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1. Presentació

Perquè van ser, som. Perquè som, seran.

El  treball  que  ara  presentem naix  de  la  mirada  que,  com a  dones  i

estudiants, tenim sobre la situació actual de la dona en la nostra societat. El

programa d’altes capacitats del nostre institut ens va proporcionar el marc per

elaborar aquest treball.

Teníem un deute amb les generacions anteriors com Clara Campoamor,

Victoria  Kent,  Margarita  Nelken,  Clara  Zetkin,  Inessa  Armand,  Aleksandra

Kol·lontai, Marie Curie, Frida Kahlo... però també per dones anònimes com les

nostres mares i àvies.

El nostre treball és un reconeixement, doncs, a les aportacions de totes

aquestes dones, però també és fruit del nostre compromís social amb el món

on vivim i el nostre desig de transformar-lo per millorar-lo.

Inicialment no teníem clar un tema concret de treball de recerca, però

volíem tractar el masclisme als mitjans de comunicació. Com a primera idea

decidírem denunciar la  cosificació  i  la  perpetuació de rols de les dones als

programes “reality show”. Observàrem que aquest tema era molt confús i difícil

de delimitar, així que vam anar repensant la idea inicial fins arribar al tema que

és  objecte  del  nostre  estudi:  la  violència  de  gènere  en  els  mitjans  de

comunicació.

La societat actual està marcada per una xacra social com és la violència

exercida  contra  les  dones,  només pel  fet  de  ser-ho.  Les causes d’aquesta

violència  obeeixen  a  l’estructura  del  sistema que,  a  més  a  més,  tendeix  a

invisibilitzar a les víctimes i a exculpar els agressors.
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Per combatre aquesta estructura cal anar a les causes que la sustenten,

així com crear un estat d’opinió pública favorable a la dita transformació. En

aquest espai de conscienciació social, els mitjans de comunicació juguen un

paper molt rellevant. Dels mitjans de comunicació al nostre abast vam escollir

la premsa escrita.

Dissortadament, ens vam adonar que aquest tema era molt ampli. Per

això, i com posteriorment explicarem detalladament, el nostre objecte d’estudi

va  quedar  delimitat  a  la  premsa  escrita  valenciana  (Levante-El  Mercantil

Valenciano i Las Provincias) i a les notícies que feien referència als assassinats

masclistes en la regió territorial de la Comunitat Valenciana.

Hem intentat entendre quins són els motius pels quals aquest tipus de

notícies, sovint, són redactades fregant els límits d’un sensacionalisme malsà.

També hem volgut fixar-nos en la repercussió que aquestes notícies tenen en

l’entorn familiar de les víctimes.

Aquest  treball  és  la  nostra  visió  crítica  del  tractament  que  en  fa  la

premsa dels assassinats masclistes que al llarg d’aquest estudi anomenarem

indistintament violència masclista o violència de gènere.
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2. Objectius

Per delimitar el nostre treball d’investigació, ens vam plantejar algunes

preguntes relacionades amb el paper que ha tingut la premsa sobre la violència

de gènere.

Volíem esbrinar la resposta a qüestions com: contribueix la premsa a la

conscienciació  social?,  quina funció compleix  la  premsa?,  com redacten els

periodistes les notícies?

Aquestes qüestions van servir per a formular-nos la hipòtesi inicial del

treball  i  fixar-nos  com  a  objectiu  principal:  Analitzar  el  tractament  de  la

violència  de  gènere  en  la  premsa  valenciana  i  estudiar-ne  l’evolució

d’aquest tractament.

A partir d’aquest objectiu principal, se’n deriven uns altres de secundaris:

 Determinar la importància que es dóna a la violència de  gènere en la

premsa valenciana: pretenem calibrar la rellevància d’aquestes notícies i

en conseqüència quin lloc ocupen dins del diari.

 Comprovar si es fa ús d’un relat sensacionalista:  amb aquest objectiu

volem establir si les notícies estan redactades amb elements objectius o

amb elements que propicien morbositat.

 Comparar el tractament, al llarg dels anys, de les notícies en el Levante-

El Mercantil Valenciano (Levante-EMV) i Las Provincias (LP). En aquest

punt pretenem esbrinar si hi ha diferències substantives en la redacció

de les notícies en els dos diaris valencians.

 Valorar la funció social de la premsa respecte de la problemàtica de la

violència  de  gènere:  volíem  saber  si  a  més  d’informar,  la  premsa

contribueix a conscienciar.

 Conèixer l’opinió de periodistes respecte de les dificultats per a informar

sobre els assassinats de dones i contribuir a la conscienciació social:
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amb  aquest  objectiu  preteníem  estudiar  els  condicionants

socioeconòmics,  culturals  i  laborals  que  influeixen  en  la  redacció

d’aquest tipus de notícies.

 Saber  l’opinió de les víctimes de violència masclista sobre la pràctica

periodística  de  les  notícies  sobre  violència  de  gènere:  volíem

comprendre quines són les demandes de les famílies de les víctimes i la

seua visió del problema.

 Valorar  la  capacitat  de  l’alumnat  de l’IES Malilla  per  identificar  falsos

mites sobre violència de gènere que s’han incorporat en la redacció de

les notícies i  que encara persisteixen: amb aquest objectiu preteníem

observar la consciència o la interiorització inconscient de la violència de

gènere entre les nostres companyes i companys a partir d’una activitat

didàctica.

 Identificar  les  característiques  del  tractament  informatiu  sobre  la

violència masclista a l’actualitat.
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3. Metodologia

Per poder complir  els nostres objectius hem portat  a terme una sèrie

d’investigacions.

En primer lloc, vàrem informar-nos per a tenir un marc teòric i per això

vam anar a la Biblioteca de la Dona. Amb la col·laboració de Carmen Álvarez,

la bibliotecària, vàrem trobar els llibres i documents per començar a delimitar el

nostre  estudi  del  tractament  de  la  violència  de  gènere  en  la  premsa.

Concretament  ens  centràrem  en  les  notícies  que  acabaven  en  assassinat,

específicament a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i als dos diaris

més  importants  i  de  més  venta,  Levante-El  Mercantil  Valenciano  i  Las

Provincias.

La  nostra  formació  teòrica  es  va  completar  amb  la  lectura  d’altres

treballs semblants relacionats amb el tema, que es detallen a la bibliografia.

A continuació, anàrem a l’Hemeroteca Municipal de València per tal de

buscar i obtenir les notícies objecte del nostre estudi. Per a buscar les notícies

relacionades  dels  anys  2008  i  2017  disposàvem  d’un  llistat  oferit  per  la

Plataforma  Cordobesa  Contra  la  Violencia  a  las  Mujeres

(www.plataformacordobesa.com)  on  apareixia  informació  sobre  la  data  dels

assassinats. Per trobar les víctimes de violència de gènere dels anys 1988 i

1998 empràrem paraules clau en el cercador informàtic com ara “asesinada”,

“violencia  de  género”,  “violencia  machista”,  “homicidio”  etc.  D’aquesta

investigació obtinguèrem un total de 47 notícies, que conformen el corpus de la

nostra investigació.

A fi d’analitzar les notícies, elaboràrem dos fitxes: una de tècnica i una

altra de qualitativa. En la primera comprovàrem la rellevància que els diaris

donen a aquestes notícies a partir  d’aspectes com la secció escollida, si  la
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notícia apareixia en portada o no, si es presentava en pàgina parell o imparell,

quina extensió es donava a la notícia, si hi havia suport gràfic i per qui estava

redactada. En la fitxa qualitativa preteníem analitzar-ne el seu contingut quant a

la terminologia, el sensacionalisme, la identificació tant de la víctima com de

l’agressor, la contextualització, les justificacions i el tipus de fonts utilitzades.

Una altra tècnica que hem utilitzat en la confecció del treball ha estat la

realització d’entrevistes, en total cinc, que ens han ajudat a orientar el nostre

treball.

Aquestes entrevistes ens han aportat,  d’una banda, la visió i opinió de

periodistes que d’una manera o d’altra han abordat el tema. Entre elles trobem:

l’entrevista amb Emilia Bolinches que ens va ajudar a delimitar el nostre marc

teòric  i  ens  va  donar  a  conèixer  Notícies  amb  Llaç  Blanc:  Manual  per  a

periodistes  sobre  la  violència  domèstica  (Unió  de  Periodistes  Valencians,

2002), un manual on s’explica com redactar les notícies de violència de gènere.

També ens vàrem entrevistar amb la cap de redacció de Levante-EMV, Teresa

Domínguez, on contrastàrem la nostra anàlisi amb la seua visió periodística.

Amb  Arturo  Checa,  redactor  de  Las  Provincias,  buscàrem  respostes  als

resultats d’alguns dels ítems de la fitxa qualitativa i vàrem conèixer la redacció

del  diari.  Quan  ja  teníem  les  conclusions  provisionals  del  nostre  treball

entrevistàrem  Violeta  Tena,  vicepresidenta  de  la  Unió  de  Periodistes

Valencians, per tal  de contrastar-les. A més, ens va explicar quines són les

línies d’actuació i tendències en què s’està treballant actualment a la premsa.

D’altra  banda,  l’entrevista  amb  l’Associació  Alanna,  agrupació  de

víctimes de violència de gènere, ens va oferir una visió més humana i pròxima

al conèixer la seu opinió i les seues demandes. Això ens va reafirmar en la

importància que havia de tenir el context en la redacció de les notícies.

Per últim, assenyalar que hem intentat sense èxit entrevistar-nos amb el

gabinet de premsa de la Policia Nacional amb l’objectiu de conèixer l’opinió

d’una font experta en la matèria.

Per singularitzar el  nostre treball,  vam elaborar una activitat  didàctica
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que desenvolupàrem en alguns cursos de tercer de l’ESO del nostre centre.

L’activitat es basava en la identificació dels falsos mites en les notícies i fer

reflexionar l’alumnat sobre la violència de gènere.  

Respecte a les noves tecnologies, hem utilitzat cercadors d’informació

com: Google, Google scholar; emmagatzemadors d’informació com el Drive,

missatgeria WhatsApp i Gmail i aplicacions d’ofimàtica com Open Office.
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4. La violència masclista, marc

conceptual i normatiu

Murallar el propi patiment és arriscar-se a què et devoren des de

l’interior. 

Frida Khalo.

La violència de gènere és un problema social, polític i de salut pública.

Les dones que pateixen maltractaments per part de la seua parella tenen un

major risc de patir malalties físiques cròniques. Així mateix, aquesta violència

pot  provocar  trastorns psicològics com la  depressió i  l'ansietat  (Coker,  A.L.,

2000).

Aquesta  violència  és  exercida  arreu  del  món,  segons  l'ONU DONES

(www.unwomen.org), cada 15 segons una dona és agredida i un terç de les

dones patirà violència física o sexual  en algun moment de la seua vida. El

Consell d´Europa ha observat al Conveni d’Estambul que entre el 20% i el 25%

de les dones de la UE ha patit violència física i més del 10% han sigut víctimes

d´una agressió sexual.

Les  denúncies  a  Espanya  relacionades  amb  aquesta  violència  són

aproximadament 25.000 a l'any, xifra que no reflecteix la magnitud del problema

ja que es calcula que sols denúncien el  10% de les dones maltractades. A

Espanya, des de l´1 de gener de 2003, quan es comença a comptabilitzar de

forma específica aquesta violència, el nombre de víctimes mortals per violència

de gènere és de 984 en el moment de la redacció del nostre treball, segons les

dades facilitades per la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.

A Espanya, la dramàtica notícia de l’assassinat d’Ana Orantes en 1997,

dona que va denunciar públicament en televisió els maltractaments que venia

patint  en  el  seu  matrimoni,  va  colpejar  emocionalment  la  societat.  El  seu
17
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assassinat va ser entés com un fracàs de les administracions per protegir les

dones d’aquest tipus de violència, i la societat va ser conscient de la dimensió

social que tenien aquest tipus d'agressions.

 El  cas d'Ana Orantes va marcar una fita  en la conscienciació social

enfront  d’una  realitat,  la  de  la  violència  masclista,  que  es  mantenia

invisibilitzada pels mitjans de comunicació. També va mostrar la funció social i

la responsabilitat que tenien els mitjans de comunicació enfront de la violència

masclista.  Així, es va obrir pas una creixent reflexió sobre el paper que han de

jugar aquests mitjans i la forma en què aquesta realitat havia de ser contada.

Van aparèixer els primers llibres d'estil, les primeres recomanacions. En el cas

valencià,  la  Unió  de  Periodistes  Valencians  va  publicar  en  2002  les

recomanacions  Notícies amb Llaç Blanc.

Altre  fet  que va  ajudar  a  un  canvi  en  l’ús  de  la  terminologia  va  ser

l’aprovació de la  Llei  Orgànica 1/2004, de 28 de decembre, de Mesures de

Protecció  Integral  contra  la  Violència  de  Gènere.  Amb ella,  el  concepte  de

violència de gènere s'obria pas i el seu ús es generalitzava a Espanya. 

A l'objecte de la mateixa, a l'article primer, quedava definida com aquella

que s'exerceix sobre les dones per part d'aquells que siguen o hagen sigut els

seus cònjuges o dels que estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions

similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència. És a dir, malgrat que ampliava

l'objecte de la violència masclista en traure-la de l'estricte àmbit familiar per

situar-la  en  el  de  l'esfera  sentimental,  continuava  menystenint  la  seua

importància. La violència contra les dones fora de l'àmbit sentimental, malgrat

la  seua  rellevància,  no  quedava  inclosa  dins  de  l'àmbit  d'aquesta  llei.  Les

agressions,  assassinats,  violacions,  etc.,   entre  persones  sense  relació

sentimental prèvia no es comptabilitzaven com a casos de violència de gènere

en l'objecte de la llei.

Així s’incorporava el concepte que en l’àmbit internacional l'ús d'aquest

concepte es va fer majoritari a partir de la Conferència Mundial sobre la Dona

celebrada a Pekín en 1995, on es va situar la violència masclista en el marc

dels drets humans.

Els conceptes tradicionalment emprats per anomenar aquesta  violència
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van  iniciar  un  procés  de  canvi  amb  l´adopció  del  concepte  de  violència

domèstica.  Malgrat  que  aquest  concepte  superava  la  concepció  d'aquestes

agressions com a delictes aïllats i sense causes comunes, encara les situava

en el context familiar, en l'àmbit de la llar. Tanmateix, continuava amagant el fet

-estadísticament  constatable-  que  hi  havia  una  clara  dissimetria  de  gènere

quant al nombre de les víctimes. Les dones eren les que patien de forma molt

majoritària  aquesta  "violència  domèstica".  Aquest  concepte  no  ajudava,  per

tant, a identificar  les veritables causes de la problemàtica social.

La violència masclista és un concepte més ampli, que inclou la totalitat

de les violències que pateixen les dones pel fet de ser-ho. Pretendre tornar,

com  defensen  algunes  opcions  polítiques  actuals,  a  la  denominació  de

violència domèstica és qüestionar no sols les causes profundes -masclisme,

patriarcat- d'aquesta violència, sinó també menystenir-ne la seua importància.
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5. Anàlisi de resultats

Davant les atrocitats hem de prendre partit. El silenci estimula el

botxí.

Elie Wiesel

En  aquest  treball  pretenem  analitzar  el  tractament  que  els  diaris

valencians  Levante-EMV  i  Las  Provincias  donen  a  les  notícies  sobre  la

violència de gènere. El nombre de víctimes mortals per violència de gènere a

Espanya  és  d'una  mitjana  de  65  per  any.  Tanmateix,  vam decidir  reduir  el

nostre estudi a les víctimes a la Comunitat Valenciana.

Així  mateix,  volem  investigar  l'evolució  del  tractament  informatiu

d'aquesta xacra social, raó per la qual vam decidir un marc temporal: 1988-

2017. Aquest període permetia veure la situació prèvia a la Llei de Violència de

Gènere i també observar-ne la seua influència a nivell mediàtic. És per això que

decidírem quatre punts d'anàlisi temporal -1988-1998-2008 i 2017- per poder

analitzar les diferències entre dècades.

El fet d’haver escollit l’any 2017 i no el 2018 es va deure a la necessitat

de recórrer a les dades estadístiques completes d'un any ja finalitzat al moment

d’iniciar la nostra investigació en 2018.

Malgrat l’absència d’un registre oficial de víctimes de violència de gènere

fins  2003,  vam  poder  identificar  el  següent  nombre  d'unitats  informatives

(notícies):

Any 1988 1998 2008 2018
Notícies 5 8 14 20

Taula 1. Notícies analitzades per any

21



On posar l’accent?

Per  a  la  realització  del  nostre  treball  d'investigació  hem  utlitzat  47

notícies sobre assassinats per violència de gènere, distribuïdes en quatre anys.

  Quant  als  resultats  obtinguts  en  l'anàlisi,  hem  utilizat  el  següent

mètode: Si l'element apareixia en la notícia representava un 1 (SÍ), pel contrari,

si no apareixia significava un 0 (NO). Aquestes dades les hem recollït a l’Excel,

d'aquesta manera hem elaborat la fitxa qualitativa i tècnica. L'estadística anual

ha sigut obtinguda del sumatori de les xifres obtingudes en les fitxes. Cada any

es feia un recompte d'aquestes, es sumaven, es dividien entre el nombre de

notícies per any i  es multiplicaven per cent.  Per fer l'estadística dels quatre

anys  estudiats  i  observar  l'evolució  hem calculat  una  mitja  entre  les  dades

obtingudes en aquests anys. 

Per concloure, hem d’assenyalar que les conclusions sobre l’evolució del

tractament informatiu han de ser presses amb precaució donada la desigual

distribució de les notícies en cadascun dels anys estudiats, especialment els

primers anys de l’estudi.

5.1 Fitxa tècnica

Hem confeccionat  aquesta fitxa a partir  d’estudis  semblants al  nostre

com Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa

Balear (2004-2008), (Menéndez Menéndez, I., 2010) així com el manual d’estil

de la Unió de Periodistes Valencians (UPV, 2002). Aquesta fitxa ens ha permès

analitzar els aspectes més objectius referits a l’emplaçament de la notícia al

diari, la seua extensió i els mitjans emprats en la redacció. Aquests resultats

ens ajuden a comprendre la importància que li donen tots dos periòdics a les

notícies de violència de gènere.

En  aquest  sentit  hem  analitzat  els  següents  ítems  que  tot  seguit

expliquem individualment :

 Portada

 Secció en la qual s’ubica

 Inici de secció
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 Pàgina parell o imparell

 Redactor o agència

 Extensió de la notícia

 Suport gràfic

5.1.1 Portada

La portada és allò primer que el públic lector troba al quiosc, tant físic

com virtual quan busca una informació. Per tant, la selecció de notícies que

apareixen té a veure en la importància que els dits mitjans els hi atorguen.

En aquest sentit Arturo Checa, redactor de Las Provincias, sustentava

aquesta tesi afirmant que la ubicació de les notícies de violència masclista es

decideix  en  funció  del  nombre  de  víctimes  que  són  assassinades,  la

reincidència de l’agressor i la fallida del sistema d’ordres d’allunyament. 

    

02/12/2017 Levante-EMV       09/11/2017 Las Provincias
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Des de 1988 a 2008 observem una tendència creixent a l’aparició en

portada de les notícies de violència de gènere: mentre que en 1988 la meitat

d’aquestes hi apareixen, en 2008 ja ho fan la pràctica totalitat. Contràriament al

que seria  desitjable,  en 2017 sols un poc més de la meitat  de les notícies

ocupen la pàgina principal. Malgrat que la realitat informativa del dia tinga altres

notícies  molt  rellevants  i  destacables,  considerem que  aquests  assassinats

haurien d’aparèixer en primera plana en tots els casos.

El següent gràfic mostra aquesta evolució:
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Gràfic 1. Notícies aparegudes a la portada. Font: elaboració pròpia.

5.1.2 Secció

La  secció  és  l’espai  on  un  mitjà  de  comunicació  ubica  un  tema

determinat.  Triar  aquest  lloc  comporta  una  decisió  no  només temàtica  sinó

també de rellevància informativa. És per  tant  una manera de jerarquitzar  la

informació.

En les notícies referides a la violència masclista observem que la majoria

d’elles estan situades en la secció “Successos” durant el període 1988-2008.

És a dir,  els diaris tractaven aquestes notícies com qualsevol  altre tipus de

violència  o  assassinat,  sense dotar-les  de  la  importància  que  es  mereixen.
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Destaca que en 2008 quasi la totalitat de les notícies estan situades en aquesta

secció,  mentre que en l'últim any analitzat  (2017)  la  totalitat  de les notícies

apareixen en la  secció  “Valencia”  o  “Comunitat  Valenciana”,  fet  que Teresa

Domínguez, redactora en cap de successos i tribunals al Levante-EMV, ens va

explicar que va produir-se en juliol de 2016. 

En els exemples següents es pot apreciar aquest canvi en la ubicació de

la notícia.

       14/07/1998 Las Provincias

       27/02/2008 Levante-EMV 

       02/12/2017 Levante-EMV
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Per tant, podem dir que els diaris han anat prenent consciència  i han

passat a tractar d’una manera més específica aquest tipus de notícies, fet que

està en sintonia amb les recomanacions de la Unió de Periodistes Valencians

de 2002.

5.1.3 Inici secció

És interesant  observar  la  posició  que ocupen les  notícies  dins  de la

secció, donat que és reveladora de la importància que els donen els periòdics

en cada interval de temps estudiat, com ens va explicar Arturo Checa, redactor

de Las Provincias.

En els anys analitzats anteriors a la publicació de les recomanacions de

la Unió de Periodistes Valencians (2002), tan sols una notícia de cada període

estudiat apareix com a inici de secció. Per tant, a més d’estar situades en un

apartat que les barreja amb la resta de violències, no se’ls dóna la importància

necessària, ja que no l’encapçalen.

Durant 2008 trobem una millora donat que la meitat d’elles encapçalen la

secció successos. A més, es pot destacar que Las Provincias ubica les notícies

de violència de gènere en lloc destacat dins de la secció en un percentatge

molt elevat.

Finalment crida l'atenció que en 2017, malgrat la major conscienciació

social i l'adequada ubicació de les notícies de violència de gènere als diaris, un

nombre  reduït  d’aquestes  apareixen  a  l’inici  de  la  secció,  aspecte  que  no

afavoreix a la visibilitat de la notícia, i per tant, d'aquesta xacra social.
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Gràfic 2. Notícies aparegudes a l’inici de secció. Font: elaboració pròpia.

5.1.4 Pàgina parell/imparell

És important la pàgina en la qual apareix la notícia, ja que a la premsa

impresa, a diferència del que ocorre amb la digital, la pàgina més visible és la

imparell i aquest tipus de notícies haurien d'aparèixer sempre ací per ressaltar

la gravetat del problema. 

Hem observat que la mitjana dels dos diaris es manté entorn d'un 70%,

tot i que en valors molt dispars, exceptuant en 2008 on destaca el fet que el

percentatge no arriba al 30%.

La majoria  de les notícies apareix  en pàgina imparell,  fet  que hauria

d'adoptar-se en la publicació de la totalitat d’aquestes en la versió impresa per

dotar-les d’una major importància.

27



On posar l’accent?

1988 1998 2008 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L-EMV
LP

Gràfic 3. Notícies aparegudes a la pàgina imparell. Font: elaboració pròpia.

5.1.5 Extensió de la notícia

Moltes vegades l'extensió de les notícies, i per tant bona part de la seua

rellevància informativa, no la decideixen els redactors, sinó que ve imposada

pels caps de redacció, la línia editorial del periòdic i la realitat informativa del

dia. Tanmateix, no sempre més extensió significa més informació, donat que

moltes vegades una gran extensió de la notícia pot estar relacionada amb el

sensacionalisme,  tant  per  l'excés  de  detalls  com per  la  reiteració  dels  fets

durant la redacció.
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Gràfic 4. Espai dedicat a les notícies de violència de gènere. Font: elaboració pròpia.

Com  podem  observar  en  el  gràfic,  l’extensió  de  la  notícia  ha  anat

creixent al llarg del anys, coincidint amb la conscienciació social, però també

amb les dades de sensacionalisme que hem trobat en el nostre estudi.

Aquesta  evolució  podria  explicar-se  per  variables  com  l’hora  de

l'assassinat i el temps que disposen els periodistes per redactar les notícies, la

prioritat informativa del dia, la major o menor disponibilitat de fonts amb què

elaborar-les, etc. En qualsevol cas, totes elles podrien tenir a veure amb la falta

d'una línia editorial nítida en el tractament d'aquestes notícies.

5.1.6 Autoria de la notícia

Hem observat que en tots els anys estudiats la gran majoria de notícies

estan escrites pels propis periodistes del diari, degut a l'interès dels periòdics

en què la redacció siga pròpia.
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Gràfic  5.1.  Autoria  de la  redacció  de les notícies al  Levante-EMV. Font:  elaboració  pròpia.
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Gràfic 5.2. Autoria de la redacció de les notícies a Las Provincias. Font: elaboració pròpia.

Tanmateix, la gran varietat de redactors que s’ocupen d’aquests fets ens

porta a pensar en la falta d’especialització que existeix a l’hora de redactar

aquest tipus de notícies.
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Teresa  Domínguez,  comenta  que  amb  freqüència  hi  ha  un  diferent

tractament  de  les  notícies  en  funció  del  gènere,  és  a  dir,  si  les  escriu  un

redactor o una redactora. Tot i això, considera que és més important el nivell de

conscienciació personal i el seu grau de compromís.

5.1.7 Suport gràfic

L'aparició d'imatges, a més d'estar relacionada amb el sensacionalisme

pel contingut que puga aparèixer, també ho està amb l'extensió, donat que és

una manera d'omplir un espai determinat dins de la notícia. A més, és un recurs

de disseny estètic com ens va explicar la periodista Teresa Domínguez.

En  la  gran  majoria  de  les  notícies  analitzades  apareixen  imatges,

especialment en els dos últims anys (2008 i 2017). L’elecció de les imatges

presenta  en  aquests  casos  una  especial  dificultat  per  aportar  informació

rellevant i respectuosa amb la víctima evitant caure en el sensacionalisme. Les

recomanacions sobre aquesta qüestió indiquen que el seu ús ha de servir per

augmentar la conscienciació social.
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Gràfic 6. Nombre d'imatges a les notícies. Font: elaboració pròpia.
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5.2 Fitxa qualitativa

Una  vegada  analitzada  la  part  més  objectiva  de  les  notícies,  calia

estudiar els seu contingut i  la narració del relat per a esbrinar quin tipus de

missatges es traslladava al públic.

En conseqüència, vam elaborar una fitxa a partir de la qual poguérem

extraure  unes  conclusions  objectives  tenint  present  la  dificultat  d’objectivar

aquests continguts. Per a l’elaboració d’aquesta fitxa ens vam basar, com en la

fitxa tècnica, en els llibres mencionats anteriorment.

El resultat va ser una fitxa que contemplava els següents elements:

 Terminologia

 Sensacionalisme

 Identificacions

 Origen ètnic

 Contextualització

 Fonts d’informació

 Falsos mites

5.2.1 Terminologia

 La terminologia reflecteix el que la societat pensa en cada moment, en

el  nostre  cas  sobre  la  violència  de  gènere,  en  tant  que  comporta  unes

referències socials, per això és important l’ús d’un vocable o d’un altre.

La terminologia per definir la violència masclista reflecteix la forma en

què aquesta és observada i entesa per la societat. Cada concepte comporta

unes referències socials, un context històric i una semàntica diferenciada. És

per això que l'ús dels conceptes no és neutre ni indiferent.

En les notìcies que hem estudiat trobem els següents termes: parricidi,

crim passional, homicidi, violència domèstica, violència masclista i violència de

gènere. La utilització d’aquests es pot observar en la següent taula:
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Terminologia
Crim

Passional
Parricidi Homicidi

Violència

domèstica

Violència

gènere

Violència

masclista

1988 20% 40% 40% - - -

1998 12,5% 25% 62,5% - - -

2008 - - - 36% 28% 28%

2017 - - 35% 5% 20% 40%

Taula 2. Termes emprats en les notícies. Font: elaboració pròpia.

En  els  primers  anys  (1988-1998)  els  dos  diaris  empraven

majoritàriament  termes  com  a  homicidi,  parricidi  i  crim  passional.  Aquests

termes ignoren que la violència de gènere té unes causes socials i culturals i la

redueixen a una esfera privada i a unes causes no comunes.

En  el  2008  s’observa  un  canvi  en  l’ús  dels  conceptes,  ja  que

s’abandonen  les  denominacions  anteriors  per  altres  com  ara  violència

domèstica,  violència  de  gènere  i  violència  masclista.  Malgrat  la  significativa

presència del concepte violència domèstica, hi ha una tendència clara a usar

conceptes que defineixen millor la naturalesa d’aquesta violència. En aquest

sentit,  la Llei  de Violència de Gènere esdevé una fita importantíssima per a

poder entendre aquest canvi de nomenclatura. 

El concepte de violència domèstica, absent en 1988 i 1998, s'empra per

primer cop el 2008 amb una presència molt significativa. Com s'observa a la

taula el seu ús decau de forma nítida una dècada després.  En 2017 aquest

concepte malgrat que segueix utilitzant-se es fa de forma molt minoritària. 

Així mateix el terme homicidi, molt utilitzat en els primer anys, desapareix

en 2008 però  torna a  aparèixer  en 2017.  Si  bé  en 1988 i  1998 s’utilitzava

freqüentment i es pot explicar per la inexistència d’altres alternatives (violència

de gènere), al 2017 el seu ús sols el podem entendre perquè en el moment de

la redacció de les notícies encara no s’haja delimitat  si  es tracta o no d’un

assassinat de violència de gènere.
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Finalment,  aquest  últim  any,  2017,  Levante-EMV  i  Las  Provincias

majoritàriament  recorren  als  conceptes  de  violència  de  gènere  i  violència

masclista.  Tots  dos  termes  comporten  un  reconeixement  de  les  causes

profundes  d´aquesta  violència,  raó  per  la  qual  valorem  aquest  canvi

positivament. 

 En conclusió, al llarg del període estudiat s'observa una evolució quant

a la terminologia utilitzada. Als primers anys predominen els conceptes que

invisibilitzen la problemàtica social, mentre que en els últims anys s’imposen

termes que la  fan més visible.  En definitiva,  l’elecció  d’un terme o un altre

depèn del  context  històric  i  també de la  comprensió  i  posicionament  de  la

societat davant d’aquest problema. 

5.2.2 Sensacionalisme

El  sensacionalisme  és  un  recurs  per  presentar  notícies,  successos  i

informacions d’una manera exagerada per a produir impacte, sensació, emoció

o impressió.  Aquesta tècnica s’empra en els mitjans de comunicació amb la

finalitat d’augmentar el nombre d'audiència o de lectors fent un ús del morbo,

és a dir,  d’allò desagradable, cruel, prohibit  o que va en contra de la moral

establerta.

El  sensacionalisme  és  subjectiu  i  per  tant  té  una  alta  dificultat  per

quantificar-lo.  Per  poder  estudiar-lo  hem  elaborat  un  índex  a  partir  dels

següents  ítems  que  pretenen  avaluar  aquest  ús  per  tal  d’establir  una

comparació tant a nivell temporal com entre diaris: 

 Sensacionalisme del titular 

 Descripció detallada de l’escenari

 Descripció del mètode

 Imatge 

 Reiteració d’informació
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            Al  nostre  treball,  hem  constatat  que  alguns  d’aquests  elements

sensacionalistes  apareixen  en  la  redacció  de  les  notícies  de  violència  de

gènere.  A  continuació,  estudiarem  l'evolució  de  cada  ítem  en  el  temps

representats en les gràfiques corresponents de cada element sensacionalista.

5.2.2.1 Sensacionalisme del titular 

El  titular és l’avanç d’una notícia i  la part  que més crida l’atenció del

públic.  Els  titulars  sensacionalistes  es  recreen  en  els  elements  morbosos  i

provoquen una mirada desenfocada de l’assassinat, donant-li més importància

a aspectes secundaris que  als fets.
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Gràfic 7. Sensacionalisme del titular. Font: elaboració pròpia.

En els titulars hem observat que es presenta una tendència creixent fins

al 2008 tot i que a l’any 2017 s’observa una reducció relativa, encara que la

meitat dels titulars continuen presentant elements sensacionalistes.

Alguns exemples  del  tractament  sensacionalista  al  titular  es troben a

continuació:
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10/02/2008 Levante-EMV

En els dos primers exemples, trobem elements sensacionalistes com “a

golpes con una pala” i “tiro en la sien”, entre altres,  que desenfoquen l’atenció

del  fet,  l’assassinat  de  la  dona,  mentre  que  a  l’últim  exemple  trobem  una

descripció més centrada en el fet objectiu.

5.2.2.2 Descripció del mètode 

Entenem per descripció sensacionalista  del mètode l’ús injustificat en la

redacció  d’aspectes  com les armes utilitzades,  elements sanguinaris,  danys

corporals o el procediment de l’assassinat.
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Gràfic 8. Sensacionalisme a la descripció del mètode. Font: elaboració pròpia.

Hi ha una clara tendència a la utilització d’elements sensacionalistes en

la  descripció  del  modus  operandi.  Observem valors  en  quasi  tots  els  anys

superiors al 60% per la utilització d’elements irrespectuosos amb la dignitat de

la víctima, trobant finalment una convergència dels dos diaris al 2017 en un

valor  del  80%.  Amb  aquests  elements  morbosos,  els  periodistes  fan  que

predomine  més  l’impacte  emocional  en  lloc  del  drama  de  les  dones  i  la

informació més rellevant. 

Així mateix, estimulen la curiositat i el morbo amb dades subjectives i

amb  una  redacció  més  personal  del  periodista  dotant  a  la  notícia  d’una

informació detalladament morbosa. Tot açò contribueix a què la notícia perda el

seu  caràcter  informatiu,  donant  lloc  a  descripcions  més  novel·lesques  que

menystenen  aquesta  xacra  social  com  podem  apreciar  en  els  següents

exemples:
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31/05/1988 Levante-EMV 09/11/2017 Las Provincias

5.2.2.3 Descripció detallada de l’escenari 

El  mode  de  descriure  l’escenari  del  crim  és  significatiu,  ja  que  la

descripció detallada dels llocs on es produeixen els fets contribueix a aportar

morbo que allunya la mirada del fet objectiu, que no és un altre que l’assassinat

de  la  dona.  Malauradament,  amb  aquesta  descripció  prenen  rellevància

aspectes  secundaris  que  únicament  aporten  sensacionalisme,  però  no

informació significativa.
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Gràfic 9. Sensacionalisme a la descripció de l’escenari. Font: elaboració pròpia.

En  aquest  apartat  observem  valors  molt  elevats  que  superen  quasi

sempre  el  50%.  A més,  coincidint  amb  els  ítems  anteriors,  observem  una

convergència dels dos diaris a l’any 2017. 

Aquests valors venen donats per la utilització d’un estil molt literari que

s’assembla a l’estil d’una novel·la negra, en lloc d’una notícia d’assassinat de

violència de gènere. També pot tenir la pretensió de fer veure que disposen

d’una  informació  més  completa,  i  d’aquesta  manera  la  informació  objectiva

passa a un segon pla. Així mateix, moltes vegades es justifica aquest tipus de

redacció amb el pretext d’atraure als lectors a llegir la notícia, segons l’opinió

dels redactors als que vàrem entrevistar. 

Considerem que la tasca del periodista és intentar contar els fets que

contribueixen a la informació i a la contextualització, deixant de banda aspectes

sensacionalistes com els que apareixen en els següents retalls dels nostres

periòdics seleccionats. 
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             10/02/2008 Las Provincias

11/02/2017 Levante-EMV

5.2.2.4 Imatge

La imatge és el suport gràfic de la notícia i segons el tractament que se li

done pot contribuir a fomentar el sensacionalisme. Recursos com ara imatges

de cadàvers, el dolor de les famílies, taques de sang o robes ensagnades els

considerem innecessaris i morbosos. 
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Gràfic 10. Sensacionalisme de les imatges a les noticies. Font: elaboració pròpia.

Abans hem assenyalat que la imatge apareix en quasi totes les notícies,

ja que és un element que completa la informació i a més crida l’atenció del

lector. Tot i  que el sensacionalisme de les imatges analitzades és manté en

valors inferiors al 50%, s’observa que la resta d’imatges no aporten informació

rellevant. 

Als  exemples  següents  podem  observar  en  primer  lloc  una  imatge

sensacionalista i poc respectuosa, mentre que a la segona fotografia observem

una imatge neutra.

     

                 23/03/2008 Levante-EMV

41



On posar l’accent?

                 25/11/2017 Levante-EMV

5.2.2.5 Reiteració

Consisteix  en  el  nombre  de  vegades  que  en  una  notícia  apareix  la

mateixa informació i té relació amb el sensacionalisme, atès que la repetició de

descripcions detallades implica un major morbo.

1988 1998 2008 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L-EMV
LP

Gràfic 11. Notícies amb reiteració d’informació. Font: elaboració pròpia.

Al gràfic observem en temes generals un ús abusiu de la reiteració, és a

dir, d'una informació ja contada prèviament i, per això mateix, innecessària. Las

Provincias en fa un ús major però amb tendència a reduir-la, el Levante, en
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canvi, l’augmenta. Els dos diaris arriben a l'actualitat fent un ús equiparable i

significatiu. En el següent exemple es pot observar la repetició ja citada:

     20/02/2017 Levante-EMV
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5.2.2.6 Conclusió

Les xifres globals de sensacionalisme no han variat molt des de 1998,

situant-se en torn al 60% i mostrant novament una confluència dels dos diaris

en l’actualitat. És significatiu comprovar que una major conscienciació social i

rellevància informativa de la violència masclista ha vingut acompanyada d’un

augment del sensacionalisme en el seu relat periodístic.
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Gràfic 12. Mitjana d’elements sensacionalistes a les noticies. Font: elaboració pròpia.

      

Preguntat per això, Arturo Checa, reconeix la dificultat per delimitar quina

informació és sensacionalista  i  quina és necessària  per ajudar  a una major

conscienciació social.  Així  mateix,  per explicar el  seu ús, assenyala que pot

influir la intenció del periodista d'aportar una redacció més literària i detallada,

per tal de diferenciar la premsa escrita de les notícies aparegudes en mitjans

digitals, més immediats i directes. 

Quant a les principals diferències entre els dos diaris apreciem un ús

més constant  del  sensacionalisme al  Levante-EMV,  pròxim al  50% amb un

increment  de  la  seua  utilització  en  l’últim  any  de  la  sèrie  històrica.  A Las

Provincias la seua utilització és més irregular amb un ús menor a l’inici de la
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sèrie que s’incrementa als anys 1998-2008, i que finalitza amb un lleu descens

igualant-se al 2017 amb les dades del Levante-EMV.

Finalment, resulta cridanera la irregularitat que mostra el gràfic quant al

sensacionalisme. Les causes podem trobar-les en la diversitat de professionals

encarregats d'informar sobre aquests temes i en la falta de formació específica

sobre  el  tractament  periodístic  de  la  violència  masclista,  tal  i  com  ens  va

informar Violeta Tena, vicepresidenta de la Unió de Periodistes Valencians.

5.2.3 Identificacions

En aquest apartat ens hem fixat en quin grau estaven identificats tant

l’agressor com la víctima en la redacció de les notícies.

Segons el Manual d'estil per al tractament de la violència masclista i el

llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació publicat al 2018 per la Unió

de Periodistes Valencians (Castelló Belda, R. i Gimeno Berbegal, A., 2018), allò

correcte seria ser respectuosos en la informació relativa a la víctima per a evitar

una doble victimització.  Així  mateix  plantegen la necessitat  d'identificar amb

noms i cognoms a l'agressor per a evitar noves agressions i protegir a altres

possibles víctimes. Aquest últim punt és polèmic en el moment de la redacció

de  les  notícies,  doncs  en  tractar-se  de  fets  no  jutjats  s'ha  de  respectar  la

presumpció d'innocència.

En la majoria de les notícies de 1988 i 1998 apareixen el nom i l'edat tant

de la víctima com de l'agressor. A més de les dades personals de la víctima sol

aparèixer  informació  relativa  al  domicili,  fet  que no reserva  suficientment  la

seua  intimitat.  D'altra  banda,  quant  a  l’agressor,  en  aquests  dos  anys  són

poques les notícies en les quals es respecta la presumpció d'innocència. 

A continuació  mostrem un  exemple  de  les  identificacions,  tant  de  la

víctima com de l’agressor. En el primer cas només s’identifica a la víctima i en

el segon apareixen les dades completes de l’assassinada però no de l’agressor,

del qual apareix el nom i les inicials dels cognoms.
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18/07/2017 Levante-EMV

16/01/1998 Levante-EMV

Com  podem  observar  en  l’any  2008,  quan  es  comptava  amb

recomanacions  sobre  la  forma  en  què  s’havia  d’informar  de  la  violència

masclista, es continúa identificant més trets de la víctima que de l’agressor. En

aquest moment ja s’observa que la presumpció d’innocència es respecta en

totes les notícies.

En 2017, últim any del nostre estudi, crida l’atenció que la identificació de

la víctima segueix sent major que la de l’agressor, en tots els aspectes i en tots

dos  periòdics.  Per  açò  sembla  que  hi  ha  una  certa  sobreprotecció  cap  a

l’agressor,  que  pot  estar  relacionada  amb  el  respecte  a  la  presumpció

d’innocència que en aquest últim any apareixia en el 90% de les notícies.

En conclusió, hi ha un respecte clar a la presumpció d’innocència però,

contràriament al que recomanen els llibres d’estil, la identificació de la víctima

segueix sent  major  durant  tot  l’estudi  que la de l’agressor.  És necessari  un
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canvi  per  a  evitar  la  ja  nomenada  doble  victimització  patida  per  la  dona

assassinada.  Per  açò,  s’hauria  de  disminuir  aquesta  identificació  al  mateix

temps  que  ampliar  la  de  l’agressor,  òbviament  sempre  respectant  la

presumpció d’innocència.

5.2.4 Origen ètnic

En  aquest  apartat  volíem  verificar  si  es  feien  referències  a  l'origen

geogràfic, social i ètnic tant de l'agressor com de la víctima. En quina mesura

s'aporta  informació  sobre  aquests  temes?  S'indica  aquesta  informació  sols

quan  l'agressor  i  la  víctima  formen  part  de  col·lectius  amb  una  situació

socioeconòmica  més  desafavorida  i  un  origen  geogràfic  i  ètnic  diferenciat?

S'amaga la localització si l'agressió té lloc a un barri ric de la ciutat i es posa

quan es tracta d'un barri perifèric?

En  cas  afirmatiu,  aquest  tractament  reforçaria  els  falsos  mites  que

mostren  la  violència  masclista  com  una  xacra  que  afecta  preferentment  a

aquests   col·lectius  i,  per  tant,  a  confondre  sobre  les  veritables  causes -la

societat masclista i patriarcal- de la mateixa.

En  aquest  sentit,  l'Associació  Alanna,  de  víctimes  de  violència  de

gènere, mostraren la  seua queixa sobre el  diferent  tractament mediàtic que

reben aquests casos quan els agressors tenen un estatus social de privilegi.

Segons  ens  contaren,  quan  això  ocorre  la  premsa  tendeix  a  invisibilitzar

aquests aspectes.

La realitat és que al nostre anàlisi no hem pogut arribar a conclusions

clares  al  respecte  fonamentalment  perquè  la  mostra  emprada  no  és

suficientment extensa per analitzar un aspecte tan concret.

És per això que trobem que l'anàlisi del tractament periodístic d'aquest

aspecte  requeriria  d'un  treball  més  detallat  i  específic,  amb una mostra  de

notícies molt més significativa i uns objectius més específics.
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5.2.5 Contextualització

La  contextualització  és  altre  dels  aspectes  destacats  de  l´anàlisi

qualitatiu.  Consisteix en situar el maltractament dins del procés temporal en

que es produeix i en les seues circumstàncies socials i familiars.

En el cas de la violència de gènere la contextualització és molt important

perquè contribueix a visibilitzar, conscienciar i involucrar a la societat en aquest

problema social i no reduir-lo a un àmbit familiar, domèstic i privat. 

Una mostra  d’aquesta  importància  és  el  fet  que en 2002 la  Unió  de

Periodistes Valencians editara el seu manual de recomanacions, en les quals

es feia referència a les pautes a seguir. 

En la confecció de la nostra fitxa ens hem investigat la presència dels

següents aspectes:

 Telèfon 016

 Seguiment informatiu

 Nombre de víctimes

 Actes de repulsa i les declaracions d’autoritats

 Denúncies prèvies i l’historial judicial

A continuació, explicarem cadascun dels elements que constitueixen la

contextualització fent alhora una evolució cronològica.

5.2.5.1 Telèfon 016

El 016 és un número de telèfon gratuït  creat en 2007, amb la funció

d’ajudar, aconsellar i protegir les víctimes que sofreixen  violència de gènere.

És un telèfon que no deixa rastre en el registre telefònic per protegir millor a les

víctimes.

A la següent representació gràfica observem l’evolució de l’aparició del

016 a les notícies de violència de gènere.
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Gràfic 12. Nombre de vegades que apareix el 016 a les notícies. Font: elaboració pròpia.

El gràfic mostra dos blocs ben diferenciats. El primer comprèn els anys

1988 i 1998 on aquest telèfon no apareix ja que aquest servei d´assistència a

les víctimes es va posar en funcionament en 2007. El segon agrupa els anys

2008 i 2017, quan aquest telèfon s'incorpora a les notícies de forma irregular i

no  sistemàtica.  En  el  millor  dels  casos,  apareix  únicament  al  43%  de  les

notícies.

Entenem que l’aparició del  016 a les notícies ajudaria no sols a  una

major protecció de les víctimes sinó també a una major conscienciació sobre

aquesta problemàtica. Ací trobem una mostra del 016 als diaris:
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 20/08/2008 Las Provincias

5.2.5.2 Nombre de víctimes

La referència al nombre de víctimes dóna una visió global de la magnitud

del problema, però malauradament, aquests assassinats de gènere no van ser

comptabilitzats fins a l’any 2003, quan es va crear el primer registre oficial de

víctimes per tant no es mostren a la nostra gràfica fins 2008.

1988 1998 2008 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L-EMV
LP

Gràfic 13. Menció del nombre de víctimes a les notícies. Font: elaboració pròpia.
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L’evolució d’aquest paràmetre podem observar-la al gràfic, on veiem que

la indicació del nombre de víctimes mortals es fa quasi sempre en 2008 mentre

que en 2017 sols es fa de forma ocasional, i pràcticament mai al cas de Las

Provincias.

Pensem que quan s’informa dels assassinats per violència masclista el

nombre total de víctimes hauria d’aparèixer en tots els casos. Així, els lectors

s’adonarien de la veritable magnitud del maltractament patit per les dones.

A continuació, un exemple del nombre de víctimes a la premsa:

 

          20/08/2008 Levante-EMV

5.2.5.3 Seguiment

Ací hem estudiat si els diaris es feien ressò de la notícia els dos dies

següents a la seua publicació per comprovar quin ha sigut el grau de seguiment

de la mateixa. 

A partir de les notícies analitzades al nostre treball observem dos blocs

clarament diferenciats, del mateix mode que als ítems anteriors. El primer, dels

anys 1988 i 1998, on no trobem cap tipus de seguiment informatiu. 

Al  segon  bloc,  en  els  últims  anys  de  la  mostra  trobem,  ara  sí,  un

seguiment majoritari als dos diaris.
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Gràfic 14. Notícies que tenen seguiment els dies posteriors. Font: elaboració pròpia.

5.2.5.4 Actes de repulsa i declaracions d’autoritat

En aquest epígraf fem referència a qualsevol tipus de menció als actes

organitzats a partir dels assassinats, juntament amb les declaracions de polítics

i  altres  personalitats  rebutjant  aquesta  violència  i  que  els  diaris  han  pogut

recollir en eixe mateix dia.
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Gràfic 15. Actes de repulsa i declaracions d’autoritat a les notícies. Font: elaboració pròpia.
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Observem  que  els  actes  de  repulsa  i  declaracions  d’autoritat  es

mantenen  d’una  manera  constant  en  el  Levante-EVM,  mentre  que  a  Las

Provincias aquest element té poca rellevància, ja que com podem observar al

gràfic tan sols és significatiu al 2008. A més, ens trobem en els dos casos amb

valors que en general estan  per baix del 50%.

Aquest fet es pot deure a què els actes de repulsa i les declaracions

d’autoritat  siguen  posteriors  als  assassinats,  raó  per  la  qual  no  poden  ser

recollits el dia de la notícia.

Considerem que les mostres de rebuig a la violència de gènere haurien

de ser recollides per la premsa per tal d'ajudar a augmentar la conscienciació

social.

Com a mostra del nostre anàlisi, trobem un exemple d’una concentració

per l’assassinat de violència de gènere:

    10/02/2008 Las Provincias

5.2.5.5 Denúncies prèvies i historial judicial

En aquest apartat hem analitzat si el diari feia menció a les denúncies

interposades per la víctima contra l’agressor i al passat delictiu de l’assassí. 
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Gràfic 16. Denúncies prèvies i el historial judicial reflectit a la premsa. Font: elaboració pròpia.

Podem veure al gràfic que cada vegada es fan constar més aquestes

denúncies prèvies. El Levante les fa constar de forma més regular al llarg del

temps i Las Provincias les incorpora en la seua redacció de manera creixent. 

La  comprensió  d'aquests  assassinats  com  un  procés  continuat  de

maltractament i les recomanacions de la Unió de Periodistes Valencians, que

demanaven  una  millor  contextualització  en  el  relat  periodístic,  poden  haver

contribuït a la incorporació progressiva d'aquesta informació.

Creiem  que  seria  recomanable  que  els  redactors  de  les  notícies

tingueren fàcil accés a la informació anterior per poder contextualitzar millor els

assassinats dins d'un procés continuat de maltractament.

L'accés  a  aquesta  informació  l'hem de  relacionar  amb  les  fonts  que

empren els redactors per escriure les notícies. En aquest sentit, Violeta Tena,

vicepresidenta de la Unió de Periodistes Valencians, ens va informar que el

Pacte  Valencià  contra  la  Violència  de  Gènere  de  2017  va  promoure  una

iniciativa que valorem positivament. Es va crear un Comité d'Expertes que es

trobaria  disponible  per  part  dels  periodistes  i  que  ajudaria  a  una  millor

contextualització de les notícies.
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5.2.5.6 Conclusió
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Gràfic  17.  Evolució de la  contextualització  amb la mitjana dels  dos diaris.  Font:  elaboració

pròpia.

En  termes  generals,  i  com  es  desprèn  de  la  lectura  del  gràfic,  la

contextualització  ha  sigut  un  dels  aspectes  estudiats  que  han  tingut  un

tractament i una evolució més similar per part dels dos diaris analitzats. Hi ha

una tendència clara a una millor contextualització al llarg del període estudiat.

En una anàlisi  més detallada observem una millora destacable en la

contextualització entre 1998 i 2008. En aquest últim any els dos diaris fan una

contextualització  molt  completa  en  la  redacció  de  les  notícies.  Tanmateix,

malgrat  la  tendència  general  a  l'alça,  al  2017  s'observa  una  menor

contextualització respecte el 2008, fet que hauria de cridar a la reflexió dels

mitjans informatius atès que aquesta menor contextualització no es correspon

amb una reducció en el nombre de víctimes. Així, i com a exemple, la pràctica

desaparició del 016 de les notícies resulta, per tant, difícil de comprendre.

Malgrat que no podem avaluar la importància relativa que han tingut les

diferents causes, sí que podem identificar-ne algunes: la diferent forma en què

aquests assassinats són entesos per la societat, els canvis legislatius -Llei de

Violència  de  Gènere-  que  fan  més  visibles  la  problemàtica  i  ajuden  a  un
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tractament  diferenciat  i,  per  últim,  la  incorporació  a  les  notícies  de  les

recomanacions ja esmentades.

Considerem que la contextualització és imprescindible per poder mostrar

una  imatge  realista  de  la  violència  masclista,  evitant  presentar  aquests

assassinats  com  fets  aïllats,  freqüentment  inesperats  i  incomprensibles,  i

desvinculats de les seues causes profundes.

Quan falla la contextualització la violència masclista no es mostra de

forma completa, amb les causes i les conseqüències, sinó que, en el millor dels

casos, es limita a aportar informació relativa a aquests assassinats circumscrita

al propi acte delictiu i les seues circumstàncies.

Es  mostra  sols  una  part  del  problema,  com la  punta  d'un  iceberg,  i

amaga aspectes com el patiment de l'entorn familiar i afectiu de la víctima. En

altres paraules, les notícies solen posar el  focus sobre el  procés i  el  fet  de

l’assassinat,  però  eviten  o  citen  molt  poc  el  dany  que  comporta  sobre  les

víctimes i les seues famílies.

En  definitiva,  tot  i  que  s’haja  avançat  en  la  contextualització  queda

encara molt de camí per recórrer.

5.2.6 Fonts

Una  font  periodística  és  l’emissor  de  dades  del  qual  els  periodistes

obtenen la informació per elaborar les notícies que posteriorment es publicaran

als mitjans de comunicació. Per tant, les fonts són molt importants per construir

una  notícia  i  la  correcta  elecció  i  verificació  d’aquestes  donarà  una  major

exactitud i versemblança a la notícia.

En el nostre treball hem analitzat l’ús que es fa de les diferents fonts a

l’hora d’elaborar les notícies. En funció de la categoria professional de la font

les classifiquem en :

 Fonts expertes policials:  quan és la policia o la Guàrdia Civil  els que

proporcionen les dades.

 Fonts expertes sanitàries i judicials: personal sanitari (metges, psicòlegs,

psiquiatres), serveis socials i membres de la justícia (jutges, advocats).
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 Fonts no expertes: com són els familiars, les amistats, el veïnat o una

persona que casualment és testimoni del fet.

 Fonts anònimes: són aquelles fonts que no han sigut identificades.

Les fonts més fiables i a les quals cal i és recomanable recórrer són les

fonts expertes perquè són les que proporcionen una visió més objectiva  dels

fets.

Al 1988 les fonts expertes policials s’utilitzaven en totes les notícies. No

obstant això, al 1998 en descendeix notablement l’ús, mentre que a l’any 2008

es recorre de forma majoritària a aquestes fonts expertes per redactar els fets

des d’un punt més objectiu. Contràriament, a l’any 2017 s’observa una reducció

en la seua utilització.

L’ús de fonts expertes sanitàries i  judicials apareix en un percentatge

molt  baix.  La seua utilització seria molt  recomanable perquè aquestes fonts

poden  aportar  informació  objectiva,  atès  que aquests  professionals  són

coneixedors del procés de violència que sofreixen les dones abans d’arribar a

l’assassinat, i poden ajudar a una millor contextualització i prevenció d’aquesta

xacra.

Les fonts no expertes són molt emprades des de 1998 en la redacció de

notícies.  Aquestes  fonts  tendeixen  a  ser  sensacionalistes  i  no  aporten

informació objectiva, per tant el seu ús hauria de tindre un menor pes i estar

sempre contrastades amb altres fonts.

Quant a les fonts anònimes, es recorre a elles de forma regular tot i que

en un percentatge reduït.

La següent taula mostra l’ús de les diferents fonts:

Fonts

expertes

policials

Fonts expertes

sanitàries i judicials

Fonts

anònimes

Fonts no

expertes

1988 40% 0% 20% 20%
1998 37,5% 12,5% 12,5% 75%
2008 85,7% 7,14% 21,4% 78,57%
2017 55% 15% 10% 75%

Taula 3. Fonts emprades per confeccionar la notícia. Font: elaboració pròpia.
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5.2.7 Falsos mites

Els falsos mites són justificacions o creences socialment arrelades que

tendeixen a explicar la realitat a partir de prejudicis socials. Aquests mites de

vegades no son explícits, sinó que l’estil de la redacció els incorpora subtilment

de  manera  que  el  públic  de  la  notícia  els  identifica  automàticament  i

inconscientment en el seu constructe cognitiu de la violència de gènere.

La funció d’aquests falsos mites és principalment exculpar a l’agressor i

inculpar a la víctima. Aquests mites estan relacionats amb els estereotips de

gènere. La dona es presenta com una persona feble, senzilla, sense caràcter,

materna, i es construeix un relat paternalista basat en la subordinació a l’home,

sovint de naturalesa violenta, que està tan obsessionat que no ha tingut una

altra opció que matar. Aquesta narració dels fets, de vegades, es completa amb

un fals perfil d’un d’assassí condicionat per l’alcohol i les drogues, informació

que  sembla  emprar-se  com  atenuant  del  seu  comportament  delictiu.

L’associació  d’aquests  trets  a  una  malaltia  mental,  transitòria  o  no,

aconsegueixen crear en el públic una certa empatia cap al agressor, el qual

passa a la categoria de “pobre home”.
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Gràfic 18. Falsos mites en les notícies. Font: elaboració pròpia.
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Al gràfic anterior es veu com l’ús dels falsos mites és un recurs habitual

fins a l’any 2008. A partir d’eixe moment, en un context de major conscienciació

social, ens resulta alarmant el gran nombre de notícies on es justifiquen els

actes violents mitjançant els falsos mites en tots dos periòdics. A més, resulta

també remarcable que els dos diaris coincidisquen en la utilització dels falsos

mites en les mateixes notícies.

Finalment,  en  l’últim any objecte  del  nostre  estudi,  observem que se

segueix utilitzant aquest recurs però en un nombre més reduït.

En definitiva, perduren certs mites que justifiquen la violència de gènere i

que són causa i conseqüència d’un bucle difícil  de trencar que perpetua els

esquemes clàssics de la societat patriarcal. En diverses ocasions també hem

trobat l’omissió del subjecte, és a dir, explicar l’assassinat però sense nomenar

a l’agressor, i per tant exculpant-lo.

Cal destacar que aquest tipus de justificació no es dóna en altres crims,

la qual cosa ens reafirma en la nostra hipòtesi. Per canviar aquesta pràctica

pensem que caldria una formació especialitzada per a fer un relat dels fets on

s’eviten aquests mecanismes tan interioritzats.

A la premsa, en trobem justificacions que exculpen a l’agressor com la

gelosia, les drogues o l’alcohol com es pot veure en els següents exemples:

     16/01/1998 Las Provincias
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  31/05/1988 Levante-EMV

Tanmateix,  qualitativament  ens  preocupen  més  aquells  casos  que

presenten la dona com a causant de la violència que pateix. Aquests en són

una mostra: 

           12/02/2017 Las Provincias

13/11/2017 Levante-EMV
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6. Conclusions i propostes

La  violència  de  gènere  és  malauradament  una  realitat  extensa  i

dramàtica,  present  en  totes  les  societats  patriarcals.  És  per  això  que  les

notícies sobre violència de gènere són abundats. 

La premsa, com a quart poder, té una responsabilitat social en aquest

tema, però també es sensible als canvis de la societat. En aquest sentit, en el

nostre estudi hem intentat demostrar la importància que té i ha tingut la premsa

en la  conscienciació  social  sobre la  violència masclista.  Per  això  enfoquem

aquestes conclusions generals des de la base del relat que es transmet. 

Les  conclusions que  ara  presentem són  el  fruit  de  l’anàlisi  que hem

vingut  desenvolupant  al  llarg  d’aquest  treball,  però  també  del  contrast

d’aquestes amb les opinions dels diferents professionals i de les associacions

sense ànim de lucre que treballen en aquest sector, amb les quals ens hem

entrevistat.

Així doncs veiem que: 

 Hi  ha  hagut  una  evolució  terminològica  que  correspon,  al  nostre

entendre, a una evolució sociològica de la població. L’ús de les paraules

per a designar aquest tipus de violència ha suposat traslladar el debat

social de l’esfera privada a l’esfera pública. Tot i això constatem que el

debat  social  no està tancat  i  actualment es tornen a sentir  veus que

defensen una involució. 

 La barrera que separa una informació respectuosa amb les víctimes i

altra que tendeix a caure en el sensacionalisme és molt difusa, i sovint
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està  mediatitzada  per  interessos  econòmics,  és  a  dir,  per  fidelitzar  i

augmentar els lectors.

 El  relat  periodístic  de  la  violència  masclista  invisibilitza  les  causes

profundes de la mateixa i amaga les dramàtiques conseqüències sobre

l’entorn de la víctima. Contràriament visibilitza de forma poc respectuosa

la forma en què ha estat assassinada. 

 L’absència  de  manuals  d’estil  a  les  redaccions  dels  diaris  sobre  el

tractament  de  la  violència  masclista  dificulta  establir  un  tractament

adequat. 

 Els  avanços en la  incorporació del  discurs de gènere  en la  redacció

d’aquestes  notícies  ha  vingut  impulsat  fonamentalment  per  la  pròpia

iniciativa dels periodistes, especialment per les dones periodistes i les

associacions professionals conscienciades en el tema.

Per tant creiem que el relat periodístic s’hauria de construir tenint present

els següents aspectes:

 La incorporació de nous termes que donen rellevància a aquest tipus

d’agressions.  En  aquest  sentit  pensem  que  l’ús  dels  conceptes  de

violència masclista i feminicidi ajuden a definir millor la seua naturalesa. 

 El  màxim  respecte  a  la  dignitat  de  les  dones  assassinades  amb

l’eliminació de tota mena de sensacionalisme a les notícies.
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 L’explicació dels assassinats per violència masclista com l’últim acte d’un

procés continuat de maltractament amb unes causes profundes que han

de ser explicitades.

 La focalització  de la  notícia  en el  dany que produeix no només a la

víctima sinó també al seu entorn familiar. Aquesta focalització entenem

que  ajudaria  a  contextualitzar  aquest  tipus  de  violència  i  per  tant

afavoriria una major conscienciació social. 

 L’eliminació dels falsos mites atès que fomenten una doble victimització

de la dona assassinada.

Per  afavorir  aquest  canvis  considerem  imprescindible  una  formació

contínua i especialitzada en el tractament periodístic de la violència masclista.

Aquesta hauria de fer-se efectiva tant en les redaccions dels diaris com en els

plans d’estudi de les noves generacions de periodistes. Creiem que aquesta

formació  i  una  major  conscienciació  i  compromís  per  part  dels  mitjans  de

comunicació han d’ajudar a acabar amb aquest drama social.
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8. Annexos

8.1 Titulars de les notícies estudiades

DATA DIARI TITULAR

31/05/1988 Levante-EMV Un delincuente mata a su mujer de tres

tiros y luego se entrega a la policía

31/05/1988 Las Provincias Un hombre mata a su mujer y se entrega a

la G. Civil

14/06/1988 Levante-EMV Mata a su pareja por dar la hija pequeña a

una família de Culera

05/07/1988 Levante-EMV Asesina a tiros a su mujer y una niña de

cuatro años y después se suïcida

05/07/1988 Las Provincias Tibi: mata a su mujer y a una niña y luego

se suïcida

19/01/1998 Levante-EMV Una vecina de Vinaròs muere asesinada de

varias puñaladas tras discutir con su pareja

16/01/1998 Las Provincias Un vecino de Vinaroz mata a su mujer en

plena calle, de varias puñaladas en el

cuello, tras una discusión

07/06/1998 Levante-EMV Un jubilado mata de un tiro a su ex esposa

en una cafetería de Cullera

07/06/1998 Las Provincias Un hombre asesina a su esposa de un tiro

en el estómago en una cafetería de Cullera
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15/07/1998 Levante-EMV La policía intuye que el parricida de

Alicante planeó el crimen de su esposa

hace 20 días

14/07/1998 Las Provincias Alicante: Asesina a su esposa de dos

disparos

25/07/1998 Levante-EMV Un joven de Pego se entrega tras matar a

su ex novia de dos disparos por celos

25/07/1998 Las Provincias Un joven de Pego se entrega a la Policia

después de asesinar a tiros a la prima de

su antigua novia

10/02/2008 Levante-EMV Mata a su pareja a golpes con una pala y

entierra el cadáver en una caseta de

Cheste

10/02/2008 Las Provincias Un hombre mata a su mujer y luego la

entierra en el huerto de su casa de campo

en Cheste

27/02/2008 Levante-EMV Detenido tras asesinar de un tiro a su ex

mujer cuando tomaba café con sus amigas

en un bar

27/02/2008 Las Provincias Un hombre con una orden de alejamiento

mata de un tiro a su ex pareja en un bar de

Cullera

23/03/2008 Levante-EMV Mata a su pareja en Xixona a los dos

meses de abandonar la cárcel por malos

tratos.

23/03/2008 Las Provincias Un hombre con orden de alejamiento mata

a su mujer en el piso que compartían en

Xirona

20/08/2008 Levante-EMV Un hombre mata a su pareja en Ontinyent

20/08/2008 Las Provincias Un hombre mata a su mujer de seis

disparos de escopeta y luego se suicida en

Ontinyent
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28/09/2008 Levante-EMV Una mujer muere en Valencia tras recibir

varias puñaladas a manos de su ex marido

28/09/2008 Las Provincias Asesina a puñaladas a su mujer en su casa

de Valencia y confiesa el crimen en un

supermercado

1/12/2008 Levante-EMV Mata con un cuchillo a su esposa en

Valencia y luego intenta suicidarse

1/12/2008 Las Provincias Un hombre asesina a puñaladas a su

pareja en Valencia y luego intenta

suicidarse

7/12/2008 Levante-EMV La policía busca a la ex pareja de la mujer

calcinada en Gandia por su asesinato

09/12/2008 Las Provincias Registran la casa del hombre buscado por

quemar a su ex pareja en Gandia

11/02/2017 Levante-EMV Arrestan a un hombre tras matar a golpes a

una mujer de 75 años en Xàtiva

12/02/2017 Las Provincias Detenido un hombre por la muerte a golpes

de una anciana en Xàtiva

20/02/2017 Levante-EMV Un hombre degüella a su esposa en una

residencia de ancianos de El Campello

20/02/2017 Las Provincias Un anciano mata a cuchilladas a su mujer

en una residencia de El Campello

22/02/2017 Levante-EMV Detenido por la muerte de una amiga

íntima en su piso de València

22/02/2017 Las Provincias Investigan la muerte de una mujer

23/02/2017 Levante-EMV La guardia civil retirada muerta en Gandia

recibió un fuerte golpe en la cabeza

23/02/2017 Las Provincias Detenido un exnovio de la guardia civil

hallada muerta en Gandia

18/07/2017 Levante-EMV Investigan si una mujer muerta en un

incendio en su piso fue asesinada
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21/07/2017 Las Provincias Detenido el novio de la mujer asesinada y

quemada en un piso de Valencia

09/11/2017 Levante-EMV Un hombre dispara 5 veces a su pareja

delante de su hija en Elda

06/11/2017 Las Provincias Un hombre dispara a su expareja en la

entrada del colegio de su hijo

13/11/2017 Levante-EMV Degüella a su hija de dos años en Alzira

tras anunciarle su mujer que iba a dejarlo

13/11/2017 Las Provincias Un hombre degüella a su hija de dos años

en Alzira tras discutir con su mujer

25/11/2017 Levante-EMV Viaja en coche de Alemania a Vinaròs para

matar a su expareja

25/11/2017 Las Provincias Asesina de un tiro en la sien a su exnovia

tras intentar secuestrarla y después se

suïcida

02/12/2017 Levante-EMV Una mujer muere de un infarto tras una

paliza de su novio en Guadassuar

02/12/2017 Las Provincias

Una mujer muere de un infarto tras ser

agredida por su pareja en Guadassuar

26/12/2017

Levante-EMV “Mi niña se levantó para ir a trabajar y me

la quitó, se la llevó a la fuerza y me la

mató”

27/12/2017 Las Provincias

“Mi hija tenía mucho miedo porque la

amenazaba con matar a sus hermanos”
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         8.2 Unitat didàctica

QÜESTIONARI SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

MITES V F

1- Un home no maltracta a una dona sense motius; ella també haurà fet

alguna cosa per provocar-li.

2-  Si  una  dona  es  maltractada  contínuament,  la  culpa  és  seua  per

continuar convivint amb aqueix hombre.

3- Moltes dones informen a tercers de la seua situació de violència, però

no acudeixen en primer lloc als professionals, sinó a amics i familiars. 

4- La dona és relacionada amb l’atractiu de joventut i primera, mentre

que l’home està relacionat amb la fortalesa i la potència

5- Si es tenen fills/es, cal suportar els maltractes pel bé dels fills/es.

6-  Els  homes  que  maltracten  ho  fan  perquè  tenen  problemes  amb

l’alcohol i altres drogues.

7- Els homes que agredeixen a les seues parelles estan bojos.

8- El maltractador a vegades es penedeix, demana perdó i concedeix

una aparent lluna de mel, en la qual la víctima cau confiada.

9-  Els  homes  que  agredeixen  a  les  seues  parelles  són  violents  per

naturalesa; són així.

10-  Els  homes  que  abusen  de  les  seues  dones,  també  van  ser

maltractats en la seua infància.

11- La violència domèstica és una perduda momentània del control. 

12- Els atacs d’agressivitat són conseqüència de la manca d’educació

emocional i sentimental dels homes. 

13-  Una  de  les  claus  fonamentals  de  la  lluita  contra  la  violència  de

gènere és la provisió d’un allotjament segur i una protecció legal eficaç. 

14- La violència masclista no és per a tant.  Són casos aïllats. El que

passa és que ixen en la premsa i això fa que parega que és molt sovint.

15- El que ocorre dins d’una parella és un assumpte privat.

16-  La  violència  de  gènere  solament  ocorre  en  les  famílies  sense

educació o que tenen pocs recursos econòmics. 
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Activitat 2- Llig la notícia sobre violència de gènere i troba els 

diferents mites que hi ha en aquest article periodístic.

Detenido tras asesinar de un tiro a su ex mujer

cuando tomaba café con sus amigas en un bar.

Antonio U.A. de 54 años, fue condenado en enero por amenazas y

tenía una orden de alejamiento.

Virma Gimeno Serra de 44 años murió

ayer en Cullera tras recibir un tiro en el

pecho de su expareja,  al  cual  dejó  a

consecuencia de que los episodios de

violencia  fueran  cada  vez  más

frecuentes.  La  mujer  ya  lo  había

denunciado,  pues  el  fantasma  de  los

celos  había  anclado  en  la  cabeza  de

Antonio. Por ello, el juzgado lo condenó

a 4  meses  de  cárcel  y  16  meses  de

alejamiento que le impedía acercarse a

menos de 200 metros. A pesar de ello,

Virma estaba muerta de miedo y vivía

en un estado de temor permanente. El

asesinato  se  produjo  en  la  tarde  de

ayer  mientras  la  víctima  tomaba  café

junto a sus amigas. Hacia las cinco de

la tarde llegó Antonio a la cafetería tras

consumir varias bebidas alcohólicas en

la barra de un bar, se acercó donde se

encontraba Virma y le pidió dinero. Ella

se negó y el presunto asesino sacó un

arma  y  le  disparó  en  el  pecho.

Seguidamente  siguió  andando  con

absoluta  tranquilidad  y  el  arma  en  la

mano.  Amigas,  camareros,  clientes

intentaron  ayudarla.  Varias  personas

llamaron  al  112.  Pese  a  esto  nadie

pudo  hacer  nada.  La  mujer  murió  al

instante.  Algunos  vecinos  confirmaron

que  el  presunto  asesino  sufría

depresiones  y  había  estado  en

tratamiento a raíz del divorcio de Virma.

Ciertos  allegados al  grupo de  amigos

señalaron  que  el  supuesto  asesino

había advertido que mataría a la chica.

Tras su detención, fue llevado al cuartel

de la  Guardia  Civil  de  Cullera,  donde

permanecerá hasta  que sea puesto  a

disposición  del  juez  de  Sueca.  Con

esta víctima, ya son tres las asesinadas

por violencia de género en lo que va de

año.
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            8.3 Repercussió del treball

 El  nostre treball  va ser exposat a la Biblioteca de la Dona,  on vam

explicar  unes  conclusions  preliminars  de  l’anàlisi  de  la  fitxa  qualitativa  de

l’estudi, fet del qual el diari Levante-EMV es va fer ressò en el suplement Aula. 
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Finalment, agrair a Josep Fernández, Francesc Calatayud, Rafael Pérez,

pel seu temps dedicat, per tot el suport que ens han donat i pels sacrificis que
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