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Premsa editada a Catalunya

Les paraules més utilitzades
per cada rotatiu són un
reflex dels diferents
discursos al voltant del
procés català

A més, als diaris editats a Barcelona és
habitual que parlin d’independència i de
dret a decidir, paraules que apareixen
en molta menor mesura als rotatius
de Madrid. D’altra banda, a la premsa
catalana la paraula estat supera quasi
tres vegades el mot Espanya, donada
la poca predisposició d’alguns mitjans
–sobretot els sobiranistes– a utilitzar-lo,
a diferència del que passa a Madrid, on
s’utilitza amb normalitat.
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A Madrid, se
centren en termes
institucionals i en
polítics. A Catalunya,
són més propis d'un
moviment social
Català/na/ns

vint més utilitzades– no la incorporen
amb assiduïtat fins al 9N.

L'adquisició d'un diari o d'un altre implica rebre un determinat discurs informatiu en funció de la tendència de cada capçalera. Foto: Sergio Ruiz
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Paraules com
independència o dret a
decidir són habituals
en la premsa catalana.
A la de Madrid, no

Premsa editada a MADRID

Catalunya

Els rànquings de les paraules més
utilitzades en les tres Diades i el 9N
als diaris editats a Barcelona i Madrid
permet fer-se una idea de com s’articula
el discurs dominant en alguns diaris.
Així, un cop descartades les paraules
que lògicament tenen major presència
als mitjans en parlar del conflicte polític
català (Catalunya, català, Govern, president...), la resta permeten extreure’n
conclusions interessants. Per exemple,
a Madrid, s’utilitza un llenguatge més
personalista i partidista (Rajoy, Mas),
mentre a Catalunya és més propi d’un
moviment social (procés, política).
Precisament, una d’aquestes paraules,
procés, ja era des del 2013 molt utilitzada pels diaris més proindependència
com l’ARA o El Punt Avui, mentre que la
resta, tant de Barcelona com de Madrid
–excepte l’ABC, que no la té ni entre les

