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Les portades dels diaris acostumen a 
ser una declaració d’intencions per la 
selecció de temes i per l’ús del llen-
guatge. L’estudi de les portades prèvies, 
durant i després de les tres darreres 
Diades i del 9N, permeten extreure’n 
diverses conclusions. 

Per exemple, que el 2012 molts rotatius, 
sobretot de Madrid, no intuïen el 
moviment que es gestava feia temps al 
carrer. El 2013, les portades dels diaris 
de Madrid quasi no citen la Via Cata-
lana fins que aquesta esdevé un èxit, 
mentre que a Catalunya feia dies que 
se’n parlava. La Diada de 2014, en canvi, 

concentra un munt de portades a les 
dues bandes del pont aeri, tant abans 
com després.

Les portades mostren com El Punt Avui 
i l’ARA se centren en notícies favorables 
al procés, mentre que l’ABC, La Razón 
i El Mundo en les contràries. La Van-
guardia, El Periódico i El País, situats 
entremig, opten per diferents tipus 
de notícies. Tot i que els dos primers 
aposten per informacions neutrals i 
favorables. En canvi, El País per les 
neutrals i contràries (aquestes últimes 
sobretot arran del 9N).

el 9n, en portades

notíCies a les portades dels diaris de Catalunya

	 62,1% favorables al procés 

	 28,4% neutrals

	 5,2% contràries al procés

	 4,3% partidàries de la tercera via

notíCies a les portades dels diaris de Madrid

	 62,3% contràries al procés

	 30,2% neutrals

	 6,3% favorables al procés

	 1,2% partidàries de la tercera via
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