Però,
quants
eren?
El ball de xifres de les
grans manifestacions
s’expliquen per les línies
editorials dels diaris
Les manifestacions de les darreres tres
Diades han provocat que els diaris, en
funció de les respectives línies editorials, apostessin per unes xifres (la de
l’organització, a l’alça) o unes altres (la
de la Delegació del Govern, a la baixa).
Així, als rotatius de Madrid no hi ha ni
tan sols un titular amb la xifra de l’organització que, a Catalunya, sol marcar el
discurs mediàtic. Hi ha molts exemples
de premsa estrangera en què es parla
de “marea humana” i en què titulen amb
xifres de set dígits, però a Madrid es
limiten a parlar de “centenars de milers”,
equiparant la xifra de l’organització
amb la de la Delegació del Govern. I, a
Madrid, les informacions sobre milions
de manifestants solen anar dins l’article,
mai en una tipografia superior.

ni un titular de Madrid
informa, en cap de
les tres Diades, de les
xifres de set dígits de
l’organització
D’altra banda, a la premsa catalana també es parla del nombre de voluntaris o
d’inscrits, en el cas de les dos últimes
Diades. Una informació que no s’acostuma a trobar a la premsa de Madrid.
Al 9N, la xifra de votants no tenia una
dada alternativa, així que els diaris
conservadors madrilenys optaren per
desacreditar-la. La Razón recordava que
dos de cada tres catalans no havia votat
i l’ABC feia esment al “fals cens” de la
consulta participativa.

12 de setembre de 2012

“Marea humana”
El Punt Avui

A la premsa catalana
i estrangera, parlen
de “marea humana” i
milions de persones.
A Madrid, en canvi, de
“centenars de milers”

“Respuesta multitudinaria a la marcha promovida
por el aparato de poder nacionalista”
ABC
“Un milió i mig de persones clamen per la independència en la
més gran manifestació de la història”
La Vanguardia
“Cientos de miles toman el centro de Barcelona
durante la Diada”
El País
12 de setembre de 2013
“400 kilòmetres i un mar d’estelades”
El Periódico de Catalunya
“Cientos de miles en el acto de propaganda independentista
fomentado por la Generalitat”
El Mundo
“Interior enfría la euforia soberanista y rebaja de 1,6 millones
a 400.000 el número de asistentes”
La Razón
12 de setembre de 2014
“La V reuneix 1.800.000 persones”
ARA
“Por tercera Diada consecutiva, cientos de miles
de catalanes salieron ayer a la calle”
El Mundo
10 de novembre de 2014
“2.250.000”
El Punt Avui

“Sólo un tercio de los seis millones
llamados a votar participó”
La Razón

En les tres darreres Diades s'ha repetit el ball de xifres en els mitjans. Foto: Sergio Ruiz

