan esclata 

la guerra, Franco imposa l’idioma únic i el diari, aleshores editat per la Prensa del Movimiento, 

es publica en castellà.  

 

Actualment, el director en funcions del Diari de Tarragona és Àlex Saldaña Redondo. El rotatiu 

divideix la informació en dos criteris: per una banda, àmbits informatius generals que 

impliquen les seccions d’Opinió, Catalunya/Espanya/Món, Economia, Esports i Cultura i Vida 

Social; per altra banda, parlem d’un criteri territorial anomenat “Ciutats” que destina una 

secció per cada franja de la província tarragonina: Tarragona, Reus, Costa, Camp i Ebre.  

 
41 https://www.ami.info/que-es-ami/diari-de-tarragona 

https://www.diaridetarragona.com/
https://www.ami.info/que-es-ami/diari-de-tarragona
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La secció titulada “Cultura i Vida” inclou temàtiques com ara música, literatura, patrimoni, 

escena, arqueologia, fotografia, cinema, ciència, salut, necrològiques, passatemps, cartellera, 

agenda i televisió, entre d’altres.  

 

Tanmateix, el diari tarragoní elabora especials com ara Tarragona Plans, Química i una Guia 

Empresarial.  

 

Fent al·lusió a l’autoria dels continguts, també són elaborats a partir de la creació pròpia, 

col·laboradors/es, les notícies d’agència, les informacions del tipus successos i els 

esdeveniments de calendari.  

4.3. FACTORS DE LA MOSTRA 
 

Els factors que comprèn la mostra són un total de vuit. Es poden consultar amb els seus 

corresponents subfactors a la taula següent: 
 

FACTORS SUBFACTORS 

La publicació compta amb una secció 
específica per a la cultura?  

● Nom de la secció 
● Subseccions  
● Situació de la secció respecte 

l’estructura del diari 

Tematitzacions de la cultura.  
Per definir les tematitzacions que es 
tenen en compte a l’hora de realitzar el 
mostreig, es parteix de dues objeccions 
que s’han pogut traçar més detalladament 
al marc teòric. Per una banda, parlem de 
la teoria de Jorge B. Rivera (1995), que 
considera que “el periodisme cultural 
guarda propòsits creatius, crítics, 
reproductius o divulgatoris respecte els 
terrenys de les belles arts, els corrents del 
pensament, les ciències socials i 
humanes, la dita cultura popular i molts 
altres aspectes que tenen a veure amb la 
producció, circulació i consum de béns 
simbòlics sense importar-ne la destinació 
estamental”. Per altra banda, també es 
considera l’afirmació de Gustav Klemm, 
que concep el contingut bàsic de la 
cultura a través de les tradicions, les arts, 
les habilitats i costums, la religió, la vida 
privada i la vida pública.  
 
Ambdues objeccions constaten el camp 
multidisciplinari, heterogeni i extens que 
és avui la cultura.  

● Art (pintura, escultura i museologia) 
● Lletres (narrativa, novel·la, poesia i 

assaig) 
● Música 
● Cultura popular 
● Arts escèniques (teatre, dansa i circ) 
● Llengua i política lingüística 
● Política cultural 
● Moviments i resistència veïnal 
● Autogestió 
● Memòria i homenatge 
● Posada en valor i reconeixement del 

talent local  
● Gastronomia 
● Moda 
● Associacionisme 
● Disseny i arquitectura 
● Conferències 
● Lleure (projectes en el marc educatiu) 
● Arqueologia 
● Patrimoni 
● Religió 
● Arxius 
● Fotografia 
● Cinema 
● Comunicació i audiovisual 

(documentals i reportatges) 

Serveis que s’ofereixen des d’espais ● Cartellera 
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culturals ● Agenda 
● Programació televisiva 
● Passatemps 

Quantitat  ● Quantitat de notícies/dia 
● Quantitat de pàgines referides a 

temàtiques culturals 

Gèneres periodístics de les peces 
publicades. Es classifiquen entre els 
gèneres més purs i convencionals 
(notícia, prèvia i el breu) i els gèneres 
interpretatius o dits d’”autor (entrevista, 
crònica, reportatge, crítica, assaig, 
ressenya i els gèneres d’opinió).  

● Notícia convencional 
● Prèvia 
● Breu 
● Entrevista 
● Crítica 
● Reportatge 
● Assaig 
● Crònica 
● Ressenya 
● Gèneres d’opinió (editorials, articles 

d’opinió i anàlisis) 

Informació inclusiva: s’analitza si el 
contingut és inclusiu en termes socials i 
de gènere. 

● Vessant social: col·lectius minoritaris 
i/o desafavorits, habitualment 
invisibilitzats (persones migrades, 
infants i adolescents en risc d’exclusió 
social, persones sense soste, 
persones amb discapacitats físiques 
i/o psíquiques…) 

● Vessant referida al gènere: 
visibilització del paper de la dona en el 
món cultural així com del col·lectiu 
LGBTIQ+ 

Tipus de fonts utilitzades i citades. Les 
fonts no seran comptabilitzades en 
gèneres que no les requereixen des del 
seu punt de vista estructural i semàntic, 
és a dir, entrevistes, articles d’opinió, 
ressenyes i crítiques. Per altra banda, 
seran comptabilitzades totes aquelles 
notícies, prèvies, breus, reportatges i 
assaigs que no citin cap tipus de font amb 
la finalitat d’observar el pes de les 
mateixes i la seva qualitat.  
 

● Institucionals 
● Fonts personals (veïnals, membres del 

teixit associatiu, capdaventeres de 
projectes locals i impulsores 
d’esdeveniments en general) 

● Expertes 
● Documentals 
● Estadístiques 
● Altres mitjans de comunicació i 

agències informatives 
● Sense fonts citades 

Tipus d’autoria. Totes les peces a les 
quals no figuri cap autor o autora i, per 
tant, no es pugui comprovar i constatar 
que es tracta d’una peça de creació 
pròpia, d’agències informatives o 
procedent d’altres mitjans de 
comunicació, també seran 
comptabilitzades per tal de veure quin pes 
té la peça sense autora.  

● Creació pròpia (periodistes, 
col·laboradores, autores convidades, 
articulistes i quan apareix “Redacció”) 

● Agències de notícies 
● Altres mitjans de comunicació 
● Sense autoria (autoria desconeguda)  
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5. EXTRACCIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS 

5.1. ANÀLISI DEL DIARI REGIÓ7 

5.1.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL I RESULTATS 
 

En termes de dades, Regió7 publica una mitjana de 22 peces culturals diàries. Per tant, si 

tenim en compte que els exemplars contenen una mitjana de 44 pàgines (divendres, dissabte 

i diumenge s’amplia el paginat, ja que apareixen pàgines especials dedicades a festes 

populars o suplements com ara “D’entrada”), la informació cultural ocupa una mitjana del 

34,7% respecte l’espai total del diari en qüestió. A la taula que es pot consultar l’Annex 7, es 

poden veure les peces diàries que emparaulen la cultura des d’una temàtica o una altra. La 

taula les discerneix, en primer lloc, entre les que s’inclouen en el paraïgues de “Cultures” (nom 

que rep la secció dedicada a la cultura) i les que es troben en altres seccions; en segon lloc, 

l’ocupació de la informació cultural respecte l’espai total del diari; en tercer i últim lloc, la 

quantitat de peces culturals que apareixen en portada i quan la cultura és el “Tema del Dia”, 

la primera secció apareguda al diari, just després de la portada.  

 

Tal com posa en evidència la taula de dades que es pot consultar a l’Annex 7, Regió7 publica 

152 peces setmanals que pengen directa o indirectament de la cultura. Pel que fa a la 

distribució, un 40,8% de les peces culturals són incloses dins la secció pròpiament cultural, 

mentre que un 59,2% es publiquen en altres seccions del diari. Aquestes seccions, tal com 

s’hi ha referit anteriorment, corresponen als espais referits a “Societat”, que abasten la 

informació de les zones comarcals (Manresa, Bages, Bages/Moianès, Berguedà, 

Cerdanya/Alt Urgell, Solsonès i Anoia/Baix Llobregat Nord).  

 

A més a més, la secció “Societat. Galeria”, que destaca per la seva connotació visual, també 

és un altre espai que posa en valor l’activitat cultural local de manera fonamentalment gràfica: 

l’espai és merament il·lustratiu i el contingut és irrisori, d’allò més sobri i reduït, basat en una 

descripció de l’acte o activitat que mostra la fotografia en qüestió. De fet, la majoria de peces 

aparegudes en aquesta secció no surten atribuïdes a una autoria concreta. Pel que fa al 

gènere i tal com es veurà més endavant, es tracta de peces que no presenten una estructura 

sòlida de relat, sinó que la informació gairebé és equiparable a un breu, és a dir, una 

informació d’allò més reduïda del que podria haver estat una notícia o una crònica si s’hagués 

tractat amb major profunditat.  

 

Per tant, parlem de tres seccions contenidores d’informació cultural, la més explícita de les 

quals, tal com “Cultures”, es troba situada a la cua del diari; de fet, és l’última de les seccions, 

les quals són distribuïdes de manera següent: Tema del Dia, Societat Fet Divers, Societat 

Manresa, Societat Bages, Societat Bages/Moianès, Societat Berguedà, Societat Cerdanya / 

Alt Urgell, Societat Solsonès, Societat Anoia / Baix Llobregat Nord, Societat Galeria, Opinió, 

Arreu/Catalunya, Economia, Esports, Cultures i Serveis. A banda de les seccions de societat, 

la secció de “Cultures” a Regió7 no es dota d’una estructura fixa, sinó que en funció de la 

jornada publica un tipus de peces o unes altres d’entre les tipologies següents: crònica, 

notícia, crítica, breu, entrevista i prèvia majoritàriament. De sis pàgines de mitjana que 

acostuma a tenir la secció, entre les dues i les tres primeres es tematitza principalment cultura 

en tant que espectacle, és a dir, tot allò tematitzat en termes d’arts escèniques i música; a 
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continuació, enmig de la secció, s’hi troben els serveis d’agenda, que informen sobre les 

activitats culturals previstes a la Catalunya Central (música, joves, xerrades, lletres, 

caminades, Nadal, infantil, cursos i tallers, formacions, exposicions….) i la cartellera amb les 

estrenes de la setmana i els horaris dels cinemes de les zones d’influència de la capçalera. 

Just després de l’agenda i la cartellera, “Cultures” tematitza una mitjana de tres notícies 

referides a la comunicació, especialment a la televisió. Per això, just després apareix la 

programació televisiva als canals TV3, Super3/33, La 1, Antena 3, Telecinco, La 2, Cuatro, 

La Sexta, Esport3, Teledeporte, 8TV i com a única televisió local, Canal Taronja.  

 

Ara bé, és rellevant destacar que gairebé un 60% del contingut cultural es troba a les pàgines 

destinades a “Societat” (consulta Annex 8). En conceptes de secció, ens trobem en una 

frontera molt fina entre allò cultural i allò social, i, per tant, una altra deducció derivada de 

l’anàlisi és que quan es parla de les persones, més o menys directa o indirectament, parlem 

també de les seves vides i, de retruc, de la identitat, concepte indissociable a la cultura 

(Velasco, 1992). Per tant, la concentració d’informació cultural en aquestes seccions 

designades sota el paraigües de “Societat”, tan divers i, alhora, tan abstracte, apel·la al 

“domini limitat” de Maurice Imbert, més ampli a causa del creuament de tensions múltiples 

entre academicisme i subversió, tradició i innovació i classicisme i avantguardisme.  

 

Tanmateix, espais com la portada i el “Tema del Dia” també allotgen informacions referides a 

la cultura. En el cas de la portada, on acostumen a aparèixer una mitjana de set titulars, un 

32,6% dels quals pertanyen a informacions tipificades com a culturals, que es tradueix en una 

mitjana de dos titulars diaris en portada (consulta Annex 7). La majoria d’elles, són 

informacions que a posteriori es troben dins la secció “Cultures”. Quant a “Tema del Dia”, 

espai ubicat just després de la portada que fa un tractament ampli, profund i exhaustiu sobre 

un tema considerat preponderant en aquella jornada, la cultura ha estat preponderant i, per 

tant, objecte de “Tema del Dia” tres dies respecte el període setmanal analitzat. Per tant, la 

cultura ha estat protagonista, és a dir, erigida com a pilar destacat en tant que social i 

periodístic fonamental, en un 42,7% dels casos. Dimarts 14 ho va ser amb la notícia sobre la 

programació escènica manresana, que va superar les 90.000 espectadores en un any de 

rècords (veure Annex 9); divendres amb un contingut merament religiós referit a la pèrdua en 

deu anys del 40% de les membres de les comunitats religioses de Manresa (consulta Annex 

10) i diumenge, amb una peça sobre la 63a Innocentada, quan l’alcalde i el tinent d’alcaldia 

del municipi manresà van entrar en joc en una representació teatral en el marc de la 

Innocentada (veure Annex 11).  

5.1.2. ANÀLISI D’AUTORIES I FONTS I RESULTATS 
 

En termes d’autories, Regió7 presenta les quatre tipologies designades com a factors de la 

mostra: creació pròpia, agències de notícies, altres mitjans i autoria no apareguda.  

 

Quan parlem de creació pròpia, ens referim a peces escrites des de la mà de la pròpia 

periodista, col·laboradora externa o autora convidada. En el cas de les agències de notícies, 

Regió7 utilitza teletips procedents de l’ACN, EFE i Europa Press, principalment. Pel que fa a 

altres mitjans, la capçalera de la Catalunya Central acostuma a emprar diàriament peces del 

Diari de Girona i, més ocasionalment, de El Periódico de Catalunya: no és estrany que es 

tracti d’aquestes publicacions, ja que totes tres pertanyen al grup empresarial Prensa Ibérica.  



41 
 

L’anàlisi també ha posat èmfasi en totes aquelles peces que no presenten cap tipus d’autoria, 

fet pel qual resta credibilitat i rigor periodístics a la informació. A l’Annex 12, es pot consultar 

un gràfic respecte l’autoria de tota la informació la informació cultural. A l’Annex 13, es 

localitza un altre gràfic que es troba a la secció “Cultures”.  

 

Tal com es pot comprovar a l’Annex 13, els totals no corresponen a les 152 peces 

consultades, ja que en més d’una ocasió, l’autoria és compartida. En primer lloc, les dades 

constaten un fet positiu que es deu a una majoria de peces de creació pròpia, és a dir, 

elaborades per periodistes, col·laboradores, articulistes o bé d’altres tipus d’autores, si bé cal 

afegir que en moltes ocasions, no apareix un nom concret, sinó “Redacció”. Respecte la 

totalitat de la informació cultural, un 73,3% de les peces són de creació pròpia, mentre que 

un 12,1% són procedents d’altres mitjans i un 5,1% pertanyen a notícies d’agència. Els dos 

darrers percentatges acaben de constatar un paisatge optimista respecte l’autoria de la 

cultura de proximitat en el diari Regió7, ja que la gran majoria són confeccionades a través 

dels mateixos ulls que observen l’espectacle i els mateixos peus que trepitgen el terreny. La 

tendència es repeteix si fixem la mirada en la secció “Cultures”, on la creació pròpia guanya, 

novament, la partida amb un 56,06%. Mentrestant, un 28,8% dels continguts de “Cultures” 

pertanyen a altres mitjans (la totalitat de peces culturals procedents d’altres mitjans són de la 

secció cultural) i una porció del 9% procedeixen d’agències de notícies. Tanmateix, de les 

peces sense autoria apareguda se’n parla més endavant.  

 

El fet que els percentatges més irrisoris corresponguin a d’altres mitjans i a les agències 

informatives és avui un fet símptoma del bon estat de salut respecte l’autoria de la informació 

cultural local i comarcal. De fet, Manuel López, juntament amb un equip investigador, a través 

de l’estudi Les Fonts informatives en el periodisme de proximitat (2009) van constatar que hi 

ha un ús creixent de les notícies d’agència, la qual cosa posa de manifest fins a quin punt el 

periodisme local continua assumint el repte de la proximitat. En el cas de la informació 

exclusivament cultural al Regió7, podem desmuntar l’argument de López, ja que les poques 

peces que pertanyen a agències informatives són merament notícies d’àmbit nacional, com 

també és el cas de les informacions procedents d’altres mitjans de comunicació. Pel que fa a 

la informació cultural, l’únic mitjà emprat ha estat el Diari de Girona, del qual se’n publiquen 

aquelles peces que tematitzen temes comunicatius relacionats amb la televisió, les grans 

plataformes. Per això, l’autoria de la informació cultural situada fora de la secció “Cultures” no 

és en cap cas procedent d’altres mitjans de comunicació, ja que les 19 peces comptabilitzades 

corresponen a la secció “Cultures”. Per tant, respecte el contingut de proximitat, ni les 

agències informatives ni els altres mitjans de comunicació hi tenen una incidència 

considerable, més aviat escassa.  

 

Ara bé, el fet negatiu descansa en les peces sense autoria apareguda, que entre la totalitat 

de la informació cultural del rotatiu en representa un percentatge del 10% i, pel que fa al 

contingut exclusiu de “Cultures”, un 6%. Tot i tractar-se de percentatges reduïts, l’alarma rau 

ja en el fet de la seva existència. Aquest fenomen evident, que es dóna sobretot en peces del 

tipus breus, la majoria aparegudes en la secció “Societat. Galeria” que tal com s’ha explicat 

en ocasions anteriors es tracta d’un espai on la importància recau en els elements icònics 

(fotografies), urgeix a preguntar-nos quin tipus de credibilitat és assolible sense que el 

contingut no presenti nom i cognoms de la seva artesania.  
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En termes de fonts, els factors de la mostra les discerneixen entre els tipus institucional, 

documental, personal (veïnal, membres del teixit associatiu, testimonis directes…), 

estadístiques, altres mitjans de comunicació i agències informatives i, finalment, peces sense 

citació de fonts. Pel que fa a les fonts emprades en el contingut cultural de proximitat de 

Regió7, el gràfic que se n’ha derivat es pot consultar a l’Annex 14.  

 

Durant la setmana del 13 al 19 de gener, Regió7 ha utilitzat i citat un total de 56 fonts dins el 

contingut cultural analitzat comprès entre totes les seccions del diari (més endavant, es fa 

l’anàlisi de les fonts emprades i referenciades al contingut de la secció “Cultures”). Les fonts 

predominants són les de tipus personal en un 48,2%, referides a veus veïnals, associatives i 

testimonis directes. Des de molt de prop, les institucionals són les segones més citades, 

representant una proporció del 37,5% respecte el total. En tercer lloc, les expertes han 

aparegut citades en set ocasions (12,5%) mentre que les estadístiques queden relegades a 

la cua amb un percentatge irrisori del 1,8%.  

 

Pel que fa a les fonts personals, les més citades són membres del teixit veïnal i associatiu 

local o bé integrants i/o líders de projectes locals impulsats (veure Annex 14). Pel que fa a les 

institucionals, cal parlar principalment de personalitat dels ens locals, sent els ajuntaments els 

més destacats. Per exemple, en el cas de la notícia amb el titular “Els actes culturals són el 

plat fort de la festa major d’hivern de Sant Vicenç”, situat a la pàgina 14 (pàgina especial 

dedicada a la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet) de l’exemplar de dissabte 18, l’única 

font citada a la notícia és el regidor de Cultura del municipi bagenc, Jordi Palma (consulta 

Annex 15). Les fonts expertes, que es posicionen com les terceres més emprades i citades, 

són totes aquelles veus d’un nivell acadèmic elevat, reconegudes en àmbits diversos del 

coneixement. En el cas de Regió7, les set fonts expertes citades no s’ha utilitzat per dotar el 

contingut de valor afegit, sinó que si hi apareixen és perquè el mateix contingut les interpel·la. 

N’és un exemple la notícia “Veïns de l’Alt Berguedà obren una nova via d’oposició a la 

incineradora”, emmarcada a la secció “Societat Berguedà”, concretament a la pàgina 8 de 

l’exemplar corresponent a dilluns 13 (veure Annex 16). En aquest cas, les figures d’uns 

advocats ambientòlegs són protagonistes en els mateixos fets de la notícia, però, alhora, la 

peça en qüestió en recull citacions. En últim lloc, les fonts estadístiques són una minoria 

també destacada en aquest paisatge periodístic, atès que només són utilitzats en una ocasió. 

Es tracta de la llista de superlongeus de l’organisme Gerentology Research Broup, citat a la 

peça “El manresà de 109 anys ja és la 29a persona més longeva de l’Estat” (consulta Annex 

17), que es pot trobar a la pàgina 6 de l’exemplar del divendres 17, més concretament a la 

secció “Societat Manresa”.  

 

Els resultats obtinguts en termes de fons es troben a la línia de les investigacions de Manuel 

López. De fet, a l’estudi Les fonts informatives en el periodisme de proximitat (2007) dirigit pel 

mateix López, s’afirma que la font més emprada a les publicacions impreses locals i 

comarcals són les persones que tenen relació amb un organisme oficial, seguit de les fonts 

pròpies en una porció semblant a la tipologia anterior i, en tercer lloc, les fonts procedents de 

persones d’organismes no oficials (associacions veïnals, clubs, ateneus, etc.). A través 

d’aquestes xifres es constata que la premsa local i comarcal analitzada per l’equip 

d’investigació de López (2009) atén abans les persones i els col·lectius d’un àmbit municipal 

a l’hora de confeccionar la informació local. Així doncs, es constata que la premsa local i 

comarcal és la més propera, la més immediata, perquè sovint el lector n’és protagonista —ell 
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o persones pròximes a ell— i d’aquesta manera, el públic es permet fer una identificació molt 

més humana (Masoliver, 2007).  

 

Ara bé, tal com mostra la taula anterior, 109 peces culturals d’un total de 152 no citen cap 

tipus de font. És una dada prou destacada com per posar de manifest, ja que estem parlant 

d’un 71,7% de les peces respecte el total de continguts culturals compresos durant la setmana 

analitzada. La xifra ens deixa una nova conclusió que interroga directament la qualitat de les 

peces en tant que fonamentades i contrastades. Una peça sense fonts diverses consultades 

és una informació que manca de certa credibilitat resultant-ne confeccions periodístiques 

simples, que defugen la pedagogia que el periodisme de proximitat exigeix. Per tant, les fonts 

són una garantia de qualitat informativa atès que sense la utilització de factors verificadors 

(persones, institucions i bloc documental) no es pot parlar d’autèntic periodisme (Fontcuberta, 

1980). Al mateix temps, segons Fontcuberta (1980), les fonts són el factor d’identificació que 

permet a la societat saber qui parla, qui és i a qui representa.  

 

Quant als continguts reservats a la secció “Cultures”, tan sols apareixen 11 fonts 

referenciades (consulta gràfic a l’Annex 18): vuit de personals i tres d’institucionals (regidories 

bàsicament, tal com es pot comprovar en aquest Annex 19). En certa manera, la tendència 

succeïda en la informació cultural en termes de fonts es repeteix de nou en els continguts de 

la secció “Cultures”, on les de caire personal guanyen pes amb un 72,7%. En aquest sentit, 

novament es pot constatar un periodisme cultural de proximitat que parla de la seva gent a 

través de les fonts pròpies i que permet intuir una intencionalitat evident de proporcionar a la 

lectora verificacions de primera instància: directes, sense intermediaris (López, 2009). De 

totes maneres, ens trobem davant d’una manca explícita d’ús i tractament de fonts diverses, 

ja que tan sols se n’han localitzat dues tipologies en el període d’una setmana.  

 

Tot i així, el fenomen negatiu de comptar amb una quantitat considerable de peces (51) sense 

identificar cap font torna a dibuixar una simptomatologia greu per al periodisme cultural de 

proximitat en termes d’ús i tractament de fonts. Tal com indica López (2009), en termes 

generals, el periodisme ens indica que com més fonts identifiquen un fet periodístic, millor. 

Així doncs, si cada notícia del periodisme de proximitat ofereix dues fonts, la consideració 

final que cal fer és positiva. En aquest cas, Regió7 es troba lluny d’identificar dues fonts per 

notícia, ja que en prou feines se n’identifica una al dia. 

5.1.3. ANÀLISI TEMATOLÒGICA I RESULTATS 
 

Pel que fa a l’anàlisi tematològica, és rellevant recordar què tematitza, per tant, què concep 

sota la concepció de cultura la capçalera de la Catalunya Central. Tot just sota el títol 

“Cultures” —nom corresponent a la secció cultural—, s’hi pot llegir en majúscules i per aquest 

ordre les disciplines artístiques següents: teatre, música, lletres, dansa, art, tradicions, cine i 

televisió. Per tant, les peces localitzades a la secció cultural corresponen principalment a les 

temàtiques que el mateix diari destaca. Ara bé, prenent com a vàlida —i com a punt de 

partida— en tant que plural, diversa, àmplia i heterogènia la visió més antropològica de la 

cultura, la mateixa que ha guanyat terreny en els entorns de proximitat i la mateixa que 

subratllen autors com Velasco, Williams, Eco i Tylor —els quatre destaquen, tal com constata 

el marc teòric de la recerca present, que no és cultura el que distingeix només alguns/es, sinó 

el que ens distingeix a tots i a totes—, hi ha d’altres continguts del tipus cultural que es troben 
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en altres seccions del diari. En el cas de Regió7, es tracta de les seccions corresponents a 

les àrees comarcals que abasta el —rotatiu (Bages, Solsonès, Berguedà, Anoia, Cerdanya, 

el sector nord del Baix Llobregat, l’Alt Urgell i el Moianès)—, seccions que s'inclouen sota el 

paraigües de “Societat”. Si la cultura parla de la gent i, per tant, del que la distingeix, és 

fonamental trobar el significat cultural a totes les informacions que, per raó de ser socials, són 

merament culturals. En aquest sentit, les tematitzacions que Regió7 permet llegir entre línies 

a través dels continguts publicats són les següents: moviments veïnals i activisme, projectes 

d’acció popular local, memòria històrica i homenatge, talent local, patrimoni històric i cultural 

local, associacionisme, autogestió, gastronomia, lleure (projectes en el marc educatiu) i 

religió.  

 

A més a més, alguna edició es troba complementada de pàgines especials dedicades, 

majoritàriament, a una tradició popular determinada (és el cas de la Festa Major de Sant 

Vicenç de Castellet o la Festa de l’Arròs d’Olvan) i/o de suplements del tipus cultural. En 

aquest cas, a l’exemplar publicat divendres 17 de gener hi ha inserit un suplement anomenat 

“D’entrada”, una guia d’oci per al cap de setmana, que entre d’altres, dedica en aquest cas 

bona part dels continguts a la 63a edició de la Innocentada, una mostra teatral musicada i 

coreografiada del tipus satíric celebrada a Manresa anualment a mitjan de gener. Segons la 

comissió organitzadora, destaca per l’accessibilitat (acte obert a tothom), l’altruisme i la 

impregnació d’un caràcter ben bé amateur.  

 

Ara bé, pel que fa a tematitzacions, si es tenen en compte les que es prenen com a factors a 

l’apartat 3.3., durant la setmana de la mostra Regió7 no conté cap tipus d’informació cultural 

que emparauli camps com l’arqueologia, l’arxivística, la moda, la política lingüística i la llengua 

i la política cultural. A l’Annex 20, es pot un gràfic de barres verticals amb dades sobre 

l’extracció tematològica. El nombre total de peces tematitzades no es correspon al nombre 

total de peces culturals, ja que en més d’una ocasió, algunes recullen i posen de manifest 

més d’una temàtica. Segons les xifres de la taula, els continguts que emparaulen cultura 

popular (15,13%) encapçalen la temàtica predominant, seguida de comunicació (13,8%) i arts 

escèniques (9,9%). Si ens situem a l’altra banda, les temàtiques que gaudeixen de menys 

atenció són disseny i arquitectura, religió i màgia, totes elles ocupant un percentatge irrisori 

del 0,7% (traduït en peces, significa una peça de cada tipus de temàtica al llarg de la setmana 

analitzada). Quant a temàtiques més regulars, és a dir, que gaudeixen d’una cobertura més 

contínua i sistematitzada durant la setmana, són, a banda de les capdavanteres esmentades 

anteriorment —la cultura popular, la comunicació, les arts escèniques— la música (7,9%), el 

cinema (6,6%), l’associacionisme, moviments veïnals i la literatura (4,61%) i el patrimoni 

històric i cultural local (4%). Tot i així, malgrat la continuïtat informativa, la presència és 

pràcticament escassa tal com constaten els percentatges en relació a la resta d’espais de la 

capçalera. Així doncs, una de les primeres conclusions que ens deixa l’anàlisi és la poca 

presència d’informació cultural i les temàtiques que en ramifiquen en una publicació diària de 

proximitat, la majoria del contingut de la qual correspon a les àrees comarcals que comprèn. 

De fet, els espais dedicats a les zones comarcals contenen la cultura d’aquell lloc determinat 

però mitjançant temàtiques que no estem acostumades a tematitzar sota el paraigües de la 

cultura i que es troben lluny de la Cultura-Espectacle, és a dir, aquella cultura que tematitza 

merament arts escèniques, música, art, màgia i cinema.  

 

En aquest sentit, cal tornar a posar de manifest el “domini limitat” del compositor Maurice 

Imbert, que amb la intersecció de de tensions múltiples, el domini cultural s’ha acabat 
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constituïnt com un més a la vida dels pobles afegit als dominis social, polític, ecològic, 

econòmic, tècnic, religiós… La multiplicitat de tensions que s’entrecreuen en la cruïlla del 

“domini limitat” posa en valor les paraules de l’historiador Carles Martínez Shaw, el qual 

considera que la cultura ha rebut una ampliació enorme de significat “fins a convertir-la en un 

sistema de significats i també en les formes simbòliques en les quals el poble s’expressa”. Si 

traslladem la teoria a la pràctica, Regió7 tematitza la cultura molt més del que visualment 

expressa.  

5.1.4. ANÀLISI GENÈRICA I RESULTATS 
 

És sabut que amb l’extensió de l’alfabetització i de l’ideari democràtic i liberal, es desenvolupa 

un estil literari d’allò més distingit sobretot per la seva concisió i que es fa present en els 

gèneres del periodisme escrit. Parlem de la crònica, el reportatge, l’article, la ressenya, 

l’assaig, d’opinió, l’article d’opinió, la crítica i l’entrevista com a gèneres anomenats d’ “autor” 

o interpretatius que s’erigeixen contraposats a la impersonalitat de la notícia convencional. 

Per això, els factors de la mostra reservats a l’anàlisi genèrica inclouen formats més 

impersonals com és el cas de la notícia, la prèvia o un breu i, a la vegada, els gèneres d’autor 

que en el periodisme cultural proveeixen el relat cultural d’una trama oberta amb diverses 

xarxes recurrents i multiplicitat d’interaccions42. D’aquesta manera, com més complexa és la 

vida social, més ho és la cultura i el seu relat. Per aquest motiu, la narració de la cultura ha 

de beure d’uns gèneres que permetin la profunditat i l’exploració de les seves vastituds més 

o menys esmicolades. Ara bé, dins la secció cultural d’un diari hi poden tenir cabuda tots els 

gèneres periodístics: notícies de fets culturals formulats i presentats a partir de reportatges, 

entrevistes, notícies, cròniques i crítiques així com manifestacions no pròpiament 

periodístiques com assaigs, i, fins i tot, passatemps d’un to més aviat erudit i cultural (Martínez 

Albertos, 1974).  

 

En el cas del Regió7, la totalitat del contingut cultural en gèneres periodístics de tota la 

capçalera es distribueix tal com es pot consultar al gràfic de l’Annex 21. Abans d’entrar en 

matèria, segons el total es comptabilitzen 165 peces, xifra que aparentment no correspon a 

les 152 esmentades al principi de l’anàlisi en qüestió. En aquest cas, són 165 ja que algunes 

peces s’han considerat que poden compartir gènere. N’és un exemple la notícia corresponent 

a “Veïns de l’Alt Berguedà obren una nova via d’oposició a la incineradora”, una crònica 

situada a la secció “Societat Berguedà” que comparteix format amb la notícia i que es pot 

consultar a l’Annex 22. Tal com constata la taula de dades anterior, la notícia és el gènere 

predominant en un percentatge del 38,1%, seguida de la prèvia (25,4%) i la crònica (12,7%). 

Pel que fa a la resta de gèneres, ja ocupen posicions molt més secundàries sent l’entrevista 

(3%), l’opinió també en un 3%, el reportatge (2,4%) i la ressenya (0,6%) els gèneres menys 

conreats. En el cas de l’assaig, la seva presència és del tot nul·la.  

 

L’hegemonia de la notícia té certa coherència i sentit si emmarquem els continguts en una 

publicació del tipus diari. Ara bé, cal tenir present la connotació cultural de la informació, la 

mateixa que permet un tractament en profunditat fent de la cultura un relat teixit des de la 

proximitat i imbricat pels actors que la impulsen, forgen, estimulen, pensen, replantegen, 

reprodueixen… En aquest sentit, apareix un altre fet negatiu perjudicial per al periodisme 

cultural de proximitat que les xifres no poden amagar: gèneres tradicionalment dits d’autor i 

 
42 http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm 

http://www.revistalatinacs.org/a/83mjv.htm
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conreats des de la perspectiva periodística cultural en la majoria d’ocasions són els menys 

emprats en el cas de Regió7. De fet, les entrevistes no són ni diàries (només se’n 

comptabilitzen cinc a la setmana) i els reportatges són un total de quatre, tres dels quals 

corresponen a les ocasions quan un tema cultural ha estat objecte de “Tema del Dia”.  

 

De fet, en el cas del “Tema del Dia” és de les poques ocasions en què la lectora es troba 

davant d’una peça elaborada en profunditat acompanyada d’infografies i taules de dades. 

N’és un exemple la peça “La programació escènica de Manresa supera els 90.000 

espectadors en un any de rècords”, “Tema del Dia” a l’exemplar corresponent a dimarts 14 

(consulta Annex 9). El reportatge posa èmfasi en un 2019 excepcional pel que fa al nombre 

d’espectadores i la quantitat de funcions i espectacles representats. En aquest sentit, la peça 

posa en valor uns equipaments escènics que han gaudit i gaudeixen d’una resposta social in 

crescendo. De fet, es tracta de la xifra més elevada en els 12 anys de trajectòria del Kursaal 

des de la seva reobertura, el 2007. Per tant, les xifres del 2019 han situat el teatre en el 

“màxim nivell de programació: no hi ha més dies ni hores”. El reportatge es troba il·lustrat d’un 

quadre infogràfic que estableix una comparativa de dades del 2013 al 2019, un gràfic de línies 

sobre l’evolució del nombre d’espectadors i l’exposició de tres xifres clau: 163.000 persones 

van passar al llarg del 2019 pels espais gestionats per MEES; 63% d’entrades venudes per 

Internet. El 2018 el tant per cent va ser del 56%. Una tendència a l’alça; 10.519 espectadors 

va rebre el Conservatori el 2019. A més, s’hi insereixen dues peces dins l’article, que també 

es troben acompanyades de dues infografies: per una banda, una taula de dades dels 

espectacles més vistos i, per altra banda, un gràfic circular sobre la tipologia de les 

compradores d’entrades classificades en edat, gènere i procedència.  

 

En el cas de les entrevistes, tres de les cinc pertanyen a la secció de “Cultures”, la qual cosa 

prova, almenys, un tractament més exhaustiu en l’espai pròpiament dit cultural. El gènere en 

qüestió posada la mirada al talent local com passa en l’entrevista a Cesc Escolà, professor 

de fitness manresà a l’Acadèmia d’Operación Triunfo (consulta Annex 23), Dajalin Pérez, 

escriptora d’origen cubà resident a Manresa (veure Annex 24) i Anna Marcet, una novel·lista 

moianesa (consulta Annex 25). En la línia de la profunditat, també cal assenyalar gèneres 

com la crònica, que en aquest gaudeix de més presència, atès que significa un 12,7% del 

contingut cultural, i la crítica, format protagonista en nou peces (5,5%). Respecte la crònica, 

es tracta d’un gènere que Regió7 aboca en continguts situats a seccions de “Societat” però 

que n’imbriquen un relat cultural, com el moviment veïnal que es va despertar contra la creació 

d’una planta incineradora industrial a Cercs. Si la crònica se situa en la secció “Cultures”, cal 

parlar d’una peça molt més treballada, on els ulls de la periodista són palpables i fidels a la 

realitat que es retrata. N’és un exemple la peça “La Coral Escriny es retroba amb el seu públic 

en la cita anual més especial”, ubicada a l’exemplar corresponent a dilluns 13 (consulta Annex 

26). En canvi, la crítica, —en aquest cas, sis de cinema, una de musical, una altra de literària 

i la restant, artística— queda sempre relegada a “Cultures”.  

 

En la mateixa línia que els gèneres d’autor, l’opinió tematitza cultura en cinc ocasions, però 

sempre fora de la secció “Cultures”. L’opinió que apareix tematitzada des del punt de vista 

cultural apel·la principalment a les arts escèniques: ”Com per art de màgia” (consulta Annex 

27), “Manresa escènica” (consulta Annex 28) i “La llavor d’una ciutat plató” (consulta Annex 

29).  
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No obstant això, seria un error passar per alt un indici perjudicial per al tractament periodístic 

de la cultura local: una xifra de 42 peces que es confeccionen són prèvies, el que en l’entorn 

periodístic cultural es coneix com el gènere d’estructura més aviat escueta que consisteix 

bàsicament a anunciar la programació d’algun esdeveniment i/o activitat prevista. Més enllà 

de la seva simplicitat, cal avaluar amb sentit crític què significa que la prèvia sigui el gènere 

més estès, després de la notícia. El fenomen s’agreuja quan les dades revelen que, en el cas 

dels continguts reservats a “Cultures”, la tendència és la mateixa. La secció de “Cultures” a 

Regió7 acostuma a publicar algunes peces del tipus d’autor, que parteixen de l’arrel d’on neix 

una història en profunditat com ara entrevistes. Tot  així, si es té en compte tot el gruix dels 

continguts culturals, el gènere d’autor —entrevista, crònica, crítica, assaig, reportatge i 

ressenya— representa un 30% dels continguts, mentre que la notícia convencional, la 

ressenya i el breu acaparen tota la resta de peces. De fet, des de la dimensió genèrica, 

“Cultures” dibuixa la mateixa atmosfera de formats, la qual cosa posa de manifest un univers 

cultural periodístic de proximitat més aviat pobre, cultivat escassament des de l’arrel i, per 

tant, situat lluny de la profunditat i el paper pedagògic que la cultura pot tenir i jugar a favor 

del desenvolupament humà local. A l’Annex 30, es pot consultar el gràfic que mostra els 

resultats dels gèneres periodístics emprats en el contingut de la secció “Cultures”. 

5.1.5. ANÀLISI DE CONTINGUT CULTURAL DES DE LES PERSPECTIVES DE 

GÈNERE I SOCIALS  
 

La inclusió des de les perspectives de gènere i socials que apel·len col·lectius més 

desfavorits, discriminats i/o invisibilitzats a Regió7 és present en sis notícies, una entrevista i 

dos articles d’opinió. Si tenim en compte que el diari de la Catalunya Central publica 152 

peces culturals durant el període setmanal que ocupa la mostra, tan sols un 5,3% de les quals 

conté indici d’algunes de les perspectives. A continuació, se’n desglossen alguns exemples. 
 

● Grup Horitzó adquireix la firma Portal, que fa els iogurts Delícies del Berguedà 

(veure Annex 31) 
 

Es tracta d’una notícia localitzada a la secció “Societat Berguedà” corresponent a 

l’exemplar de divendres 17 de gener. La peça posa l’entitat “Portal Berguedà” al 

centre, una empresa d’inserció laboral que ofereix feina a joves amb patologies duals 

i que produeix els iogurts Delícies del Berguedà. L’autora de la peça posa en valor la 

dualitat associacionisme-treball social des de la proximitat, tot atorgant valor social a 

la iniciativa i al col·lectiu de persones amb malalties mentals. La visibilització del 

projecte i, de retruc, del col·lectiu en qüestió interpel·la un arrelament al territori i, per 

tant, la inclusió en l’entorn laboral i social del territori, en aquest cas, del Berguedà.  

 
 

● “Vaig deixar la foto humanitària per la crisi dels refugiats” (consulta Annex 32) 
 

En aquest cas, parlem d’una entrevista al fotoperiodista Samuel Rodríguez Aguilar, 

que va treballar un temps per Pallassos Sense Fronteres. Dins del diari, és publicada 

el diumenge 19 a la secció “L’entrevista Diumenge”. En una entrevista la voluntat de 

retratar una realitat o una altra encara és més explícita, ja que es troba en mans de la 

periodista escollir qui serà la persona més adequada per parlar fidelment d’una realitat 

o una altra. En aquest cas, a l’inici de l’entrevista es fa difícil percebre la voluntat de 

retratar la crisi dels refugiats des de qui la pogut veure, viure i documentar amb els 

seus propis ulls i la seva càmera fotogràfica, atès que la majoria de qüestions són de 
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caire personal. Tot i així, a mesura que avança l’entrevista, la voluntat de dibuixar i 

explicar la realitat d’una crisi que colpeja el món des de fa més d’una dècada es va 

fent evident Per tant, el periodista recupera l’oportunitat de servir-se de la pedagogia 

que el periodisme de proximitat exigeix més que mai en esferes on la inclusió és minsa 

o, fins i tot, nul·la i, alhora, d’apropar a la comunitat local una conjuntura asfixiant per 

a moltes persones i ignorada per a moltes d’altres.  
 

● “Per aquesta puta i quatre morts…” (consulta Annex 33) 
 

“Per aquesta puta i quatre morts…”  és un article d’opinió escrit per l’escriptora 

solsonina Maria Dolors Guàrdia Rubies. La peça es troba inserida dins la secció 

d’Opinió del dimecres 15. En aquest cas, la voluntat és talment reivindicativa en 

termes de gènere. Ho escriu una dona per a totes les dones i els homes del món i, en 

aquest sentit, és clara i contundent: “Per què a les dones, per insultar-les, els 

incapaços morals recorren gratuïtament a aquest adjectiu?” (referint-se al de “putes”), 

pregunta retòricament Guàrdia.  

 

A banda de les peces anteriors, en més d’una ocasió Regió7 descuida col·lectius socialment 

discriminats així com invisibilitzats en el seu modus operandi. És el cas de la notícia “La 

pressió veïnal aconsegueix fer fora els okupes problemàtics del carrer Moragas” (consulta 

Annex 34) , una història merament enfocada des de la posició veïnal i, alhora, deixant de 

banda l’altre actor principal de l’afer, els okupes. De fet, el tractament és explícitament nociu 

en el mateix contingut, i el titular en dibuixa una primera evidència quan es refereix als “okupes 

problemàtics”. D’aquesta manera, la notícia encercla els okupes en una esfera negativa i 

discriminatòria en tot moment, qualificats de responsables de la mala convivència veïnal. El 

cert és que en cap cas el periodisme ha de caure en la negativització d’un subjecte que ni tan 

sols se li ha donat veu. Segons la notícia, la problematització que causen els okupes se situa 

a l’extrem del mal mentre que la resistència veïnal es troba ben bé a l’altre costat. El resultat? 

Una polarització evident discernida entre el bé i el mal i dos subjectes als quals relacionar 

cada pol, disposant de la història d’un, però no de l’altre i, com a resultat, un relat incomplet i 

discriminatori de to excloent. 

 

El cas és que en aquesta capçalera de proximitat, tret dels articles d’opinió, no s’hi aprecia la 

voluntat —i no pas la incrustació— de construir un relat en clau de dona i en clau de justícia 

social, ja que el periodisme, sigui generalista o de proximitat, cobra un transcendent i cert 

sentit si treballa en aquesta direcció. Malauradament, quan hi ha evidència d’inclusió, sigui 

del tipus que sigui, i, exceptuant els articles opinatius, és perquè el mateix fet relatat posa 

aquests col·lectius al centre. Per tant, en aquest sentit podríem parlar d’una certa 

metaperspectiva. El mateix passa en les dones. No hi ha relat en femení si els fets no 

l’interpel·len directament. És el cas d’aquestes dues peces: per una banda, una prèvia “Dones 

emprenedores reprèn demà el cicle de dinar-tertúlia” (veure Annex 35) que tan sols es remet 

a anunciar la represa d’un cicle organitzat per l’entitat Dones Emprenedores i Innovadores de 

Manresa (DEIM); per altra banda, un exemple on es manifesta la mateixa dinàmica és notícia 

“El Solsonès posa les bases d’un projecte comú per combatre la violència de gènere” (veure 

Annex 36) Una cosa és clara: fer informació cultural de proximitat, si bé també de qualsevol 

altres tipus, des de la perspectiva de gènere i social general no significa tan sols que el mateix 

contingut en parli, sinó que les periodistes, com artesanes de la informació, impregnin l’estil, 

la pragmàtica, la semàntica i la sintaxi de perspectiva inclusiva en tots i cadascun dels sentits 

perquè avui la inclusió també és cultura. Significa fixar-se en qui entrevistes i per què -el cas 



49 
 

de Regió7, tres de les cinc entrevistes publicades, són a dones que se les reconeix pel seu 

talent, en aquests casos escènic (actrius Emma Vilarasau i Eva Lao) i novel·lístic (escriptora 

Anna Marcet)-, des d’on construeixes el relat i, per tant, a partir de quines veus per tal de 

combatre els estereotips, qüestionar-se si ells sempre fan i elles sempre són, en definitiva, 

qui observa i qui és observat, però sobretot, com.  

 

5.2. ANÀLISI DEL DIARI SEGRE 

5.2.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL I RESULTATS 
 

Durant la setmana del 13 al 19 de gener, el diari Segre, la capçalera de proximitat més llegida 

a les Terres de Lleida, va publicar un total de 223 peces culturals (consulta Annex 37). En 

termes de mitjana, es tracta d’una periodització de 32 relats culturals diaris. D’aquesta 

manera, si ens fixem en el nombre mitjà de pàgines de la capçalera —52 pàgines—, la 

informació cultural abasta un 31% de l’espai total del diari comarcal, si bé cal tenir present 

que no totes les jornades contenen el mateix nombre de pàgines: mentre que els dimarts, 

dimecres, dijous i dissabtes l’exemplar disposa de 48 pàgines, el pag inat es veu ampliat els 

dilluns i els diumenges fins a 56 pàgines. En el cas de divendres, l’extensió assoleix les 64 

pàgines, ja que inclou inclou els suplements On Anem i Sardanejant, que en aquesta ocasió 

publica una entrevista a dos figures rellevants del món de la sardana i els aplecs, a més a 

més de tres especials dedicats a les fires i festes populars següents: la 57a edició de la Fira 

de l’Oli i les Garrigues, els Tres Tombs de Linyola, la Festa Major d’Hivern de Térmens (La 

Noguera) i la Festa Major de Sant Sebastià de Miralcamp (Pla d’Urgell).  

 

La capçalera Segre, que en l’anàlisi present s’ha optat per la seva edició en català, estructura 

el seu espai en dos eixos: per una primera banda, l’espai “És notícia”, que podria equiparar-

se amb el “Tema del Dia” de Regió7; la secció dedicada a l’Opinió; les àrees referides a la 

informació merament local i comarcal materialitzada en les seccions “Lleida” i “Comarques”; 

la secció “Panorama”, que publica continguts merament polítics de talla autonòmica, nacional 

i internacional, seguida de les seccions d’Economia i Esports, respectivament. Per altra 

banda, Segre incorpora un segon eix informatiu que vertebra tots aquells continguts de 

caràcter social i cultural. Aquest eix es desplega mitjançant la “Guia”, una àrea de contingut 

divers que abasta Societat i Gent, Cultura i Televisió i, alhora ofereix serveis com ara una 

guia de telèfons d’emergències, els horaris dels trens i autobusos de Lleida i el seu entorn i, 

en darrer lloc, justament abans de donar pas a la secció cultural, l’agenda. En aquest sentit, 

cal remarcar la situació sobre paper de serveis com l’agenda (esdeveniments relacionats amb 

exposicions i galeries, conferències, lletres, museus, formacions, projeccions, gastronomia, 

infantil, festes, escenes), atès que s’exclou de la secció pròpiament cultural, a diferència de 

Regió7, que incloïa el servei dins de “Cultures”. En aquest cas i també a diferència de Regió7, 

la informació televisiva es presenta com una secció autònoma respecte la secció de cultura, 

que publica notícies, prèvies i breus dedicats a la televisió d’escala autonòmica i nacional. De 

fet, tan sols en una ocasió la secció televisiva publica una peça referida a la televisió local 

Lleida TV titulada “Mascotes: entre l’amor, el negoci i l’abandó, a «El debat de Lleida Activa»” 

(veure Annex 38). La secció es troba acompanyada de la programació televisiva que a banda 

d’exposar la programació als canals autonòmics i nacionals com ara TV3, Super 3/33, La 1, 

La 2, Telecinco, Antena 3, Cuatro i La Sexta i també de les televisions locals (El Segrià TV, 
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El Pla d’Urgell TV, l’Urgell TV, La Noguera TV, Les Garrigues TV, Aué TV, La Segarra TV, El 

Pla d’Urgell TV.   

 

Pel que fa a la totalitat de les peces culturals publicades, un 29% forma part de la secció 

pròpiament cultural anomenada “Cultura”, etiqueta que penja de la capçalera de les pàgines 

que comprèn. En aquest sentit, parlem d’una secció de quatre pàgines que combina contingut 

d’escala local i nacional, fins i tot internacional. La tematologia a la qual es remet la cultura 

local és del tipus espectacle, cinema, lletres, art, gastronomia i cultura popular, mentre que 

tot allò tematitzat en termes de cultura forana és merament musical, cinematogràfic i 

comunicatiu. Tot i així, la secció sempre és encetada amb dos o tres temes locals, en funció 

de la jornada i són precisament peces situades fora del marc de la comunitat lleidatana que 

culminen l’espai “Cultura”. A més a més, sempre compta amb un quadra infogràfic que mostra 

entre sis i set propostes culturals rellevants que han de tenir lloc en els propers dies a les 

Terres de Lleida, a banda de la cartellera que conté els horaris de les sales de cinema de 

Lleida i del Circuit Urgellenc juntament amb una glossa a la dreta de la pàgina amb les últimes 

estrenes.  

 

A banda, la secció cultural se sol estirar quan inclou suplements com ON anem o pàgines 

especials dedicades a les festes populars dels pobles lleidatans. En aquest cas, la direcció 

és destacadament positiva, ja que hi ha un esforç per posar en valor la cultura popular i fer-

ho des de la secció pròpiament cultural. 

 

El 71% restant de la informació cultural es troba disposat a la resta d’espais del rotatiu de 

proximitat lleidatà, que tematitza principalment cultura popular, comunicació i audiovisual, 

associacionisme i projectes locals i es troba a les seccions següents: Opinió, Lleida, 

Comarques, els espais de la Guia dedicats a Societat i Televisió i en una ocasió, a la 

contraportada, amb un article d’opinió que situa la música al centre del relat.  

 

Tanmateix, l’espai “És notícia”, situat sempre a la tercera pàgina dels exemplars de Segre, 

també remet a una conclusió semblant com la que ens deixa la portada respecte l’ocupació 

que hi té la cultura. Dels set dies de la setmana, tan sols en una jornada —corresponent al 

dissabte 18 de gener— la cultura va ser “notícia”; dit en xifres, la cultura “és notícia” en un 

14,3% de les vegades. Ho va ser tematitzant el sector de l’oli, aliment protagonista de la fira 

gastronòmica més popular de les Borges Blanques. En aquest cas, la cultura va ser tractada 

amb la profunditat que exigeix des de les llicències que permet el format de la crònica i amb 

l’acompanyament d’una infografia amb tres dades clau.  

 

En el cas de la portada, Segre acostuma a publicar-hi set titulars, dos dels quals fan al·lusió 

a peces culturals. Per tant, la cultura ocupa un espai irrisori a la portada del diari, entesa com 

l’espai a través del qual la lectora pot fer la distinció del que és més o menys important en 

una jornada determinada. Novament, la cultura sempre és menys important que la resta, 

resultant així residual. De fet, un altre indici que situa la cultura com a residu és la seva situació 

dins del rotatiu, ben bé al final, prèvia a l’espai dedicat al contingut televisiu i a la 

contraportada. En la majoria d’exemplars analitzats, la secció cultural inclou l’espai dels 

passatemps, fet pel qual també convé qüestionar-se la qualitat estructural de la cultura sobre 

paper local i comarcal. En aquest cas, l’alarma és majúscula després de veure que la gran 

majoria de la informació cultural es troba fora de tot allò que el mateix diari no tematitza 
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mitjançant la mateixa cultura i les xifres així ho constaten: són 158 notícies incloses en altres 

seccions davant de 65 compreses a la secció “Cultura”.  

5.2.2. ANÀLISI D’AUTORIES I FONTS I RESULTATS 
 

Quant a les autories de la totalitat de les peces culturals, un 55% no figuren una autoria 

determinada (consulta gràfic a l’Annex 39). Parlem d’una dada que representa més de la 

meitat dels continguts, per tant, és especialment rellevant i cal fer-hi certa incidència. El pes 

de peces en les quals no hi ha una autoria apareguda és força alarmant. Ara bé, sembla ser 

que el fet que l’autoria no figuri en moltes peces és una dinàmica habitual en el diari Segre, 

ja que aquesta omissió no tan sols s’aprecia en la informació cultural, sinó en continguts 

també de caire polític, econòmic i esportiu. Per tant, el fenomen del 55% es podria atribuir a 

una directriu de disseny, la qual cosa i si així fos, no hauria de destacar-se com a pejoratiu, 

ja que es tractaria de 129 peces que podrien traslladar-se a la categoria de “creació pròpia”. 

Si ens referim a les peces que s’inclouen dins la secció “Cultura”, el contingut sense autoria 

es tradueix en un percentatge del 44%, que també fa de l’absència d’autoria la categoria més 

hegemònica d’entre totes les compreses a l’anàlisi (creació pròpia, altres mitjans de 

comunicació i agències de notícies).  

 

En ambdós casos, tant respecte la totalitat de continguts culturals en tota la capçalera com 

aquells només disposats dins l’espai “Cultura”, la creació pròpia es posiciona com a segona 

categoria. En aquest sentit, es recorda que la creació pròpia reuneix l’elaboració informativa 

i interpretativa per part de periodistes, col·laboradores, articulistes i autores convidades. A 

més a més, en algunes ocasions aquest tipus d’autoria és compartida, ja sigui entre 

periodistes o amb una agència informativa. En el primer cas, parlem d’un percentatge del 

37%, que resta a 18 punts de l’autoria no apareguda. En el cas de la secció pròpiament 

cultural, la dada és tan sols quatre punts inferior. Així doncs, malgrat un nombre elevat de 

peces sense autoria figurada, la creació pròpia és regularment present i segueix una bona 

línia, que se situa en ambdós casos per sobre el 30% (veure gràfic a l’Annex 40). De fet, el 

paisatge és del tot optimista quan ens referim a les categories d’autories procedents d’altres 

mitjans i fonts informatives. Ambdues autories, que cal qualificar d’alienes al propi 

organigrama de la capçalera, ocupen les proporcions més reduïdes. En el cas d’altres mitjans, 

l’existència és nul·la: el Segre, durant la setmana analitzada, no publica cap peça cultural 

procedent d’altres publicacions. En canvi, respecte les agències informatives, sí que cal 

assenyalar una presència dels teletips d’EFE, ACN i Europa Press, si bé molt escassa: tenint 

en compte la totalitat de peces culturals del diari, l’autoria d’una vintena (8%) penja d’una 

agència informativa; en el cas de la secció “Cultura”, són 16, que derivat en termes de 

proporcionalitat, el percentatge és d’un 23%. Ara bé, aquest darrer 23% procedent d’agències 

informatives connota certa degradació en la informació dita cultural pel mateix Segre. De totes 

maneres, el 23% es reserva a la informació cultural de nivell nacional i internacional i, per 

tant, el contingut cultural de proximitat queda relegat a l’autoria pròpia. En aquest sentit, la 

conclusió és positiva i, com en el cas de Regió7, contribueix a desmuntar l’argument de López 

(2009) sobre l’ús creixent de notícies d’agència en l’esfera local i comarcal. 

 

Si posem la mirada a les fonts, la tendència d’una informació de proximitat que omet la citació 

de fonts i, en certa manera, el seu ús tal com s’ha pogut veure en el cas de Regió7, el Segre 

se situa sobre la mateixa línia. Tant en la totalitat del contingut cultural de la capçalera del 

Segrià com en les peces residents a la secció cultural, l’absència de citació de fonts guanya 
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la partida a la resta de categories (institucionals, personals, documentals, estadístiques, 

expertes i agències de notícies i altres mitjans). Respecte tot el contingut cultural, parlem 

d’una proporció del 66%, mentre que en el cas de la secció cultural, el percentatge incrementa 

fins al 74%.  

 

En termes estàndards, una peça periodística hauria de gaudir de mínim dos fonts per 

considerar-ne informació contrastada, rigorosa i, per tant, publicable (López, 2009). Les dades 

anteriors remeten a qüestionar-se fins a quin punt és periodísticament vàlida la informació 

consultada. En aquest sentit, des de l’esfera cultural té una importància cabdal la font, 

sobretot si recuperem les bases antropològiques que van posar autors com Shaw, Velasco o 

Eco, entre d’altres: autors que posaven en valor la connotació social perifèrica, allunyada del 

“domini limitat” d’Imbert així com les autores Julia Kristeva i Yuri Lotman, que van plantejar la 

necessitat d’incloure les pràctiques significants i la construcció social del sentit com a 

elements constitutius de la cultura.  

 

En aquest sentit, les fonts del tipus personals i institucionals s’erigeixen com a segones 

predominants. Per tant, l’ús dels ens principalment locals i comarcals i les seves integrants i 

de les veus veïnals així com totes aquelles vinculades amb el teixit associatiu i les impulsores 

projectes locals es repeteix en el cas del Segre. La tendència és present tant en la informació 

cultural total com en els continguts de la secció cultural i en ambdós casos, les personals 

predominen davant les institucionals: respecte el primer cas, les veus personals representen 

el 19% de les fonts citades, mentre que les institucionals es troben referenciades en un 13% 

dels casos (veure gràfic a l’Annex 41); respecte la secció cultural, les personals (impulsores 

de projectes artístics així com associatius i veus vinculades als camps culturals on actuen 

com a subjectes actius) se citen en un 14% de les ocasions i les institucionals, en un 9% dels 

casos (veure gràfic a l’Annex 42). Les fonts estadístiques queden relegades en una escena 

molt més secundària i ben bé residual, sent citades tan sols en quatre ocasions (2%) en la 

totalitat de la informació cultural i dues vegades (3%) dins la secció “Cultura”. En cap cas 

s’han localitzat fonts citades de tipologia documental, experta, altres mitjans de comunicació 

i agències informatives.  

 

Així doncs, Segre recorre les fonts personals, aquelles més properes a la informació local i 

comarcal, a l’hora de confeccionar un relat cultural de proximitat, la qual cosa constata el 

vessant humà que impregna el discurs cultural en els àmbits de proximitat. D’aquesta manera, 

la lectora identifica la dicotomia cultura-poble de forma dialògica. Així mateix, el tarannà que 

s’ha pogut veure en les fonts citades al discurs cultural que elabora Segre confirma el que ja 

va constatar López i el seu equip d’investigació (2009): la premsa local i comarcal es vesteix 

abans de les persones i els col·lectius d’àmbit municipal abans que les fonts no-persones. 

5.2.3. ANÀLISI TEMATOLÒGICA I RESULTATS 
 

En la dimensió tematològica, Segre destaca per la diversitat del relat cultural ofert. De fet, la 

mateixa diversitat contribueix al reforç de la identitat comuna, on totes les persones s’hi poden 

sentir identificades i interpel·lades d’una manera o una altra reafirmant així la màxima 

antropològica de l’antropòleg Honorio Velasco: “No és cultura el que distingeix només 

alguns/es, sinó el que ens distingeix a tots i a totes” (Velasco, 1992). Respecte les temàt iques 

establertes com a factors d’anàlisi, la capçalera comarcal de les Terres de Lleida les tematitza 

totes menys l’arxivística, l’autogestió i la religió. Gràcies a la diversitat, la informació cultural 
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que ens ofereix Segre compleix el propòsit honest de vincular centre i perifèria tal com exposa 

l’experta en Teoria Literària, Silvia Barei amb la Teoria del Polisistema.  

 

Abans de basar-nos en les dades, cal recordar que algunes peces s’han enquadrat en més 

d’una temàtica, atès el caràcter dels fets narrats. És el cas de la notícia “Més d’una vintena 

de propostes per a tothom”, localitzada a les pàgines especials dedicades a la Festa Major 

d’hivern i publicada a l’exemplar de dijous 16 de gener, i també del reportatge “Memòria virtual 

de la Guerra Civil”, ubicat a la secció de Cultura del mateix dijous 16. El primer cas imbrica 

cultura popular i arts escèniques al mateix temps i el segon, memòria històrica i, alhora, 

projecte local. De fet, si ens basem en les dades, comunicació i audiovisual, cultura popular, 

música, gastronomia i projectes locals són les àrees culturals més tematitzades pel contingut 

cultural en qüestió (consulta gràfica a l’Annex 43). Contràriament, les categories menys 

tematitzades —sense tenir en compte les que directament no es tematitzen— corresponen a 

arqueologia (1 peça), disseny i arquitectura (1), màgia (1), moda (2) i llengua i política 

lingüística (2).  

 

Quant a les temàtiques hegemòniques, comunicació i audiovisual tematitza un 18% del 

contingut cultural. Són peces que majoritàriament es localitzen a la secció “Televisió” i 

defugen també el sentit local i comarcal, atès que la majoria s’elaboren prenent com a marc 

l’escala nacional. En relació a la cultura popular, sí que es pot destacar la connotació local i 

comarcal de la informació, de manera que partint de la proximitat s’acosta la lectora al propi 

relat i al de la comunitat. En aquest sentit, la cultura popular és present en una proporció d’un 

17,8%, gairebé al mateix nivell que la comunicació i l’audiovisual. Les pàgines especials 

dedicades a festes populars de les Terres de Lleida com ara la Fira de l’Oli i les Garrigues, 

els Tres Tombs de Linyola o la Festa Major d’Hivern de Térmens (La Noguera), entre d’altres, 

així com el suplement Sardanejant que inclou una entrevista a dos actors destacats del món 

de la sardana a Lleida i Catalunya (consulta Annex 44) constaten la connotació de proximitat 

que duu intrínseca la cultura popular i el seu relat. En el cas de la música (13,5%), el 

component local ve donat en gran part per totes aquelles peces que tematitzen festivals com 

ara el festival Viladona, el festival Jazz Concabella, el Senglar Rock, el No Surrender Festival 

i un futur festival al parc de les Basses. Amb tot, un 40% de les peces culturals referides a la 

música són d’arrel local. En el cas de la gastronomia, succeeix un fenomen semblant al de la 

cultura popular, atès que és inherent en molts esdeveniments de caire popular. De fet, totes 

les peces que s’han tematitzat sota l’etiqueta de la gastronomia són de caire local. N’és un 

exemple la 57a edició de la Fira de l’Oli i les Garrigues, de la qual se’n fa un seguiment 

exhaustiu durant els darrers dies de la setmana (el divendres publica unes pàgines especials 

dedicades a l’esdeveniment gastronòmic), sobretot el cap de setmana on s’hi localitzen 

gèneres del tipus crònica, notícia i article d’opinió.  

5.2.4. ANÀLISI GENÈRICA I RESULTATS 
 

Abans d’entrar en matèria, cal recordar que a l’anàlisi genèrica es prenen com a factors 

gèneres periodístics merament convencionals -notícia, breu i prèvia- i els gèneres considerats 

d’ “autor” o interpretatius, és a dir, la crònica, el reportatge, l’article, la ressenya, l’assaig, 

d’opinió, l’article d’opinió, la crítica i l’entrevista, si bé se centrarà més la mirada en aquesta 

segona tipologia de gèneres, atès que caracteritzen l’artesania pròpia del periodisme cultural.  
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Durant la setmana del 13 al 19 de gener, Segre va bastir la totalitat del contingut cultural, 

també l’inclòs dins la secció “Cultura”, de notícies (39%), breus (23%) i prèvies (15%), 

principalment (consulta gràfic a l’Annex 45). D’aquesta manera, els gèneres d’autor van 

quedar relegats en una presència talment exigua: la crònica va representar un 9%, els 

gèneres d’opinió un 7%, la ressenya, la crítica i el reportatge un 2% cada categoria i, en darrer 

lloc, l’entrevista amb tan sols un 1% de presència. Ara bé, si centrem la mirada en les xifres 

derivades del pes de cada gènere periodístic en la secció cultural, on encara té més significat 

la presència dels gèneres interpretatius, els números són els següents (consulta gràfic a 

l’Annex 46): la notícia continua erigint-se com el gènere convencional preeminent amb un 

43%, seguit però amb distància de la prèvia (19%) i la crònica (11%). Sota la representació 

del 10%, s’hi situa el breu amb una presència del 9%, la crítica (8%), ressenya (5%), opinió 

(3%) i l’entrevista i el reportatge, significant un ús interpretatiu periodístic del tot residual amb 

un 1% respectivament. Tal com es pot comprovar, la secció pròpiament cultural convida a ser 

una mica més optimistes, però no del tot, tampoc. La notícia continua sent el gènere 

periodístic predominant i amb notable distància respecte el segon més hegemònic, que, 

novament, es tracta d’un gènere periodístic del tipus convencional i pla. La crònica, situada 

en tercera posició, ens diu que tot allò qualificat de cultural per la pròpia capçalera sembla 

exigir un tractament molt més acurat, treballat des de la profunditat i l’arrel.  

 

Tot i així, els resultats se situen en una línia perjudicial per al periodisme cultural de proximitat, 

en aquest cas focalitzat al gènere dur i, de retruc, en un tractament pragmàtic que oblida 

mirada, escena, escenari, subjectes, camp i el més essencial, l’emparaulament a la comunitat 

lectora que, al mateix temps, és la comunitat que fa néixer i créixer aquesta informació. En 

aquest sentit, una peça que manca d’escena i escenari, però sobretot emparaulament i diàleg 

és la titulada “El Festival Jazz de Concabella s’estrena amb un ple”, situada a la secció de 

Societat inserida dins la “Guia” el dilluns 13 (veure Annex 47). Es tracta d’una notícia amb 

trets de crònica i de creació pròpia que tematitza música i associacionisme i, en aquest sentit, 

dóna veu al músic i impulsor de certamen, Enric Ribalta. Pel que fa al llenguatge, l’únic que 

evidencia components cronístics és el primer paràgraf que emmarca camp i escenari, però 

en cap cas escena ni subjectes actius, tret del dinamitzador. Així doncs, ens trobem davant 

d’un relat pobre que malbarata la mirada del periodista deixant-la en desús. En el cas de la 

crítica, l’única que incorpora, de manera més o menys coherent i harmonitzada els elements 

que la connoten com a tal és la peça “La mentida i la veritat”, compresa en la secció cultural 

del divendres 17 (consulta Annex 48). Es tracta d’una crítica de cinema escrita per Juan 

Ferrer, crític habitual a la capçalera lleidatana. Ferrer crea un relat que emana d’un acte de 

creació i s’hi fa explícita la seva mirada: el títol en fa evidència, ja que condensa la idea central 

de la crítica, és a dir, la moralitat de la mentida i la veritat.  

 

Tanmateix, el fet que l’assaig sigui nul i gèneres com l’entrevista, el reportatge i la crítica no 

superin una presència superior al 10% respecte el contingut qualificat de cultural per la 

mateixa capçalera fa sonar totes aquelles alarmes que reivindiquen el periodisme cultural      

—el periodisme en general també— com la disciplina per escorcollar i explorar les entranyes 

del món i discernir-se tots els elements possibles per tal d’escodrinyar el llenguatge per fer 

emergir allò que som.  
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5.2.5. ANÀLISI DE CONTINGUT CULTURAL DES DE LES PERSPECTIVES DE 

GÈNERE I SOCIALS  
 

Segre publica 19 peces culturals en les quals s’aprecia la inclusió de les perspectives de 

gènere i socials en tant que visibilitzar aquells col·lectius més discriminats, desfavorits i/o 

marginats. Parlem de 13 notícies, dos breus, un article d’opinió, un reportatge i una crònica. 

Si tenim en compte que la capçalera del Segrià publica 223 peces culturals durant el període 

setmanal analitzat, tan sols un 8,5% de les quals mostra evidència d’algunes de les 

perspectives.  

 

En el cas de les notícies, en la majoria de casos topem davant la metaperspectiva, és a dir, 

una inclusió de perspectives que són inherents als fets presentats. En són exemples les peces 

següents: 

 

● “OFNI, nou col·lectiu de Lleida per defensar els drets de les dones”  (consulta Annex 

49) 

Es localitza a la secció de Societat, inclosa dins la “Guia”, de l’exemplar corresponent 

al dijous 16 de gener. Malgrat que la notícia situï al centre el naixement d’un nou 

col·lectiu local que té la voluntat de defensar els drets de les dones, la perspectiva de 

gènere no és emprada. Novament, mana el contingut i se’n deriva la metaperspectiva, 

que queda lluny d’un relat transformador que sigui objecte per construir una societat 

no discriminatòria que lluiti contra el patriarcat i les violències masclistes.  

 

En canvi, la tònica canvia en la notícia “Tres dècades de vida cultural a Lleida”, localitzada a 

la secció “Cultura” de la jornada de dissabte 18 de gener (consulta Annex 50). La notícia posa 

el focus al centre CaixaFòrum Lleida, que va complir 30 anys d’activitat amb una resposta 

social recent d’allò més positiva en termes de visites. Tenint en compte que la temàtica rau 

en la política cultural, la peça conté un destacat on posa en valor la direcció femenina en tant 

que permanent del centre, atès que les dues directores de les quals ha disposat l’espai cultural 

són dones: la primera directora va ser la mestra Mercè Freixinet, que va ocupar el càrrec 

durant 24 anys, i la segona i actual líder és Maribel Tost, historiadora de l’Art. La dinàmica és 

semblant en el reportatge “Una lleidatana d’alta volada” (consulta Annex 51), publicat a la 

“Guia” de l’exemplar de divendres 17. A banda d’enaltir el Gisela Armengol com a talent local, 

la peça és rellevant perquè s’empra un llenguatge que parla i construeix en femení. De totes 

maneres, es troba a faltar informació més centrada en l’experiència i no tant en la connotació 

personal i emocional derivada d’ésser la primera comandanta en una companyia aèria de 

l’Aràbia Saudita. En ambdós casos, la perspectiva de gènere hi és per motius de l’autoria de 

la peça, de creació pròpia, i no per raons de metacontingut. Així doncs, en aquesta peça 

determinada podem parlar d’un periodisme cultural de proximitat que ha aconseguit posar en 

valor altres formes de construir el món més enllà dels mandats culturals propis de la 

masculinitat i la feminitat i ho ha fet per motu propio de les artesanes de la informació.  

 

Una dinàmica semblant, és a dir, que parteix del motu propio de l’autora, té lloc a les 

entrevistes i a la columna “L’Ascensor” localitzat sempre a la contraportada. Es tracta d’un 

espai que destaca les personalitats que han tingut pes en la jornada en qüestió. Tenint en 

compte sempre els camps culturals, les dones apareixen a l’ascensor en tres ocasions, dues 

d’elles Maribel Tost i Gisela Armengol, mentre que els homes doblen la presència. En el cas 
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de les entrevistes, ja podem parlar de certa paritat, atès que en les dues peces 

comptabilitzades s’interroga a un home i a una dona. 
 

● “La PAH va paralitzar gairebé mig centenar de desnonaments el 2019, la majoria 

okupacions”  (consulta Annex 52) 

La notícia de creació pròpia s’ubica a la secció “Lleida” de l’exemplar del diumenge 

19. El relat que se’n deriva posa en valor l’activisme veïnal, en aquest cas la 

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i, alhora, les famílies vulnerables que van ocupar 

habitatges buits i se’ls va desnonar silenciosament. En aquest sentit, cal destacar el 

punt de vista, atès que imbrica activisme i subjectes afectats i, a la vegada, no polaritza 

en termes del bé i el mal, sinó que visibilitza una lluita diària i ignorada per l’habitatge 

digne. En canvi, la dinàmica informativa present en tant que voluntat inclusiva i no 

discriminatòria no és equiparable amb la notícia “Antisida de Lleida recull mobles per 

a famílies amb risc d’exclusió social” (consulta Annex 53), ubicada a la secció de 

societat de la “Guia” corresponent al dimecres 15. Novament, topem amb el 

metacontingut, és a dir, l’al·lusió a un col·lectiu discriminat només perquè els fets 

l’interpel·len.  

 

En relació als gènere opinatius, el text Nit de Reis (veure Annex 54) de la columnista habitual 

Carme Vidal Huguet situa la diversitat cultural, la integració i la llengua al centre. Vidal Huguet 

situa la reivindicació en el marc d’una nit de reis local. Confecciona un relat que parteix d’un 

fet concret, el fet que el rei negre de la rua de Torregrossa (Pla d’Urgell) fos negre. El 

llenguatge acaba donant llum a la metàfora de la diversitat cultural com un valor fonamental 

pel desenvolupament de les societats culturals. D’aquesta manera, l’autora pren com a punt 

de partida la interculturalitat i s’alça com una veu que clama a favor de la inclusió.  

 

5.3. ANÀLISI DEL PUNT AVUI-GIRONA 

5.3.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL I RESULTATS 
 

176 són el nombre de peces culturals totals que l’edició de Girona de El Punt Avui va publicar 

durant la setmana del 13 al 19 de gener (veure taula a l’Annex 55), xifra que es tradueix en 

25 relats diaris que tematitzen cultura des d’un camp o un altre. Si tenim en compte la mitjana 

de pàgines del rotatiu gironí de proximitat —49 pàgines—, els continguts culturals representen 

un 31,8% respecte la resta de continguts. Ara bé, tal com passa també amb la resta de 

publicacions de la mostra, no tots els exemplars contenen la mateixa quantitat de pàgines. 

Totes les jornades presenten un exemplar de 48 pàgines, mentre que divendres la publicació 

incrementa el paginat fins a 56 pàgines. L’augment de l’exemplar dels divendres es deu, en 

el cas de la setmana analitzada, a la inclusió del suplement Sortim, situat dins la secció 

“Cultura i Espectacles”.  

 

La configuració estructural de El Punt Avui-Girona parteix de dos tipus de continguts 

diferenciats per l’escala geogràfica: per una banda, la lectora pot consultar la informació 

“Nacional”, que s’emmarca a nivell català; per altra banda, els continguts es caracteritzen per 

la proximitat, atès que abasten les “Comarques Gironines” (Gironès/Alt Empordà, Pla de 

l’Estany/Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Cerdanya/Ripollès/Selva i Garrotxa). Just 

després de la informació comarcal, es pot consultar la secció “Europa/Món”. A continuació, i 
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novament cap al final de l’exemplar, s’hi troba la secció pròpiament cultural, en aquest cas 

denominada “Cultura i Espectacles”. Per tal de culminar la publicació, El Punt Avui-Girona 

ofereix la informació relacionada amb serveis a la població com ara el temps, les efemèrides, 

les necrològiques, l’horòscop, l’agenda (exposa esdeveniments com ara concerts, fires, 

festes, balls, exposicions, poesia, debats, gastronomia, teatre, inauguracions, presentacions, 

conferència, infantils, visites, cap de setmana i diversos, entre d’altres), la programació 

televisiva —inclou també la de televisions locals com ara TV Girona, Banyoles TV, C10 

Empordà i Olot TV—, la cartellera, entreteniments i les farmàcies de torn s’ubiquen a la secció 

“Apunts”. En aquest sentit i també novament, cal destacar que els serveis s’exclouen de la 

secció pròpiament cultural: ho hem vist a Segre i ara ho veiem al Punt Avui-Girona, a 

diferència de Regió7. Tanmateix, la contraportada inclou diàriament una entrevista a una 

figura local rellevant d’un camp determinat i, en cinc jornades de les set totals analitzades 

(71,4%) s’ha pogut comprovar que aquesta entrevista tematitza cinc camps culturals diferents: 

llengua, art en dues ocasions, lleure i activisme. 

 

Quant al relat cultural construït des de la secció “Cultura i Espectacles”, es troba vertebrat per 

102 peces. Per tant, un 58% de les peces qualificades de culturals es troben localitzades a la 

secció pròpiament cultural. En aquest sentit, podem apreciar una primera conclusió positiva, 

atès que és la mateixa secció “Cultura i Espectacles” que abasta més de la majoria dels 

continguts culturals de la capçalera gironina; recordem que ni en el cas de Regió7 ni Segre 

això no passava. Així doncs, el 42% restant es disposa a la resta de seccions, les 

predominants de les quals corresponen a “Punt de Vista” —dedicada a opinió—, les peces 

reunides sota l’etiqueta “Societat” dins l’àrea “Nacional” i d’altres abraçades per la secció 

“Comarques” de to clarament comarcal. Totes elles, tematitzen merament camps relacionats 

amb els moviments veïnals i l’activisme, projectes locals i memòria històrica i homenatge.  

 

L’espai “Cultura i Espectacles”, erigit com el darrer pilar informatiu del diari gironí, comprèn 

continguts merament locals i comarcals, que a voltes, ramifiquen a informacions de caire 

nacional com “Rosalía actuarà a la gala dels premis Grammy”, localitzada a l’exemplar de 

dijous 16 de gener (consulta Annex 56). És el cas de la mort de l’escriptora i periodista Isabel-

Clara Simó, una pèrdua que el món de la cultura va plorar de valent i amb sentiment i que El 

Punt Avui-Girona va expressar a través de set peces, una d’elles motiu de portada el dimarts 

14 (consulta Annex 57). Pel que fa als camps culturals, tal com indica el nominatiu de la 

secció, la majoria de peces tematitzen espectacle, que imbrica arts escèniques (teatre i 

dansa, principalment), música, art, cinema i lletres. En aquest sentit, la secció de cultura de 

l’edició de Girona de El Punt Avui apel·la el domini més academicista i crematístic respecte 

la concepció de “cultura”, aquella més emmarcada en el procés general de desenvolupament 

intel·lectual, és a dir, en les “obres i pràctiques de l’activitat intel·lectual i artística” (Martínez 

Shaw, 1986). En aquest cas, la cultura popular queda relegada en un segon i, fins i tot, tercer 

terme, que tan sols es veu tematitzat amb intensitat al suplement Sortim, dedicat a les fires i 

festes que tindran lloc pròximament a les comarques gironines. De fet, Sortim es podria 

equiparar amb el suplement ON anem del diari Segre, també situat dins la secció cultural.  

 

No obstant això, la cultura a la portada és del tot residual. Si la capçalera de les comarques 

gironines hi acostuma a publicar sis titulars, un 11,9% de la totalitat dels titulars de la setmana 

tematitzen un camp cultural determinat. Sumada a la presència escassa de la cultura a la 

portada del rotatiu, el relat cultural continua sent present amb unes proporcions molt ajustades 

respecte la resta de publicacions de la mostra, rondant sempre entre el 31% i el 35% de 
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l’espai total. Ara bé, el paisatge cultural a El Punt-Avui Girona ens obre una escletxa de llum 

i silencia el so d’algunes alarmes en el sentit periodístic, atès que si bé recordem la cultura 

és tematitzada fins a 102 ocasions dins el paraigües que la reconeix com a tal, respecte les 

176 totals.  

5.3.2. ANÀLISI D’AUTORIES I FONTS I RESULTATS 
 

Les autories de les peces culturals totals al Punt Avui-Girona dibuixen una altra cleta de llum 

esperançadora, atès que en el 93% de les ocasions tenen autoria pròpia (consulta gràfic a 

l’Annex 58). La tendència es repeteix en les peces de la secció “Cultura i Espectacles” 

representant la creació pròpia un percentatge del 89% (veure gràfic a l’Annex 59). En ambdós 

casos, la creació pròpia ve provada per la figuració del nom del o de la periodista, 

col·laboradora, articulista (...) a les mateixes peces, si bé recordem que quan figura 

“Redacció” també es comptabilitza dins la categoria “creació pròpia”. Per tant, ens trobem 

davant d’un fet explícitament positiu, sobretot després de comprovar que Segre conté més 

peces culturals amb l’autoria desconeguda no pas coneguda tant respecte la tota litat de 

continguts culturals (55%) com els que es troben inserits a la secció pròpiament cultural 

(44%). En aquest sentit, l’aparició de l’autoria contribueix al reforç de la credibilitat i el rigor 

periodístics, sobretot en els continguts de proximitat, els mateixos que exigeixen una mirada 

que begui de la mateixa proximitat. La constatació de la creació pròpia en termes hegemònics 

acaba reafirmant-se amb dades del 4% i el 8% corresponent a les peces amb autoria 

desconeguda —entesa com autoria no figurada— de la totalitat de peces culturals i de les 

localitzades a la secció “Cultura i Espectacles”, respectivament (consulta gràfics als Annexos 

58 i 59). D’aquesta manera, les peces amb autoria desconeguda són les més predominants 

tant en la totalitat de les peces culturals de diari com de les incloses a “Cultura i Espectacles”, 

si bé resten allunyades respecte les de creació pròpia amb una distància de 89 i 81 punts, 

respectivament.  

 

Un altre fet innegable, si bé les dades així ho confirmen, és l’escassa presència d’articles 

elaborats a càrrec d’agències informatives i altres mitjans de comunicació. En el cas de la 

totalitat dels continguts culturals del diari comarcal gironí, l’autoria recau a les agències de 

notícies tan sols en quatre ocasions (2%) i en el cas d’altres mitjans, tan sols en una ocasió 

(1%) (consulta gràfic a l’Annex 58). Quant a la secció cultural, els continguts queden 

escassament impregnats d’aquest tipus d’autories: en termes de proporcions, les agències 

de notícies representen tan sols un percentatge del 3% (consulta gràfic a l’Annex 59). De fet, 

l’autoria procedent d’altres mitjans de comunicació és nul·la. De les xifres exposades se’n 

deriva un fenomen optimista que prova la via saludable a través de la qual s’exerceix el 

periodisme cultural de proximitat a l’edició de Girona del Punt-Avui. Una via que aposta per 

la creació pròpia, és a dir, per la sensibilitat i la rigorositat professional però sobretot la mirada 

de les periodistes. En aquest sentit, la mirada és clau en qualsevol peça d’autor i per això, 

també caldrà veure quin pes tenen els gèneres periodístics interpretatius respecte els 

convencionals a l’apartat 4.3.4. 

 

Pel que fa a les fonts, l’absència de citació de fonts al contingut cultural torna a guanyar pes 

davant la citació de fonts personals, institucionals, documentals, estadístiques, expertes, les 

agències informatives i altres mitjans de comunicació. Guanya pes tant en la totalitat de la 

informació cultural com a les peces inserides dins la secció qualificada de “Cultura i 

Espectacles”. Tal com constata el gràfic localitzat a l’Annex 60, en el primer cas, 54 peces no 
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remeten a cap tipus de veu (41%); quant a la secció cultural, els continguts es veuen reduïts 

fins a 30, significant una proporció del 42% (consulta gràfic a l’Annex 61). Per tant, la 

tendència vista a les capçaleres comarcals Regió7 i Segre es reprodueix, novament, al Punt 

Avui-Girona. També es reitera en el sentit que les veus del tipus personal i institucionals són 

les més utilitzades i, a voltes, també combinades. Per una banda, les fonts personals tenen 

un pes del 27% i les institucionals, d’un 19% respecte la informació cultural total. Ara bé, si 

posem la mirada a la secció pròpiament cultural, les proporcions canvien: les veus personals 

continuen sent les més utilitzades amb un percentatge del 37%, mentre que les institucionals 

redueixen la seva presència a un irrisori 7%. Dins el 37%, s’inclouen les veus no oficials, és 

a dir, veïnes així com impulsores i participants de projectes locals, que actuen com a subjectes 

actius dins el camps culturals. En aquesta línia, les veus personals atribueixen un valor afegit 

verificador de la primera instància i de la supressió d’intermediaris, per tant, la identificació de 

la font per mitjà d’una persona atorga qualitat a la peça periodística (López, 2009). 

 

Per últim, les fonts documentals, expertes i estadístiques queden relegades a posicions d’allò 

més secundàries. En relació a la totalitat dels continguts culturals i tal com prova el gràfic que 

es pot consultar a l’Annex 60, les fonts expertes es troben citades en nou ocasions (7%), les 

estadístiques en tres (2%) i les documentals, també en tres peces (2%). Fent al·lusió a la 

secció “Cultura i Espectacles”, les expertes guanyen tres punts percentuals (10%) i les 

documentals se situen a la línia de l’1%, si bé les fonts estadístiques són inexistents (consulta 

gràfic a l’Annex 61).  

5.3.3. ANÀLISI TEMATOLÒGICA I RESULTATS 
 

Des de la dimensió tematològica, l’edició de Girona de El Punt Avui configura una cobertura 

cultural d’allò més diversa. Els camps culturals més representats són els següents: la música 

(27 peces periodístiques), l’art (20), lletres (20), moviments veïnals i activisme (21), memòria 

històrica i homenatge (18), projectes locals (16), cultura popular (15) i arts escèniques (14) 

(consulta gràfic a l’Annex 62). Tot just a l’altre extrem, temàtiques com ara la posada en valor 

del talent local (1), l’arqueologia (1), l'arxivística (1), el patrimoni històric i cultural local (2), el 

disseny i l’arquitectura (1) i la religió (1) tenen un pes míser. Si tenim en compte els camps 

establerts com a factors d’anàlisi en el sentit tematològic, el rotatiu gironí tematitza tots els 

camps menys la fotografia, la moda, les conferències, l’autogestió i la màgia. Ara bé, en més 

d’una ocasió la tematització ha congregat més d’un camp. N’és un exemple l’entrevista a Joan 

Garriga, músic del grup musical La Troba Kung-Fú (veure Annex 63), ubicada a la secció 

“Cultura i Espectacles” de la jornada del 15 de gener, que imbrica música i cultura popular a 

la vegada. La notícia “L’Escala recorda Xaxu” (consulta Annex 64) també és bona 

exemplificadora quant a la combinació de temàtiques: en aquest cas, la peça localitzada a la 

secció pròpiament cultural i corresponent a l’exemplar de dimecres 15, presenta trets propis 

de la posada en valor del talent local en forma d’homenatge.  

 

Novament, el “domini limitat” d’Imbert s’esllenega. L’oferta cultural del Punt Avui-Girona 

impregna camps que convé emmarcar en afirmacions teòriques com la de Martínez Shaw, 

que ens recorda que el concepte de “cultura” ha rebut una ampliació considerada de significat 

“fins a convertir-la en un sistema de significats i també en les formes simbòliques en les quals 

el poble s’expressa”. Per això, el domini designat com a “cultural” s’ha arribat a instituir com 

un més a la vida dels pobles afegit a d’altres dominis com ara el social, educatiu, ecològic, 

tècnic, religiós… 
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Pel que fa als camps hegemònics, la música és la temàtica protagonista en un 12,7%. La 

majoria de les peces que la tematitzen en primera instància s’ubiquen a la secció “Cultura i 

Espectacles”. De fet, els camps més emparaulats —música, art i lletres— neixen i es 

desenvolupen a la mateixa secció cultural. Tots ells interpel·len camps del torn academicista 

i intel·lectual, mentre que la connotació explícitament més social s’aprecia més en les 

seccions “Nacional” i “Comarques”. És el cas de camps com els moviments veïnals i 

l’activisme (9,9%) —des del quadre dels factors de la mostra, es cataloguen de manera 

conjunta— i els projectes locals (7,5%). En ambdós casos, la proximitat hi és inherent. De fet, 

a la notícia “Mobilització per mantenir el personal a l’estació de Ribes”, publicada a la secció 

“Comarques gironines” del divendres 17 (consulta Annex 65), el component local és 

sumament palpable. La peça periodística posa de manifest un afer del qual la comunitat veïnal 

de Ribes n’ha vist la necessitat de mobilitzar-se.  

 

Des del punt de vista tematològic i partint de la teoria dels camps de Bourdieu i de la 

mobilització a Ribes, el relat constata l’existència d’un capital simbòlic comú i, de retruc, la 

lluita per la seva apropiació. Per tant i en aquest cas, el capital cultural es veu definit per una 

sèrie de subjectes actius —la comunitat veïnal— i institucions interrelacionades. D’aquesta 

manera, el relat sobre la mobilització a Ribes constata que qualsevol sistema cultural tendeix 

a l’equilibri i l’equilibri neix dels diàlegs, els creuaments, les textures en les quals 

s’entremescla allò popular i allò massiu (Barei, 1993).   

 

En la mateixa línia, la cultura popular també participa d’aquest equilibri. En el cas del Punt 

Avui- Girona, ho fa amb una proporció del 7%, especialment, al suplement Sortim que dóna 

veu a cites populars com la Fira del Fesol de Santa Pau, la Fira de Sant Anton i d’Anglès i la 

Fira de l’Oli. En algunes ocasions, com ara a les peces “La Fira del Fesol de Santa Pau 

celebra trenta anys” (veure Annex 66) i “Espolla, preparada per rebre l’oli nou” (consulta 

Annex 67) la cultura popular apel·la camps com el gastronòmic. Així doncs, malgrat cada 

camp disposar d’una autonomia relativa i un interès específic, es fa inevitable el contacte amb 

d’altres i és precisament en aquest moment on neixen sinergies culturals configurades d’un 

capital cultural determinat. Relats com els que s’han esmentat anteriorment ho exemplifiquen.  

5.3.4. ANÀLISI GENÈRICA I RESULTATS 
 

Durant la setmana analitzada, que comprèn els dies del 13 al 19 de gener de 2020, l’edició 

de Girona de El Punt Avui va modelar el relat cultural ofert mitjançant notícies (43%), gèneres 

opinatius (16%), prèvies (10%), crítiques (7%), breus (7%), ), entrevistes (5%), ressenyes 

(5%), cròniques (4%) i reportatges (3%) tal com indica el gràfic circular que es pot consultar 

a l’Annex 68. En aquest sentit, va prescindir de l’assaig. Novament, els gèneres interpretatius 

es reserven en un ús minso, malgrat guanyar pes l’opinió i la crítica, la qual cosa no passa en 

les altres publicacions analitzades. De totes maneres, els gèneres periodístics d’autor que 

s’erigeixen com a principals en termes de profunditat del relat cultural —crònica, entrevista i 

reportatge—, reuneixen la seva presència en un irrisori 12%.  

 

Així doncs, la notícia continua sent el gènere periodístic preeminent, d’allò més distanciat del 

gènere que el precedeix: el gènere opinatiu. En aquest cas, cal parlar de 28 articles d’opinió 

publicats al llarg de la setmana, que es poden localitzar a la secció “Punt de Vista”, instal·lada 

just després de la portada i en algunes capçaleres d’algunes pàgines que introdueixen un 

tema més complex i que demana una cobertura més extensa. N’és exemple l’article “El 
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cooperativisme comença a casa” de la periodista Gisela Pladeveya (consulta Annex 69), 

ubicat a la secció “Comarques gironines” de l’exemplar del dijous 16 de gener. La peça fa 

referència a la notícia “Una cooperativa gestionarà habitatges per a joves a Girona”, tot just 

situada sota l’article de Pladeveya. En tercer lloc, les crítiques gaudeixen d’un pes 

considerable. En aquest cas, es tracta de crítiques del tipus musical, literària, serièfila, 

cinematogràfica i teatral, per tant, tot un entramat periodístic que situa les arts escèniques, 

l’audiovisual i la literatura al centre. Totes elles es localitzen a la secció pròpiament cultural. 

 

Quant a les entrevistes que emparaulen cultura —se’n comptabilitzen nou—, cinc es localitzen 

a la contraportada, atès que diàriament publica una entrevista que descobreix una figura local 

rellevant en algun camp. “Idees per enfortir el teixit artístic? Menys laments i més creure’ns-

ho” (consulta Annex 70) és l’entrevista publicada a la contraportada del dimecres 15. La peça 

descobreix Joan Vila i Boix, crític d’art, que posa de manifest l’estat de salut de la crítica d’art 

—considera que “les campanes toquen a mort, però aquest vell, i sovint bell art de vetllar per 

l’art del nostre temps té el costum de reviscolar amb noves veus”— i clama a enfortir el teixit 

artístic del país. Maria Palau, l’autora, decideix posar a debat la crítica artística en el context 

digital actual i ho fa partint d’una mirada pròpia que interrogant escena, escenari i subjectes. 

 

En el cas de la secció “Cultura i Espectacles”, la tendència es reitera. Tenint en compte el 

gràfic circular localitzat a l’Annex 71, la notícia segueix sent el gènere hegemònic amb un 

32%, seguida de la prèvia (15%), el breu (12%), la crítica (11%), opinió (9%), la ressenya 

(9%), la crònica (7%), el reportatge (3%) i l’entrevista (2%). L’assaig torna a ser nul. Per tant, 

els gèneres periodístics convencionals s’erigeixen com els hegemònics, mentre que els 

interpretatius queden relegats, novament, en segon terme. En una secció com la qualificada 

de cultural per la mateixa capçalera, comprovar que els gèneres periodístics predominants 

són els més purs no dóna pas a una conclusió optimista per al periodisme cultural de 

proximitat practicat al rotatiu gironí. Ara bé, el tractament periodístic de les peces, 

independentment del gènere, salva en bona part unes conclusions que caminen sobre la línia 

alarmant. Malgrat l’escassa presència dels gèneres dits d’autor, el llenguatge emprat en 

cadascun d’ells és d’allò més destacable.  

 

Respecte la crítica, “Memòria d’un tempus fugit” (consulta Annex 72) és un bon exemple a 

l’hora de subratllar una peça que hagi aconseguit remetre’s en els paràmetres del relat 

cultural. Es tracta d’una crítica de dansa publicada a la secció “Cultura i Espectacles” i 

corresponent a la jornada de diumenge 19. El llenguatge emprat denota una mirada complexa 

i alhora compromesa de l’autora, que ha sabut copsar l’actuació més enllà d’allò visual. El 

relat conté els implícits que endinsen el públic lector a les vastituds de l’espectacle i el 

significat que se’n deriva. Al mateix temps, la documentació, sempre intrínseca a qualsevol 

relat periodístic, és palpable, la qual cosa ens introdueix al món del ballarí. La mirada és densa 

i, en aquest sentit, la metàfora com “un viatge captivador al fons de l’ànima” —referint-se a 

l’espectacle— en fa explícita evidència.  

 

En aquest cas, en el terreny de la crònica i no del reportatge, també s’hi troben peces a 

l’alçada d’un periodisme cultural com cal. N’és un exemple la peça “El retorn d’Evru al costat 

de Zush” (veure Annex 73), emplaçada a la secció cultural de l’exemplar corresponent al 

dissabte 18. La periodista Maria Palau teixeix una crònica sobre la nova obra d’Evru a la 

galeria Senda gairebé a la línia del retrat. El relat no tan sols ens dóna informació sobre la 

nova mostra de l’artista, sinó també del propi Evru i de les entranyes que encara el remouen 
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i, alhora, el desperten com un ésser creador emocional motivat per l’arrel humana de les 

coses. Així doncs, l’escassetat de peces emmarcades dins els paràmetres configuradors dels 

models interpretatius del periodisme cultural no treu que el tractament i, per tant, el llenguatge 

puguin ordir i vestir històries locals.   

5.3.5. ANÀLISI DE CONTINGUT CULTURAL DES DE LES PERSPECTIVES DE 

GÈNERE I SOCIALS  
 

Com el diari Segre, El Punt Avui-Girona publica 19 continguts culturals que impliquen la 

perspectiva de gènere i social. Per tant, tenint en compte la totalitat de peces que apel·len 

camps pròpiament culturals, un 10,8% dels quals contenen la mirada a la inclusió en tant que 

perspectiva de gènere i de col·lectius socialment desfavorits, invisibilitzats i/o discriminats. 

Quant a gèneres periodístics, parlem d’11 notícies, tres articles d’opinió, dos reportatges, una 

entrevista i una crònica.  

 

Un exemple que desgrana tant la perspectiva de gènere com la social en termes d’inclusió és 

el reportatge “El perfil de l’exclusió social a Catalunya” (consulta Annex 74), insertat dins la 

secció “Comarques gironines” de la jornada de dilluns 13 de gener. La peça posa de manifest 

quines característiques tenen les persones que pateixen exclusió social a Catalunya. En 

aquest sentit, destaca que “el risc té sexe: la taxa d’exclusió és més alta si ets dona, tens 

entre 45 i 54 anys, ets immigrant, estàs a l’atur, ets família nombrosa i/o família 

monoparental”. De la mateixa manera, el reportatge ofereix dades estadístiques que giren al 

voltant de l’índex de l’exclusió social i s’interrelacionen amb valors com l’edat i el gènere. En 

aquesta interrelació, apareix també una mirada a la perspectiva de gènere, atès que la peça 

posa de relleu que el sol fet de ser dona exposa més a l’exclusió social. De totes maneres, 

malgrat un relat que tingui com a nucli informatiu l’exclusió social imbricada amb el gènere, la 

perspectiva social i de gènere que es pot apreciar no deixa d’emparar-se en l’anomenada 

“metaperspectiva”. De totes maneres, l’objecte informatiu propicia unes bases properes al 

relat transformador.  

 

Publicat el mateix dia i dins la mateixa secció, l’article d’opinió del sociòleg Pedro Fuentes es 

desplega sobre la mateixa línia. Fuentes vertebra la pròpia veu partint de l’exclusió social i 

també de gènere. De fet, el mateix titular així ho evidencia: “Exclusió social i gènere: els rols 

de Venus” (veure Annex 75). En aquest cas, podem deixar de parlar de metaperspectiva. 

Aquesta peça opinativa, motivada per la pròpia veu i les pròpies conviccions, se serveix de la 

perspectiva social i de gènere per així reivindicar-les. No tan en sols en el titular, sinó que 

també la primera oració —”el gènere és un factor explicatiu en qualsevol anàlisi”— denota el 

llenguatge i el tractament. Així doncs, Fuentes se serveix del propi altaveu per posar la reflexió 

sobre el procés d’assignació de rols al centre.  

 

En termes d’opinió, un altre article que situa les dones al centre és el de la periodista Imma 

Merino. Emplaçada a l’exemplar de dilluns 13, “Una dona genial i rebel” (veure Annex 76) és 

una peça que se serveix directament de la perspectiva de gènere tot posant en valor la figura 

de la xilena Mónica Echevarría, escriptora, dramaturga, actriu ocasional, activista cultural i 

política. El relat que teixeix Merino sobre Echevarría permet llegir entre línies que avui el 

patriarcat és un problema estructural i persones com Echevarría, “una narradora oral 

poderosa” són claus per combatre’l. Per tant, persones com Echevarría són dones 

“preparades per a tots els fronts de guerra i totes les trinxeres vitals, busquen alliberar un 
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poble mitjançant l’alliberament de gènere” (Feixas, 2020). En relació a l’exclusió social, la 

notícia “Els immigrants tripliquen el risc d’exclusió tot i treballar” (veure Annex 77) també es 

troba confeccionada des d’una perspectiva social prèviament plantejada. Situada a la secció 

“Nacional” de l’exemplar corresponent a la jornada de dimecres 15, la notícia es desencadena 

a partir de l’informe Insocat sobre migracions i vulnerabilitat per posar de manifest una situació 

vital i professional precària i, alhora, ignorada. En aquest sentit, la perspectiva social és 

preconcebuda i aplicada per l’autora per mitjà de fonts principalment estadístiques, la majoria 

procedents del mateix informe d’entitats així com l’INE i l’Idescat. A més a més, la peça es 

nodreix de veus vinculades a les entitats que lluiten a favor de la inclusió social com ara la 

vocal de Pobresa d’Entitats Catalanes d’Acció Social, Ferran Busquets, l’autora de l’informe i 

investigadora social, Georgina Marín i la responsable del Centre Residencial d’Inclusió Hort 

de la Vila de Sant Joan de Déu Serveis Socials, Charo Sillero. D’aquesta manera, el discurs 

construït gaudeix de la credibilitat i els fonaments que la temàtica exigeix i situa un problema 

estructural sobre paper i, per tant, al centre de la opinió pública creant així un clam a favor de 

la inclusió i la integració.  

 

5.4. ANÀLISI DEL DIARI DE TARRAGONA 

5.4.1. ANÀLISI ESTRUCTURAL I RESULTATS 
 

Diari de Tarragona va publicar 275 peces culturals respecte la totalitat dels seus exemplars 

durant la setmana del 13 al 19 de gener de 2020 (consulta taula a l’Annex 78). Amb aquesta 

xifra, la capçalera comarcal tarragonina encapçala el lideratge quant a peces culturals 

publicades. D’aquesta manera, se situa 132 punts per sobre el registre de Regió7, la 

publicació que menys ha tematitzat la cultura i els camps que se’n deriven.  

 

Una dada de 275 peces culturals setmanals significa una mitjana de 39 articles diaris. Ara bé, 

de nou cal emmarcar aquestes xifres en el paginat, que en el cas del Diari de Tarragona és 

més extens. Els exemplars estàndards disposen de 56 pàgines —dilluns, dimarts, dimecres i 

dissabte— mentre que les publicacions corresponents a dijous, divendres i diumenge 

presenten un paginat més extens. En el cas de divendres i diumenge, els exemplars són de 

64 pàgines, atès que ambdós contenen pàgines especials dedicades a festivitats populars. 

En canvi, les 72 pàgines de l’exemplar corresponent a la jornada de dijous es deuen a la 

inserció de suplement Festa Major de Sant Antoni de Vila-seca i a l’increment de la secció 

“En portada”, situada just després de la portada i que desenvolupa el tema central del dia, el 

qual dijous va posar el focus a l’accident petroquímic a  la fàbrica Iqoxe del qual en van resultar 

tres víctimes mortals. Per tant, en termes de paginat, si tenim en compte la mitjana de pàgines 

de la publicació tarragonina comarcal —61 pàgines—, les peces culturals representen un 

40,6% respecte la resta de continguts.  

 

Pel que fa a la disposició estructural del Diari de Tarragona, el públic lector pot trobar tres 

tipus de continguts: en primer lloc, opinió, que a més a més inclou una columna anomenada 

“Semáforo”, on es posa en valor o bé en detriment l’actuació i comportament d’algunes figures 

locals i nacionals que han protagonitzat la jornada; en segon lloc i principalment, peces 

d’escala local i comarcal i, en darrer terme, peces d’escala nacional i internacional localitzades 

a la secció “CAT/ES/MÓN”. La informació de proximitat se situa a la secció “Ciutats”, que 
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comprèn les poblacions de Tarragona, Reus, les de la Costa, les de l’Alt i el Baix Camp i, en 

darrer lloc, les de les Terres de l’Ebre. Per tant, ens trobem davant d’una publicació que 

abraça el sector sud del país fins a tocar la punta del Delta. Després de l’espai més comarcal 

i l’internacional, s’hi disposen les seccions d’Economia, Esports i, novament al final, la secció 

cultural que rep el nom de “Cultura & Vida”. L’únic espai que la precedeix és la contraportada.  

 

Per tant, la configuració estructural subratlla també al Diari de Tarragona que la cultura és el 

final feliç de les publicacions de proximitat. En aquest cas, la secció presenta un element 

d’allò més destacable: l’espai rep un nom allunyat de l’exclusivitat cultural, aquella que amb 

les altres capçaleres hem pogut comprovar que copsa la dimensió cultural més academicista 

i intel·lectual. L’únic moment que se’n defuig és tot just al final de la secció, quan apareixen 

peces del tipus prèvies referides a la programació televisiva. Així doncs, la cultura 

s’interrelaciona amb el gran oceà de la vida social i, avui, aquesta dualitat és realmen t 

interessant perquè per primera vegada allò de la gent se situa al mateix nivell de la cultura 

habitualment més de to crematístic, que també és allò de la gent. Per tant, el retrat cultural 

que es deriva de la secció “Cultura & Vida” és un mirall just i complet on el relat es permet 

estimular-se i incloure veus locals i comarcals més diverses fent un discurs cultural fora del 

“domini limitat” i impregnant camps diversos. En aquest sentit, és convenient recordar que 

“qualsevol sistema cultural tendeix a l’equilibri i l’equilibri neix dels diàlegs, els creuaments, 

les textures en les quals s’entremescla allò popular i allò massiu, allò arcaic i allò emergent, 

allò hegemònic i allò perifèric: memòria i oblit, esborrament i reconeixement de petjades” 

(Barei, 1993).  

 

En relació a la secció “Cultura & Vida”, la seva configuració es remet, per una banda, a peces 

merament culturals corresponents a l’àmbit més acadèmic (art, música, lletres i cinema) i per 

altra banda, a continguts que en una altra publicació podríem trobar perfectament localitzats 

a la secció de “Societat” però que en aquesta ocasió, són congregats sota l’etiqueta de “Vida 

social”. Pel que fa a les escales, les peces són merament de proximitat, tret d’alguna de més 

puntual que apel·la a l’àmbit nacional; és el cas de peces com “De Rosa López a Famous: las 

diez vidas de los ganadores de Operación Triunfo” (consulta Annex 79), localitzada a 

l’exemplar de dilluns 13, i “Muere Christopher Tolkien, hijo de J.R.R. Tolkien” (veure Annex 

80), emplaçada a la jornada de divendres 17. Tal com havíem vist amb Regió7, els serveis 

addicionals no se situen en una secció autònoma, sinó que són disposats a l’interior de la 

secció pròpiament cultural. Es tracta dels serveis següents: passatemps i horòscop, el temps, 

la cartellera i els horaris dels cinemes, l’agenda i la programació televisiva —inclou també la 

de les televisions locals com ara TAC 12, Canal Reus i TV El Vendrell—. Tanmateix, la 

contraportada inclou diàriament una columna i un article d’opinió, l’últim dels quals es publica 

sota l’espai “La mirada des de Barcelona” per tal de recollir un punt de vista aliè al teixit local 

i comarcal. Respecte les set jornades totals analitzades, “La mirada des de Barcelona” 

tematitza cultura des de la reflexió en un 28,6% dels casos, és a dir, tan sols en dues ocasions 

essent “projectes locals” i “moviments veïnals i activisme” els camps centrals emparaulats.  

 

El relat cultural que ens ofereix la secció “Cultura & Vida” es troba articulat per mitjà de 160 

peces. D’aquesta manera, un 58,2% de les peces totals qualificades de culturals es troben 

situades a la secció pròpiament cultural. Si bé recordem, ens trobem davant d’un percentatge 

gairebé calcat respecte el que vam poder veure amb El Punt Avui-Girona (58%). De nou i 

molt positivament, la cultura torna a ser majoria i, de retruc, el poble. Ho és des de temàtiques 

del tipus més canònic i estètic com ara l’art  en tant que galeries i museologia, la literatura i 
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les arts escèniques, però també d’altres que interpel·len l’estil de vida de la comunitat 

tarragonina i ebrenca. Per això, talent local, cultura popular, conferències i comunicació són 

els quatre camps més emparaulats per la subsecció cultural “Vida social”. Per altra banda, el 

41,8% restant es disposa en altres seccions autònomes respecte la cultural. Es tracta de les 

seccions següents: “En portada”, “Opinió” i “Ciutats”, per tant, tots els espais que vertebren i 

articulen els continguts de proximitat mitjançant temàtiques culturals com ara moviments 

veïnals i activisme, projectes locals, lleure, associacionisme i cultura popular.  

 

No obstant això, amb la mirada a la portada, un 30,6% de la totalitat dels titulars de la setmana 

tematitzen un camp cultural determinat. Així doncs, Diari de Tarragona presenta una 

distribució força equilibrada de les peces culturals en els seus exemplars, si bé la dada més 

rellevant i, alhora, positiva és el gruix que emana de la secció “Cultura & Vida”, l’espai on la 

publicació tematitza la cultura de forma conscient. En aquest cas, la cultura és tematitza fins 

a 160 ocasions —275 són les totals— dins l’espai que la reconeix com a tal.  

5.4.2. ANÀLISI D’AUTORIES I FONTS I RESULTATS 
 

Si a l’edició de les comarques gironines de El Punt-Avui vam poder veure una cleta brillant en 

termes d’autoria —en un 93% dels casos l’autoria era creació pròpia, per tant, elaborada pel 

teixit periodístic humà així com articulistes i autores convidades—, el Diari de Tarragona 

l’apaga en certa manera. Tal com indica el gràfic que es pot consultar a l’Annex 81, podem 

veure un explícit empat entre les peces de creació pròpia (48%) i les que se’n desconeix 

l’autoria (48%). El 4% restant queda relegat a les 11 peces, l’autoria de les quals figura 

d’agències informatives com EFE, ACN i Colpisa. Si extrapolem les dades i les veiem en 

termes de continguts inclosos dins la secció pròpiament cultural —”Cultura & Vida”— (veure 

gràfic a l’Annex 82), la creació pròpia es veu reduïda fins a 27 punts (21%). Contràriament, 

les peces amb autoria no apareguda s’eleven fins al 73%. Les categories que no destaquen 

en termes de variació són l’autoria procedent d’agències (6%) i la d’altres mitjans, que és 

nul·la en ambdós.  

 

En certa manera, les dades parlen per si soles. Si ja suposen una alarma quan s’observa que 

el total del contingut cultural durant la setmana analitza l’autoria pròpia comparteix xifra amb 

l’autoria desconeguda, les alarmes es multipliquen en la secció pròpiament cultural: de les 

160 peces localitzades, 118 no figuren cap tipus d’autoria, al contrari de les 33 que proven la 

creació pròpia a partir de la presència del nom de l’autora. Les xifres de l’autoria no apareguda 

impel·leixen una manca de rigor periodístic evident, sobretot en el cas de la secció “Cultura & 

Vida”, on els continguts pròpiament locals guanyen valor amb uns ulls propers i testimonis 

dels fets: ulls que costa d’intuir.  

 

Com a contrapartida, la conclusió optimista s’extreu de la minsa quantitat de peces 

elaborades per agències de notícies i altres mitjans, representant un irrisori 4% respecte la 

totalitat dels continguts culturals, percentatge que tan sols incrementa fins a dos punts en el 

cas de la secció cultural. Per tant, el fenomen de l’autoria és negatiu i positiu a la vegada, tot 

i que no es pot obviar de cap de les maneres una publicació comarcal on l’autoria 

desconeguda tregui rèdit del mateix pes que la creació pròpia (recordem que en termes de 

secció cultural, surt triplicada respecte la creació pròpia).  
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En el terreny de les fonts, tant en la totalitat del contingut cultural de la capçalera tarragonina 

com en les peces residents a la secció cultural, l’absència de citació de fonts guanya la partida 

a la resta de categories (institucionals, personals, documentals, estadístiques, expertes i 

agències de notícies i altres mitjans). Respecte tot el contingut cultural, parlem d’una 

proporció del 62% (consulta gràfic a l’Annex 83), mentre que en el cas de la secció cultural, 

el percentatge incrementa fins al 82% (veure gràfic a l’Annex 84). Tal com també vam poder 

veure amb Regió7 i Segre, la tendència d’una informació de proximitat que omet la citació de 

fonts i, en certa manera, el seu ús tal es veu reiterat. 

 

Pel que fa a la tipologia de fonts emprades a la totalitat dels continguts culturals, tal com 

mostra el gràfic que es pot consultar a l’Annex 83, les personals es mantenen hegemòniques 

amb un 18%, seguides de les institucionals (10%), les veus expertes (5%), les documentals 

(4%) i, en darrer lloc, les estadístiques (1%). Respecte la tipologia de fonts citades a les peces 

corresponents a la secció “Cultura & Vida”, les dades es troben en una línia semblant que les 

esmentades anteriorment (consulta Annex 84): les personals encapçalen la classificació amb 

un 8% i a continuació s’hi posicionen les institucionals i les expertes, que comparteixen una 

proporció del 3%. Les fonts documentals i estadístiques també registren una proporció 

comuna del 2% cadascuna. Tanmateix, no s’ha publicat cap peça que cités fonts fent 

referències a fonts informatives i altres mitjans, tampoc respecte el contingut cultural total.  

 

No obstant això, cal remarcar que en algunes ocasions les peces culturals comparteixen 

tipologies de veus diferents. Normalment, es combinen fonts personals (es contemplen veus 

veïnals així com líders d’iniciatives i projectes locals) amb institucionals (la majoria d’elles es 

corresponen a càrrecs oficials d’ens locals), per això s’erigeixen com a predominants. Un 

exemple que ho prova és la notícia “Falset escalfa motors per celebrar l’Encamisada” 

(consulta Annex 85), compresa a la secció “Ciutats. Camp” de l’exemplar del dissabte 18, que 

inclou la veu del regidor de Promoció Econòmica, Antoni Muntané —computa com a 

institucional— i la del president del Centre d’Estudis Falsetans, Anton Vidal, classificada com 

a font personal. Publicada a la secció “Ciutats. Camp” de l’exemplar corresponent a la jornada 

de diumenge 19, la notícia  “Indignació veïnal per l’augment de les escletxes a les cases del 

nucli de Lilla” (veure Annex 86) també exemplifica la combinació de veus divergents citades: 

per una banda, la peça cita algunes declaracions de l’alcaldessa pedània de Lilla (Conca de 

Barberà), Glòria Rovira (institucional); per altra banda, la notícia recull dos testimonis de dues 

veïnes (personals).  

5.4.3. ANÀLISI TEMATOLÒGICA I RESULTATS 
 

Pel que fa a l’esfera tematològica, Diari de Tarragona articula un relat cultural poc divers, ja 

que les peces culturals s’emmarquen en uns pocs camps que es discerneixen i desgranen a 

continuació. Tal com exposa el gràfic de barres verticals que es pot consultar a l’Annex 87, 

Els camps dotats de més representació són la comunicació i l’audiovisual (77 peces), la 

cultura popular (35) i els moviments veïnals i activisme (29). A continuació, s’hi situen les 

temàtiques que emparaulen un sentit més estètic de la concepció cultural —amb algunes 

excepcions— com ara la música (17), l’art (16), lletres (13), conferències (12) i arts 

escèniques (10). Les excepcions es deuen als camps “lleure” (15), “projectes locals” (14) i 

“associacionisme” (12). Es tracta de temàtiques que recullen el significat més antropològic de 

la cultura, el mateix que va especificar l’antropòleg anglès Edward Burnett Tylor amb 

“coneixement, creences, les arts, la moral, les lleis, els costums i altres actituds i hàbits 
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adquirits”, la qual cosa ens duu a parlar de moltes formes possibles de cultura, tantes com 

esferes socials dotades d’individus. En aquest sentit, el reportatge “Talent KM0” (veure Annex 

88) és il·lustradora de la connotació més antropològica de la cultura. Publicada dijous 16 de 

gener a la secció “Cultura & Vida”, la peça posa en valor la tasca del fotògraf i videògraf Rubén 

Perdomo, que de forma mensual mostra la capacitat artística i el treball fotogràfic de diferents 

professionals tarragonines per mitjà del projecte Photo Km 0.  

 

Per tant, en termes d’hegemonia, els camps predominants naveguen en dos vessants 

respecte la concepció cultural: per una banda, “un món anomenat cultura que comprèn obres 

i pràctiques d’artistes format a base de creacions i reproduccions, lectures, audicions, 

interpretacions i contemplacions” (Velasco, 1992); per altra banda; un sentit molt més 

antropològic que remet al significat de Tylor exposat anteriorment. La preeminència dels 

camps comunicatiu i de l’audiovisual, que gaudeixen d’una presència del 26,9%, es deu a 

l’àmplia subsecció cultural dedicada a la televisió, on a banda de la programació, s’hi inclouen 

prèvies i ja en menys quantitat ressenyes sobre sèries i programes que s’emetran 

properament.  

 

Tot just a l’altre extrem, s’hi situen les temàtiques següents: màgia (1), política cultural (1), 

disseny i arquitectura (1), arqueologia (1), fotografia (1) i llengua i política lingüística (2). De 

fet, en el cas de política lingüística, cal recordar que parlem d’una capçalera eminentment 

escrita en castellà amb excepció d’algunes peces elaborades en català. D’aquesta manera , 

l’ànim a l’hora de reivindicar la llengua catalana en tant que minoritzada a diferència de 

l’espanyola, és a dir, que veu restringits els seus àmbits i funcions d’ús no és visible gairebé. 

Tanmateix, els camps compresos com a factors de la mostra que no són representants en 

cap ocasió són la moda, l’autogestió i l’arxivística.  

 

Ara bé, cal dir que en més d’una ocasió s’ha tematitzat més d’un camp en una mateixa peça, 

en aquest sentit, en una línia semblant a la dels altres diaris. La notícia “Un grupo de vecinos 

del Port de Cambrils impulsa una nueva asociación del barrio” (consulta Annex 89), 

emplaçada a la secció “Ciutats. Costa.” de divendres 17 es troba vestida de les temàtiques 

“moviments veïnals” i “projectes locals”. L’assaig “Renaixement reutilitzat” (veure Annex 90), 

situada a la secció cultural de també divendres 17 abraça els camps de l’arquitectura i el 

patrimoni històric i cultural local a la vegada.  

 

Temàtiques com les esmentades al darrer paràgraf, sumades a cultura popular (12%) donen 

força a l’afirmació següent: “No és cultura el que distingeix només alguns/es, sinó el que ens 

distingeix a tots i totes” (Velasco, 1992). En aquest sentit, la cobertura cultural feta pel Diari 

de Tarragona subratlla amb intensitat el fet que la cultura era, és i serà indissociable a la 

identitat de les persones. 
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5.4.4. ANÀLISI GENÈRICA I RESULTATS 
 

Segons Martínez Albertos al seu llibre Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la 

prensa escrita (1974), tots els gèneres periodístics tenen cabuda dins la secció cultural: des 

dels convencionals fins als interpretatius. En aquest sentit i durant la setmana analitzada en 

termes culturals, Diari de Tarragona publica principalment prèvies en un 37% de les ocasions 

i les notícies en un 29% (veure gràfic a l’Annex 91). De forma més residual, els breus tenen 

una presència del 10%, les cròniques i ressenyes d’un 6% cadascuna de les categories, 

l’entrevista i el reportatge d’un 4%, respectivament i l’opinió d’un 3% (consulta gràfic a l’Annex 

91). En aquest, es registra el primer assaig localitzat (1%).  

 

Novament, tal com s’ha pogut veure a la resta de publicacions, la prèvia i la notícia es 

mantenen predominants a la classificació genèrica. Si hi sumem el fet que el breu és el tercer 

gènere que gaudeix de més presència respecte la totalitat dels continguts culturals, la 

tendència hegemònica dels gèneres periodístics convencionals se sosté. Ara bé, si focalitzem 

la mirada en les xifres derivades del pes de cada gènere periodístic en la secció cultural, on 

la presència dels gèneres interpretatius hauria de tenir més pes i rellevància, els números són 

els següents (consulta gràfic a l’Annex 92): la prèvia és també el gènere convencional 

preeminent amb un 53%, seguit però amb distància de la notícia (20%) i la ressenya (10%). 

Tot just per sota la presència del 10%, se situa el breu amb una presència del 7%, el 

reportatge (4%), l’entrevista (2%), la crítica (2%) i l’assaig i l’opinió, significant un ús 

interpretatiu periodístic del tot residual amb un 1% respectivament. Aquesta vegada, la secció 

prescindeix de la crònica, la qual cosa es converteix en un fet d’allò més alarmant tenint en 

compte el modus operandi del periodisme cultural.  

 

En el cas de la secció cultural, també podem veure que els gèneres periodístics purs guanyen 

pes respecte els de tipus interpretatiu, un fet que perjudica la qualitat del periodisme cultural 

de proximitat, atès que reserva la mirada de les periodistes, les artesanes de la informació, 

en un pla d’allò més secundari; una dada del 10%, la mateixa que abasta la presència dels 

gèneres d’autor dins la secció “Cultura & Vida” confirma l’ús escàs dels gèneres dits d’autor.  

 

El fet que la prèvia sigui el gènere periodístic líder de l’anàlisi en qüestió té una explicació 

que, alhora, no justifica l’exercici del periodisme cultural al Diari de Tarragona. Si recordem, 

el tractament mediàtic dels continguts impregnats dels camps comunicatiu i audiovisual és el 

més predominant amb una presència de 26,3%. Aquest tipus de continguts apareixen sempre 

a la secció pròpiament cultural sota l’etiqueta de “Televisió”. L’espai que el Diari dedicada a 

la televisió es troba constituït per prèvies sobre la programació televisiva que es retransmetrà 

properament. En cap cas fan referència a la programació local, ans el contrari. A més a més, 

el tractament és pobre, gairebé es pot llegir en clau de sinopsi: malgrat tractar-se d’una prèvia, 

manca de dades i profunditat, fins i tot, de caràcter periodístic en general.  

 

No obstant això, malgrat que l’entrevista tingui una minsa presència del 4% i el 2% respecte 

la informació cultural total i els continguts localitzats a la secció pròpiament cultural 

respectivament, cal fer al·lusió especial en aquest gènere interpretatiu. En més d’una ocasió, 

el Diari de Tarragona defuig l’estructura convencional pregunta-resposta i en fa un relat del 

tipus retrat, és a dir, explicant la història del personatge i de la persona a la vegada, i, per tant, 

endinsant-se a les entranyes d’una ànima humana real, de la qual neix una història de vida. 
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És el cas de la peça “Viaje de Montbrió a Estados Unidos con parada en Amazon” (consulta 

Annex 93), publicada a l’exemplar del dissabte 18, que relata el periple vital i professional de 

la montbrionenca Àngels Ratés, una noia de 27 anys que resideix a la ciutat nord-americana 

de Seattle i des de fa un bienni treballa com a científica aplicada a Amazon. Localitzada a la 

secció cultural de l’exemplar corresponent també al dissabte 18, succeeix un tractament 

semblant al reportatge “Necessària innocència” (veure Annex 94), que fa referència a l’obra 

de l’artista local Marina Durany. La peça teixeix el procés artístic i, alhora, vital de Durany sent 

la pròpia obra el triomf més palpable. La periodista que elabora la peça interroga la 

protagonista tot situant-la en camps aliens al de l’art, la qual cosa permet despullar-ne les 

inquietuds i les conviccions que han forjat l’artista que és avui.  

 

Amb tot, per primera vegada en tot el procés analític localitzem un assaig definit, segons 

l’escriptor Michel de Montaigne, com una forma literària que intentar copsar un camp des de 

la dimensió de la subjectivitat, acostant-se a la reflexió filosòfica. Es tracta de la peça 

“Renaixement reutilitzat” (veure Annex 90), ubicada a la secció cultural de també divendres 

17 i confeccionada per l’arquitecte Xavier Climent. Climent ressegueix l’ús que s’ha atorgat 

històricament al patrimoni comarcal i considera que cal proporcionar-li una nova vida que sigui 

“útil a la societat, regenerant i recuperant el seu valor econòmic d’acord amb nous usos, 

públics o privats” a partir de “reptes atractius” com el de la “rehabilitació patrimonial” que 

genera “un doble guany”. D’aquesta manera, vesteix un relat que s’ajuda d’un llenguatge 

replet d’aproximacions teòriques referides al camp del patrimoni i l’arquitectura. En últim 

terme, el mateix autor incorpora unes reflexions pertinents que des de la perspectiva 

d’arquitecte atorguen credibilitat i qualitat al relat.  

 

Així doncs, el rotatiu tarragoní escasseja en termes de continguts responsables d’articular 

una interpretació de la cultura de casa a través del periodisme cultural. En aquest sentit, 

s’enyora un llenguatge capaç d’ordir el relat continu i vital de la cultura de proximitat. 

5.4.5. ANÀLISI DE CONTINGUT CULTURAL DES DE LES PERSPECTIVES DE 

GÈNERE I SOCIALS  
 

Pel que fa al tractament inclusiu respecte els continguts de caràcter cultural, Diari de 

Tarragona publica un total de 14 peces a les quals pot apreciar-se, de nou, en dos sentits: 

per una banda, la metaperspectiva, és a dir, la distinció de la perspectiva social i de gènere 

perquè el mateix relat l’impel·leix; per altra banda, la incorporació de les perspectives per 

motivació pròpia sense que necessàriament els fets hi apel·lin. Així doncs, un 5,1% de les 

peces culturals totals impregnen el contingut d’un tractament inclusiu amb la perspectiva de 

gènere i/o social. Pel que fa als gèneres periodístics que contenen la perspectiva en el seu 

tractament, es tracta de quatre notícies, dues entrevistes, dues cròniques, dos reportatges, 

una prèvia, un breu i un article d’opinió.  

 

Quant a les notícies, en les quatre ocasions localitzades cal parlar de metaperspectiva. Per 

exemple, a la notícia “1.600 plazas y 120 actividades en los centros cívicos” (consulta Annex 

95), publicada dimecres 15, la metaperspectiva i l’absència de la perspectiva de gènere és 

evident, atès que l’únic indici que se’n pot veure és a través de la referència “activitats amb 

perspectiva feminista”, una al·lusió inherent als fets relatats. Emplaçades a l’exemplar 

corresponent a diumenge 19 de gener, succeeix el mateix amb el breu “Conferència sobre 
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sexualitat i diversitat funcional” (veure Annex 96) i la notícia “Nou edifici per a persones amb 

discapacitat intel·lectual” (consulta Annex 97).  

 

Ara bé, és precisament en el terreny dels gèneres interpretatius on la perspectiva social i de 

gènere és present en condicions mínimament acceptables, la qual cosa dóna lloc a una 

conclusió favorable pel periodisme cultural de proximitat. En aquest sentit, la perspectiva de 

gènere i social es nodreix de la profunditat que és servida pels formats de la crònica, 

l’entrevista i el reportatge, principalment. Publicat el dilluns 13 a la secció d’Opinió, l’article 

opinatiu “No son peores pero sí lo tienen peor” (veure Annex 98) del periodista Enrique Arias 

posa de manifest la negació de la immigració il·legal, que creu que no resol el problema i, 

contràriament, tan sols l’enutja. En aquest cas, la incorporació de la perspectiva social és 

manifest, atès el llenguatge emprat de to intel·ligiblement reivindicatiu i de denúncia social. 

La crònica “El arte de la reciprocidad” (consulta Annex 99), emmarcada a la secció cultural 

del dimarts 14, relata una mostra que vol trencar amb els estigmes de les malalties mentals i, 

alhora, captar l’atenció de la ciutadania, és a dir, generar repercussió social. A més a més, la 

peça compta amb un destacat que trasllada les lectores als orígens del projecte Osonament, 

que ha impulsat l’exposició. El llenguatge guarda un segell situat a la línia de la inclusió, ja 

que explica el significat de les obres que es podran trobar a la mostra des d’una finalitat 

metafòrica, de manera que, al mateix temps, es posa sobre la taula l’entramat emocional de 

les persones que pateixen malalties mentals. Un llenguatge anàleg és l’emprat al retrat a 

Àngels Ratés (consulta Annex 93), una jove montbrionenca que brilla avui professionalment 

a l’altra banda de l’Atlàntic. El relat es basteix mitjançant la perspectiva de gènere, atesa la 

mirada del periodista posada merament a la carrera professional i deixant en segon terme, la 

vida personal. D’aquesta manera, el relat posa en valor el talent local en clau femenina.  

 

Seguint amb la perspectiva de gènere, quatre de les 11 entrevistes culturals ens ofereixen un 

relat sobre el talent femení, mentre que les set restants pertanyen a homes. Pel que fa al 

“Semáforo”, la columna que es troba a l’inici de la secció d’Opinió del Diari i que consisteix a 

posar en valor o bé en detriment la tasca d’una persona que ha s’ha dotat de cert 

protagonisme durant la jornada —un espai mimètic de la secció “L’Ascensor” del diari Segre—

la dona en el món cultural és reconeguda en una de les quatre ocasions totals, mentre que 

les tres persones restants són homes. Novament, parlem d’una capçalera que descuida la 

paritat en el seu tractament cultural periodístic.  
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6. CONCLUSIONS 

La recerca dóna lloc a conclusions d’allò més transcendents la majoria de les quals es recullen 

de forma explícita. Així mateix, algunes deduccions s’emmarquen en una dimensió més 

implícita i no pas tant palpable. Així doncs, mitjançant l’estudi teòric i el posterior i 

corresponent treball de camp es pot comprovar que les hipòtesis plantejades a l’inici del 

projecte es compleixen per una banda i es desconstrueixen per una altra. A continuació, es 

presenten les conclusions més significatives que s’han desenvolupat així com analitzat al llarg 

de la investigació.  

 

El relat cultural derivat de les capçaleres de proximitat analitzades —Regió7, Segre, El Punt 

Avui-Girona i Diari de Tarragona— constata novament que avui la cultura encara implica un 

debat lluny d’haver-se definit i convingut, també des del punt de vista periodístic. En aquest 

sentit, el terme és encara més controvertit quan es trasllada sobre paper, és a dir, a les 

publicacions periodístiques. El treball de camp que s’ha dut a terme ha constatat que quan el 

periodisme de proximitat emparaula la cultura es cartografia indefugible i ineluctablement un 

camp multidisciplinari i extens.  

 

El component heterogeni del camp cultural ha implicat històricament dos vessants d’allò més 

diferenciats: per una banda, una dimensió molt més estètica, normativa i canònica que concep 

la cultura com el desenvolupament intel·lectual de l’esperit i, per tant, la cultura com un 

exercici de distinció així com un procés de dedicació i perfeccionament; per altra banda, una 

direcció substancialment antropològica que subratlla la idea que la cultura és tot allò humà de 

tots els pobles. Aquest darrer vessant del terme posa de manifest que el relat cultural 

contribueix al reconeixement que qualsevol altra manera de viure de qualsevol comunitat 

també és cultura. Per tant, la història que les publicacions periodístiques s’han dedicat a 

projectar sobre la cultura dels pobles reforça la idea de la identitat comuna, que sorgeix de la 

dicotomia poble-cultura. Així doncs, el primer resultat i també un dels més rellevants rau a 

concebre la cultura i el relat que n’emana des de l’heterogeneïtat i del diàleg amb la comunitat, 

resultat que se situa a la línia de les consideracions de Guillamet, el qual es remet a la 

proximitat i a la identitat a l’hora de definir els tres distintius de la premsa local.  

 

En aquest cas, el periodisme cultural ha fet poc favor a la dimensió multidisciplinària de la 

cultura, atès que la seva tasca s’ha acostumat a ubicar entre l’alta cultura i l’espectacle: així 

ho constata el mostreig efectuat. Els camps de la comunicació i l’audiovisual, la cultura 

popular, les arts escèniques (teatre, circ i dansa), la música, les arts (pintura, escultura i 

museologia) i les lletres (literatura, poesia, ressenya, assaig i novetats editorials, entre 

d’altres) han estat els que han dominat el relat cultural de manera preferent, sobretot des de 

la secció pròpiament cultural de cada rotatiu de proximitat.  

 

En segon terme, s’hi han afegit els camps referents a l’impuls i el desenvolupament de 

projectes locals i els moviments veïnals juntament amb l’activisme. En aquest cas, la 

preeminència de temàtiques habitualment compreses a l’espai “Societat”, malgrat ser més 

secundàries, il·lustra un discurs cultural que intenta defugir la configuració estètica del terme. 

Ara bé, es tracta de camps que en molt poques ocasions són concebuts dins la secció 

corresponent a Cultura. Per tant, les capçaleres comarcals que han definit el corpus de la 

investigació present rebel·len que la concepció de la cultura encara se sosté majoritàriament 

per la seva dimensió més crematística tot relegant la connotació més social a les seccions de 
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societat incloses dins els espais d’informació comarcal i local així com als suplements 

dedicats a festes populars determinades (la festa de Sant Antoni Abat n’és un exemple).  

 

De totes maneres, el fet que la cultura popular resulti ser una de les temàtiques hegemòniques 

en el relat cultural periodístic de proximitat ens duu a destacar la cultura local com un àmbit 

d’experiència immediata. Per tant, el fet que tradicions i costums intervinguin i teixeixin al 

mateix temps els continguts culturals de proximitat reforcen el sentiment d’identificació i 

pertinença de la comunitat. D’aquesta manera, el relat derivat de les publicacions locals és 

garant de la relació del poble amb les seves experiències quotidianes, inquietuds i 

conviccions, la qual cosa conforma la cultura com una estructura oberta i dinàmica, és a dir, 

la configuració que la cultura no són activitats necessària i altament professionalitzades. 

D’aquesta manera també, els textos de la perifèria aconsegueixen desplaçar els textos 

històricament centrals i, a la vegada, constituir la trama d’allò visible i invisible que perme t 

vincular centre i perifèria, és a dir, intel·lectual i popular, alt i baix...  

 

Tot i així, el component social és encara accessori i en molts casos irrisori dins el relat cultural. 

En aquest sentit, és precís anar més enllà, és a dir, cap a un tractament definitivament plural 

respecte els processos culturals, ja que és a través de la qualitat que creixen els espais així 

com les audiències. En qualsevol cas, el periodisme de proximitat i també el periodisme en 

general ha de tenir la voluntat permanent de promocionar la cultura al tenor de les seves 

funcions i manifestacions divergents així com considerar-se a si mateix una altra forma més 

de cultura. Reforçar aquesta voluntat és encara més significatiu en àmbits de proximitat, on 

el discurs cultural és impulsat i protagonitzat per la mateixa comunitat: l’individu mitjançant la 

seva acció sobre l’entorn crea la realitat cultural. Per tant, les professionals de la informació 

tenen el deure, no tan sols de difondre, sinó de produir un relat cultural que germina de les 

arrels i, a la vegada, les imbrica. En certa manera, amb la mirada, l’escena, l’escenari i la 

paraula el discurs cultural té tots els números de poder reflectir la comunitat en tot el seu 

sentit.  

 

Així, el corpus analitzat ha demostrat que quan es recullen els aspectes identitaris de la 

comunitat la raó de ser del relat és visiblement més pedagògica perquè s’esquitlla el domini 

limitat i es creuen tensions múltiples que impliquen paradoxes com ara academicisme i 

subversió, tradició i innovació, classicisme i avantguardisme, entre d’altres. Així doncs, el relat 

cultural derivat de l’anàlisi posa sobre la taula el creuament de tensions múltiples que 

constitueixen el domini cultural instaurat com un més a la vida dels pobles i, per tant, afegit 

als dominis social, polític, econòmic (...).  

 

Tanmateix, cal treballar per a que el relat cultural emanat del periodisme de proximitat vitalitzi 

la cultura com “un sistema de significats i formes simbòliques a partir de les quals el poble 

s’expressa” (Martínez Shaw, 1986). Això significa desconstruir l’esquema jerarquitzat de la 

cultura que durant segles ha malviscut d’un caràcter desimbolt per part d’una falsa cultura 

superior que ha sembrat un vessant il·lustrat i elitista i ha materialitzat la cultura en una mena 

d’ascensor social. Contràriament, cal connotar-lo partint de la interrelació entre cultura 

cultivada i cultura popular en tant que trama oberta amb diverses interaccions i xarxes 

itinerants. D’aquesta manera es podrà atribuir el relat cultural periodístic a un subjecte 

col·lectiu —el poble, els pobles— i refermar el fet que cultura és una manera de viure. Per 

tant, el poble és un teló de fons deliciós per al desenvolupament cultural que ha de ser d’arrel.  
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Ara bé, no de totes les peces culturals de proximitat analitzades se’n pot identificar un 

tractament propi del periodisme cultural. Aquest tipus de periodisme és més palpable a les 

seccions pròpiament culturals, tot i que no amb una certa notorietat. Parlem d’un periodisme 

cultural pobre amb poca voluntat de dimensionar i aprofundir que es comprova a partir de 

l’hegemonia de la qual gaudeixen els gèneres convencionals en els continguts culturals. 

Concretament, la notícia, la prèvia i el breu són els formats més utilitzats tant en la totalitat de 

la informació cultural com a la secció pròpiament cultural. En aquest sentit, els gèneres 

interpretatius o dits d’autor queden reservats en una representació molt deficitària, també en 

el cas de les seccions culturals de les capçaleres analitzades. Així doncs, la crònica, l’assaig, 

el reportatge, l’entrevista, la crítica i la ressenya se situen a la cua de la classificació genèrica 

elaborada per a cadascun dels diaris comarcals.  

 

El resultat és un periodisme cultural qualitativament míser, que fins i tot fa qüestionar-se fins 

a quin punt cal parlar de periodisme cultural. Tenint en compte que el periodisme cultural 

guarda propòsits creatius, crítics, reproductoris i/o divulgatoris, aquest determini és força 

imperceptible respecte les publicacions comarcals mostrejades. Tan sols en el cas de El Punt 

Avui-Girona es podrien tipificar les peces culturals com a productes fruit del periodisme 

cultural tal com és conegut des del punt de vista comunicatiu, malgrat no sigui així en les 

altres publicacions.  

 

Si partim que la cultura implica un camp d’allò més heterogeni amb patrimonis de coneixement 

d’esferes diverses i d’allò més variades, la profunditat és inherent al tractament periodístic 

que ha de rebre especialment la cultura general i també la cultura local. En aquest cas, és 

important recordar que el fenomen de la comunicació local a Catalunya va irrompre amb la 

necessitat de reivindicar i disposar d’una informació de proximitat específicament cultura l, per 

això incloïa qüestions principalment culturals. La pregunta és: continua viva aquesta voluntat? 

El cert és que amb la mateixa intensitat, no.  

 

Davant una manca evident de l’ús i la correcta confecció d’un tractament cultural de proximitat, 

la necessitat de solidificar uns productes —diaris de proximitat en aquest cas— amb 

ressonàncies culturals i socials polivalents és desesperadament urgent. A més, aquesta 

urgència que demana a crits un canvi a favor d’un relat qualitativament observat, copsat i 

treballat també passa per excloure de la secció pròpiament cultural serveis addicionals de les 

capçaleres com ara els passatemps, l’agenda i la programació televisiva. En cap cas un servei 

com la programació televisiva, entre d’altres, és indici ni representatiu d’un relat cultural 

periodístic.  

 

Malgrat parlar de periodisme de proximitat en tant que flexibilització de les dinàmiques 

periodístiques així com del tractament informatiu, la cultura, igual que la política, l’economia i 

els esports, mereix un relat que arreli en la profunditat. Les eines per assolir aquesta 

determinació són els gèneres interpretatius, els mateixos que exigeixen el mètode etnogràfic 

per sobre de tot, és a dir, la construcció d’una mirada pròpia. Parlar de mirada pròpia és 

inherent a l’autoria derivada de cada peça. En aquest sentit, l’anàlisi ens convida a ser més 

optimistes, tot i que amb algunes excepcions. 

 

La majoria del relat estudiat penja d’una autoria pròpia, és a dir, d’una/es professional/s de la 

informació així com col·laboradores, autores convidades i articulistes. L’afirmació es fa palesa 

si posem la mirada sobretot a l’anàlisi d’autories derivada dels diaris Regió 7 i El Punt Avui-
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Girona. Pel que fa al Segre i al Diari de Tarragona, les dades canvien radicalment, ja que 

l’autoria desconeguda guanya pes davant la creació pròpia. En aquest sentit, es qüestiona 

profundament la credibilitat i rigor periodístics de la informació proporcionada així com la 

professionalitat del mitjà. El més probable és que sense l’autoria figurada es denoti l’absència 

de la mirada en el relat, element substancial al mètode etnogràfic. La mateixa conclusió es 

pot extreure quan s’han localitzat peces l’autoria de les quals correspon a agències de notícies 

i altres mitjans, tot i que apareixen en molt poca proporció comparada amb la creació pròpia 

i l’autoria desconeguda. Així doncs, la creació pròpia dedueix l’adopció d’una mirada pròpia, 

la contemplació del temps, el context i les persones i la cura de les relacions de camp 

establertes.  

 

Per tant, mitjançant l’observació sistemàtica, el diàleg amb els sub jectes implicats, les 

petjades d’ús i d’apropiació, el registre temporal i el registre espacial es podrà abordar un relat 

cultural de proximitat dotat de caràcter i qualitat. D’aquesta manera, es podrà ordir un 

periodisme cultural de proximitat més d’idees i no tant de fets i, per tant, capaç d’efectuar un 

abordatge pedagògic tal com el periodisme de proximitat reivindica des dels seus inicis.  

 

Tanmateix, el defalt d’un relat cultural allunyat del periodisme cultural contribueix a banalitzar 

la cultura. Si a més a més posem de relleu que les peces culturals representen entre un 30% 

i un 40% de la informació total de les capçaleres de proximitat analitzades, la majoria de les 

quals es localitzen fora de les seccions culturals, que es publiquen entre 22 i 39 peces 

culturals de proximitat diàries i que totes les seccions de cultura se situen a les darreries del 

diari, la banalització es constata en bona part. Per tant, convé posar sobre la taula unes 

publicacions locals i comarcals que, quan han topat amb la cultura de casa, a voltes han 

desaprofitat i desaprofiten la possibilitat de construir un relat de proximitat a l’altura de les 

seves protagonistes, si bé recordem que en moltes ocasions en són les impulsores principals.  

 

En relació a les protagonistes del relat, l’anàlisi executada demostra que el tipus de fonts més 

emprades en les peces culturals de proximitat són les personals, que en aquest cas, 

comprenen fonts veïnals, membres del teixit associatiu local, capdavanteres de projectes 

locals i impulsores d’esdeveniments en general. En aquest sentit, es constata que els 

productors del relat cultural són les veus principals del mateix del periodisme local, 

concretament en la informació cultural i, per tant, es pot comprovar l’argument de la 

investigació de López (2009) que comprova que la premsa local i comarcal atén abans les 

persones i els col·lectius d’un àmbit municipal a l’hora de confeccionar el discurs local. 

D’aquesta manera, també es constata l’argument de Masoliver (2007), que ens diu que la 

premsa local és la més propera i la més immediata, atès que sovint la lectora o persones 

pròximes a ella en són les protagonistes. Per tant, d’una dinàmica informativa de proximitat 

que posa les fonts personals per sobre les altres se’n desencadena una identificació molt més 

humana.  

 

De totes maneres, les fonts institucionals, és a dir, totes aquelles pertanyents a organismes 

oficials i ens polítics són les més citades en segon lloc. En la majoria dels casos, se citen 

persones vinculades a institucions i organismes d’escala local i comarcal preferentment 

(regidores i tècniques, pràcticament). Tanmateix, les fonts de tipus expert, documental i 

estadístic queden relegades a una presència molt escassa, que ronda entre 13% i l’1% i, en 

algunes ocasions, fins i tot són nul·les. La presència és encara més exigua —entre el 2% i el 

0%— en el cas d’aquelles fonts que citen agències informatives o altres mitjans.  
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Per bé que les fonts personals siguin la tipologia de font més citada, el cert és que més de la 

majoria de les peces culturals de cada capçalera mostrejada no citen cap tipus de font. És 

sabut que el periodisme ens indica que com més fonts identifiquen un fet periodístic, millor 

(López, 2007). Si l’ús és nul, cal preguntar-se fins a quin punt té cabuda la consideració 

positiva final del tractament periodístic cultural en qüestió. Contràriament, tenint en compte 

que les fonts —factors verificadors en primera instància— són una garantia de qualitat 

informativa (Fontcuberta, 1980), la falta de fonts citades reafirma la conclusió d’un periodisme 

cultural de proximitat deficient i qualitativament pobre. Així doncs, sense verificació i 

identificació no podem parlar d’un periodisme completament autèntic.  

 

Quant a la inclusió de la perspectiva de gènere així com les perspectives socials en tant que 

inclusió de col·lectius socialment invisibilitzats, discriminats i/o marginats, el relat cultural 

analitzat descuida la inclusió d’ambdues. En aquest sentit, es pot parlar del que s’ha 

anomenat “metaperspectiva”, és a dir, la inclusió d’ambdues perspectives quan els fets en fan 

al·lusió directa i, per tant, acaba manant tan sols el contingut mentre es descuida el 

tractament. D’aquesta primera evidència se’n remet la conclusió que el relat no és 

transformador, és més, en molt poques ocasions guarda l’intent de ser-ho. De fet, entre un 

5% i un 11% dels continguts culturals analitzats duen impregnada alguna d’ambdues 

perspectives en el seu tractament periodístic.  

 

Tot i així, les poques vegades que s’identifica la inclusió de la perspectiva de gènere i/o de 

col·lectius socialment invisibilitzats és en gèneres periodístics de caire interpretatiu, sobretot 

en entrevistes, reportatges, cròniques i articles d’opinió. Una segona conclusió en termes 

d’inclusió i perspectiva rau en la dimensió proporcionada pels gèneres interpretatius que 

demostren que gràcies a la profunditat que hi és intrínseca es pot confeccionar un relat amb 

un llenguatge que parli i es desenvolupi en termes èticament inclusius.  

 

Tenint en compte que tant el gènere com la inclusió de tots els col·lectius possibles són 

explicatius en qualsevol peça, fer informació cultural de proximitat des de la perspectiva de 

gènere i social, si bé també de qualsevol altre tipus, no significa tan sols que el mateix 

contingut en parli, sinó que cal que les periodistes, com artesanes de la informació, impregnin 

estil, pragmàtica, semàntica i sintaxi de perspectiva inclusiva en tots i cadascun dels sentits. 

Per tant, això també vol dir pensar en qui s’entrevista, des d’on es confecciona el relat i a 

partir de quines veus; són tres directrius que cal posar a davant de tot abans d’elaborar 

contingut cultural. La inclusió avui també és cultura i si el relat cultural local l’assumeix 

contínuament, la identitat comuna també serà de retruc més inclusiva i plural.  

 

No obstant això, és primordial que el relat cultural de proximitat s’emmarqui i s’acoti a l’àmbit 

de proximitat. Amb tot i això, les seccions pròpiament comarcals i culturals de cada capçalera 

de proximitat no són els espais més apropiats per incloure informació cultural que emparauli 

figures, esdeveniments, fets (...) d’escala nacional i, fins i tot, internacional. En aquesta 

direcció, si es vol mantenir la inclusió de continguts de caràcter nacional i internacional, el 

més pertinent seria dedicar un espai determinat amb el qual el públic lector pogués localitzar 

quin relat cultural és merament local i quin defuig les estructures de la proximitat, és a dir, 

discernir visiblement l’escala territorial de les peces publicades.  
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Amb tot, la conclusió majúscula i, alhora, alarmant és la següent: el relat cultural que s’ha 

pogut extreure i analitzar, si bé s’elabora en termes de periodisme local, remoleja les bases 

d’un periodisme pròpiament cultural. El resultat final implica parlar d’un periodisme de 

proximitat que ignora les possibilitats del periodisme cultural en tant que caldo de cultiu per 

un relat en profunditat, identitari i humà. Que serà de la comunitat si no se’n parla en 

profunditat?  

 

En paraules de l’escriptor Rafael Vallbona, “la història d’un poble són vides, cases, corrals i 

eres tenyides per una espessa capa d’anys i circumstàncies. Són relats que es llegeixen a les 

pedres, als carrerons i a les teulades. Són els éssers humans que hi habiten i els fantasmes 

dels seus avantpassats”43. Així doncs, la cultura local es forja amb “petjades i també pedres, 

l’ombra que ens mou a la nostra carcanada” —així ho escriu Esteve Plantada al pròleg del 

llibre Suite borgenca d’Eduard Batlle (2016) —. En tot relat hi ha d’haver intrínsec un 

constituent íntim, que el periodisme ha de saber cercar a fora i també dins seu, a voltes, en 

una profunditat desbaratada. Serà cert que, tal com l’escriptora Stefanie Kremser reflexiona 

al llibre Si aquest carrer fos meu (2020), “la identitat es va formant en un món petit i, segur i, 

també, en un de gros i desconegut”.  

 

 

“Que qui son poble mira, tot lo món veu” 

 

Joan Sales (1956) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/499342-els-mons-perduts.html 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/499342-els-mons-perduts.html
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7. PERIODISME CULTURAL ALS ÀMBITS DE PROXIMITAT: 

DECÀLEG PER A LES BONES PRÀCTIQUES 
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ANNEX 1. ENTREVISTA A CLÀUDIA RIUS LLORENS, PERIODISTA CULTURAL I 

CAP DE REDACCIÓ A NÚVOL, EL DIGITAL DE CULTURA | 28 de maig de 2020 

 

1. “Només tindrem una cultura forta si ens ho qüestionem tot” vas dir en una entrevista 

el novembre de 2018 que et feia el Punt Avui. Quins són els ingredients d’una cultura forta 

i quin paper hi juguen aquí els mitjans de comunicació? 

 

En primer lloc, la cultura ha d’arribar absolutament a tothom. En segon lloc, que no hi hagi 

elitisme cultural ni zones ni persones a les quals no els arriben els productes que serveixen 

perquè tothom sigui millor. Per tant, l’ingredient número u és que no hi hagi discriminació i 

que tothom tingui accés a la cultura. Pel que fa a la qualitat, els ingredients per fer aquesta 

cultura també han de tenir unes exigències, és a dir, trencar per una banda amb les lleis del 

mercat per tal de poder tenir aquestes vies d’entrada, ja que ajuden a la democratització. Per 

tant, per una banda això és important, però per altra banda, s’ha de tenir clar que els productes 

que estiguin destinats a ser intel·lectuals o a complir una part de pensament crític han de ser 

qualitatius i, en aquest sentit, no pots baixar el llistó.  

 

2. En aquest sentit, la realitat és molt més acaparable des de la proximitat. Si posem la 

mirada als mitjans de proximitat, sobre quins reptes creus que reposa la seva tasca a l’hora 

de descodificar i explicar la cultura de casa?  

 

Sobre el periodisme local, que n’he intentat fer en reiterades ocasions, em sembla molt més 

difícil que el periodisme generalista. Quan tu escrius per un públic molt reduït és molt guai 

perquè pots explicar justament el que ells necessiten però, alhora, com a periodista és molt 

difícil, ja que tens aquesta gent tan a prop que les crítiques t’arriben molt arran. Tanmateix, 

trobo que existeixen moltes més pressions. Per tant, trobo que s’ha de respectar i valorar molt 

més del que estem valorant la gent que fa periodisme local perquè els criteris de qualitat 

costen moltíssim i són diferents precisament pel fet de tenir tothom a prop tant la informació 

com la sensibilitat de les persones. En certa manera, una part de fer periodisme és intentar 

ser bo i respectar la gent que t’està explicant coses i s’està obrint a tu. Per tant, sense els 

altres el periodisme no existiria. Així doncs, quan trasllades tot això en un nucli més petit 

encara és nota més, per tant, un dels reptes que té el periodisme cultural de proximitat és 

precisament això: la part més emocional de les persones, és a dir, saber fer temes d’actualitat 

i, alhora, tenir representada la gent del teu voltant. 

 

Precisament pel que comentes, cal posar de manifest que la gent d’aquestes 

comunitats és moltes vegades la protagonista de la informació sigui del tipus que sigui: 

cultural, social, polític, esportiu (...). Per tant, aquest rigor en tant que exigible ho és 

tant des del punt de vista del periodisme cultural com polític, etc. L’objectiu és posar 

sempre la comunitat al centre i, en el cas de la proximitat és encara més rellevant, 

deixant de banda quin tipus de periodisme especialitzat estiguis fent, no? 

 

Amb un periodista local sempre li serà més fàcil treure els draps bruts d’un polític corrupte 

d’un Ajuntament que no pas a un periodista generalista. Crec que la sensibilitat i paciència 

que necessites a l’hora de fer periodisme local no és pot comparar amb el generalista. Per 

tant, a nivell humà em sembla molt més difícil fer periodisme local que no pas generalista.  

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1501114-nomes-tindrem-una-cultura-forta-si-ens-ho-queestionem-tot.html
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3. Consideres que les publicacions de proximitat també cauen en els 

convencionalismes de la cultura del “lliri a la mà”? O bé realment reforcen la idea que 

la cultura no és neutra, sinó que es dota de discursos que ens obliguen a pensar-la 

contínuament?   

 

Normalment, els artesans de la informació local acostumen a ser persones força alineades 

amb les esquerres i que en moltes ocasions també han pogut créixer en un context més 

progressista. Per tant, crec que la visió que es té de la cultura també és així, és a dir, no hi 

ha ningú que vulqui apoderar-se d’un discurs, sinó que el to i l’actitud és força 

democratitzadora i plural (intentar donar veu a tothom, cobrir actes diferents…).  

 

4. Consideres que els àmbits de proximitat tenen una força especial a l’hora de 

repensar la cultura i qüestionar-nos-ho tot?  

 

Jo acostumo a fer més la distinció per classes i hàbits. Els rics poden crear-se cultures 

individuals i això és un privilegi que ells tenen perquè tenen temps i el temps són diners. La 

gent que no tenim tants, pocs o cap tipus de caler no tenim aquest temps i, per tant, no podem 

triar. Aleshores, la gent amb una economia mitjana el que fa és arribar a adoptar una cultura 

més general, atesa la col·lectivització existent en molts àmbits, també l’econòmic. En aquest 

sentit, crec que això és preciós, atès que la cultura és col·lectiva i és de tots i totes. El nostre 

enriquiment és la força col·lectiva, l’esforç personal i sent exigent amb nosaltres mateixos i 

amb el que volem, però sempre en relació amb els altres.  

 

5. Tant la perspectiva canònica i crematística com la dimensió més antropològica han 

gaudit de més o menys pes a l’hora d’explicar la cultura des d’una visió més 

pedagògica. De fet, l’antropològica ha guanyat terreny en els entorns de proximitat.  En 

aquest sentit, J, M. Velasco, antropòleg espanyol, reflexiona que no és cultura el que 

distingeix només alguns/es, sinó el que ens distingeix a tots i a totes. En certa manera, el 

periodisme de proximitat ha contribuït a marcar aquesta diferència.  

 

Suposo que sí perquè el periodisme de proximitat ho uneix tot. Trobo que no podem oblidar 

que el sol fet de comprar-se el diari i llegir-lo també forma part d’uns hàbits culturals que molta 

gent no té. Aleshores, segur que el periodisme local ha ajudat a donar aquesta idea general 

que la cultura som tots però, alhora, crec que és una tasca que no és tan sols paper de la 

premsa. Crec que el que passa és que la societat demostra per si mateixa que la cultura som 

tots i totes i entre tots creem productes culturals, fem moviments culturals, tenim gustos i ens 

entretenim. Llavors, el periodisme té la capacitat per recollir i explicar tot això. Aleshores, és 

impossible que el periodisme com a recollidor de tot això no reflecteixi aquesta diversitat. 

Suposo que en els mitjans locals, com que el factor de la proximitat hi és inherent, tot això és 

molt més explícit i clar. Per tant, acaba creant la retroalimentació que tant sigui perquè ho 

llegeixes o perquè ho fas que tot queda imbricat amb tot. En el periodisme generalista, potser 

et pots permetre anar més enllà dels fets i fer un periodisme més abstracte que en el 

periodisme local. Tot es retroalimenta amb tot i òbviament que la cultura som tots: no som 

només les dues persones privilegiades que hem pogut estudiar durant molts anys i guanyar 

diners; La cultura és també algú de la Mina que escolta reggeaton.  
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6. La cultura local i el seu relat a la premsa de proximitat a voltes tematitza continguts 

titllats de banals, que no van més enllà de la cultura-espectacle, i contràriament, situen 

temàtiques com la cultura popular en seccions com la de societat. En aquesta manera 

de fer, el periodisme de proximitat es descuida eixos socials importantíssimes en 

comunitats reduïdes com ara l’associacionisme, l’activisme i qüestions lingüístiques. 

 

En realitat, del que estem dubtant constantment és sobre la concepció de la cultura i això 

passa. La cultura en realitat és societat: sense la societat la cultura no existiria, per tant, fem 

cultura per enriquir-nos entre tots i totes. En realitat, és una pura distinció sobre on situar-ho 

entre totes les seccions d’un diari, tot i que potser que aquí la cultura hi surti perdent perquè 

pensin que interessa més tot allò inclòs dins la secció de Societat que la de Cultura. Ara bé, 

no et deixa de fer reflexionar sobre el mateix concepte. Per tant, la cultura podria ser a tot 

arreu, ja que pots fer política i està fent cultura en certa manera, també.  

 

Precisament, el fet que molts mitjans locals interrelacionin cultura tan sols amb els 

espectacles (concerts, representacions teatrals...) i associacionisme no segurament podria 

ser rellevant dir que com a periodista cultural local cal valorar també la cultura com a idees i 

només la cultura com a fets. El fet que unes persones es reuneixin, discuteixin sobre alguna 

cosa i això creïi un debat, ni que no sigui una obra, això també és cultura. Per tant, considero 

que cal encarar la noció de cultura en els pobles. Ara bé, en un poble costa moltíssim separar 

les coses perquè tothom forma part de tot.  

 

7. Consideres que si la cultura s’expliqués millor des de la proximitat, ens la creuríem 

molt més i realment despertaríem processos d’identificació que arrelessin i ens 

servissin per construir la Nació que anhelem?   

 

El problema de la cultura és que no arriba a tot arreu. Per tal de democratitzar-la, els mitjans 

de comunicació juguen un paper importantíssim i, per tant, com més diversitat hi hagi en el 

tractament de la cultura més persones s’hi podran sentir identificades i més missatges es 

podran transmetre. A Capellades hi havia una revista anomenada La Miranda que es va 

deixar de fer. Era encapçalada per un grup de joves que feien ccòmics locals, entrevistes 

també locals, cobertura d’actes culturals… El sol fet de rebre aquesta revista i rebre-ho tot 

junt, empaquetat, et feia adonar de la mà de coses que s’estaven fent al poble sense ser-ne 

conscient. Per tant, un mitjà local et permet recollir-ho tot i tenir sensació de poble. En certa 

manera, el resultat és un enriquiment col·lectiu. En canvi, quan e periodisme cultural local no 

hi és els continguts apareixen dispersats mancats d’una connexió vertebradora. Ens és 

important a tots saber que estem junts i, en aquest sentit, el periodisme local pot ajudar-hi 

moltíssim. Ara bé, ha de ser un periodisme local modern i els mitjans locals han de trobar la 

seva manera de ser presents activament a les xarxes. 
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ANNEX 2. CRÒNICA “EL CRIMEN DEL LICEO” PUBLICADA PER LA VANGUARDIA 

EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1893 | Font: Hemeroteca de La Vanguardia  
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ANNEX 3. ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE RABADÁN, PROFESSOR 

ESPECIALITZAT EN PERIODISME DE PROXIMITAT A LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) | 22 de maig de 2020 

 

Al final del règim dictatorial va significar el naixement d’un fenomen: “la societat civil 

democràtica, cansada dels diaris corró, anhelava tenir uns mitjans de comunicació que 

expliquessin la realitat propera, aquella que els mitjans de Barcelona ignoraven i els locals 

del règim maquillaven” en paraules d’Estanis Alcover (2013), consultor i assessor en 

comunicació expert en mitjans de proximitat. L’objectiu era reconvertir les publicacions en 

diaris democràtics i lliures.  

 

En el marc democràtic, creus que s’ha parlat i reconegut poc la tasca d’aquesta societat 

civil que va posar en marxa uns mitjans capaços de retratar la realitat propera i, alhora, 

descentralitzar?  

 

És complicat fer una valoració genèrica. Jo crec que sí que és cert que la societat civil va 

impulsar la recuperació de capçaleres però de seguida la consolidació d’aquests mitjans 

naixents, que van irrompre com a setmanaris i publicacions diverses, va propiciar que la 

informació fos cada vegada més convencional en el sentit d’optimitzar la societat civil 

bàsicament com a font, sobretot en el camp cultural. Crec que no s’ha reconegut prou la tasca 

justament de base cultural i, fins i tot, per part dels propis mitjans que de seguida es van 

“professionalitzar” moltíssim. Jo crec que la tasca més innovadora consistiria a tornar els 

orígens per reconèixer la tasca de base: més que fer informació cultural que té molt de 

mimetisme amb la informació cultural d’espectacles que es fan els mitjans grans, el repte és 

fer informació cultural que parli de la proximitat des de tots els vessants civils.  

 

Una premsa en català i de proximitat tenia tots els números de ser tractada com a 

premsa de segona. Com es va aconseguir superar aquest estigma i assolir una premsa 

local i comarcal consolidada, modern i plenament homologable?  

 

Segurament perquè la base d’aquest desig de tenir premsa amb la llengua natural del país ja 

estava molt consolidada en la major part del territori català i no pas a l’àrea metropolitana on 

és cert que la gent consumia menys premsa (el consum massiu era i és de televisió i de ràdio). 

En el moments dels anys vuitanta, quan es desenvolupa el fenomen de la comunicació local, 

queden zones molt poblades densament que no tenen aquesta reivindicació de precisar i 

disposar d’informació de proximitat i específicament cultural en català, però sí que ho és a la 

resta del territori i, en certa manera, és normalíssim. Molts dels projectes com el propi Regió 

7 i el Segre —l’edició catalana s’incorpora força més tard— o el Punt, van partir de fer 

informació en català i aquest era pròpiament un actiu.  

 

Per tant, creus que una premsa exclusivament en català, sigui de proximitat o 

generalista, ha contribuït al reforç de la identitat comuna i la identitat nacional general?  

 

Jo crec que sí, es obvi que es corre el risc de magnificar i amplificar excessivament el paper 

de la premsa però si el paper dels mitjans de comunicació en general són claus per entendre 

dinàmiques socioculturals d’identitat a nivell d’Estat, és obvi que la premsa de proximitat a 

Catalunya ha estat un factor clau justament per normalitzar. És a dir, les bases ja hi eren, 
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perquè a més a més s’havien anat recuperant petites publicacions durant el tardofranquisme, 

i això és una eclosió gegant durant els anys vuitanta i noranta. Per tant, és obvi que no es pot 

entendre aquesta normalització sense el paper de la premsa de proximitat que, per cert, 

sempre ha estat una mica menystingut perquè l’ombra dels mitjans públics de la Corporació 

Catalana sempre havien solapat els mitjans més locals.  

 

ACTIVITAT PERIODÍSTICA → D’aquesta manera, i malgrat que el procés de 

professionalització fos lent, els i les periodistes residents a comarques, sobretot les més joves, 

aprofiten per fer un periodisme més explicatiu i pedagògic.  

 

Hem de parlar d’una activitat periodística que potencialment té un rigor molt exigible?  

 

Crec que sí. La proximitat sempre és un factor que fa que els receptors de la comunicació, 

més enllà que bona part d’ells són els protagonistes dels continguts, sigui o hagi de ser més 

rigorosa. Per què? Doncs perquè parlar de la cultura en majúscules o de la cultura-espectacle 

és molt difícil que tots els actors d’aquest camp puguin ser molt actius en àmbits de proximitat. 

Això xoca directament amb les dinàmiques mimètiques dels mitjans locals respecte el que 

seria la cultura-espectacle. Moltes vegades, al llarg dels anys, en els mitjans locals s’ha fet 

més ressò de les temporades dels grans espectacles i concerts que es podien fer en àmbits 

de proximitat que no pas que una tasca de base. També passa força en el món esportiu que 

al final s’ha decantat més pel seguiment de clubs i entitats que són una mica més potents i 

no pas del treball de base, aquell més desconegut.  

 

Per tant, creus que els mitjans de proximitat han aconseguit constatar i consolidar que 

la realitat és molt més acaparable des de la proximitat?  

 

Si més no, han posat les relacions socials, econòmiques i culturals que succeeixen en els 

àmbits de proximitat més a l’abast. La cultura no és només la cultura-espectacle que surt en 

els grans mitjans de comunicació, sinó que són la gent que de manera altruista i outsider es 

dedica a això de la cultura.  

 

Quin creus que és el seu estat de salut actual del periodisme de proximitat i, 

concretament, la premsa?  

 

El marc de la premsa de proximitat és el marc de la divulgació i la supervivència a través del 

consum digital. El suport en paper, tot i que aguanta millor que el consum en paper de les 

grans capçaleres, és obvi que va per aquí i, per tant, està ineludiblement comprovat que cada 

vegada es faci més massiu el consum mitjançant Internet com a canal de distribució. En 

aquest sentit, penso que hi ha alguns avantatges de la premsa local, però la veritat és que el 

punt clau és la renovació de l’interès dels continguts de proximitat inclosos prioritzant els 

aspectes més culturals que no pas els polítics i institucionals per part de sectors de població 

més joves, ja que bona part de l’audiència d’aquests mitjans són encara gent molt veterana 

que als anys vuitanta tenia 30-40 anys i ara ja van desapareixent per llei de vida.  
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PAPER 

 

Creus que el paper reforça la voluntat i la pròpia connotació de la proximitat?  

 

Sí, és obvi. Encara existeix un lligam gairebé emocional i de costum de consum de moltes 

publicacions en paper. De fet, segurament el repte que sigui un consum més notable per 

Internet se centra en l’actualitat pura i dura, és a dir, en el dia dia. Mitjans com ràdios 

municipals que ara tenen webs informatius poden anar renovant la informació a temps real. 

El paper encara segueix tenint un pes en aquelles publicacions dedicades a l’actualitat estricta 

així com revistes especialitzades de periodització més espaiada (setmanal, quinzenal, 

mensual, bimensual…) que encara tenen el seu públic i encara hi ha aquell ritu del paper que 

fa olor a tinta, igual que en el cas dels llibres. La premsa de proximitat, que justament té els 

espais per dedicar a temes de més profunditat a partir de reportatges i entrevistes, té com a 

potencial aquells espais per mantenir el paper.  

 

Més enllà de la convergència digital i l’eclosió de moltes capçaleres directament en 

digital, quina força i futur creus que té el paper en els àmbits de proximitat? El 

qualificaries d’òptim?  

 

Òptim potser no, però sí que amb bones promocions i apostat per un periodisme més 

qualitatiu jo crec que segueixen tenint el seu pes el paper. En aquest sentit, caldria potenciar 

la professionalitat i potenciar el voluntarisme —amb gent de la cultura local— per augurar cert 

futur al paper.  

 

Pel que fa a formats, hem de parlar de diaris i revistes tan sols a nivell de premsa de 

proximitat?  

 

Bàsicament, són diaris i revistes, però una gran part, fins i tot des del volutarisme amb manca 

de suport, s’han reciclat i tenen el seu forat dins d’Internet. Per tant, són també una oferta que 

forma part de l’oceà immens dels mitjans siguin publicacions, ràdios, podcasts, blogs (...) que 

conformen ara el gran calaix de sastre d’Internet. Es tracta de fer molta promoció i sobretot 

unir tota una fornada de nous consumidors/es d’edat entre 18 i 30 anys, els mateixos que han 

de consolidar la vàlua i la raó de ser d’aquests mitjans de proximitat en l’era actual.  

 

De fet, segons l’Estudi d’Audiència de Premsa Comarcal 2019, el perfil d’aquesta 

audiència és força qualificat i comercial i és caracteritzat, sobretot, per l’ús de la 

complementarietat entre el format paper i digital. No obstant això, més enllà del format, 

quines potencialitats creus que té la premsa local i comarcal a diferència de la ràdio i 

televisió locals?  

 

Bàsicament, es fa molt difícil que els formats televisiu i radiofònic puguin convergir a una certa 

pltaforma digitalitzada. Els formats en aquests mitjans siguin formats més treballats en 

profunditat i més sobre temes, que potser no són de rabiosa actualitat però tenen una certa 

importància en la vertebració de la vida social i cultural locals, deixen l’espai per aquests 

productes relegat a la premsa. Insisteixo: al final la gent consumirà via Internet. Ara bé, 

Internet et permet cobrir o consumir espais de ràdio o, fins i tot, audiovisuals però també 

espais de lectura d’entrevistes, cròniques, reportatges (...). Aquesta combinació s’ha de 
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mantenir i potenciar. El repte serà incorporar nous consumidors cap a productes més 

convencionals.  

 

ORÍGENS II → Aquest tipus de comunicació d’arrel popular es “recupera” a Catalunya a 

principis de la dècada dels vuitanta del segle passat amb un cert interès per conèixer de 

primera mà la realitat més propera. Parlem d’una premsa local i comarcal que constitueix un 

model de premsa popular i, malgrat el seu dinamisme, és una premsa fluctuant, modesta, de 

tirades curtes i no professional que fomentava el voluntarisme, l’associacionisme i incloïa 

qüestions principalment de tipus cultural. De fet, l’episodi en qüestió coincideix amb la 

també recuperació de la cultura en molts municipis, que es comença a dinamitzar de valent. 

En aquest cas, els ajuntaments són l’òrgan que permet el desenvolupament cultural sobretot 

als municipis més petits.  

 

Per què consideres que la inclusió de qüestions principalment de tipus cultural van ser 

de les primeres a contemplar-se i aparèixer en les publicacions de proximitat?  

 

Crec que hi havia una certa tradició en molts àmbits que s’havia mantingut i recuperat, fins i 

tot, abans de la cloenda del franquisme. Després, és cert que part del mimetisme dels mitjans 

de comunicació grans fa que al final també hi hagi un interès dels propis mitjans per l’actualitat 

política i institucional: hi ha una part que òbviament està lligada amb la cultura. Moltes 

vegades, una de les informacions que al llarg de l’any són fonamentals en mitjans de 

proximitat són totes aquelles referides a les festes majors que organitzen ajuntament 

autonòmament o bé conjuntament amb altres entitats culturals locals i això és un exemple 

evident. Ara bé, arribats aquí, els mitjans de comunicació no poden suplir la necessària 

renovació i enfortiment, o com a mínim consolidació, de moltes entitats culturals; moltes 

vegades, els mitjans poden reflectir allò que es fa des de la societat civil, però si aquesta va 

reduïnt la seva activitat, els mitjans no se la poden inventar. Per això, els mitjans són bàsics 

per divulgar tota aquesta activitat però ha d'existir la matèria primera i l’activitat cultural.  

 

De fet, en el cas de la cobertura de les festes majors, tal com he pogut comprovar, 

sobretot quan es tracta d’esdeveniments propis de la cultura popular, als mitjans de 

proximitat se’ls dóna més cobertura des de la secció de successos / societat. És un fet 

curiós, ja que la cultura popular en molts àmbits de proximitat és la cultura en 

majúscules i tot i així, se’ls dóna cobertura des d’una secció on queda força 

desemparada.  

 

De fet, la qüestió de les seccions és un punt de debat important. En la majoria de mitjans de 

proximitat, la distribució en seccions acaba sent massa mimètica respecte els mitjans 

convencionals generalistes. Per això, es tendeix a col·locar temes més d’espectacle en 

l’anomenada “secció” cultural. Per això també, en els mitjans de proximitat l’activitat de la 

societat civil acaba sent relegada de forma molt esporàdica en seccions com les de successos 

o societat. Crec que no té excessiu sentit i les seccions de cultura s’haurien de potenciar, ja 

que els continguts són clarament culturals.  

 

J, M. Velasco, antropòleg espanyol, reflexiona que no és cultura el que distingeix 

només alguns/es, sinó el que ens distingeix a tots i a totes. En certa manera, el 

periodisme de proximitat ha contribuït a marcar aquesta diferència.  
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Entrem en un terreny amb molta controvèrsia, ja que xoquem de ple amb la definició sobre 

“què és cultura”. Entraríem en un debat epistemològic. Els mitjans de proximitat ajuden a 

configurar i divulgar que la cultura no són activitats no necessària i altament 

professionalitzades, que tenen protagonistes amb noms i cognoms que formen part de la 

comunitat local com a veïns/es. Crec que en l’àmbit dels mitjans de proximitat, justament 

aquesta disjuntiva entre creadors i consumidors és més difusiva. Aquí els mitjans de 

proximitat tenen un gran paper, tot i difícil i constrenyit.  

 

Més enllà de les formes acadèmiques i socials, antropològicament cultura és una 

manera de viure. Així, creus que tot allò que els mitjans de proximitat tematitzen sota 

el nom de “cultura” i sobretot el seu tractament queda lluny del periodisme cultural o 

ben bé al contrari?  

 

Hi ha una diferenciació entre mitjans de proximitat més o menys modestos i els grans mitjans. 

Els últims acaben tenint uns especialistes en continguts culturals, que en bona part ho fan de 

manera molt professionalitzada. En els mitjans de proximitat, en moltes ocasions no hi ha 

suficients recursos humans per tal que hi hagi perfils professionalitzats. La disjuntiva entre 

ser productor (en aquest cas, elaborador d’informació) i consumidor és molt més difosa. Però 

crec que és un avantatge perquè dóna lloc a espais pels col·laboradors que, sota l’òptica amb 

criteris professionalitzats, elabori una informació cultural molt atractiva que no sigui un retrat 

clarament folklòric d’allò que es fa, sinó que pugui aprofundir i pugui a judar en la renovació 

de moltes d’aquestes activitats.  

 

ESPECIALITZACIÓ TEMÀTICA 

 

Com creus que succeeix el fenomen de l’especialització temàtica en els mitjans de 

proximitat?  

 

Cal fer diferenciacions entre mitjans. Els mitjans més professionalitzats, com poden ser els 

diaris capdavanters a les seves àrees d’influència i divulgació (El Regió7, El Segre…), pesa 

molt la configuració de les redacccions de forma força mimètica de com es configuren les 

redaccions als grans mitjans (sempre tenint en compte les diferències respecte la dimensió 

empresarial). Per tant, sí que hi ha una especialització però comporta, forçosament, que 

acabin fent una cobertura de la informació cultural que té moltes coincidències amb la 

cobertura que en puguin fer els grans mitjans. El repte és reconèixer la necessitat d’aprofundir 

en la informació i divulgació cultural comptant també amb els productors de la cultura, i no 

només com a font: són aquells que proposen i tiren endavant activitats i es barallen perquè 

les entitats es mantinguin vives, entre d’altres. El que no és factible és que hi hagin tres, 

quatre o cinc persones que s’especialitzen en temes culturals, ja que empresarialment no és 

viable ni sostenible. Per tant, s’ha de potenciar la col·laboració. Una mica la crisi que afecta 

els mitjans de comunicació, sobretot de la crisi economicofinancera de fa 12 anys, ja ho ha 

potenciat: hi ha molts mitjans que tiren força de col·laboradors externs i a nivell local es pot 

jugar a potenciar la divulgació cultural d’aquesta manera.  

 

Hi ha activitats municipals i comarcals que si no apareixessin als mitjans de proximitat 

no gaudirien de cap cobertura en el sentit mediàtic. Rabadán es refereix a temàtiques 

com la política, la cultura, els fenòmens associatius, els esports, el comerç, successos, 
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la indústria, el trànsit, la informació meteorològica i l’obituari, entre d’altres. Per tant, 

les publicacions locals i comarcals es disposen a desglossar i explorar el sentit 

comunitari d’una població els continguts. Creus que tots aquests pilars defineixen 

millor el periodisme de proximitat? Així doncs, podríem parlar de “periodisme de 

servei”?  

 

En molts casos, sí, i entès el periodisme de servei des d’una perspectiva àmplia, no només 

destinat a la divulgació de serveis públics de les administracions o el que apoten certes 

entitats locals, sinó de servei a la ciutadania en camps com ara l’activitat cultural. Crec que 

aquest perfil compta a l’hora de consolidar i fer més factible el consum de mitjans de 

proximitat. Ara bé, la realitat social dels mitjans de comunicació és dura i bé, no es promociona 

la cultura d’una manera potent. Com a molt, els poders públics, sobretot els locals, intenten 

promocionar la seva via de divulgació tant de la política com de les activitats que es duguin 

en terme en un entorn de proximitat. En aquest sentit, considero que les polítiques de 

comunicació municipals haurien de ser molt més ambicioses i molt més obertes a la iniciativa 

privada, no com a negoci, sinó com a divulgació de les activitats culturals, atès que no tot ha 

de ser públic ni tot ho és. Una cosa és controlar els interessos privats econòmics i l’altra és 

potenciar els interessos de les entitats culturals i associatives d’un entorn. 

 

MUNICIPALITZACIÓ 

 

El fenomen de la municipalització als mitjans locals és destacat. Consideres que 

parlem d’un fenomen que ha contribuït més o menys positivament en el 

desenvolupament del periodisme de proximitat? 

 

Crec que hi ha un aspecte que s’ha de valorar positivament i és la possibilitat que hi hagin 

més professionals del món del periodisme i la comunicació que tinguin opció de treballar 

perquè hi ha aquests mitjans públics i municipalitzats. Una altra cosa són les dinàmiques 

s’acaben imposant especialment en l’àmbit més metropolità, on els ajuntaments són els més 

grans de Catalunya: és cert que sempre que hi ha pràctiques més partidistes i institucionals 

de divulgació general de l’activitat social també és negatiu. És una qüestió d’intentar que les 

polítiques de comunicació, que en el millor dels casos es dissenyen des de les institucions 

públiques, comptin amb els impulsors i membres en general de les activitats culturals, 

esportives, associatives… D’aquesta manera, crec que es podria impulsar molt el paper dels 

mitjans de proximitat, també els institucionals, però sense oblidar les publicacions més del 

tipus voluntarista on l’ànim de lucre és mínim.  

 

Des d’una perspectiva antropològica, antropòlegs socials com James Frazer i 

Bronislaw Malinowski a principis de segle XX, consideraven que la cultura és “tot allò 

humà de tots els pobles (humans)”: una perspectiva aparentment antagònica a una 

altra de més crematística i estètica, és a dir, la cultura com l’art i el cultiu de l’esperit. 

Precisament, és la definició de caire més antropològic que, al llarg dels segles, propicia 

accions populars (iniciatives que s’anuncien de la gent o que és accessible per a 

tothom) tals com la premsa popular, el precedent de la premsa local. Com explicaries 

la convivència entre aquestes iniciatives i les propostes de premsa municipals?  
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En el full de ruta de l’activitat institucional en els àmbits dels esports i la cultura no es pot ser 

tant suïcida com per enfonsar o bé ignorar aquestes activitat de la societat civil. Sempre s’hi 

ha de donar suport. Ara bé, en això topem també amb el clientelisme i, fins i tot, de les manies 

personals que poden succeir en els àmbits de proximitat —es donen amb tots els àmbits—, 

és a dir, les picabaralles que podien tenir patums de la cultura oficial amb els governs de Jordi 

Pujol també tenien incidència en el suport a la cultura catalana i estem parlant de grans 

activitats culturals. Per tant, a escala local i comarcal, la sintonia o bé la no sintonia de la gent 

que fa cultura, lluita per les entitats (...) xoca també amb el tarannà dels responsables polítics. 

També es deu a una constatació claríssima tal com la manca de recursos econòmics que 

s’han de distribuir. En moltes institucions, aquell que no està amb mi ja significa que està 

contra mi i això, en moltes ocasions, repercuteix en els mitjans de comunicació locals, és a 

dir, en no donar suport a les iniciatives que no són merament institucionals.  
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ANNEX 4. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE LA PRESÈNCIA DE CADA TIPUS DE 

CONTINGUT | Font: Estudi d’Audiència de la Premsa Comarcal 2019.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. TAULA DE DADES SOBRE LA PARTICIPACIÓ, ORGANITZACIÓ, 

COL·LABORACIÓ O PATROCINI DE LES PUBLICACIONS DE LA PREMSA 

COMARCAL A FÒRUMS, ESDEVENIMENTS CULTURALS, ESPORTIUS I 

ECONÒMICS, SEMINARIS I ALTRES ESDEVENIMENTS | Font: Estudi d’Audiència 

de la Premsa Comarcal 2019. 
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ANNEX 6. DIFUSIÓ DELS DIARIS DE PAGAMENT DE CATALUNYA | Font: Informe 

de la Comunicació a Catalunya 2017-18, InCom-UAB.  
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ANNEX 7. TAULA D’ANÀLISI ESTRUCTURAL SOBRE LA INFORMACIÓ 

CULTURAL DE REGIÓ 7 | Font: creació pròpia 

 

 
DATA 

QUANTITAT 
DE PECES 

INCLOSES 
DINS LA 
SECCIÓ 

“CULTURES” 

INCLOSES 
EN 

ALTRES 
SECCIONS 

PERCENTATGE 
DE PÀGINES 

RESPECTE EL 
TOTAL 

DEDICADES A 
LA CULTURA 

QUANTITAT 
DE PECES 

CULTURALS 
EN 

PORTADA  

QUAN LA 
CULTURA 

ÉS EL 
“TEMA 

DEL DIA” 

Dilluns 13 
de gener 

17 6 11 27,5%  3 NO 

Dimarts 
14 de 
gener 

15 7 8 30%  3 SÍ 

Dimecres 
15 de 
gener 

23 7 16 37,5%  1 NO 

Dijous 16 
de gener 

21 8 13 30%  2 NO 

Divendres 
17 de 
gener 

30 21 9 45,8%  3 SÍ 

Dissabte 
18 de 
gener 

24 8 16 34,6%  1 NO 

Diumenge 
19 de 
gener 

22 5 17 37,5%  3 SÍ 

TOTAL 152 62 90 34,7% (mitjana) 16 42,9% 
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ANNEX 8. SECCIÓ “SOCIETAT. GALERIA” DE LA PUBLICACIÓ REGIÓ7 |  

Font: Regió7 
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ANNEX 9. SECCIÓ “TEMA DEL DIA” DE DIMARTS 14 | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 10. SECCIÓ “TEMA DEL DIA” DE DIVENDRES 17 | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 11. SECCIÓ “TEMA DEL DIA” DE DIUMENGE 19 | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 12. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DEL TOTAL DE LES 

PECES CULTURALS | REGIÓ7 | Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 13. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DEL LES PECES 

CULTURALS LOCALITZADES A LA SECCIÓ “CULTURES” | REGIÓ7 | Font: creació 

pròpia 
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ANNEX 14. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES A LA 

TOTALITAT DE LES PECES CULTURALS | REGIÓ7 | Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 15. PEÇA “Els actes culturals són el plat fort de la festa major d’hivern de 

Sant Vicenç” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 16. PEÇA “Veïns de l’Alt Berguedà obren una nova via d’oposició a la 

incineradora” | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

ANNEX 17. PEÇA “El manresà de 109 anys ja és la 29a persona més longeva de 

l’Estat” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 18. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES A LA 

SECCIÓ “CULTURES” | REGIÓ7 | Font: creació pròpia 

 

 
 

 

ANNEX 19. PEÇA “Navarcles proposa teatre i música per al primer trimestre a 

l’Auditori” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 20. GRÀFIC DE BARRES VERTICALS SOBRE L’ANÀLISI TEMATOLÒGICA 

| REGIÓ7 | Font: creació pròpia 

 

 
 

 

ANNEX 21. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

UTILITZATS A LA TOTALITAT DE LES PECES CULTURALS | REGIÓ7 | Font: 

creació pròpia 
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ANNEX 22. PEÇA “Veïns de l’Alt Berguedà obren una nova via d’oposició a la 

incineradora” | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

ANNEX 23. ENTREVISTA A CESC ESCOLÀ, PROFESSOR DE FITNESS A 

L’ACADÈMIA D’OPERACIÓN TRIUNFO | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 24. ENTREVISTA A DAJALÍN PÉREZ, ESCRIPTORA CUBANA RESIDENT 

A MANRESA | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ANNEX 25. ENTREVISTA A ANNA MARCET, ESCRIPTORA MOIANESA | REGIÓ7  

Font: Regió7 
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ANNEX 26. PEÇA “La Coral Escriny es retroba amb el seu públic en la cita anual més 

especial” | REGIÓ7 | Font: Regió7REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 27. PEÇA “Com per art de màgia” | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

ANNEX 28. PEÇA “Manresa escènica” | REGIÓ7 | Font: Regió7  
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ANNEX 29. PEÇA “Manresa escènica” | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 30. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

UTILITZATS A LA SECCIÓ “CULTURES” | REGIÓ7 | Font: creació pròpia 
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ANNEX 31. PEÇA “Grup Horitzó adquireix la firma Portal, que fa els iogurts Delícies 

del Berguedà” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 32. ENTREVISTA A SAMUEL RODRÍGUEZ AGUILAR, FOTOPERIODISTA 

| REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 33. PEÇA “Per aquesta puta i quatre morts...” | REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

ANNEX 34. PEÇA “La pressió veïnal aconsegueix fer fora els okupes problemàtics 

del carrer Moragas” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 35. PEÇA “Dones emprenedores reprèn demà el cicle de dinar-tertúlia” | 

REGIÓ7 | Font: Regió7 

 

 
 

ANNEX 36. PEÇA “El Solsonès posa les bases d’un projecte comú per combatre la 

violència de gènere” | REGIÓ7 | Font: Regió7 
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ANNEX 37. TAULA D’ANÀLISI ESTRUCTURAL SOBRE LA INFORMACIÓ 

CULTURAL DE SEGRE | Font: creació pròpia 

 

 
DATA 

QUANTITAT 
DE PECES 

INCLOSES 
DINS LA 
SECCIÓ 

“CULTURA” 

INCLOSES 
EN 

ALTRES 
SECCIONS 

PERCENTATGE 
DE PÀGINES 

RESPECTE EL 
TOTAL 

DEDICADES A 
LA CULTURA 

QUANTITAT 
DE PECES 

CULTURALS 
EN 

PORTADA  

QUAN LA 
CULTURA 

“ÉS 
NOTÍCIA” 

Dilluns 13 
de gener 

21 3 18 19,6%  2 NO 

Dimarts 
14 de 
gener 

25 8 17 27%  2 NO 

Dimecres 
15 de 
gener 

35 9 26 35,4%  2 NO 

Dijous 16 
de gener 

32 9 23 31,2%  0 NO 

Divendres 
17 de 
gener 

52 18 34 43,8%  4 NO 

Dissabte 
18 de 
gener 

27 9 18 33,3%  2 SÍ 

Diumenge 
19 de 
gener 

31 9 22  26,8%  3 NO 

TOTAL 223 65 158 31% (mitjana) 15 14,3% 
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ANNEX 38. PEÇA “Mascotes: entre l’amor, el negoci i l’abandó, a “El debat de Lleida 

Activa”” | Segre | Font: Segre 
 

 
 

ANNEX 39. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DEL TOTAL DE LES 

PECES CULTURALS | Segre  | Font: creació pròpia  
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ANNEX 40. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA A LA SECCIÓ 

“CULTURA” | Segre | Font: creació pròpia  

 

 
 

ANNEX 41. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES 

RESPECTE EL TOTAL DE LES PECES CULTURALS | Segre  | Font: creació pròpia  
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ANNEX 42. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES A LES 

PECES DE LA SECCIÓ “CULTURES” | Segre | Font: creació pròpia  

 

 
 

ANNEX 43. GRÀFIC DE BARRES VERTICALS SOBRE L’ANÀLISI TEMATOLÒGICA 

| Segre | Font: creació pròpia  
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ANNEX 44. PEÇA “Més de 250 aplecs sardanistes programats per al 2020 arreu del 

país” | Segre | Font: Segre 
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ANNEX 45. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

RESPECTE LA TOTALITAT DE LA INFORMACIÓ CULTURAL | Segre | Font: creació 

pròpia 

 

 
 

 

ANNEX 46. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

UTILITZATS A LA SECCIÓ “CULTURA” | Segre | Font: creació pròpia 
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ANNEX 47. PEÇA “El Festival Jazz de Concabella s’estrena amb un ple” | Segre | 

Font: Segre 
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ANNEX 48. PEÇA “La mentida i la veritat” | Segre | Font: Segre 

 

 
 

ANNEX 49. PEÇA “OFNI, nou col·lectiu de Lleida per defensar els drets de les dones” 

| Segre | Font: Segre 
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ANNEX 50. PEÇA “Tres dècades de vida cultural a Lleida” | Segre | Font: Segre 
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ANNEX 51. PEÇA “Una lleidatana d’alta volada” | Segre | Font: Segre 
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ANNEX 52. PEÇA “La PAH va paralitzar gairebé mig centenar de desnonaments el 

2019, la majoria okupacions” | Segre | Font: Segre 

 

 
 

ANNEX 53. PEÇA “Antisida de Lleida recull mobles per a famílies amb risc d’exclusió 

social” | Segre | Font: Segre 
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ANNEX 54. PEÇA “Nit de reis” | Segre | Font: Segre 
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ANNEX 55. TAULA D’ANÀLISI ESTRUCTURAL SOBRE LA INFORMACIÓ 

CULTURAL DE EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: creació pròpia 

 

 
DATA 

QUANTI
TAT DE 
PECES 

INCLOSES 
DINS LA 
SECCIÓ 

“CULTURA 
I 

ESPECTAC
LES” 

INCLOS
ES EN 
ALTRE

S 
SECCIO

NS 

PERCENTA
TGE DE 

PÀGINES 
RESPECTE 
EL TOTAL 
DEDICADE

S A LA 
CULTURA 

QUANTIT
AT DE 
PECES 

CULTUR
ALS EN 
PORTAD

A  

QUAN LA 
CULTURA ÉS 
OBJECTE DE 
L’ENTREVIST

A DE LA 
CONTRAPOR

TADA 

Dilluns 
13 de 
gener 

20 8 12 31,3%  1 NO 

Dimart
s 14 de 
gener 

26 17 9 37,5% 1 SÍ 

Dimecr
es 15 
de 
gener 

26 11 15 37,5%  1 SÍ 

Dijous 
16 de 
gener 

26 17 9 27,1%  1 SÍ 

Divend
res 17 
de 
gener 

33 29 4 28,6%  0 SÍ 

Dissab
te 18 
de 
gener 

22 12 10 31,3%  1 SÍ 

Diume
nge 19 
de 
gener 

23 8 15 29,2%  0 NO 

TOTAL 176 102 74 31,8% 
(mitjana) 

5 71,4% 
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ANNEX 56. PEÇA “Rosalía actuarà a la gala dels premis Grammy” | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 57. PORTADA del dia 13 de gener, quan la mort d’Isabel-Clara Simó va ser 

motiu de portada | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 58. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DEL TOTAL DE LES 

PECES CULTURALS | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 59. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DE LES PECES 

LOCALITZADES A LA SECCIÓ “CULTURA I ESPECTACLES” | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: creació pròpia 
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ANNEX 60. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES 

RESPECTE EL TOTAL DE LES PECES CULTURALS | EL PUNT AVUI-GIRONA | 

Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 61. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES A LES 

PECES DE LA SECCIÓ “CULTURA I ESPECTACLES” | EL PUNT AVUI-GIRONA | 

Font: creació pròpia 
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ANNEX 62. GRÀFIC DE BARRES VERTICALS SOBRE L’ANÀLISI TEMATOLÒGICA  

| EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 63. ENTREVISTA A JOAN GARRIGA, MÚSIC | EL PUNT AVUI-GIRONA | 

Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 64. PEÇA “L’Escala recorda Xaxu” | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: El Punt 

Avui-Girona 

 

 
 

ANNEX 65. PEÇA “Mobilització per mantenir el personal a l’estació de Ribes” | EL 

PUNT AVUI-GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 66. PEÇA “La Fira del Fesol de Santa Pau celebra trenta anys” | EL PUNT 

AVUI-GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 

 

 
 

ANNEX 67. PEÇA “Espolla, preparada per rebre l’oli nou” | EL PUNT AVUI-GIRONA 

| Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 68. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

RESPECTE LA TOTALITAT DE LA INFORMACIÓ CULTURAL | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 69. PEÇA “El cooperativisme comença a casa” | EL PUNT AVUI-GIRONA | 

Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 70. ENTREVISTA A JOAN VILA I BOIX, CRÍTIC D’ART | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 71. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS EMPRATS 

A LA SECCIÓ “CULTURA I ESPECTACLES” | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: 

creació pròpia  

 

 
 

ANNEX 72. PEÇA “Memòria d’un tempus fugit” | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: El 

Punt Avui-Girona 
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ANNEX 73. PEÇA “El retorn d’Evru al costat de Zush” | EL PUNT AVUI-GIRONA | 

Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 74. PEÇA “El perfil de l’exclusió social a Catalunya” | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 75. PEÇA “Exclusió social i gènere: els rols de Venus” | EL PUNT AVUI-

GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 

 

 
 

ANNEX 76. PEÇA “Una dona genial i rebel” | EL PUNT AVUI-GIRONA | Font: El Punt 

Avui-Girona 
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ANNEX 77. PEÇA “Els immigrants tripliquen el risc d’exclusió tot i treballar” | EL PUNT 

AVUI-GIRONA | Font: El Punt Avui-Girona 
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ANNEX 78. TAULA D’ANÀLISI ESTRUCTURAL SOBRE LA INFORMACIÓ 

CULTURAL DEL DIARI DE TARRAGONA | Font: creació pròpia 

 

 
DATA 

QUANTIT
AT DE 
PECES 

INCLOS
ES DINS 

LA 
SECCIÓ 
“CULTU

RA I 
VIDA” 

INCLOS
ES EN 

ALTRES 
SECCIO

NS 

PERCENTA
TGE DE 

PÀGINES 
RESPECTE 
EL TOTAL 

DEDICADES 
A LA 

CULTURA 

QUANTIT
AT DE 
PECES 

CULTUR
ALS EN 
PORTAD

A  

QUAN LA 
CULTURA ÉS 
OBJECTE DE 
L’ARTICLE DE 

LA 
CONTRAPORT

ADA 

Dilluns 
13 de 
gener 

40 18 22 46,4%  3 NO 

Dimarts 
14 de 
gener 

31 24 7 35,7% 3 NO 

Dimecr
es 15 
de 
gener 

38 25 13 39,3% 1 SÍ 

Dijous 
16 de 
gener 

41 23 18 37,5% 3 NO 

Divendr
es 17 
de 
gener 

42 25 17 40,6% 1 NO 

Dissabt
e 18 de 
gener 

35 24 11 41,1% 3 NO 

Diumen
ge 19 
de 
gener 

48 21 27 43,8% 1 SÍ 

TOTAL 275 160 115 40,6% 
(mitjana) 

15 28,6% 
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ANNEX 79. PEÇA “De Rosa López a Famous: las diez vidas de los ganadores de 

Operación Triunfo” | DIARI DE TARRAGONA | Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 80. PEÇA “Muere Christopher Tolkien, hijo de J.R.R. Tolkien” | DIARI DE 

TARRAGONA | Font: Diari de Tarragona 

 

 

 

ANNEX 81. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DEL TOTAL DE LES 

PECES CULTURALS | DIARI DE TARRAGONA | Font: creació pròpia 
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ANNEX 82. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS D’AUTORIA DE LES PECES 

LOCALITZADES A LA SECCIÓ “CULTURA & VIDA” | DIARI DE TARRAGONA |  

Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 83. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES 

RESPECTE EL TOTAL DE LES PECES CULTURALS | DIARI DE TARRAGONA |  

Font: creació pròpia 
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ANNEX 84.  GRÀFIC CIRCULAR SOBRE EL TIPUS DE FONTS CITADES A LES 

PECES DE LA SECCIÓ “CULTURA & VIDA” | DIARI DE TARRAGONA |  

Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 85. PEÇA “Falset escalfa motors per celebrar l’Encamisada” | DIARI DE 

TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 86. PEÇA “Indignació veïnal per l’augment de les escletxes a les cases del 

nucli de Lilla” | DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 87. GRÀFIC DE BARRES VERTICALS SOBRE L’ANÀLISI TEMATOLÒGICA  

| DIARI DE TARRAGONA |  Font: creació pròpia 

 

 
 
 

ANNEX 88. PEÇA “Talent KM0”  | DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 89. PEÇA “Un grupo de vecinos del Port de Cambrils impulsa una nueva 

asociación del barrio”  | DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 

 

 
 

 

 

 



160 
 

ANNEX 90. PEÇA “Renaixement reutilitzat”  | DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari 

de Tarragona 
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ANNEX 91. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS 

RESPECTE LA TOTALITAT DE LA INFORMACIÓ CULTURAL | DIARI DE 

TARRAGONA |  Font: creació pròpia 

 

 
 

ANNEX 92. GRÀFIC CIRCULAR SOBRE ELS GÈNERES PERIODÍSTICS EMPRATS 

A LA SECCIÓ “CULTURA & VIDA” | DIARI DE TARRAGONA |  Font: creació pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ANNEX 93. PEÇA “Viaje de Montbrió a Estados Unidos con parada en Amazon” | 

DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 94. PEÇA “Necessària innocència” | DIARI DE TARRAGONA |  Font: Diari de 

Tarragona 
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ANNEX 95. PEÇA “1.600 plazas y 120 actividades en los centros cívicos” | DIARI DE 

TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 

 

 
 

ANNEX 96. PEÇA “1.600 plazas y 120 actividades en los centros cívicos” | DIARI DE 

TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona 
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ANNEX 97. PEÇA “Nou edifici per a persones amb discapacitat intel·lectual” | DIARI 

DE TARRAGONA |  Font: Diari de Tarragona  
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