Opinions
previsibles
En molts casos, els articles
d’opinió s’alineen amb els
diaris, sovint monolítics,
en la defensa del procés o,
al contrari, per atacar-lo
Una bona part del quasi miler d’articles
d’opinió publicats als diaris al voltant
de les tres últimes Diades i del 9N
participen de la forta polarització que
s’observa entre defensors i detractors
del procés català. En alguns casos, com
passa amb els diaris catalans més sobiranistes i els madrilenys més unionistes,
no apareix ni tan sols un article contrari
a la línia editorial del rotatiu.
En cinc diaris (Punt Avui, ARA, El Mundo, ABC i La Razón) dels vuit analitzats
es donen percentatges que superen
el noranta per cent d’una única posició
en relació amb un procés polític com
el català que, precisament, destaca per
la seva complexitat. Ofegats pels dos
pols, les peces d’opinió que aposten per
la tercera via queden en clara minoria,
amb l’única excepció d’El País, que
ocupa el segon lloc amb un 21%.

Articles d’opinió als diaris de Catalunya

75%

favorables al procés

12,4% neutrals
10% contraris al procés
2,6% partidaris de la tercera via

Tot i estar molt
polaritzada,
l’opinió dels
diaris catalans
és més diversa
que la de
Madrid

83,8%

Cap ni una de
les 253 peces
d’opinió d’ABC
El Mundo i
La Razón surt
en defensa
del procés

contraris al procés

6,8% neutrals
6,5% partidaris de la tercera via
2,9% favorables al procés

RÀNQUING DE DIARIS PER PERCENTATGES DE LES OPINIONS
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El Periódico
és el diari,
dels vuit
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amb una
major
diversitat de
punts de vista
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