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What new technology does is create new opportunities to
do a job that customers want done.
Tim O’Reilly
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1. Introducció

El format multimèdia ha entrat amb força en el món periodístic i ha seduït a
molts dels estudiants. Aquest món sembla una finestra interessant i no
excessivament explotada per poder exercir la professió. El format multimèdia
pot obrir un horitzó en els diferents mitjans donant la possibilitat de fer més
atractiva aquella informació més densa i atraient l’usuari a un model més
planer.
En aquest treball ens centrarem bàsicament en els reportatges multimèdia
interactius; que a més d’integrar diversos elements com poden ser text, imatge,
vídeos, àudios o gràfics; orienten l’usuari en el procés informatiu permetent-lo
aprofundir en les diferents informacions del reportatge. Aquest procés demana
als seus usuaris un mínim de coneixement i d’accés al món digital.
La decadència dels mitjans en paper, la importància del ‘digital first’ i l’evolució
de la tecnologia ens han portat a un nou consum de la informació diferent a la
que estàvem acostumats uns anys endarrere. Actualment, ja no consumim els
tres mitjans de masses coneguts com la televisió, la ràdio i la premsa escrita
com ho fèiem abans.
La indústria de la informació ha començat a entrar en el món digital per no
quedar obsoleta i ha avançat juntament amb la societat. Avui en dia, tots els
mitjans històricament coneguts disposen dels seus llocs webs i estan presents
en les diferents xarxes socials. Aquestes plataformes són una gran oportunitat
per presentar els diversos productes informatius i és una de les maneres més
efectives d’arribar al gran públic.
Els mitjans de masses van a la baixa a mesura que la tecnologia i el món digital
més participatiu (Web 2.0) es va integrant en les nostres vides. Així ho
confirmen les dades, des de l’aparició del Web 2.0 i la social media, que data
aproximadament del 2006, el mitjans de masses estan deixant de ser tant
consumits per donar pas a altres formes de consum.
Segons l’últim l’EGM (Estudi General de Mitjans) de 2017, la televisió i la ràdio
escrita pateixen relatives baixades en el seu consum. Cal destacar que la
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premsa escrita ha vist una baixada d’un 16’2 % dels seu consum des del 2006.
Per altra banda, l’ús d’internet, una de les possibles causes de la baixada
esmentada anteriorment, ha augmentat un 51,3% des de la mateixa data.
[Consultar gràfic 1 de l’annex]
Aquesta contraposició no és una mera casualitat. Des del 2006 ha aparegut el
concepte Web 2.0 que com explica el pare d’aquest, Tim O’Reilly, es tracta de
fer del web una plataforma accessible a tothom, no un simple suport
d’informació. Perquè aquest sistema funcioni, es necessita la col·laboració i
participació de l’usuari per poder-lo integrar en el sistema.
El periodisme ha entrat amb força en aquest món Web 2.0. En els últims anys,
hi han hagut diverses plataformes que han substituït els mitjans tradicionals;
com les aplicacions, les xarxes socials o els nous portals informatius que
trenquen en la manera de presentar la informació que teníem fins ara.
Aquest model multimèdia i interactiu va cada cop més a l’alça ja que està molt
vinculat a l’evolució de les noves tecnologies. Un exemple que explica el seu
èxit és l’adaptació d’aquests reportatges a les diverses plataformes en les quals
poden ser consumits. En aquest sentit, la ‘multiplataforma’ és un element clau
per entendre la seva difusió i el seu consum, no es tanquen a un únic dispositiu
sinó que poden ser consumits en diversos formats com l’ordinador, la tauleta o
el mòbil.
Un altre aspecte que explica com s’han anat introduint aquests formats
d’informació dins el món periodístic és la llibertat que donen aquests formats.
No hi ha un format tancat de reportatge multimèdia, sinó que es poden integrar
els diversos elements i diversos graus d’interactivitat de l’usuari depenent de
quina manera considera el director del reportatge com la més adequada per
presentar la informació. A més, aquest format no ha d’estar lligat
necessàriament amb estricte l’actualitat. No és important arribar a ser el primer
sinó la qualitat amb la que es presenta la informació.
Com explica Isaac Salvatierra, director de la secció de multimèdia del diari Ara,
en el seu web personal, el pas cap al multimèdia té una data aproximada: el 20
de desembre de 2012. Aquell dia va sortir al web del The New York Times el
reportatge Snow Fall, a causa d’una allau succeïda al Estats Units. Aquest
5
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reportatge, que més endavant analitzarem, és el primer que integrava text,
imatge estàtica, vídeo i àudio com mai s’havia fet fins aleshores. Snow Fall va
tenir gran reconeixement amb més de 3,5 milions de visites i sent el guanyador
del premi Pulitzer. La realització d’aquest reportatge no va ser un miratge sinó
que uns mesos després van començar a sorgir reportatges semblants en
diversos mitjans.
A partir del reportatge de The New York Times, hi ha altres mitjans que s’han
animat amb la producció d’aquests reportatges com el portal web Vox. A nivell
estatal hem de destacar alguns mitjans que han mostrat gran interès en
aquests models de reportatges com per exemple el diari El País o el Diari Ara
que van començar al voltant del 2013. Moltes institucions benèfiques com
ONGs han utilitzat els reportatges multimèdia com a eina de difusió de les
tasques que duen a terme en els països on col·laboren, com per exemple
Rebuilding Haiti del 2014, on expliquen com s’han reconstruït les destrosses
causades pel terratrèmol de 2010.
Una de les tasques d’aquest treball és saber si aquest nou model d’informació
que s’ha impulsat des dels Estats Units i que s’està integrant a Espanya té futur
en els pròxims anys o són casos aillats que van sorgint i de vida curta. No
nomès Espanya ha acollit aquests reportatges, altres països com França també
ho han fet. Sorprén el fet que no sigui un gènere present en la majoria de
mitjans, sinó que són uns pocs els que aposten per aquest format d’informació.
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2. Marc teòric

2.1.

Del periodisme en paper al periodisme digital

L’any 1962 el teòric J.C.R. Licklider, professor de la Massachussets Institute of
Technology ja va preveure la possibilitat que en uns anys es podrien
interconnectar ordinadors de manera global i accedir a programes des de
qualsevol lloc. Aquest concepte no s’allunya molt del que avui en dia
anomenem Internet i que ha canviat la manera de fer de moltes indústries,
inclosa la indústria periodística.
El món periodístic va rebre un fort impacte amb l’aparició d’internet. Sobretot,
del web entès com en l’actualitat – que en alguns aspectes ha canviat d’aquell
concepte d’internet de Licklider – i hem acollit un web on es deixa de ser lector i
es passa a ser un usuari. Aquest concepte és el Web 2.0 i el pare d’aquest, Tim
O’Reilly (2005), considera que aquest punt d’inflexió al web data de l’any 2001.
Internet és un món abstracte i canviant. Tal i com explica el professor de
comunicació i periodisme de la University de Southern California,

Henry

Jenkins (2007), “igual que molts conceptes importants, ‘Web 2.0’ no té un límit
dur, sinó més aviat, un nucli gravitacional. Es tracta d’un conjunt de principis i
pràctiques que uneixen entre sí en un veritable sistema solar.”
Els Quaderns de comunicació Evoca publicats l’any 2012 reflexionen sobre el
futur de la professió de periodista. En aquest quadern es destaca que per
primera vegada a la història, a causa de l’aparició d’internet, emissors i
receptors tenen accés a les mateixes eines de comunicació i que això farà
replantejar l’escenari periodístic: “les audiències han agafat la paraula i el poder
i es fan escoltar amb tant ímpetu que estan posant en qüestió la indústria dels
mitjans de comunicació i la manera de fer periodisme.”
Dins del món del periodisme, els mitjans històrics com la televisió, la ràdio i la
premsa s’han anat adaptant a aquesta nova xarxa de comunicació. La ràdio i la
televisió han incorporat els seus productes al web, igual que ha fet la premsa,
per tal que es poguessin consumir fora de les seves plataformes. La premsa,
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que a priori és el mitjà que menys tecnificació requereix, ha vist augmentada la
seva competència pels mitjans digitals. El que abans estava separat per unes
barreres econòmiques com llençar un diari o una llicència de ràdio i televisió es
presenta en l’actualitat com una cosa possible, accessible, universal i immediat.

2.1.1. El periodisme digital a Espanya

El web es va fer popular a mitjans dels anys noranta. Tal i com explica Jesús
Rueda (2008), autor del llibre ‘Un enfoque múltiple de la economia espanyola:
principios y valores’, els mitjans van veure el potencial del web i el van voler
aprofitar.
Després d’un primer contacte en xarxes telemàtiques de caire privat, unes
dotzenes de mitjans mundials – sobretot als Estats Units – l’any 1994 van
començar a explorar el fet de publicar els seus continguts al web. A Espanya
els primers mitjans en tenir presència online daten de 1995. A finals de l’any
1995 ja n’hi havia fins a dotze.
La gratuïtat de la web va provocar que molts usuaris creessin la seva pròpia
plataforma informativa i que molts mitjans, com Estrella Digital que va ser el
pioner, sortissin únicament per el web. “Havia nascut un nou mitjà de
comunicació i una nova audiència.” (Rueda, 2008)

2.2.

La història del periodisme multimèdia

Per entrar a explicar la història del periodisme multimèdia, primerament hem de
definir què és una història multimèdia. Segons Jane Stevens, professora de
periodisme de la Universitat de Califòrnia, una història multimèdia és “una
combinació de text, imatges, vídeos, clips, àudio, gràfics i interactivitat
presentat al web i en un format no lineal on cada informació és
complementària, no redundant”. (Stevens, 2014)
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Com explica la teòrica Marta Franco en el seu lloc web, explicar les històries al
web no és solament canviar el mitjà de difusió sinó que obre les portes a una
nova modalitat de fer periodisme. Els relats deixen de ser lineals i s’obren a
noves possibilitats, la història no s’acaba quan acaba l’article. Per tant, el relat
deixa de ser finit i per aconseguir aquesta continuïtat del producte informatiu
s’han d’aprofitar les noves narratives que ens proporciona internet en
l’actualitat.
Aquesta continuïtat del producte informatiu va lligat al fet del concepte de nolinealitat. Per Stevens (2014), l’usuari no està llegint un text rígidament
estructurat sinó que escull com navegar a través dels diferents elements de la
història.
Tot i que en l’apartat dels anàlisis estudiarem algun reportatge que data del
2009, com els de la secció Reportaje 360 de El País, es situa l’inici del
reportatge multimèdia interactiu l’any 2012. Isaac Salvatierra, cap de continguts
digitals del Diari Ara, determina el reportatge “Snowfall” del The New York
Times com al gran primer reportatge multimèdia. “Estava pensat per a ser vist
en pantalla gran i integrava textos, vídeos i àudios com mai abans. Feia servir la
tècnica del parallax scrolling gràcies a les noves possibilitats de l’HTML5.”
En aquest món multimèdia, no qualsevol cosa visualment atractiva serveix ,
l’essència del periodisme es troba en el contingut. Marta Franco recorda que
les eines digitals tenen com a objectiu narrar una realitat, no il·lustra-la. Les
idees, trobar una història i saber explicar-les amb rigor i qualitat segueix sent
l’element principal del periodisme, inclús el digital.

2.2.1. El món transmèdia

Gràcies a les xarxes socials i a la facilitat dels usuaris per compartir i
intercanviar continguts amb els mitjans ens han portat al món transmèdia. Com
explica el professor Jenkins (2007), “‘transmedia storytelling’ representa un
procés on els elements integrats de la ficció estan dividits sistemàticament amb
múltiples canals per crear una experiència unificada d’entreteniment.” Això vol
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dir que el contingut evoluciona i es complementa a través de diversos canals.
[Consultar imatge 1 de l’annex]
L’objectiu és crear una història amb molt potencial i que tota l’audiència
possible es senti partícip d’aquell producte. Per aconseguir-ho es segmenta el
producte en diferents mercats i canals. Jenkins explica la narrativa transmèdia
prenent com a exemple les produccions de Marvel. Marvel, a part de produir
còmics, va explicar la història de Spiderman amb un còmic romàntic, destinat a
nois adolescents, i a un llibre de pintar, destinat a públic infantil.
Salvatierra va més enllà i atribueix a cada canal una funció. “Les històries
s’expliquen ara a través de múltiples plataformes, suports i canals. Cada canal
n’explica una part específica i complementària. I la seva comprensió absoluta
només s’obté quan es recorren tots. És el nou món transmèdia.” (Salvatierra,
2016)
Les xarxes socials han permès expandir una narrativa augmentant el capital
simbòlic d’un relat i d’una marca. Carlos A. Scolari (2010) defineix aquest
fenomen com a “spreadbility”.
Per entendre el concepte transmèdia també cal explicar un concepte que va
íntegrament relacionat: el crossmèdia. El crossmèdia és una història
segmentada en diferents canals, fins aquí com el transmèdia, però que no
tenen sentit si actuen de manera independent, requereixen una relació entre els
diferents canals. (Dunjó & Figueras, 2013)

2.2.2. Redaccions integrades

Les redaccions també han vist canviada la seva rutina i han decidit adaptar el
seu sistema de treball als requeriments del món digital. L’orientació d’aquestes
redaccions són radiocèntriques on en el centre es situa la direcció editorial.
Després com a eixos hi ha les diferents seccions. A part del canvi
d’organització, la novetat recau en les noves seccions pensades per la
multiplataforma com: fotografia, infografia o estudi multimèdia. El món web i les
xarxes socials han provocat que els mitjans també tinguin molt presents el
10
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minut a minut i la última hora de tot allò susceptible de ser notícia. [Consultar
imatge 2 de l’annex]
Isaac Salavatierra (2016), que ha viscut aquest canvi a la redacció del Diari
Ara, explica el canvi de pensament: ”la segona fase és la redacció integrada:
els periodistes de paper deixen d’escriure només per al paper i transformen les
seves rutines de producció. S’imposa el web first. La redacció integrada del NYT
és del 2005 les taules de totes les seccions miraven a un espai central on es
decidia sobre paper i web.”

2.2.3. Multiplataforma
Des de l’aparició dels smatphones i de les tauletes, 2007 i 2010 respectivament
(Arthur, 2012), el periodisme ha hagut d’adaptar el seu contingut a unes noves
plataformes per ser consumit. El contingut que abans era preparat per ser
visionat solament per l’ordinador ara s’ha d’adaptar a dos formats nous de
pantalla.
Aquest no és un fenomen poc rellevant, moltes de les visites als llocs webs dels
diaris, com explica Salvatierra, provenen del mòbil i tauleta. Els mitjans s’han
de replantejar l’organització del contingut per tal que no quedi inconsumible en
cap plataforma. Segons un estudi d’Evoca de l’any 2012, la navegació des dels
aparells mòbils (tan tauletes com mòbils) està tenint un gran creixement i
s’espera que segueixi creixent en els pròxims anys. La mida de la pantalla i el
tipus de consum des dels dispositius fa que la indústria periodística es
replantegi el model de comunicació a través d’aquestes plataformes.

2.2.4. Hipertext
L’hipertext permet als usuaris i consumidors d’una notícia digital ampliar i
complementar la informació mitjançant enllaços. María Jesús Lamarca (2013),
en la seva tesi doctoral “Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la
cultura de la imagen”, defineix hipertext com a un document digital que aprofita
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l’avantatge dels ordinadors per permetre l’accés no seqüencial a una
informació.
Carmen Costa i Teresa Otero, en el seu llibre “Nuevas narrativas digitales:
multiplataforma, crossmedia y trasnmedia”, donen una visió menys teòrica i
més pràctica dels hipervincles en la vessant periodística. “Pretén una
experiència d'història de 360 graus que permeti a l'usuari-espectador formar
part del procés narratiu, tot trobant les claus que facin avançar el relat. Una
nova manera de dir, en la qual la tecnologia es posa al servei de la narració.”
(Costa Sánchez & Piñeiro Otero, 2012)

Salaverria (2005), professor de la Universitat de Navarra i expert en
cibermitjans i periodisme digital, creu que l’hipertext és dels primers canvis que
succeiran: “L’hipertext periodístic se situa en el punt de partida dels canvis
discursius que doten de nova dimensió al concepte de text periodístic. [...]
Sorgeixen nous gèneres i també s’adapten altres ja coneguts que obliguen a
replantejar les categories tradicionals dels gèneres periodístics o, en el seu cas,
establir tipologies diferents pels mitjans impresos i electrònics. L’arribada de la
tècnica hipertextual i dels recursos multimèdia a la redacció periodística no
justifica la desaparició dels gèneres, sinó un canvi dels mateixos.”

2.2.5. Les xarxes socials

Les xarxes socials són ja avui en dia una de les principals eines de
comunicació interpersonal. Aquest fet ha provocat que els mitjans de
comunicació hagin hagut de tenir presència a les xarxes. Com explica Eva
Herrero de la Universitat Complutense de Madrid les xarxes socials han
transformat els ecosistemes mediàtics, l’actualitat informativa passa per un
procés on l’usuari és el creador, consumidor i distribuïdor de continguts .
Els grans mitjans d’Espanya es van incorporar a les principals xarxes socials
com Twitter i Facebook al voltant de l’any 2008. Com es pot consultar a Twitter,
el pioner va ser El País, entrant l’any 2007, any de creació de la xarxa social. El
12
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segueixen El Mundo, l’any 2008, i La Vanguardia i l’ABC, l’any 2009. Mitjans
amb gran presència digital com Wall Street Journal o The New York Times
també es van afegir tan aviat com es va crear la xarxa social.
Segons un estudi de la Universitat de Oxford, davant la viralitat de molts dels
continguts que es troben a les xarxes socials per provocar visites, la gent ha
reconegut un dèficit de confiança, context i perspectiva respecte aquestes
xarxes. Els mitjans han de decidir, doncs, com equilibrar aquests factor i a on
posar-hi l’atenció. (Newman, 2009)

2.3.

La teoria del NewsDiamond

Paul Bradshaw, professor de la City University's School of Journalism de
Londres i creador de la teoria del ‘News Diamond’ preveu que “durant el segle
XXI en el periodisme interactiu dels nous mitjans, la història està sempre
inacabada” . Aquesta teoria serveix per explicar de manera visual i senzilla com
s’organitzen els productes periodístics dins el nou paradigma digital i
multimèdia. [Consultar imatge 3 de l’annex]
Aquest model en forma de rombe, ens presenta que la força del periodisme
online es basa essencialment en dos conceptes: la velocitat i la profunditat. La
velocitat i la profunditat van inversament relacionades, si una augmenta, l’altra
disminueix.
La teoria també compara les noves tecnologies i els mitjans coneguts com
tradicionals. Els nous mitjans tenen la capacitat de publicar notícies més ràpid
que els antics reis de la velocitat: la televisió i la ràdio. Només cal pensar amb
els mòbils i els correus electrònics. Al mateix temps, la no- limitació de l’espai ni
del temps en el web, juntament amb l’hipertextualitat, ha ampliat i aprofundit
més la informació que eren els reis del context: els diaris i les revistes. En
l’Huracà Katrina la cobertura ja la va realitzar en profunditat la Wikipèdia.
(Bradshaw, 2007)
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El professor afegeix a la seva teoria el fet que la majoria dels mitjans no han
aconseguit un producte digital integrat que aprofiti la visualització, la navegació,
la interacció, l’explotació de dades, l’hipertext, l’experiència del lector, la
segmentació de les audiències i l’adaptació dels continguts en suports mòbils.
Tot això requereix d’un acorat equilibri que encara no s’està duent a terme.
En aquest sentit, estudiem si tots els reportatges analitzats – amb una mostra
de cada país – organitzen i integren bé els diferents elements per configurar un
reportatge multimèdia i interactiu.
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3. Metodologia

3.1.

Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi del treball són els reportatges multimèdies interactius dels
diferents mitjans de comunicació, tant estatals com internacionals, i d’entitats
diverses. Com a mitjans de comunicació estudiem els reportatges multimèdia
de mitjans com el The New York Times, Le Monde, El País o el Diari Ara. Pel
que fa a les entitats que també produeixen reportatges multimèdia, analitzem
els reportatges d’entitats no governamentals com, per exemple, CO2solidaire o
Rue89.
3.2.

Objectius

3.2.1. Objectius generals

El principal objectiu d’aquest treball és realitzar un anàlisi dels diferents
elements que configuren un reportatge multimèdia. El naixement dels
reportatges multimèdia data del desembre de 2012 i, a partir d’aleshores, molts
mitjans han optat per presentar en els seus portals web reportatges que
integren text, vídeo, imatges, gràfics, entre d’altres.
Per altra banda, també estudiarem quina és la tendència d’aquests reportatges,
si van a l’alça o no, i si és realment una futura eina per presentar la informació.
Per analitzar això observarem quina acollida tenen aquests formats entre els
usuaris.
3.2.2. Objectius específics

A part d’estudiar si aquesta tendència multimèdia va a l’alça i analitzar els
diferents elements interactius que integren, també tenim altres objectius més
específics a tenir en compte:
- Analitzar si els diferents reportatges donen la possibilitat al usuari d’aprofundir
en les diverses informacions que es presenten mitjançant els enllaços o altres
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notícies que contextualitzin les informacions donades en el reportatge. A més,
investigar si aquest gènere informatiu facilita la comprensió a l’usuari, en
diferència a altres gèneres, o no desperta més interès ni aporta més claredat a
la informació.
- Estudiar si existeix alguna diferència en el grau d’interactivitat de l’usuari pel
que fa el mitjà que produeix el reportatge, i analitzar les similituds entre els
reportatges generats pels mitjans de comunicació o els realitzats per les
organitzacions benèfiques.
- Investigar quins poden ser els motius (mitjans, nivell de digitalització, interès
general, entre d’altres) pels quals aquest format de presentar la informació no
atrau a tots els mitjans ni a tots els països per igual.
- Comprendre si existeix alguna diferència en la profunditat de la informació i en
el llenguatge entre un reportatge en format paper o un reportatge elaborat i
presentat en format digital i de manera interactiva.
- Saber si, a part de ser un gènere periodístic de futur, la professió de periodista
especialitzat en el món digital i multimèdia té futur dins del món dels mitjans de
comunicació. A partir del Diari Ara, en comparació amb els altres mitjans
catalans, saber quin és el futur del mon multimèdia i interactiu en territori català.

3.3.

Criteris

Al llarg del treball analitzarem un seguit de reportatges multimèdia interactius
de diferents mitjans i associacions benèfiques. Per analitzar aquests
reportatges, farem una investigació generalment qualitativa. Concretament, es
realitzarà un estudi inductiu: s’analitzarà cadascun dels elements i aspectes
que són presents en un reportatge multimèdia per posteriorment, mitjançant un
anàlisis comparatiu, posar-les en comú i poder extreure unes conclusions
generals.
Estudiarem nou reportatges de temàtica diversa dels diferents mitjans (d’àmbit
espanyol, català, francès i anglès) i altres reportatges fets puntualment per
entitats.
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Els principals criteris d’anàlisis són dos: els elements que integren el reportatge
multimèdia i el grau d’interactivitat que se li dóna a l’usuari.
Un aspecte bàsic que serà analitzat és la quantitat dels diversos elements que
es presenten en el reportatge i quina és la relació entre ells. Saber quina
importància se li dóna als diversos elements (gràfics, imatge estàtica, imatge en
moviment, àudio i text) i si aquests estan compensats al llarg del reportatge o
predomina un per sobre la resta.
L’organització i la llibertat que se li dóna al usuari en el reportatge és un
aspecte molt important en el món de la interactivitat. Per obtenir uns resultats
fiables, ens posarem en la situació de l’usuari i així podrem definir quin és el
grau d’interactivitat del producte informatiu. L’usuari pot estar en un reportatge
tancat on el camí l’han marcat els seus productors o gaudir de llibertat per
moure’s pel reportatge lliurement, aprofundir en aquella informació i escollir el
camí que li resulti més interessant. En aquest sentit, podrem saber també si
aquests reportatges donen opcions al usuari, mitjançant enllaços, per informarse i de aprofundir més sobre alguna temàtica concreta.
Seguidament, analitzarem altres aspectes d’importància però no tant
fonamentals per dur a terme el nostre estudi.
Per saber si és tracten tots els temes per igual en el món dels reportatges
multimèdia és important observar quines són les temàtiques que hi
predominen. Aquest aspecte s’estudiarà fent una comparativa entre les
temàtiques del conjunt de reportatges i, així, podrem arribar a la conclusió de si
hi ha alguns temes que són més proclius a ser presentats de manera
multimèdia.
El grau d’actualitat del reportatge també és interessant estudiar-lo per observar
si aquests reportatges es focalitzen més en la profunditat de la informació o en
un aspecte més d’actualitat. Això ens generarà una idea general sobre quina és
la relació del mitjà o entitat amb aquest gènere.
Per realitzar aquests productes informatius d’una complexitat i d’una
convergència d’elements molt diversos, habitualment, hi participen una
important quantitat de professionals. Per aquests motiu, és interessant observar
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si hi ha una relació entre número de professionals i complexitat del reportatge i
dels seus elements.
Com en tota peça periodística s’ha d’analitzar quines són les fonts utilitzades, si
la informació és pròpia o és externa. També s’estudiarà quin és el paper d’un
dels elements més utilitzats en aquests reportatges, les fonts personals.
Un element clau per estar present en el món digital és la multiplataforma,
adaptar un mateix contingut a diferents dispositius com el mòbil o la tauleta.
L’objectiu seria observar si el contingut o els diversos elements pateixen algun
canvi, sobretot en l’organització del reportatge original, normalment preparat
per consumir amb l’ordinador.
L’audiència que han tingut aquests reportatges, la repercussió en xarxes
socials i en els comentaris ens poden ajudar a definir quina acollida i quina
simpatia desperten aquests productes entre el públic.
Aquests criteris d’anàlisis ens poden donar una aproximació sobre com
evoluciona el món del reportatge multimèdia interactiu i si hi ha molta diferència
entre els diferents països i mitjans. També extrauríem conclusions sobre si la
presentació de la informació és més completa si el producte el fa una entitat o
un mitjà de comunicació.
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4. Anàlisis dels reportatges

4.1.

Snow Fall - The New York Times

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:

Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Snow Fall: The avalanche at Tunnel Creek
Diari:
22/12/2012
The New York Times
Idioma:
Successos
Anglès
John Branch (dir), Hanna Fairfield, Xaquín G.V.,Jon Huang,
Wayne Kamidoi, Sam Manchester, Alan McLean, Jacky, Myint,
Graham Roberts ...
Predominen els elements visuals
Baix i tancat
Ordinador

Enllaços:
Promoció del reportatge
Audiència: 2,9 milions de visites
guanyador d’un Pulitzer

i

El reportatge comença amb un vídeo de reproducció automàtica on es veu una
muntanya nevada i situa la informació que dóna el títol Snow Fall: The
avalanche at Tunnel Creek. Sota el titular que ja presenta la temàtica del
reportatge i el nom del seu director. A la part superior del hi han els diferents
apartats del reportatge i es permet la possibilitat de comentar i compartir el
reportatge mitjançant Facebook, Twitter i correu electrònic.
El format d’aquest reportatge informatiu és scroll. La introducció se’ns presenta
en forma de text i explica la història de 16 esquiadors que van ser sorpresos
per una allau de neu a Washington’s Cascades. La informació es presenta
d’una manera molt testimonial. Aquest reportatge es divideix en sis parts més
dues informacions addicionals que són un mapa i una presentació dels
protagonistes
Primerament, s’utilitza el testimoni d’una esquiadora professional per mostrar
com es va sentir aquesta protagonista a patir de l’allau. Enmig del testimoni hi
ha el primer enllaç que, al ser clicat, es reprodueix automàticament un vídeo
situat al marge dret del text. Aquest vídeo te com a protagonista la esquiadora
que ens situa en el relat i es una manera d’empatitzar amb l’usuari.
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A continuació ja comencen els subtítols per separar els diferents apartats del
reportatge. En la primera part, “Tunel creek”, es dóna la informació bàsica per
situar l’usuari dins l’escena: de quina muntanya es tracta i quants visitants té.
Després de la petita introducció, hi ha un vídeo de reproducció automàtica que
mitjançant imatges de visió aèria en moviment i titulacions situen l’usuari al lloc
on succeeixen els fets. Al marge dret superior s’ofereix la possibilitat a l’usuari
de tornar a reproduir el vídeo. Aquest subapartat introductori es tanca amb un
repàs a la història de la muntanya (els accidents i que ara esdevé una atracció
per esquiadors). Aquest repàs històric es presenta mitjançant text, imatges
passades d’accidents i un vídeo sobre la realitat del lloc avui en dia.
Sobre el subapartat “A plan in motion” amb el qual el reportatge es centra en
els protagonistes. En aquest apartat

s’utilitza el text per veure com es va

planificar l’aventura i se’ns presenten els diferents personatges. Aquesta
presentació es fa mitjançant una petita imatge situada al marge dret del text
amb el nom, edat i professió del protagonista. Per accedir a la informació de
cada personatge s’ha de prémer sobre la imatge o l’enllaç vinculat al nom del
personatge al text. La presentació dels personatges es completa amb una
galeria de fotografies de cadascun dels protagonistes que s’obre al clicar
l’enllaç.
Aquest subapartat es tanca amb una galeria d’imatges de com van viure els
diferents esquiadors els primers moments de l’esquí. Aquesta galeria s’obre
mitjançant un enllaç vinculat a una imatge del campament dels esquiadors.
També apareix un vídeo de reproducció automàtica que ens mostra com la
depressió anava acostant-se a Washington’s Cascades. Amb aquesta tensió es
tanca aquesta part i mitjançant una fletxa fa canviar l’usuari cap a la pàgina
següent.
En la segona part “To the peak” encara es presenten alguns dels protagonistes.
En aquest cas, una parella que tenia pensat casar-se. En aquest fragment de
reportatge s’entra en una vessant més emocional aprofitant la història emotiva
d’aquests dos protagonistes. La vessant es trenca amb el testimoni d’un
meteoròleg, per entrar ja en la matèria de l’allau, en forma de vídeo. Les
explicacions del meteoròleg les complementa un vídeo de reproducció
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automàtica de funció divulgativa que explica visualment com es forma una
allau.
A continuació es tornen a presentar protagonistes que viuran el succés. Totes
aquestes presentacions es fan seguint el mateix model, amb un breu perfil que
et porta a una galeria de fotografies. Cal destacar però un petit grafisme de
reproducció automàtica situat al marge dret del text on s’explica com funciona
un airbag per evitar un tragèdia major en una allau de neu. La segona part
finalitza amb un vídeo situant els protagonistes al cim de la muntanya per donar
pas a la següent part “The descent begins”
La tercera part presenta alguna novetat respecte el què havíem vist fins ara. El
títol va acompanyat d’imatges amb el nom dels 16 protagonistes del relat.
Aquesta part “The descent begins” presenta la informació d’una manera bastant
original. Es combina text i imatge, la imatge està de fons i el text es situa en un
requadre. A mesura que l’usuari avança pel text, que és un diàleg entre els
protagonistes, unes línies van macant el camí traçat pels diferents esquiadors
per baixar la muntanya. Així s’arriba fins al final de la tercera part.
En la quarta i cinquena part, “Blur or white” i “Discovery”, es presenta un nou
element multimèdia que no s’havia presentat fins ara: l’àudio. L’àudio en
aquestes dues parts, on l’allau ja ha arribat als esquiadors, transmet la tensió i
el patiment dels esquiadors.
L’allau se’ns presenta amb un vídeo on situa els esquiadors a la muntanya i
com una espècie de boira, que representa l’allau, va passant per sobre dels
diferents elements de la muntanya i entre ells, els esquiadors. Aquestes dues
parts presenten gran quantitat de testimonis, sobretot mitjançant àudio, on
mostren com es va viure el fet i com va ser la tasca de socors.
La última part del reportatge, “Word spread”, utilitza bàsicament el visual per
mostrar com és la vida dels protagonistes actualment. Es fan servir fins a tres
galeries d’imatges i un vídeo per mostrar-ho. D’aquesta última part cal destacar
que, ja cap al final del reportatge, es fa ressò de la importància del que va
succeir i es presenta de dues maneres diferents per viure de nou el fet. Primer,
mitjançant un enllaç s’ofereix comprar un llibre anomenat “Snowfall” i després,
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permet la visualització del reportatge sencer en format vídeo elaborat pel
mateix The New York Times .
Com s’ha destacat al principi de l’anàlisi, hi ha dos apartats més a part de les
parts pròpiament dites: mapa i protagonistes. Les dues parts són dues imatges
estàtiques que no ofereixen tampoc cap enllaç però que mostren la situació de
la muntanya i la imatge i nom dels setze protagonistes del reportatge.
Elements multimèdia
Aquest reportatge reforça molt els elements visuals, sobretot els vídeos. Els
vídeos que no mostren els testimonis dels protagonistes, aquells que es
reprodueixen de manera automàtica, tenen un funció divulgativa ja que
presenta informació bàsica com la formació d’una allau de neu o la situació de
la muntanya.
També tenen molta importància les galeries d’imatges a l’hora de fer referència
als protagonistes. Tant quan es presenten com quan s’explica com és la seva
vida actualment s’utilitzen les galeries d’imatges (amb cinc o sis imatges) per
donar una idea de com són físicament els esquiadors i quines activitats duen a
terme. Aquest recurs ajuda a humanitzar el reportatge ja que així l’usuari té
informació de com eren els protagonistes.
L’àudio és present en la quarta i cinquena part només, quan ataca l’allau, i és
un element per mostrar la tensió del moment. Els àudios que se’ns
proporcionen són talls de veu del moment de trucades telefòniques explicant el
succés.
Cal destacar com elements multimèdia tots els gràfics i vídeos que ens mostra
la muntanya i la situació dels esquiadors mitjançant una imatge aèria i en
moviment. Es tracta d’imatges realitzades en ordinador i que recorden imatges
aèries reals però amb l’afegit que mitjançant grafismes es mostra la traçada i la
situació dels esquiadors. [Consultar imatge 4 de l’annex]
Grau d’interactivitat
El grau d’interactivitat d’aquest reportatge pel que fa als enllaços és bastant
limitat. Només s’ofereixen dos enllaços: un intern, per visualitzar el reportatge
en vídeo, i un extern, per comprar-ne el llibre
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Tot i que els enllaços estan limitats, el reportatge dóna la possibilitat a l’usuari
de reproduir els vídeos i àudios que ell consideri oportú. Aquests vídeos i
àudios es reprodueixen en la mateixa pàgina on està el reportatge, no es deriva
a una altra pàgina ni interna ni externa. Les galeries d’imatges dels perfils dels
protagonistes i dels diferents moments del succés també són opcionals per a
l’usuari. L’únic que és de reproducció automàtica són els vídeos divulgatius que
alhora serveixen de separador entre diferents informacions.
Multiplataforma
Aquest reportatge està pensat en ser consumir via ordinador. No s’adapta de la
manera adequada a pantalles més reduïdes tot i que es permet llegir el
reportatge sense problemes. Per començar l’amplada del contingut no s’adapta
bé ni en tauleta ni en mòbil. En el cas de la tauleta, no s’aprofita tota l’amplada
que aquesta ofereix i en el cas del mòbil no adapta cap dels continguts (ni el
text) a la pantalla mòbil, ni horitzontal ni vertical. El consum d’aquest reportatge
per smartphone és molt complicada ja que el menú es talla i no permet avançar
de capítols.
Pel que fa a la visualització dels elements multimèdia, a la tauleta i a l’ordinador
es visualitzen de manera correcte però al mòbil es dificulta la visualització del
contingut degut a que no s’adapta el reportatge a l’amplada. Els vídeos que es
reprodueixen de manera automàtica a l’ordinador no es repeteix en la tauleta ni
amb el mòbil.
Audiència
“Snow fall” permet a l’usuari compartir mitjançant Facebook i Twitter el
reportatge, habitual en qualsevol fet informatiu avui en dia. Amb el que es
distingeix aquets reportatge d’altres és que permet a l’usuari comentar
directament el reportatge. Té fins a més de 1100 comentaris en el mateix web
del reportatge.
Pel que fa al Twitter i Facebook, encara té comparticions entre els usuaris i es
qualificat com al reportatges multimèdia per excel·lència. Així ho explica Isaac
Salvatierra (2016), cap de continguts digitals del diari Ara: “Snow Fall: l’allau del
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Tunnel Creek és la primera pel·lícula d’èxit del nou cine sonor, per això és tan
important.”
Segons el The New York Times, el reportatge compte amb més de 2,9 milions
de visites. Un fet que és necessari destacar és que el seu director, John Branch,
va ser guanyador del premi Pulitzer per la producció d’aquest reportatge l’any
2013. (The Pulitzer Prices, 2013)
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4.2.

Illuminating North Korea - The New York Times

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Illuminating North Korea
Diari:
10/06/2015
The New York Times
Idioma:
Internacional
Anglès, coreà i xinès
David Guttenfelder, Benito Sanz, David Furst, Douglas
Schorzman i Rumsey Taylor
Predominen els elements visuals
Enllaços:
Baix i tancat
Interns i del fotoperiodista
Adaptable a les Audiència: Repercussió a Twitter
tres plataformes

Aquest reportatge es presenta d’una manera molt visual: una imatge a pantalla
completa és l’element per presentar-nos la temàtica que es tractarà. No hi ha
cap menú ni índex del reportatge, només el logotip del mitjà i la possibilitat de
compartir-ho. A la pantalla d’inici apareix el títol del reportatge, la data de
publicació, els idiomes en què està traduït i l’autor d’imatges i vídeos. Per
avançar en aquest reportatge s’ha de fer scroll.
La introducció es presenta en dos textos que expliquen el motiu pel qual s’ha
escollit afrontar aquesta temàtica: el misteri que se li atribueix a Corea del
Nord. Cada text va acompanyat d’una imatge que mostra la sobrietat del lloc.
La primera la imatge d’un funeral i l’altra una de les carreteres del país. El color
utilitzat al llarg del reportatge són els grisos, segurament per mostrar la
incertesa de Corea del Nord.
Just acabar la introducció i avançant en el cos del reportatge mitjançant l’scroll,
es reprodueix de manera automàtica un vídeo de menys d’un minut de durada
elaborat en fragments de vídeos molt curts de durada (2 segons). A les imatges
surten fets quotidians de la vida dels nordcoreans i serveix com a primera
aproximació del país. Quan el vídeo finalitza se’ns presenta la primera d’un
seguit d’imatges que conjuntament amb un text ens mostren situacions i
localitzacions comuns dels ciutadans de Corea del Nord.
Aquesta galeria d’imatges combina imatges de diferents mides i totes
acompanyades d’un peu de fotografia. El text és utilitzat per emfatitzar sobre
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alguna de les accions que mostren les imatges com la zona militar o la
connectivitat del país.
La part inicial conclou amb una reflexió sobre el secret i la intriga que envolta
als 25 milions d’habitants del país i es tanca amb una imatge de la soledat d’un
soldat en una plaça enorme. Al final s’ofereixen dos enllaços vinculats al diari
que divideixen el reportatge en dues parts.
La primera part, “Live from North Korea” és el relat del fotògraf que va ser
enviat especial a Corea del Nord per cobrir aquest reportatge. A diferència del
reportatge, aquí el text guanya importància. El fotògraf explica les seves
sensacions i anècdotes que ha viscut . Al text l’acompanyen dues imatges i tres
vídeos de menys de 20 segon de durada. Cal destacar que els vídeos publicats
en aquest aparta semblen vídeos enregistrats sense ser vist ja que sota els
vídeos hi ha una explicació que no esta permès l’enregistrament.
En aquest apartat els noms propis van tots enllaçats al compte de Twitter de la
persona en qüestió i hi ha un parell d’enllaços a altres notícies realitzades pel
mateix mitjà. Al final del article hi ha un enllaç que porta l’usuari un altre cop al
reportatge multimèdia.
En l’altra part, “North Korea: Everyday Objects”, es tracta d’un recull d’imatges
amb un quadre de text que descriuen elements quotidians dels nord-coreans.
El format d’aquesta galeria és en vertical i cada imatge és acompanyada per un
peu de fotografia informatiu sobre l’objecte en qüestió. Al inici d’aquest apartat
es torna a enllaçar l’article amb el reportatge multimèdia i amb el compte
d’Instagram del The New York Times i el fotoperiodista David Guttenfelder.
Elements multimèdia
Illuminating North Korea és un reportatge essencialment visual. Els elements
que hi predominen són sobretot elements visuals. Hem d’assenyalar que la
imatge estàtica està molt més present que la imatge dinàmica tot i que tal i com
explica el seu principal autor, David Guttenfelder, a Corea del Nord hi ha
restriccions pel que fa a la presa d’imatges.
La imatge dinàmica s’utilitza per captar moments gairebé indocumentats ja que,
com s’explica en els peus de pàgina, són moments que no es permet
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enregistrar. Les imatges estàtiques no semblen imatges robades o fetes sense
permís ja que tenen una qualitat destacable.
El text és l’element contextualitzador de les imatges, sobretot en el cos del
reportatge multimèdia. S’utilitzen els quadres de text i els peus de pàgina per
explicar i ampliar allò que mostren les imatges. A part del cos del reportatge
això també es pot veure en la segona part de l’ampliació. On sí que el text té un
paper important és en l’apartat “Live from North Korea” on es relata
l’experiència del fotoperiodista destinat a Corea del Nord per fer el reportatge.
L’absència d’àudio i de grafismes donen, encara més, la potència del element
visual a les imatges.
Grau d’interactivitat
Aquest reportatge és tancat a l’usuari. En el reportatge multimèdia, pròpiament
dit, no hi ha cap enllaç fins a la part final on es poden consultar dos articles,
també del The New York Times, que amplia la informació.
És d’especial menció que l’autoria de les fotografies i d’una de les parts està
especialment centrada en el fotògraf. El fotoperiodista és el principal generador
d’imatges i aporta el seu relat en la primera de les dues parts annexes. En
aquesta primera part, s’ofereixen enllaços en els textos. Aquests enllaços són
interns excepte aquells que es vinculen noms de periodistes i de fotògrafs als
seus comptes de xarxes socials, concretament Twitter i Instagram.
Multiplataforma
Tot i que el reportatge sembla pensat per consumir en una pantalla d’orientació
horitzontal, el contingut visual s’adapta a la perfecció a la pantalla vertical. No hi
ha cap canvi significatiu pel que fa a la presentació del contingut. En el format
tauleta o ordinador el contingut visual apareix des del fons de la imatge
mitjançant un ‘fade in’, en mòbil el contingut queda fixe. La diferència entre
ordinador i tauleta és la reproducció automàtica, en tauleta no es reprodueixen
els continguts audiovisuals de manera automàtica sinó que ho ha d’activar
l’usuari.

27

La nova narrativa digital: anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius

Audiència
El reportatge s’ofereix en tres idiomes, fet que pot ser fonamental per ampliar
l’audiència. D’entrada, es dóna la possibilitat a l’usuari de compartir el
reportatge en diferents xarxes socials o via correu electrònic. Com a xarxa
social, tret de les populars com Twitter, Facebook i Google Plus, ofereix la
possibilitat de compartir-ho amb Reddit, Pinterest o Linkedin.
Tot i que en el reportatge multimèdia no s’ofereix la opció de comentar, sí que
es permet fer-ho en els diferents annexos. Destaca la primera part que compta
amb 36 comentaris. Entre els comentaris cal assenyalar que la majoria d’ells
elogien la feina feta pel fotoperiodista i es mostren sorpresos per com és el
país. Pel que fa a la xarxa social Twitter, aquest reportatge ha tingut especial
ressò. Compta fins a més de dos centenars de comparticions i, com en el cas
dels comentaris, hi ha un gran quantitat d’elogis a la tasca feta per l’equip del
diari i per les qualitat de les imatges.
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4.3.

Què passa a Catalunya? - Diari Ara

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Què passa a Catalunya?
08/11/2014
Política

Diari:
Idioma:

Baix i tancat
Perfectament
adaptable

Enllaços:
Interns i externs
Audiència: 3r més visitat del diari

Ara
Català, espanyol, francès i
anglès
Isaac Salvatierra, Ricard Marfà i Idoia Logan
Predomina la imatge estàtica

Aquest reportatge que porta com a

títol Què passa a Catalunya? va ser

publicat el 8 de novembre de 2014 al portal web del Diari Ara. Aquest
reportatge multimèdia explica com s’ha arribat al referèndum del 9N i quines
són les opcions de futur.
La portada del reportatge és una imatge d’un col·legi electoral amb un titular i
una entradeta. El reportatge comença explicant que 2,3 milions de catalans van
anar a votar i en presenta els resultats mitjançant una imatge estàtica i un text.
Seguidament a això, hi ha una reproducció de la papereta del referèndum on
l’usuari pot simular el seu vot clicant en les diverses opcions.
A continuació comença el cos del reportatge amb l’apartat “L’acord”. Aquest
apartat es presenta amb un recull dels destacats de diferents mitjans d’àmbit
internacional: BBC, The economist, The Wall Street Journal, The New York
Times, Bloomberg View i Financial Times. Cal assenyalar que en aquests
destacats tenen un enllaç que porta a l’usuari a la notícia sobre Catalunya en
els seus respectius diaris.
Per tancar aquest apartat, se’ns presenta un vídeo de reproducció automàtica
amb fragments de notícies de diferents mitjans internacionals i nacionals on hi
ha un protagonista destacat: Artur Mas, president de la Generalitat durant la
celebració del referèndum del 9N. Aquest vídeo és una manera interessant de
presentar i explicar el fet des de diversos mitjans i combinant les imatges de les
manifestacions amb les diverses entrevistes a Artur Mas.
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El segon gran bloc és “La mobilització”, on es tracta la temàtica de les
manifestacions fetes durant les diferents diades de l’11 de setembre des del
2010. Aquest apartat ens informa d’una manera molt visual: són tres imatges
corresponents a les manifestacions del 2012, 2013 i 2014. Aquestes imatges
tenen un destacat que expliquen molt breument de què tractaven aquelles
mobilitzacions. Cada destacat té un enllaç on l’usuari pot aprofundir la
informació llegint la crònica del mateix diari de cadascuna de les
manifestacions.
Just en la meitat del reportatge hi ha el bloc de “Els líders” on es fa un repàs
individual dels diferents actors polítics que jugaven un paper en la Generalitat.
Sorprèn que tots aquests actors siguin d’àmbit català i que no n’hi hagi cap del
Govern espanyol. La informació se’ns presenta amb una imatge de cos sencer
del protagonista, el qual representa un partit polític o una entitat, i un petit text
que fa un breu resum de quin era el seu posicionament respecte el referèndum.
Destaquem la figura de Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional
Catalana, i Muriel Casals, presidenta d’Òminium Cultural, com a úniques
representants d’entitats.
Aquest bloc es tanca amb tres gràfics estàtics de com ha evolucionat el
Parlament de Catalunya per arribar a la celebració del referèndum. Aquests
gràfics mostren la representació d’escons a favor i en contra en tres votacions:
l’Estatut d’autonomia l’any 2005, Declaració de sobirania i la resolució sobre el
dret a decidir del 2013.
Fins ara el reportatge repassava el que s’havia fet internament en territori
català. Això fa un gir en el quart bloc on s’explica la confrontació amb Madrid.
En aquest apartat titulat “El xoc amb Madrid” es juga amb la paraula ‘NO’ i
extractes de declaracions fetes dels actors polítics de Madrid: Rajoy, Wert,
García-Margallo i el Tribunal Constitucional.
Finalment, i per tancar el reportatge, hi ha l’apartat “La desafecció” que es
presenta la informació mitjançant una línia cronològica combinada amb un
gràfic de lineal dels vots a favor de la independència. Com a línia cronològica
hem de destacar que en el gràfic lineal hi ha repartits al llarg dels anys símbols
de ‘+’ que quan l’usuari hi passa per sobre s’obre un destacat on explica
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moments representatius d’aquest procés. Aquests moments es classifiquen
segons la política, la societat civil, l’economia i els tribunals. Ja per acabar es fa
una petita previsió sobre com evolucionarà aquest procés on es dóna tres
opcions: negociació amb l’Estat, llista unitària o Punt en comú al programa
electoral.
Elements multimèdia
En aquest reportatge multimèdia veiem que l’ús d’imatges, tan estàtiques com
dinàmiques, és el recurs més habitual per presentar la informació. En tres dels
cinc apartats en els quals diferenciem el reportatge les imatges són l’element
més rellevant. En el primer apartat i que és una de la parts més riques pel que
fa a fonts d’informació hi ha un vídeo que es representa de manera automàtica
on s’explica per quin motiu es vol votar.
Seguidament, en els dos apartats següents, la imatge estàtica guanya molta
importància. Per mostrar les mobilitzacions i els diferents actors, els productors
d’aquest reportatge han decidit que la imatge estàtica era la manera més
adequada. Cal destacar l’espectacularitat de les imatges aèries escollides per
contextualitzar els escenaris de les tres manifestacions.
En el quart apartat, hi és més present el text però no excessivament. Són
fragments de declaracions dels diferents actius polítics espanyols.
Hi ha un total de dos gràfics en el reportatge, un gràfic estàtic de les votacions
del Parlament que complementa l’apartat dels líders polítics catalans. És
d’especial menció l’últim apartat, on es combina un gràfic lineal i una cronologia
on es mostra dues informacions d’una manera simultània: l’evolució del vot a
favor de la independència i quins fets destacats han anat succeint des de 2006.
Al llarg del reportatge es veu que la imatge i la visualització del procés era un
dels elements que es volia buscar. Es tracte d’un reportatge molt visual on el
text no és l’element més predominant. Cal destacar l’absència de gràfics
interactius i de fragments d’àudio que en algun dels apartats com els dels
actors polítics espanyols hagués enriquit encara més el reportatge.
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Grau d’interactivitat
Què passa a Catalunya? és un reportatge lineal i tancat, l’usuari té un camí
establert del qual no es pot desmarcar. Es tracta d’un reportatge en scroll,
l’usuari ha de baixar pel portal web per tal d’avançar.
Pel que fa als enllaços, destaquem dos apartats. Quan es repassa quin ha sigut
el ressò català en els mitjans internacionals, hi ha dos enllaços que porten a
l’usuari a les noticies sobre Catalunya en els diferents mitjans internacionals.
L’altre element a destacar és l’enllaç que es proposa a l’usuari en les imatges
de les manifestacions on es porta l’usuari a les cròniques de les diferents
manifestacions fetes pel mateix Diari Ara. Per tant, hi ha tant enllaços de dins el
mitjà com de mitjans internacionals.
Multiplataforma
Abans d’analitzar com s’adapta el contingut en les tres plataformes digitals més
recurrents (ordinador, tauleta i mòbil) cal assenyalar que aquest reportatge està
dissenyat i programat per l’orientació horitzontal de pantalles en format 16:9. El
contingut s’adapta tant en elements multimèdia o elements interactius a l’ample
de la pantalla.
Per tant, com s’ha comentat anteriorment, si l’orientació de la pantalla és
horitzontal, no hi ha cap problema en visualitzar el contingut. Fins i tot en
l’orientació vertical, el contingut es redueix i s’adapta a la mida de la pantalla
permetent a l’usuari poder-lo consumir igualment.
Audiència
Aquest reportatge del Diari Ara va ser publicat al portal web i present a les
xarxes socials el 8 de novembre de 2014. Cal remarcar que, a part de ser un
element contextualitzador del referèndum del 9N d’aquell mateix any, també
s’hi mostren els resultats. Això vol dir que aquest reportatge multimèdia ha
estat de mera actualitat i s’ha anat aportant nova informació un cop succeït el
referèndum.
Dues setmanes després de la seva publicació aquest reportatge va ser la
tercera notícia més vista de la història del diari. Un fet sorprenent és que no es
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doni la possibilitat de comentar la notícia, només es dóna la possibilitat de
compartir mitjançant Twitter i Facebook.
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4.4.

Història (i històries) dels mundials de futbol - Diari Ara

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Història (i històries) dels mundials de futbol
Diari:
12/06/2014
Ara
Idioma:
Esports
Català
Toni Padilla, Ricard Marfà i Idoia Logan
Molt variats i ben compensats
Alt i tancat
Ordinador
tauleta

Enllaços:
Inexistent
i Audiència: Molt baixa

El reportatge té com a portada una imatge estàtica del terreny d’un camp de
futbol. En el cercle central hi ha la informació bàsica del reportatge: el nom del
mitjà, el titular, l’autor i la possibilitat de compartir-ho per Twitter i Facebook. La
part final del titular és canviant, la part fixa és “Històries de...” i es combina amb
les paraules: gols, culers, blanquiblaus, seleccions, futbolistes, seleccions,
catalans i mundials. Cal destacar que aquest reportatge va patrocinat per un
centre comercial i hi ha el logotip a la part baixa en el marge esquerre. En el
marge dret, en canvi hi ha la opció de navegar en el reportatge. La portada
també té elements auditius com soroll d’una afició.
El reportatge fa un repàs a històries dels diferents mundials que s’han celebrat
fins a Brasil 2014. Quan entrem en el cos del reportatge s’obre una pantalla on
hi ha diversos elements multimèdia i interactius.
Primerament s’obre una imatge a pantalla completa que serà la imatge de fons
durant l’explicació d’aquesta part. El títol de cada apartat és l’any que es va
celebrar el mundial i tal i com entrem en el cos sona una música relacionada
amb l’any d’aquell mundial de futbol. Al titular l’acompanya una entradeta que
explica el més destacable d’aquell mundial. Sota l’entradeta hi ha tres imatges
que actuen com enllaços interns. Quan es prem sobre una d’aquestes s’obre
un quadre de text acompanyat d’una imatge explicant un fet puntual d’aquell
mundial. Aquestes tres informacions tenen relació un amb Catalunya i dos amb
futbolistes. [Consultar imatge 5 de l’annex]
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Al marge dret hi ha més informació. Hi ha fins a tres apartats: protagonistes,
futbol i context. En l’apartat protagonistes es fa un resum dels jugadors que van
disputar el mundial en qüestió com a representants del FC Barcelona o del
RCD Espanyol. Finalment també en destaca d’altres. En l’apartat de futbol es fa
un repàs semblant al del primer apartat però en aquest cas en repassa el
resultat de la final, el seu campió i el màxim golejador. Per últim, es presenta el
context en què es va disputar el mundial. En aquest apartat hi ha dos elements
multimèdia. Per començar el context s’explica una curiositat del mundial.
També hi ha una cançó que sonava aquell any i que es dóna la possibilitat a
l’usuari de descarregar-la o aturar-la. A la cançó l’acompanya un altre element
multimèdia com un vídeo del tràiler a la pel·lícula guanyadora del Oscar
d’aquell any.
Quan ja s’ha navegat dins la finestra d’un mundial en concret, es dóna la
possibilitat a l’usuari, mitjançant un menú a l’esquerra, de moure’s lliurement
per les diferents edicions dels mundials.
Totes les finestres de cadascun dels mundials està enllaçada amb el mundial
que el succeeix. En el reportatge estan explicats fins a 19 mundials de futbol,
del 1930 fins el 2010. Cal destacar la feina de documentació dels productors ja
que hi ha gran quantitat d’informació, contextual entre elles. Entre les diferents
finestres que il·lustren cadascun dels mundials hi ha la publicitat del centre
comercial que patrocina la informació.
Elements multimèdia
Els elements multimèdia d’aquest reportatge són molt variats i amb importància
bastant repartida. La imatge estàtica és l’element multimèdia més present en el
reportatge. Cal assenyalar que hi ha gran quantitats d’imatges del mateix estil:
la fotografia del onze inicial d’un partit de futbol. Per altra banda, les imatges
són pròpiament dels anys que fa referència la peça informativa.
Tot i que hi ha més imatges en els diferents subapartats de les peces
informatives també podem observar elements audiovisuals com vídeos i
àudios. Els vídeos són utilitzats per mostrar el tràiler de la pel·lícula de l’any en
qüestió i l’àudio per reproduir un fragment de la cançó més escoltada i
representativa d’aquell any.
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Pel que fa a altres elements multimèdia, cal remarcar l’absència de qualsevol
gràfic tot i que hi ha gran quantitat de material multimèdia.
Grau d’interactivitat
El grau d’interactivitat en aquest reportatge no és molt elevat, es tracta d’un
reportatge lineal. L’usuari té la opció d’escollir quins continguts vol visualitzar,
no és necessari visualitzar tot el contingut per passar de finestra. La
reproducció dels elements audiovisuals no és automàtica, tant el vídeo com
l’àudio han de ser reproduïts expressament per l’usuari. El lector també pot
moure’s pel marge esquerra per navegar en els diferents anys dels quals parla
el reportatge.
Pel que fa a l’ampliació de la informació, aquest reportatge no ofereix cap mena
d’enllaç, ni extern ni intern. Tot el contingut que l’usuari pot consumir és el que
es troba en el mateix reportatge.
Multiplataforma
Història (i històries) dels mundials de futbol és un reportatge pensat i dissenyat
per dues plataformes: tauleta i ordinador. L’organització del contingut i l’aparició
dels diversos elements funciona de manera idèntica en aquestes dues
plataformes. En canvi, per mòbil, ni en orientació vertical ni en horitzontal, el
contingut s’adapta bé a l’amplada de la pantalla i això crea una desorganització
que fa que sigui possible visualitzar els diversos continguts que ofereixen.
Audiència
Tot i que el reportatge dóna la possibilitat de ser compartit en Twitter o
Facebook la seva repercussió a les xarxes socials és gairebé inexistent. No hi
ha hagut cap interacció per part dels usuaris a través de la xarxa social
Facebook i a Twitter no ha arribat a les deu mencions. El reportatge no oferia la
possibilitat de ser comentat pels usuaris.
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4.5.

La hoja sagrada - El País

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

La hoja sagrada
Diari:
2009
El País
Idioma:
Societat
Espanyol
Felipe Lloreda (dir.), Mauricio González, Katherine Arredondo,
Edward Rojas...
Ben compensats. Destaquen àudio i imatge estàtica
Elevat i lliure
Ordinador

Enllaços:
Inexistent
Audiència: Forta relació amb l’usuari

La hoja sagrada és un reportatge multimèdia del diari espanyol El País. Aquest
reportatge es troba en una secció del diari purament digital ‘Reportaje360’ on hi
ha fins a sis reportatges de temàtiques concretes orientades a Amèrica del
Sud. El reportatge explica la situació de la fulla de cocaïna a Colòmbia.
En la portada ja podem distingir diversos elements. Primerament, s’obre una
imatge de fons i un menú que fa avançar a l’usuari a la següent pantalla.
Aquesta pantalla mostra tres imatges que es van intercalant entre elles que
ocupen la part central. També hi ha el títol del reportatge en destacat (negreta i
de color vistós) i una petita introducció .
Ja d’entrada cal assenyalar la gran quantitat d’opcions que dóna aquest
reportatge. A la part alta del requadre introductori ens permet sortir del
reportatge, participar enviant comentaris i material audiovisual, compartir el
reportatge, descarregar imatges de diferents mides i formats i, finalment, veure
la galeria on estan els altres reportatges d’aquesta secció del diari. Al marge
dret, hi ha l’índex dels sis apartats del reportatge. A la part inferior, permet a
l’usuari la possibilitat de seguir mitjançant les diferents xarxes socials la secció
del diari, veure els col·laboradors i els productors.
El reportatge s’inicia a partir d’un vídeo introductori que introdueix la temàtica
del reportatge: la fulla de cocaïna. Aquest vídeo és un seguit d’imatges
estàtiques, un gràfic en moviment i com a element auditiu una música i una veu
en off.
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La primer part del reportatge fa referència a la història de la fulla de cocaïna. Al
entrar-hi adverteix a l’usuari que és una zona interactiva i que per saber més
sobre els vit-i-set moments de la història d’aquesta fulla ha de dirigir el cursor
en els diferents anys presentats amb un eix cronològic. Per tant, en el moment
que l’usuari passa el cursor per sobre d’un d’aquests anys, s’obre un quadre de
text on fa un breu resum del que va succeir. Aquesta descripció va
acompanyada d’una veu que llegeix el missatge i d’una música ambiental.
Els testimonis guanyen importància en l’apartat següent: “¿La mata que
mata?”.

Es presenten fins a dotze testimonis amb una imatge i una breu

descripció de cadascun d’ells. Al prémer, sobre un d’aquests perfils s’obre un
vídeo d’uns dos minuts de durada que expliquen la posició del testimoni
respecte la plantació de cocaïna. Tornant a l’inici de l’apartat, sobre dels perfils
dels testimonis hi ha una finestra que ofereix la possibilitat a l’usuari de veure
un debat presentat de manera interactiva i amb l’àudio com a eina de
transmissió. Pel que fa al contingut, en els perfils tots es posicionen a favor de
la plantació de cocaïna.
En el tercer apartat se’ns presenten quatre finestres i opcions sota el titular “La
otra cara”. Aquests apartat té com a objectiu explicar quins són els altres usos
de la fulla de cocaïna. Dues d’aquests finestres són un vídeo i les altres dues
són imatges en 360o. Les quatre finestres permeten ampliar la informació
mitjançant un text o imatge quan l’usuari passa el cursor per sobre el botó ‘+’.
El quart apartat, “Derivados de la coca”, es presenta amb un vídeo de sis
minuts de durada on a través d’un testimoni s’expliquen els diversos productes
que s’extreuen de la fulla de la cocaïna. A l’esquerra de la pantalla, hi ha els set
productes derivats de la cocaïna. Quan l’usuari amplia la informació clicant en
el producte, s’obre una finestra amb text i imatge on es resumeix el producte
d’una manera molt senzilla i didàctica.
Les galeries d’imatges són l’element principal per presentar la informació del
cinquè apartat “Plantaciones”. Les imatges van acompanyades d’un titular i
d’una entradeta que contextualitza la fotografia. Cada galeria compta amb vinti-quatre imatges que són acompanyades per una música ambiental. Cada una
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d’aquestes dues galeries esta relacionada a una localització concreta: Lerma,
Cauca i Tierradentro.
En el penúltim apartat apareixen tres elements multimèdia alhora. “La guerra
contra la coca” està formada per una galeria de fotografies, un vídeo i un mapa
interactiu. La galeria la formen vint imatges explicant les diferents mesures que
han dut a terme policies i associacions per controlar-ne el seu cultiu.
El vídeo ofereix el testimoni d’una família que explica com a través de
fumigacions de verí es deteriora la qualitat del cultiu per evitar-ne la
comercialització. En aquest vídeo es combinen imatges d’actualitat amb el
testimoni d’una família i imatges d’arxiu de 2005 acompanyades de música
ambiental. El mapa interactiu mostra el número de cultius de cocaïna segons la
regió de Colòmbia. El mapa es divideix en les set regions del país i quan es
passa el cursor per sobre, a part de destacar la regió en color, s’obre un
requadre informatiu amb el nom de la regió i un gràfic de barres que compren
els anys 2003 i 2008. En el mapa interactiu es cita la font d’on s’ha tret la
informació, recurs no comú al llarg del reportatge.
L’últim apartat “Otras miradas” era un concurs, ja tancat, sobre vídeos i
fotografies que els usuaris havien d’enviar al correu electrònic dels productors
del reportatge. Aquest concurs proposat pels productors ha declarant el premi
desert.
En l’apartat d’agraïments, hi ha un missatge dels productors agraint a les
entitats i als particulars la seva col·laboració. A l’apartat crèdits i de “Quiénes
somos” es presenta l’equip de producció d’aquest reportatge i et deriva a la
pàgina web de reportages360.com.
Elements multimèdia
Els elements multimèdia són molt diversos en aquest reportatge. Cadascun
dels apartats es centra en presentar la informació d’una manera concreta i
diferents als anteriors. Per ordre d’aparició podem trobar: eix cronològic,
vídeos, imatges 360o, galeries d’imatges i mapes interactius.
Destaquen els elements audiovisuals, sobretot les imatges, per sobre dels
altres elements multimèdia. Les imatges estàtiques estan presents al llarg del
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reportatge, especialment en la cinquena part on tota la informació recau en les
galeries d’imatges i la seves respectives explicacions. Cal mencionar la
presència de imatges en 360 graus que situen l’usuari en el centre de l’acció i li
permeten ampliar la informació d’allò que veu mitjançant un quadre de text.
[Consultar imatge 6 de l’annex]
Els vídeos, també molt presents, són un element que connecten la temàtica
amb els seus protagonistes. Es tracta d’una manera d’humanitzar la “fulla de
cocaïna”, posar-li cara i una història darrera. En aquest àmbit, destaca el segon
apartat del reportatge ja que s’ofereixen dotze testimonis explicant la seva
posició respecte la fulla de cocaïna.
Tot i la importància dels elements visuals, l’àudio és un dels elements
recurrents al llarg del reportatge per situar l’usuari. Constantment es fa ús de
soroll ambiental de les zones de cultiu de la cocaïna. Per altre banda, l’àudio
s’utilitza també per llegir la majoria de quadres de text que van apareixent.
L’únic cas on es relaciona l’àudio i els testimonis està en la part de “La mata
que mata?” on es presenta un debat entre diverses opinions mitjançant àudios.
El text en aquest reportatge no és predominant. S’utilitza, bàsicament, per
contextualitzar les imatges o en explicacions fonamentals per entendre els
diversos elements d’aquest món. En la primera part, per exemple, la informació
es presenta en un eix cronològic repassant la història de la plantació de
cocaïna on la informació apareix en forma de diferents quadres de text de breu
explicació.
Finalment, com a grafisme, s’ha de destacar l’eix cronològic, el mapa interactiu
i el gràfic de barres. En l’eix cronològic es centra el contingut de tota la primera
part, que es repassa la història del cultiu de la cocaïna al llarg dels anys.
Aquest eix es combina amb la informació que es presenta amb un quadre de
text quan l’usuari passa el cursor per sobre dels diferents anys. Els altres dos
grafismes, mapa interactiu i gràfic de barres, es combinen per mostrar les
dades del cultiu de cocaïna per les regions de Colòmbia. El protagonisme
d’aquests dos grafismes és compartit amb un vídeo i una galeria en el sisè
apartat.

40

La nova narrativa digital: anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius

Grau d’interactivitat
El reportatge ofereix gran quantitat de possibilitats a l’usuari a l’hora d’escollir
quin camí vol per informar-se sobre el tema. Tot i això sembla un camí ja
establert ja que en el menú se segueix un ordre lògic dels apartats tot i que pot
ser alterat quan l’usuari ho desitgi. Pel que fa els continguts, no és obligatori
visitar-los tots. De fet, en tots els apartats l’usuari ha d’utilitzar el cursor per
consultar una informació, mai apareix de manera automàtica.
Pel que fa als enllaços, no hi ha cap enllaç intern ni extern que permeti al usuari
sortir del reportatge per ampliar o consultar una informació diferent a la que el
reportatge presenta.
En l’últim apartat del menú no hi ha contingut, és un apartat anomenat “Otras
miradas” que oferia als lectors i usuaris enviar material relacionat amb el tema
per guanyar un concurs organitzat pel propi mitjà.
Multiplataforma
Cap dels sis reportatges realitzats per Reportajes360 de El País no tenen la
possibilitat de ser reproduïts per cap altra plataforma que no sigui l’ordinador.
Ni el mòbil ni la tauleta adapten el contingut en els seus respectius formats. En
tots els navegadors consultats (Mozilla, Chrome i Explorer) a través de tauleta i
mòbil el problema resulta ser el mateix: la pàgina web no pot carregar el
contingut.
Audiència
Abans d’analitzar l’audiència i repercussió que ha tingut aquest reportatge en
les diferents webs i xarxes socials on es pot trobar, hem de destacar que
ofereix la possibilitat a l’usuari de compartir el contingut en un gran ventall de
plataformes com Blogger, Kindle o Skype. Després també permet a l’usuari
seguir la secció de ‘Reportajes 360’ per Facebook, Twitter, Flickr, My Space o
Youtube.
Per altra banda, aquest reportatge fomenta molt la relació entre usuari i
productors. A part de dedicar un apartat per realitzar un concurs d’elements
visuals sobre la temàtica, permet descarregar quatre imatges sobre el tema en
qüestió en tres formats diferents. Com a element més important en la relació
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usuari i productors hi ha l’apartat ‘participa’ on l’usuari pot enviar comentaris,
fotografies o vídeos. El reportatge compte amb 72 comentaris en l’apartat de
‘participa’. Pel que fa a les repercussions a Twitter i Facebook, les reaccions
han sigut gairebé inexistents, no hi ha cap comentari ni enllaç compartit.
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4.6.

11M: Décimo aniversario - Diari El País

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

11M: Décimo aniversario
Diari:
10/03/2014
El País
Idioma:
Successos
Espanyol
Fernando Hernández, Amanda Espuela, Ruben Gil i Jacinto
Corral
Gran presència d’imatges estàtiques i gràfics interactius
Elevat i lliure
Perfectament
adaptat

Enllaços:

Propis
del
grup
de
comunicació
Audiència: Repercussió gairebé nul·la
en xarxes

Aquest reportatge ens relata un fet tràgic com és l’atemptat d’Atocha del 11M
del 2003 i serveix com a ampliació de la informació del documental audiovisual
que el precedeix. Com el tema ho demana, la portada, igual que el que ens
trobarem al llarg del reportatge, és d’uns tons majoritàriament sobris com el
negre i el blanc. Ja en la portada veiem el títol situat al centre de la pantalla en
lletres blanques sobre un fons negre, fet que fa que ressalti de manera
significativa.
Sota el títol podem observar dos elements ben diferenciats: informació
periodística i informació bàsica per la navegació. Sota el titular a l’esquerra hi
ha l’entradeta del reportatge i els noms dels autors mentre que a la dreta
s’explica a l’usuari com navegar per aquest reportatge: interactivitat i navegació
vertical (scroll). El menú, on es separen les sis parts, es situa al capdamunt de
la pàgina, a costat del logotip del diari i a la dreta hi ha la separació dels
apartats simbolitzant-los amb punts. Quan s’entra en els diversos apartats es
dóna la opció de compartir el contingut del reportatge mitjançant Twitter,
Facebook i Google Plus.
L’estructura d’aquesta primera part per on comença el reportatge és presentar
la temàtica mitjançant una imatge a pantalla complerta i seguidament un text. El
reportatge s’inicia descrivint els llocs on va succeir el fet. Per tal de il·lustrar-ho
millor els productors aposten per una imatge gran i a continuació un text en
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forma de crònica apostant pels sentiments i sensacions que despertaven cada
lloc on succeïa l’atemptat. En total es presenten fins a onze localitzacions.
Cada descripció de la localització permet a l’usuari la possibilitat de compartir.
L’apartat següent es centra en l’evolució dels fets: la cronologia. La portada de
l’apartat segueix la portada del primer: fons sobri i el titular en gran centrat en
la pantalla. Aquí la interactivitat no està entesa com en l’apartat anterior, es
marquen dos camins utilitzant dues fletxes. Les opcions són “els tres dies de
tragèdia a Madrid” i “Leganés 3 d’abril de 2004”. Sota cadascuna de les
opcions hi ha una breu descripció del succés.
Tot i que són dos fets diferents segueixen el mateix model. La informació es
presenta mitjançant una línia cronològica. A cada moment clau, s’amplia la
informació mitjançant text, àudio o imatges, depenent del nivell de rellevància
del fet. Normalment un element audiovisual, sigui vídeo o imatge estàtica,
acompanya a la descripció en forma de text del succés. Cal remarcar que
moments de molta importància com l’explosió o l’acusació de l’autoria es
presenta en diferents elements a part dels audiovisuals com àudio o galeries de
fotografies amb més imatges o un enllaç.
El tercer apartat es centra en les víctimes: “Vidas Rotas” i es presenta
gràficament d’una manera molt potent. Sobre el fons negre hi ha escrits els
noms de totes les víctimes d’aquell atemptat combinant el blanc i el gris.
Aquells noms en blanc estan vinculats a un enllaç propi del reportatge on
s’amplia la informació de la víctima. Aquesta ampliació té com a element
central un recordatori de la víctima en constants referències a declaracions de
les persones properes a la víctima. Al text l’acompanya una imatge, el nom, la
nacionalitat i l’edat del difunt.
Seguint amb el joc de blancs, negres i grisos continua l’apartat següent que fa
referència als records dels lectors de El País. Hi ha una gran quantitat de punts
blancs i negres sense cap ordre aparent. Quan l’usuari passa el cursor per
sobre d’ells, els grisos no generen cap interactivitat mentre que en els blancs
sí. Al passar el cursor per sobre els punts blancs s’obre una finestra amb el
nom, la ciutat i el respectiu testimoni.
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Els dos últims apartats estan generats a partir d’enllaços interns al mateix diari.
En “infografies”, hi ha una gran varietat de grafismes. Es combina tant
grafismes en moviment com estàtics, extrets de la versió paper del diari, i es
combinen amb fotografies. Aquest apartat es diferencia en quatre parts segons
com van evolucionar els fets i tot el contingut es mitjançant grafismes i alguna
imatge, sense text que contextualitzi. L’últim apartat i com a conclusió del
reportatge és un enllaç a una hemeroteca temàtica: un recull de notícies sobre
els fets del 11M.
Elements multimèdia
Els productors d’aquest reportatge juguen molt amb els elements visuals per
mostrar a l’usuari la vivència d’aquell dia. La imatge estàtica és l’element
principal i el més utilitzat en tot el reportatge. L’ús d’imatges és un recurs molt
habitual al llarg del reportatge sobretot per situar al lector i informar-lo, entre
d’altres, dels espais i els successos.
Quatre dels cinc apartats combinen amb els gràfics interactius i estàtics amb
les imatges. La informació d’un dels apartats es presenta en forma de dos eixos
cronològics que permeten a l’usuari aturar-se en el fets destacats i poder-se
informar mitjançant text, àudio, imatges i vídeos. L’apartat de “Vidas rotas”
mostra el nom i cognoms de totes les víctimes d’aquell atemptat i possibilita a
l’usuari saber-ne més a través d’un quadre de text i una imatge. Semblant al
model anterior hi ha un apartat que emmagatzema i ordena els records dels
lectors del País. Finalment hi ha un recull de gràfics estàtics extrets de la versió
en paper del diari El País.
Pel que fa a l’àudio i el vídeo és integrat al llarg del reportatge, sobretot amb els
eixos cronològics, però en cap cas conforma un element multimèdia principal.
Cal assenyalar que els àudios són de la Cadena Ser, cadena que forma part
del mateix grup de comunicació que El País.
Grau d’interactivitat
El reportatge ofereix la possibilitat de ser compartit per Facebook, Twitter i
Google Plus. Tot i que no permet comentar enlloc, hi ha un apartat dedicat a
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comentaris dels lectors explicant les sensacions que van tenir al viure o
assabentar-se de la notícia.
El grau d’interactivitat és elevat, l’usuari no té la obligació de consumir tot el
producte que se li ofereix. Es pot anar variant de part a part sense veure-les
totes i el mateix passa amb els diferents continguts.
Els enllaços que s’utilitzen per ampliar informació, igual que la majoria de
vídeos, són enllaços a productes periodístics realitzats pel mateix diari. Cal
destacar que els àudios són de la Cadena Ser, que forma part del mateix grup
que El País.
Multiplataforma
El reportatge està perfectament adaptat a les tres principals plataformes de
consum. Cal destacar que no existeixen diferències entre com es visualitza el
reportatge amb l’ordinador i com es visualitza en tauleta.
Pel que fa al mòbil, tot i que el format de la pantalla varia d’horitzontal a vertical
els continguts es visualitzen perfectament sense alterar-ne cap informació ni
element. Cal remarcar que els continguts que requereixen d’una interactivitat,
com pot ser els eixos cronològics, funcionen a la perfecció sense dificultar la
visualització de la informació.
Audiència
Pel que fa a l’audiència, el reportatge no té un apartat de comentaris i en les
principals xarxes socials la seva repercussió és gairebé nul·la. A Twitter, ha
obtingut 22 mencions que citaven el reportatge i a Facebook ha obtingut cinc
mencions.
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4.7.

Du soulèvement populaire au conflit International - Le Monde

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Du soulèvement populaire au conflit International, 6 ans de
guerre en Syrie
Diari:
15/03/2017
Le Monde
Idioma:
Internacional
Francès
Hélène Sallon, Elvire Camus i Feriel Alouti
Predominen les imatges estàtiques
Baix i tancat
Perfectament
adaptat

Enllaços:
Interns
Audiència: Repercussió considerable i
gran presència de crítiques

El diari francès Le Monde va publicar el dia 15 de març de 2017 el reportatge
Du soulèvement populaire au conflit international, 6 ans de guerre en Syrie, un
reportatge recopilatori dels 6 anys de conflictes succeït a Síria.
El reportatge comença amb un títol molt senzill en la portada. Es pot llegir
“Syrie 6 ans” acompanyada amb una imatge en grisos d’una persona entre dos
edificis derruïts i rodejat de runes i pols. La imatge de portada ens presenta una
situació fosca com són els diferents conflictes armats que ha viscut la terra de
Síria.
Es tracta d’un reportatge purament informatiu que per avançar en el contingut
s’ha de fer scroll. A continuació de la imatge de portada hi ha una petita
introducció escrita del conflicte. Sobretot, com explica en aquesta introducció,
el reportatge vol respondre el dubte de com s’ha arribat d’un conflicte com les
“primaveres àrabs” a un conflicte mundial.
El cos pròpiament dit del reportatge comença quan s’inicia l’explicació de les
primaveres àrabs. Al marge esquerra hi ha un menú amb onze apartats que
separen la informació en moments concrets de l’evolució del conflicte de Síria.
Aquests apartats van del Març de 2011 fins el Març de 2017.
Tots els apartats segueixen el mateix model. Com a títol es destaca el mes o
l’estació de l’any que succeeix el fet i com a subtítol un breu titular. Al titular i al
subtítol l’acompanyen una explicació en forma de crònica, amb bastants
enllaços, i a continuació s’ofereixen a l’usuari quatre articles del mateix diari per
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ampliar la informació. Tota aquesta informació té com a fons una imatge que
contextualitza i situa l’usuari en el conflicte.
Els onze apartats amb els quals es separa aquest reportatge segueix el mateix
model: la titulació, el cos amb enllaços i finalment, notícies del mateix diari
sobre el conflicte de Síria. L’únic element que canvia en els diferents apartats
és la quantitat de enllaços a notícies que hi ha després de l’explicació del
conflicte.
Elements multimèdia
Els elements multimèdia estan bastant limitats en aquest reportatge. El director
d’aquest reportatge ha utilitzat especialment la imatge estàtica i el text per
plasmar la informació d’aquest conflicte a l’usuari.
Cal destacar que en aquesta tipologia de reportatges, la imatge estàtica
transmet una important informació a l’usuari. Al no estar habituats a aquest
tipus de conflicte, les diferents imatges tenen una important imatge
contextualitzadora.
És important remarcar que en els enllaços a altres articles de Le Monde,
situats al final de cada apartat, hi ha articles multimèdia que es podrien haver
integrat al reportatge. Aquests articles van des de vídeos en primera persona
del conflicte fins a gràfics interactius per explicar quins països s’amaguen
darrera de cada grup armat.
En el sentit multimèdia, aquest reportatge és bastant bàsic ja que només utilitza
imatge i text presentada mitjançant l’scroll. Per fer-ho més atractiu es podria
haver utilitzat els diferents productes ja realitzats pel diari temps enrere com
vídeos, gràfics o àudios.
Grau d’interactivitat
Aquest reportatge sobre el conflicte de Síria és un reportatge lineal i tancat.
Com s’ha explicat anteriorment, per avançar al llarg del reportatge s’ha de fer
verticalment.
A diferència dels elements multimèdia, els enllaços si que són predominants en
el reportatge i s’ofereix constantment a l’usuari la possibilitat d’ampliar la
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informació de cada apartat. Aquests enllaços estan presents bàsicament en
dos llocs del reportatge: en l’explicació de cada capítol del conflicte i en els
enllaços que tanquen cada capítol.
La majoria dels enllaços que s’ofereix en l’explicació porten a l’usuari a
cròniques o reportatges escrites del mateix diari. En canvi, en el recull de
enllaços al finalitzar cada apartat s’ofereixen enllaços de contingut diversos
com gràfics, imatges o vídeos.
Aquests enllaços que ofereixen ampliar la informació són sempre links que
porten a continguts del mateix diari. No s’ofereix cap enllaç que ampliï la
informació fora dels continguts de Le Monde.
Multiplataforma
En les tres plataformes més utilitzades per consumir informació digital (tauleta,
mòbil i ordinador) aquest reportatge es visualitza de manera correcte sense
observar cap canvi pel que fa al contingut escrit ni audiovisual. Pel que fa els
enllaços, es mantenen al final de cada apartat. No s’altera en cap cas
l’organització del reportatge.
Cal destacar que en tauleta i en ordinador els canvis són gairebé inexistents ja
que guarden un format de pantalla similar. Pel que fa al mòbil això varia, si es
visualitza el reportatge en orientació vertical, les imatges es retallen per si soles
per adaptar-se a la pantalla de mòbil i el menú desapareix. Tot i aquest canvis,
l’scroll i la visualització dels continguts es fa de manera perfecte.
Audiència
Du soulèvement populaire au conflit International, 6 ans de guerre en Syrie va
ser publicat el dia 15 de març de 2017 al portal web del diari Le Monde,
concretament a l’apartat dels “Grands Format”’.
El reportatge ofereix a l’usuari la possibilitat de compartir el contingut per les
següents xarxes socials: Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram o
Pinterest. En canvi, no es permet a l’usuari comentar directament el reportatge.
Le Monde està molt present a Facebook i Twitter. Aquest reportatge ha obtingut
154 ‘likes’, ha sigut compartit 51 vegades i amb 20 comentaris. Dels comentaris
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de Facebook, la crítica que més es repeteix és el titular “Soulèvement
populaire” no és fidel a la realitat ja que hi ha potències darrera d’aquest
aixecament. A la xarxa social Twitter, la repercussió ha sigut bastant menor,
han obtingut 34 retuits, 35 ‘m’agrades’ i dos comentaris.
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4.8.

Super Bowl 2017: Comprendre le football américain - Le Monde

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Super Bowl 2017: Comprendre le football américain
Diari:
05/02/2017
Le Monde
Idioma:
Esport
Francès
Maxime Goldbaum i Clément Martel
Predominen text i imatge
Molt baix i tancat Enllaços:
Inexistents
Audiència:
Preferiblement
Inexistent
amb ordinador o
tauleta

La primera impressió que ens transmet el reportatge és una mirada didàctica i
actual sobre el futbol americà. El reportatge té com a colors principals el blanc i
el negre: el negre actua de fons mentre que el blanc serveix per mostrar-ne el
contingut. El titular ja mostra quina funció vol tenir aquests reportatge: Super
Bowl 2017: Comprendre le football américain. Aquest títol va acompanyat d’un
text que contextualitza la final del futbol americà de l’any 2017 i ja fa una
declaració d’intencions per als lectors. L’entradeta afegeix que aquest
reportatge vol fer una presentació, no exhaustiva, d’un esport conegut als
Estats Units però desconegut a fora. Al titular i entradeta l’acompanyen una
imatge considerablement fosca d’un casc de l’esport en qüestió.
El reportatge s’ha de visualitzar mitjançant l’scroll. El cos del reportatge
comença amb una imatge d’un aficionat en un camp de futbol americà i una
pestanya que es mantindrà en tot el reportatge on es llegeix Lexique. Aquesta
pestanya al clicar a sobre s’obre un quadre de text al marge dret amb setze
paraules de l’àmbit del futbol americà i la seva respectiva explicació. A
continuació hi ha tres paràgrafs a mode d’introducció que expliquen con va
sorgir i insisteixen en l’objectiu d’aquest reportatge: presentar aquest esport als
qui no en saben res.
Aquesta explicació en forma de reportatge té dues grans parts: “les regles” i
“sobre el terreny”. Constantment en el text hi ha referències a anglicismes o a
mots tècnics del futbol americà. Aquestes paraules estan enllaçades amb la
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pestanya de la dreta de “lèxique”. Quan l’usuari prem en aquests mots s’obre el
quadre de text del lèxic per la paraula que l’usuari en desconeix el significat i en
mostra una breu explicació.
El primer títol d’apartat és el de les regles. Els productors del reportatge
decideixen resumir en sis les principals regles d’aquest esport. Cadascuna
d’aquestes regles és presentada per un petit paràgraf i acompanyada per una
imatge estàtica que il·lustra el que relata el text.
La segona part, a diferència de la primera, és més variada i més rica pel que fa
als elements multimèdia. Es distingeixen tres grans parts: atac, defensa i
especial. Tant l’atac com la defensa mostren la informació d’una manera visual
mitjançant un gràfic estàtic cadascun. El gràfic és la disposició dels onze
jugadors sobre el terreny de joc. A aquest dibuix l’acompanya un requadre per
cada posició diferent que hi ha. En els dos subapartats el número de posicions
coincideixen en cinc.
Finalment en l’últim apartat de la segona unitat s’explica aquelles posicions que
no es troben ni en un context d’atac ni en un de defensa. Per aquest motiu se li
atribueix el concepte d’especial. Per explicar aquestes sis posicions no
habituals s’utilitza un text on de manera especialment breu s’explica cadascuna
d’aquestes posicions. Cal destacar que es podria haver explicat de manera
més clara i didàctica aquesta part ja que, a part de ser les disposicions menys
habituals en aquest esport, la informació no és visualitza de manera correcte a
causa dels enllaços en color porpra i els destacats en verd.
Elements multimèdia
Aquest reportatge es centra molt en els elements visuals per mostrar la
informació. Això ho exemplifica ja d’entrada amb el disseny: el negre de fons
amb les imatges destacant juntament amb el text en color blanc. L’element
bàsic d’aquest reportatge és el text, ja sigui en el l’apartat lèxic o en el cos. El
text però va acompanyat d’unes imatges que li donen força visual al reportatge.
Les imatges i el grafisme tenen un paper molt important en aquest reportatge.
Tal i com ja es diu en la introducció, aquest reportatge vol ser una presentació
del futbol americà per aquelles persones que no en tenen gairebé res de
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coneixement. En aquest sentit les imatges i el grafisme estàtic guanyen
importància ja que a través d’elements visuals acompanyats d’explicacions
donades en el text, l’usuari es pot fer una idea més fidel dels elements clau
d’aquest esport.
Cal assenyalar que al llarg del reportatge no hi ha cap element audiovisual ni
auditiu que aporti contingut més enllà de text, imatge i grafisme.
Grau d’interactivitat
El grau d’interactivitat d’aquest reportatge respecte l’usuari és molt baix o quasi
inexistent. El reportatge està pensat en un format lineal, l’usuari només té la
llibertat de fer ‘scroll’ amunt o avall.
Per altra banda, no s’ofereixen enllaços externs ni interns dins el mateix diari Le
Monde. A l’usuari se li ofereix una guia bàsica de vocabulari al marge dret on hi
estan enllaçats els mots més tècnics d’aquest esport.
Multiplataforma
Aquest reportatge està pensat en ser consumit per ordinador i per tauleta. Els
elements importants d’aquest reportatge, com hem dit anteriorment, són els
elements visuals. Aquest elements es visualitzen de manera perfecte i sense
alterar-ne l’organització tant per ordinador com per tauleta. Per mòbil, en canvi,
indiferentment de l’orientació de la pantalla, les imatges es suprimeixen i només
es poden observar els dos gràfics i la pestanya de la dreta del lèxic. Per tot els
altres elements que conformen el contingut com els gràfics o la pestanya de
vocabulari no s’observa cap alteració.
Audiència
El reportatge dóna la possibilitat a l’usuari de compartir el contingut mitjançant
diferents xarxes socials com Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram i
Pinterest. El reportatge no ofereix possibilitat al lector de fer comentaris ni de
compartir-ho directament via correu electrònic. Pel que fa a la repercussió,
només ha estat mencionat dues vegades a Twitter i cap a Facebook.
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4.9.

Derribando el muro digital - El Periódico

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:

Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Derribando el muro digital
Diari:
20/03/2014
El Periódico
Idioma:
Internacional
Espanyol
Angelo Attanasio, Jerónimo Giorgi, Mariona Solé, Cristina
Claverol, Francisco José Moya, Elisa Vivas, Núria Llop i Àlex
Poderoso
Predominen les galeries d’imatges i el vídeos
Baix i lineal
Perfectament
adapatat

Enllaços:
Majoria externs
Audiència: Premiat

Aquest reportatge va ser publicat el mes de març de 2014 presentant-se com a
una aposta del diari el Periódico en les noves narratives digitals i els
reportatges multimèdia.
En el menú principal del reportatge està protagonitzat per tres imatges
d’orientació vertical acompanyada d’un text que ens presenta breument la
temàtica de la qual es parlarà al llarg del reportatge: com viuen la revolució
digital diferents països emergents. El reportatge es centra en explicar els casos
concrets d’Índia, Uruguai i Egipte.
A la barra superior de la pantalla es poden diferenciar els diferents separadors:
tornar a l’inici i els tres blocs (Índia, Uruguai i Egipte). A part d’això, a la barra
superior es veu el logotip del diari i la possibilitat de compartir el reportatge per
Facebook i per Twitter.
Aquest reportatge mostra una estructura ben diferenciada pel que fa a la
organització. Com hem dit anteriorment, hi ha tres imatges d’orientació vertical
que diferencien els tres blocs principals. Quan l’usuari passa el cursor per
sobre d’aquestes imatges verticals, les imatges s’amplien a mida de pantalla
complerta ocultant les altres dues però sense prescindir del text introductori. Un
cop visualitzat l’inici i per avançar al reportatge, s’ha de prémer una fletxa per
passar al primer contingut dels diferents blocs.
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El primer bloc, Índia, s’obre amb un vídeo de reproducció en bucle i de curta
durada que serveix per situar l’usuari i contextualitzar la informació que vindrà a
continuació. Aquest vídeo va acompanyat d’una música ambiental del país i un
text introductori. A diferència del menú inicial, s’ha de fer scroll per avançar en
el bloc.
El cos del bloc combina diversos elements de gran importància. Primerament,
cal destacar que el text és molt abundant i constantment ofereix enllaços,
generalment externs, per ampliar la informació. Al text l’acompanyen tres
gràfics estàtics amb informacions generals i bàsiques que ajuden a situar l’Índia
en un context global.
El reportatge ofereix dues galeries d’imatges, amb un peu de pàgina
cadascuna, i tres vídeos. Aquests dos elements recurrents en els reportatges
multimèdia tenen dues funcions diferenciades. Els tres vídeos que van
apareixent al llarg del bloc ens presenten fonts personals parlant de la temàtica
concreta, en aquest cas la integració de la tableta per lluitar contra
l’analfabetisme. La funció de les dues galeries d’imatges es presentar a l’usuari
quina és la integració que tenen aquestes tauletes entre els seus consumidors i
com és l’empresa índia que les fabrica. Al final del bloc, s’ofereix canviar de
país mitjançant una fletxa que es trasllada al bloc d’Uruguai.
Ja en el segon bloc, Uruguai, la temàtica tractada és com ha evolucionat el país
gràcies a l’aposta de l’Estat per dotar d’ordinadors els centres. El contingut, en
aquest cas, se’ns presenta d’una manera diferent a l’anterior. La imatge
dinàmica predomina per sobre el text. El text deixa de ser tan abundant, el
grafisme es redueix a un i hi ha una galeria d’imatges. En canvi hi ha un
augment pel que fa a la imatge dinàmica, hi ha quatre vídeos de reproducció
automàtica a mesura que s’avança fent scroll. També s’ofereixen uns altres
quatre vídeos presentats en finestres de reproducció més petites que els
vídeos de reproducció automàtica, que ocupen tota la pantalla.
El model del tercer bloc és semblant al del primer, hi predomina el text amb dos
grafismes que ajuden a situar l’usuari dins el context que tracta el text. En
aquest cas, el reciclatge i la reconstrucció d’ordinadors per part d’un grup
d’emprenedores. L’organització d’aquest bloc combina constantment el text
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amb els diversos elements visuals a part dels grafismes (quatre vídeos i una
galeria d’imatge).
En aquest últim bloc observem una funció atribuïda al vídeo que fins aleshores
no s’havia vist. Com hem dit, al llarg del reportatge multimèdia, el vídeo
s’utilitza per donar veu a les diferents fonts personals. En aquest cas, i com a
primer vídeo del bloc, és un vídeo que ens presenta la feina d’un grup de dones
regirant entre les deixalles per trobar peces d’ordinadors per tal de reutilitzarles.
Finalment, abans dels crèdits, hi ha una petita reflexió a mode de conclusió per
entendre la caiguda d’aquest mur digital que relaciona els tres països amb els
tres processos de la vida d’un ordinador.
Elements multimèdia
El reportatge té com a pilar bàsic els elements audiovisuals, sobretot vídeos. A
cadascun dels apartats del reportatge hi ha vídeos de reproducció automàtica
que s’activen quan l’usuari hi passa per sobre mitjançant l’scroll.
Les imatges estàtiques també tenen un gran protagonisme dins del reportatge.
A cada apartat hi ha una galeria d’imatges, que s’avança navegant
verticalment, que amb un text serveixen per contextualitzar allò que explica el
text. Pel que fa al grafisme, els gràfics estàtics hi són presents, sobretot un per
cadascun dels tres apartats. No hi ha cap gràfic en moviment o interactiu amb
l’usuari.
El text predomina en els dos últims blocs. En tot el reportatge el text està ple
d’enllaços i serveix per explicar allò que els altres elements no deixen del tot
clar.
Grau d’interactivitat
El reportatge es presenta dividint el contingut en tres parts. L’usuari pot escollir
per quina part vol començar o pot seguir l’itinerari que ofereixen els productors
del reportatge en la introducció. Com hem dit anteriorment, hi ha vídeos que
són de reproducció automàtica quan l’usuari passa per sobre mitjançant l’scroll.
També hi ha altres vídeos que no són de reproducció automàtica.
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Pel que fa als enllaços, el text esta constantment donant enllaços a altres lloc
webs o a notícies del mateix portal informatiu de El Periódico. Els enllaços
externs porten l’usuari a a la Wikipèdia per definir un concepte i al web d’una
ONG que ajuda en la problemàtica. Finalment el reportatge no permet el fet de
deixar comentaris però sí que permet l’ús de les xarxes socials per fer-ne
difusió i compartir el contingut.
Multiplataforma
El contingut d’aquest reportatge és perfectament adaptable a les tres
plataformes: mòbil, tauleta i ordinador. Cal remarcar que el consum d’aquest
reportatge hauria de ser amb pantalla d’orientació horitzontal tot i que amb
vertical no en modifica el contingut. Tot el contingut es visualitza de manera
correcte i no altera l’ordre de la informació.
L’única diferència observable entre les tres plataformes és la reproducció
automàtica dels vídeos. En l’ordinador es reprodueixen automàticament, a la
tauleta i al mòbil requereix que l’usuari activi la reproducció.
Audiència
A les principals xarxes socials aquest reportatge ha tingut una difusió modesta.
Al Facebook del diari, la publicació d’aquest projecte ha obtingut quinze
“m’agrades” i un sol comentari. Pel que fa a les comparticions, ha estat
compartit una vintena de cops. A Twitter, el reportatge ha estat compartit entre
els usuaris fins a més de 40 vegades.
El reportatge Derribando el muro digital va estar premiat l’any 2014 amb el
Premi Ortega y Gasset en la secció de periodisme digital i amb el Premi de
Periodisme Tecnalia.
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4.10. ReBuilding Haiti – Rue 89 (L’OBS)

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

ReBuilding Haiti
Diari:
Primavera 2014
L’OBS
Idioma:
Internacional
Francès i anglès
Florent Maurin, Jean Abbiateci, Pierre Morel, Perceval Barrier,
Dotify-Gilles Boisson ...
Predominen la imatge i el text
Enllaços:
Molt alt i tancat
Inexistent
Adaptable a les Audiència: Premiat i
tres plataformes
newsgame
(horitzontal)

qualificat

de

ReBuilding Haiti és un reportatge elaborat no per un mitjà de comunicació
consolidat i conegut, sinó per una secció d’un setmanari francès que aposta per
la informació digitalment atractiva i amb un intercanvi d’opinions amb els
diferents usuaris i lectors.
El reportatge presenta, com a portada, un dibuix en moviment de fons i en
destaca un quadre de text on s’hi pot observar el titular i una entradeta que
explica quina és la temàtica del reportatge: la reconstrucció d’Haití quatre anys
després del terratrèmol. Al marge dret hi ha un índex de les sis parts més un
apartat d’informació dels seus productors. Per avançar cap al cos del
reportatge és necessari clicar un botó per començar a navegar mitjançant
scroll.
El reportatge segueix un ordre cronològic d’un procés de recuperació d’una
terra que ha patit un desastre natural. Les dues primeres parts van dedicades a
problemes interns del país com la reconstrucció i l’administració pública. Els
següents tres capítols el reportatge obre les fronteres a l’exterior i es centra en
el suport exterior, la possibilitat d’emigrar i l’obertura a un sistema capitalista.
En l’últim apartat es fa un resum sobre quina és la situació actual del país. Les
fonts personals van acompanyades d’una imatge del testimoni per tal
d’humanitzar i posar cara a la història.
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El model informatiu de cadascun dels apartats és el mateix: hi ha un cos textual
acompanyat d’una gran quantitat d’imatges per il·lustrar el que s’explica. Cada
apartat, a més de les imatges incrustades en el text, presenta un seguit
d’imatges en forma de galeria fotogràfica.
Cal destacar que al final de cada apartat, inclús la introducció, es fa un seguit
de preguntes a l’usuari perquè esculli aquelles mesures que prendria per
solucionar els problemes del país. Segons les respostes que es donen el text
en varia la informació i fa una valoració de la teva elecció presentada en un
requadre groc. En cas que no es responguin aquestes preguntes, l’usuari no
pot avançar pel reportatge. Un cop escollida la resposta, el reportatge no dóna
la possibilitat de tornar enrere i canviar-ne l’elecció.

Els resultats de les

preguntes es presenten en un text reflexiu i una imatge que exemplifica
l’elecció.
La sisena part es presenta en forma de reflexió i en fa una dissecció dels
principals problemes de l’illa. El reportatge presenta com a principal problema
tres grans eixos: la manca d’alimentació, la presència de malalties com el
còlera i l’aïllament econòmic respecte a un món global.
La part final del reportatge ofereix a l’usuari tornar a visualitzar el reportatge
des de l’inici per tal de poder canviar les respostes a les qüestions proposades
pel reportatge i compartir-ho mitjançant correu electrònic, Facebook i Twitter.
En la producció del reportatge han col·laborat una gran quantitat de
professionals, cadascun amb una funció determinada. Per altra banda, cal
assenyalar entre els col·laboradors la presència de l’entitat ‘Journalism Grants’
que dóna suport econòmic i visualitat a projectes que promoguin el
desenvolupament de zones en dificultats.
Elements multimèdia
El reportatge és una combinació de text i imatge estàtica, majoritàriament
fotografia excepte algun dibuix. La informació es basa en els textos, ja sigui
reportatge o les preguntes del qüestionari, que són contextualitzades per una
gran quantitat de fotografies i galeries fotogràfiques.
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Hi ha una absència de material audiovisual, només en la introducció hi ha un
dibuix en moviment acompanyat de vídeo i dibuix. L’àudio i el grafisme també
són un dels elements que hi falten. Es tracta d’un reportatge molt visual que vol
que l’usuari mostri tota la seva atenció en les imatges que es mostren.
Grau d’interactivitat
ReBuilding Haiti és un reportatge purament interactiu. Constantment demana a
l’usuari que interactuï amb el contingut del reportatge. Al finalitzar cada apartat,
es demana a l’usuari que, segons la informació que s’ha donat prèviament,
respongui a unes preguntes. Les preguntes no són per avaluar-ne el nivell de
coneixement sinó per saber que faria l’usuari si es trobés en el paper de
l’administració o dels habitants de l’illa. [Consultar imatge 7 de l’annex]
Cal destacar que un cop l’usuari dóna resposta a les preguntes continua el
camí de l’usuari pel reportatge però abans es dóna una interpretació a les
respostes de l’usuari. Aquest és l’únic gran element d’interactivitat que hi ha en
tot el reportatge. Ni en el text ni al finalitzar el reportatge es dóna la possibilitat
d’ampliar la informació mitjançant enllaços.
Multiplataforma
El primer que cal destacar d’aquest reportatge és que està pensat per
ordinador preferiblement. Un exemple que reforça aquest fet, és que la imatge
en moviment de la introducció no apareix ni en format tauleta ni en mòbil.
Tot i que sigui un reportatge pensat per ordinador, no hi ha problema per
avançar en el cos del reportatge. Tant per tauleta com per mòbil la presentació
varia una mica en comparació a la presentació del reportatge per ordinador, les
imatges de fons desapareixen.
Pel que fa a la orientació de les pantalles, el consum del reportatge requereix
un consum horitzontal ja que no adapta el contingut en el format vertical,
sobretot l’apartat de preguntes i respostes de cada part.
Audiència
En el reportatge no es dóna possibilitat de fer-ne difusió mitjançant cap de les
xarxes social. Tot i això cal assenyalar que el reportatge d’origen francès ha
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tingut gran repercussió en la xarxa social Twitter. Aquest reportatge ha tingut
milers de mencions i ressalta aquelles que el titllen d’un format que s’allunya
dels reportatges multimèdia: newsgame. El fet que demani constantment la
aportació de l’usuari fa que l’alt grau d’interactivitat el porti a ser denominat
newsgame.
Finalment cal assenyalar que aquest reportatge ha estat premiat per l’“Agence
Française de Développement” com el millor webreportatge de 2014 i en
especial per la qualitat del seu material fotogràfic.
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4.11. Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable - Geres i CO2

Títol del
reportatge:
Data:
Temàtica:
Professionals:
Elements
multimèdia:
Grau interactivitat:
Multiplataforma:

Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable
Diari:
Febrer 2014
Idioma:
Internacional
Geres i Co2Solidaire (entitats)
Predominen els vídeos
Baix i lliure
Adaptable
pantalla
hortizontal

Francès

Enllaços:
Inexistents
en Audiència: Inexistent

El reportatge comença amb un vídeo de 3 minuts sobre la desforestació de
Wassa, a Ghana, “le coup de bois” amb un àudio que introdueix fins a cinc
fonts personals amb una veu en off i una música melòdica de fons. En el marge
dret, se'ns dóna la possibilitat d'aturar la imatge, d'informar-nos més o d'anar
directament a l'inici.
Si no es selecciona cap de les opcions el camí que et porta el reportatge és fins
al menú d'inici. La temàtica principal és la creació d'una caldera durable. Es
tracta d'un reportatge divulgatiu que fa èmfasi en la creació d'aquest tipus de
productes. En el menú principal la música no s'atura i es presenten fins a 7
opcions. Les quatre opcions principals són la fabricació, la venda, l’ús i un
resum sobre la creació d'aquest producte. Les altres opcions que se'ns
presenten són veure la introducció de nou, ampliar informació sobre
l’organització que fa el reportatge i la possibilitat de compartir el reportatge per
Facebook i Twitter.
Les quatre opcions principals són iconografies en moviment acompanyades
d'una petita frase. Els apartats de fabricació, venda i us es presenta d'una
manera audiovisual amb bastants imatges dels diferents processos i amb una
quantitat de fonts personals respectable. Cal destacar que aquestes
informacions presentades en forma audiovisual d'una durada aproximada de
dos minuts i mig tenen un petit separadors de subtemes depenent de la
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temàtica. Per exemple en l'apartat de vendes hi ha els subapartats de vendes,
stocks i preu.
En cada un d'aquests tres apartats hi ha tres opcions: ampliar la informació
amb imatges (arrêt sur image...), ampliar informació mitjançant el text (aller plus
loin...) i tornar al menú principal.
En l'apartat que resumeix el procés de creació de la caldera és un seguit
d'imatges en moviment bastant esquemàtiques, amb imatges en moviment de
fons acompanyats d'una música melòdica. En aquest apartat les opcions de
l'usuari es redueixen a tornar el menú principal.
El model d'aquest reportatge és principalment audiovisual amb una diversitat
d'imatges destacables. Hi ha des de fonts personals, fins a gràfics en moviment
i vídeos dels diversos processos de creació. Totes aquestes imatges van
acompanyades de veu en off o de música ambiental.
A l'apartat de col·laboradors, hi ha dos subapartats. A la dreta hi ha els logotips
que estan enllaçats a les webs de les dues associacions: Geres i Co2 Solidaire.
També en el marge dret es dóna la possibilitat de compartir el reportatge. Al
marge dret hi ha un apartat anomenat

“Comprendre” que tracta dues

temàtiques: la compensació carbònica i la solidaritat climàtica. Aquests temes
s’expliquen amb uns vídeos i gràfics molt visuals acompanyats, com és habitual
en aquest projecte, de música. S'ha de destacar que aquests vídeos són molt
divulgatius i la informació presentada és molt clara i bàsica per formar a l'usuari
amb aquesta temàtica.
Elements multimèdia
Pel que fa als elements multimèdia n'hi ha dos que predominen sobre la resta.
El vídeo i l'àudio hi són presents des de l'inici fins als apartats de
col·laboradors. La informació principal que vol transmetre aquest reportatge és
el procés de formació d'una caldera i la seva posterior venda queda bastant
clar amb l'ajuda dels elements utilitzats.
Per altre banda, ja com a ampliació d'informació hi ha els elements d'imatge
estàtica i de text però són bastant limitats al llarg del reportatge.
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A nivell de vídeo, es combina les entrevistes a fonts personals, imatges que
contextualitzen el territori de Wassa i imatges dels processos de formació.
També s'han de destacar tres vídeos, els dos de l'apartat "Comprendre" i el "Je
suis le foyer Wassa" que utilitzen imatges esquemàtiques en moviment per
informar a l'usuari de la informació més bàsica i de manera més directe.
Pel que fa a l'àudio, a la introducció es juga amb la veu en off, els testimonis i la
música ambiental. La veu en off no torna a aparèixer en tot el reportatge, a
partir de la introducció es juga amb la veu dels diversos testimonis del
reportatge i la música ambiental. En els apartats que se'ns presenta la
informació amb imatges esquemàtiques no hi ha paraula, només música
ambiental.
Grau d’interactivitat
Aquest reportatge presenta a l'usuari una multitud de possibilitats. Un cop s’ha
vist la introducció, l'usuari pot escollir en quin apartat es vol iniciar. L'ordre en
que es situen el apartats en dóna una idea però això no marca un camí tancat a
l'usuari. L'usuari pot escollir entre els quatre camins dels reportatges, ampliar la
informació dels col·laboradors, compartir-ho en xarxes socials o tornar a veure
la introducció.
Dins dels quatre apartats que podríem qualificar de cos del reportatge, l'usuari
pot ampliar la informació veient imatges o amb un text mitjançant enllaços
situats al marge dret. Al llarg del reportatge només s’ofereixen enllaços que
porten a altres apartats del reportatge o als llocs web de les entitats que han
col·laborat. No hi ha enllaços externs.
Multiplataforma
Pel que fa a l’adaptació del contingut en diferents plataformes, cal dir que
aquest contingut està pensat per ser consumit horitzontalment. Tant l’ordinador
com la tauleta i el mòbil adapten el contingut (majoritàriament audiovisual) a
l’amplada de la pantalla. Per aquest motiu, el consum mòbil d’aquest reportatge
hauria de ser amb la pantalla en posició horitzontal ja que si es fa en vertical es
redueix molt la mida del contingut.
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Audiència
Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable dóna la possibilitat de compartir
aquest reportatge per Facebook i Twitter. El reportatge va ser publicat al
Facebook i al Twitter de l’associació de CO2Solidaire.
La repercussió al Facebook és inexistent, l’associació té un total de 21
seguidors en aquesta xarxa social i no ha obtingut ni un comentari ni un
‘m’agrada’. En canvi al Twitter, l’associació té més de 1.300 seguidors
(consultat el dia 20 de març de 2017) i la publicació que anuncia aquest
contingut ha obtingut 5 retuits i ha sigut una vegada compartit per un altre
usuari.
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5. Anàlisi dels resultats
S’han realitzat onze anàlisis de reportatges extrets de diferents mitjans de
comunicació i d'organitzacions sense ànim de lucre com ONGs. La majoria de
reportatges que hem analitzat, sis dels onze, daten del 2014, dos anys després
de la publicació del reconegut com el pioner dels reportatges multimèdia
interactius: Snowfall: The avalanche at Tunnel Creek del 2012. Els criteris
estudiats s’han detallat en els anàlisis individuals i, posteriorment, s’ha establert
una comparació amb els altres.
Primerament, hem de destacar que tots els reportatges es troben oberts al
púbic i de manera gratuïta en els diferents portals d'informació. Tot i que no
ocupen un lloc rellevant en l'hemeroteca digital ni disposen, en la majoria de
casos, d'una secció en la portada no és d’excessiva dificultat trobar-los.

Número de professionals
Per dur a terme un producte d'aquesta complexitat fan falta diversos
professionals especialitzats en cadascun dels aspectes més rellevants:
fotògraf, dissenyador web, periodista, entre d'altres. Per aquest motiu, a la
majoria dels reportatges analitzats, sis dels onze, hi ha més de quatre
professionals en la producció. En alguns casos, com el reportatge de La hoja
sagrada, se supera els deu professionals.
El número de professionals no sempre va relacionat amb la complexitat del
reportatge. Malgrat això si posem en comparació el reportatge Derribando el
muro digital i el reportatge Super bowl 2017: Comprendre le football américain
els professionals van relacionats amb la quantitat de continguts multimèdia que
s'utilitzen i amb el grau d'interactivitat que s'ofereix a l'usuari. Al reportatge
francès només hi intervenen dos professionals i compta amb un material
multimèdia i interactiu molt pobre a diferència del reportatge de El Periódico.
En relació al punt anterior, cal assenyalar que no sempre aquestes premisses
van estretament relacionades. Al reportatge Història (i històries) dels mundials
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de futbol només hi participen tres professionals però el grau d’interactivitat i de
riquesa visual dels elements multimèdia és molt elevat.

Un dels fets sorprenents és que en un dels reportatges analitzats, Wassa:
Pleins feux sur un cuiseur durable, no es detalla quants professionals han
participat

en

la

producció

del

reportatge

sinó

només

les

entitats

col·laboradores.

Temàtica
Estudiar la temàtica ha servit per arribar a la conclusió de si hi ha temes més
proclius a ser presentats de manera multimèdia o si existeix una diversitat. Dels
reportatges analitzats, destaca la temàtica internacional, amb cinc reportatges
que la tracten, presentant els diversos conflictes d'una manera molt didàctica.
Un bon exemple d'explicació didàctica i aclaridora d'un conflicte internacional
és el reportatge de Le Monde Du soulèvement populaire au conflit international,
6 ans de guerre en Syrie.
Successos i esport també tenen bastanta rellevància, ja que els reportatges
també són presentats d'una manera molt descriptiva i molt preparada perquè
l'usuari ho entengui tot.
Un dels reportatges clarament didàctic en matèria d'esports és Super bowl
2017: Comprendre le football américain que explica pas per pas en que
consisteix l'esport del futbol americà. Fins i tot s'ofereix a l'usuari un diccionari
lexical d'aquest esport perquè entengui tots els mots tècnics que l'envolten.
Cal destacar que de política, tema recurrent en els mitjans de comunicació, no
hi ha masses produccions multimèdia. Dels que s'han analitzat, Què passa a
Catalunya? tracta d'un tema de política nacional.

Idioma

L'idioma determina quin públic pot consumir el reportatge. Com en més idiomes
s'ofereixi un reportatge, el marge d'audiència s'amplia. La majoria de
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reportatges analitzats, uns vuit dels onze totals, ofereixen en un únic idioma.
Entre aquests vuit també hi ha Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable.
Aquest reportatge cal destacar-lo ja que, com és habitual, moltes entitats
socials utilitzen més d’un idioma per arribar al seu públic. L’exemple contrari és
ReBuilding Haiti que, tot i ser d’un mitjà de comunicació francès, col·labora amb
diferents entitats socials i ofereix el seu reportatge en anglès i en francès.
Els reportatges que ofereixen més idiomes són aquells que tracten exportar la
seva temàtica o conflicte més enllà del seu territori. Què passa a Catalunya?
que tracta la temàtica del procés d'independència presenta el seu reportatge en
quatre idiomes: català, espanyol, francès i anglès. Un fet poc habitual és oferir
el reportatge amb l'idioma del país del qual fas el reportatge. Això ho fa
Illuminating North Korea del The New York Times que ofereix el seu reportatge
amb coreà, xinès i en anglès.

Elements multimèdia

Un reportatge multimèdia reclama, sobretot, elements visuals. Així ho
confirmen tots els reportatges estudiats, tots tenen com a element principal les
imatges, sobretot les imatges estàtiques. Aquestes imatges en combinen
habitualment amb text i amb altres elements multimèdia com àudio, vídeo o
grafisme.

Com a elements secundaris dels reportatges hem de citar la importància del
vídeo en reportatges com Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable o
Derribando el muro digital i la importància dels elements gràfics com 11M:
Décimo aniversari i Snowfall. Aquest últim ofereix grafismes en moviment i
grafismes sobreposats a les imatges dinàmiques per complementar-ne el relat.

Pel que fa l'àudio podem destacar La hoja sagrada que, de manera innovadora,
presenta un debat amb imatges vinculades a peces d'àudio.
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Grau d'interactivitat
La interactivitat la marca la llibertat del públic i la seva relació amb el
reportatge. Pel que fa a la llibertat, l'usuari en la majoria de reportatges té un
camí tancat, un contingut ordenat ja pels productors. En la majoria de casos, el
contingut perd sentit si l'usuari altera aquest ordre establert. Un exemple
d'ordre són aquests reportatges que expliquen una història cronològica com per
exemple: Du soulèvement populaire au conflit international, 6 ans de guerre en
Syrie i Snowfall.
Tot i això, un ordre cronològic del relat no exigeix que un reportatge sigui
tancat. El reportatge de El País 11M: Décimo aniversario ofereix una estructura
oberta tot i ser l’explicació detallada d'un atemptat. L'estratègia dels productors
d'aquest reportatge és diversificar els continguts en diferents seccions, com
eixos cronològics o galeria de comentaris, perquè l'usuari sense sentir-se
desinformat les pugui consultar totes. Dos altres reportatges que ofereixen un
contingut obert i que no marquen un ordre són La hoja sagrada i Wassa: Pleins
feux sur un cuiseur durable en els que l'usuari té un menú obert amb les
diferents temàtiques que es tractaran.
Un altre aspecte que marca el grau d'interactivitat és el grau de participació que
té l'usuari mentre visualitza el reportatge. En la majoria de casos estudiats
aquesta relació és molt baixa però hi ha alguns casos que animen a l’usuari a
participar i a formar part del reportatge. El reportatge més destacable és
ReBuilding Haiti que obliga a l’usuari a respondre unes preguntes d'opinió
personal sobre cada problemàtica que es tracta. En cas que l'usuari no
respongui a les preguntes, aquest no pot continuar visualitzant les parts
posteriors. Dos altres reportatges que integren al consumidor al contingut ho
fan a través d'una secció destinada als comentaris. Aquests reportatges són
11M: Décimo aniversario i La hoja sagrada, tots dos del diari El País.

Enllaços
Un dels elements principals més recurrents en el periodisme digital és l’ús dels
enllaços per ampliar informació més enllà del reportatge. Aquests enllaços
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poden ser interns, dins del mateix mitjà de comunicació, i externs, fora del
mitjà. Dels reportatges que s’han analitzat hi podem destacar quatre models:
enllaços interns, enllaços externs, combinació dels dos o enllaços inexistents.
La majoria de reportatges contenen enllaços interns o directament no hi ha
enllaços per ampliar la informació. Un dels reportatges que només utilitzen
enllaços interns és Du soulèvement populaire au conflit international, 6 ans de
guerre en Syrie on a cada apartat s’ofereix solament enllaços del mateix diari
Le Monde. Altres com ReBuilding Haiti no ofereixen enllaços de cap tipus.
Un dels fets menys habituals és citar altres mitjans. Així ho fa el diari Ara que
combina enllaços interns i externs en el reportatge sobre la independència de
Catalunya per tal d’oferir una mirada més global al tema. Com a model
d’enllaços externs destaca el diari El Periódico amb el reportatge Derribando el
muro digital que tots els enllaços que ofereix són externs, de les entitats
protagonistes que conformen el reportatge.
Multiplataforma
Els productes digitals poden ser consumits en tres plataformes: mòbil, tauleta i
ordinador. La majoria de reportatges reclamen un consum amb pantalla
d’orientació horitzontal, tot i que alguns reportatges com 11M: Décimo
aniversario també adapten el contingut en pantalla vertical sense modificar el
contingut.
Tot i que la majoria de reportatges estudiats adapten el seu contingut a les
diverses plataformes, n’ hi ha dos que no es visualitzen correctament amb
altres plataformes que no siguin ordinador. Aquests reportatges són Snowfall
del The New York Times i La hoja sagrada de El País.
Audiència
Com ja hem comentat anteriorment, aquests reportatges demanen la
col·laboració de molts professionals per crear un contingut complex i,
normalment, atractiu. Aquests reportatges no sempre tenen la repercussió que
esperarien els productors a les xarxes socials.
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En destaquem sobretot el reportatge pioner dels reportatges multimèdia i
interactius: Snowfall: The avalanche at Tunnel Creek, del 2012. Aquest és el
primer reportatge reconegut com a multimèdia i interactiu. A més a més, va ser
premiat amb un Pulizer l’any 2013 i ha rebut més de 2,9 milions de visites a la
web del The New York Times.
Dos altres reportatges dels estudiats han sigut premiats: ReBuilding Haiti i
Derribando el muro digital. El reportatge de El Periódico ha sigut guardonat per
dos premis de periodisme digital i el reportatge sobre Haití, del portal web
L’OBS , com al millor webreportatge de 2014 per la seva qualitat fotogràfica per
l’“Agence Française de Développement”,
En l’àmbit català, el reportatge del diari Ara, Què passa a Catalunya? va ser el
tercer contingut més visitat del lloc web del diari de l’any 2014. Finalment, cal
assenyalar el reportatge de El País La hoja sagrada com el reportatge que
genera més interacció, mitjançant comentaris i la participació de l’usuari.
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6. Conclusions
Amb tots els anàlisis realitzats veiem que són cada cop més els mitjans que
presenten peces informatives d’una manera innovadora i combinant diferents
elements del periodisme (imatges, vídeos, text, gràfics o àudio). Des de 2012,
amb l’aparició del considerat com a primer reportatge multimèdia interactiu,
més mitjans aposten per aquesta modalitat plenament digital de presentar una
notícia. És un fenomen que va clarament a l’alça. Com hem vist en alguns
anàlisis com el Snow Fall (The New York Times) o Què passa a Catalunya?
(Diari Ara), aquests reportatges van ser els més vistos del portal web dels
diferents diaris de l’any que es van publicar.
En l’era digital estem acostumats a la visualització dels continguts d’una
manera breu i directa ja sigui amb una imatge per Twitter, un vídeo en directe
de Facebook o una vídeo-notícia

de curta durada. Hi té lloc el reportatge

multimèdia interactiu? Doncs sí, un reportatge amb diferents elements
multimèdia és estèticament atractiu i amb un contingut que podria ser
aprofitable en premsa escrita. L’única diferència és la segmentació de la
informació. No tot es presenta en un bloc de text i imatges sinó que hi
participen diferents elements.
Un dels elements que diferencien el reportatge interactiu del reportatge en
paper és la possibilitat d’ampliar la informació amb un pas ràpid, un clic. El
periodista no està obligat a tancar l’edició de la seva notícia ja que aquesta està
en constant canvi. Tot i que molts mitjans no en fan ús d’aquests enllaços o
s’utilitzen per fer autopromoció com és el cas de El País o Le Monde, és una
eina que facilita la comprensió de l’usuari i permet entendre les diferents visions
que es presenten d’un mateix tema.
Molts mitjans han apostat pel reportatge multimèdia. D’altres s’han limitat a
adaptar el contingut de diari de paper a la plataforma digital. No sorprèn que els
mitjans que aposten per aquest nou gènere siguin aquells que han suportat
millor el canvi del paper al digital. A nivell internacional, hem de destacar les
eines digitals que utilitza el New York Times. Tot i ser el pioner i el pare
d’aquest reportatges segueix innovant i apostant per la informació del web de
manera dinàmica i útil. A nivell català, el diari Ara té una aposta clara pel digital
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oferint constantment reportatges, vídeos o retransmissions minut a minut
d’esdeveniments.
El reportatge multimèdia interactiu no està limitat. No hi ha una espai ni un
número de caràcters ni un mínim d’imatges que posin en context una
informació. Aquest gènere es presenta obert i lliure i amb la capacitat d’afrontar
qualsevol temàtica sempre que sigui d’una manera atractiva i integrant l’usuari
en el relat. Això ho mostra el fet que algunes entitats benèfiques utilitzin els
reportatges multimèdia per presentar al públic la tasca que duen a terme i la
problemàtica que viu el territori.
Altres reportatges, com ReBuilding Haiti, utilitzen el gènere per fer reflexionar al
lector. Aquest cas concret n’és un exemple: fa participar a l’usuari en una sèrie
de preguntes i respostes i, posteriorment, en fa una petita reflexió. Tot i que
aquest model no és el més comú en els mitjans és una altra funció que se li
pot donar al reportatges interactius.
El món s’està digitalitzant i els nostres hàbits de consum també. Gairebé estem
obligats a visualitzar sèries o pel·lícules per internet, estar present a les xarxes
o fer compres online ocasionalment. Doncs amb el consum dels mitjans passa
absolutament el mateix. Estar presents a internet crea una millora en els
continguts de plataformes digitals.
La dificultat de supervivència dels continguts digitals recau en el fet que l’usuari
s’ha acostumat a que tot allò que està penjat al web és gratis i immediat.
Alguns mitjans ja fan pagar mínimament per alguns continguts com el diari Le
Monde o el diari Ara. D’altres plataformes no periodístiques, com Netflix,
requereixen una subscripció íntegre per visualitzar tot el contingut.
Tot i que els reportatges multimèdia ofereixen una riquesa en el contingut web
del mitjà, la majoria de cops es troben amagats en subseccions. Cap dels
mitjans estudiats presenta una secció de “multimèdia” en les seves seccions
principals. Els mitjans amaguen els seus reportatges multimèdia darrera altres
capçaleres com grans formats o edicions especials. Per habituar a l’usuari a
aquest gènere jove s’haurien de facilitar els continguts a quanta més audiència
millor.
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El món digital s’obre a tota l’audiència. La professió periodística té en aquest
sentit un nínxol de mercat. Hi ha canvis entre el periodisme d’altres mitjans i el
periodisme en web. En web es demana una síntesi i una visualització diferents
a la d’altres mitjans.
A més, en la producció dels reportatges multimèdia interactius hi participen una
gran quantitat de professionals, no tan sols periodistes. Es tracta d’un treball
complex i en equip que demana la col·laboració de diferents professionals,
sobretot programadors informàtics, per adaptar-ne el contingut.
Com em vist en els diferents anàlisis, l’any 2014 hi va haver un esclat dels
reportatges multimèdia en les principals capçaleres dels països citats. Ja no es
tracta només d’edicions especials sinó que cada cop és més comú trobar entre
les principals notícies de portada del web articles i reportatges d’aquestes
característiques.
Amb aquesta defensa dels continguts web no es pretén desprestigiar ni desitjar
el final dels altres mitjans, sinó promoure la necessària convivència La
generació que ve, a diferència de la nostra o la dels nostres predecessors, va
néixer i créixer en un entorn digital. Vivim en un món digital i això difícilment
pugui fer marxa endarrere.
Aquest canvi que hem viscut, no només és causa d’un canvi de mentalitat.
L’evolució de la tecnologia i de la llibertat d’informació han facilitat la tasca
periodística. Un periodista, avui des de qualsevol lloc, té la possibilitat
d’enregistrar, d’editar i de penjar un vídeo o un àudio al seu portal web. La
tecnologia ha fet més senzilla i ràpida la capacitat de comunicar-se amb l’usuari
i ha provocat que tots els mitjans, vulguin o no, s’hagin de sumar al canvi. Una
posició reticent no et permet arribar a tota l’audiència possible.
Res no impedeix pensar que, d’aquí uns anys, els grans reportatges que els
nostres avis abans llegien en els diaris el diumenge el matí nosaltres ho
podrem fer en un reportatge que integri diferents elements visuals i sonors i ens
faci sentir partícips d’una història. Això, que possiblement succeirà, serà
gracies al canvi de paradigma que ens portaran aquests nous consumidors i les
noves eines digitals.
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7. Annex
Gràfic 1

Gràfic 1. AIMC (Abril 2016 - Març 2017). EGM: Resumen General. Obtingut de AIMC:
http://www.aimc.es/-Datos- EGM-Resumen-General-.html

Imatge 1

Imatge 1. Pratten, R. (2014). ¿Qué es transmedia?.
Obtingut de Transmedia Experience:
http://transmediaexperience.com/es/transmedia-2/quees-transmedia/
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Imatge 2

Imatge 2. Barquero,M. (14 de 11 del 2014). El Grupo Nación ajusta sus operaciones. Obtingut de La
Nación: http://www.nacion.com/economia/empresarial/Grupo-Nacion-operaciones-adecuarsetendencias_0_1451254898.html

Imatge 3

Imatge 3. Bradshaw, P. (2007). A model for the 21st
century newsroom: pt1 – the news diamond. Obtingut
de Online Journalism Blog:
https://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/amodel-for-the-21st-century-newsroom-pt1-the-newsdiamond/
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Imatge 4

Imatge 4. The New York Times. (22 de 12 de 2012). Snow Fall. Obtingut de:
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek

Imatge 5

Imatge 5. Diari Ara . (12 de 06 de 2014). Història (i històries) dels mundials de futbol. Obtingut de
http://interactius.ara.cat/brasil2014/
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Imatge 6

Imatge 6. El País. (11 de 2009). La hoja sagrada. Obtingut de
http://www.elpais.com.co/reportaje360/ediciones/coca-hoja-sagrada/

Imatge 7

Imatge 7. Rue 89 (L’OBS) . (2014). ReBuilding Haiti. Obtingut de: http://apps.rue89.com/haiti/en/

78

La nova narrativa digital: anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius

8. Bibliografia

Arthur, C. (24 de 1 de 2012). The history of smartphones: timeline . Obtingut de
The Guardian:
https://www.theguardian.com/technology/2012/jan/24/smartphonestimeline
Bradshaw, P. (2007). A model for the 21st century newsroom: pt1 – the news
diamond. Obtingut de Online Journalism Blog:
https://onlinejournalismblog.com/2007/09/17/a-model-for-the-21stcentury-newsroom-pt1-the-news-diamond/
Costa Sánchez, C., & Piñeiro Otero, T. (2012). Nuevas narrativas
audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia. Madrid: Icono
14.
Dunjó, & Figueras. (2013). Producció i distribució multiplataforma. Obtingut de
Universitat Oberta de Barcelona:
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_aca
demico=20161&cod_asignatura=16.583&idioma=CAT&pagina=PD_PRE
V_PORTAL
Evoca. (6 de 2012). 7. El futuro del periodismo. Obtingut de Cuadernos de
comunicación Evoca:
http://www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos7.pdf
Franco, M. (23 de 1 de 2013). Un nuevo camino para la narración multimedia.
Obtingut de Ideas para comunicar en la nube: http://martafranco.es/unnuevo-camino-para-la-narracion-multimedia/
Jenkins, H. (22 de 3 de 2007). Transmedia Storytelling 101. Obtingut de The
Official Wblog of Henry Jenkins:
http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html
Newman, N. (9 de 2009). The rise of social media and its impact on mainstream
journalism. Obtingut de Reuters Intitute for the Study of Jounralism
(University of Oxford):
http://www.sssup.it/UploadDocs/6635_8_S_The_rise_of_Social_Media_a
nd_its_Impact_on_mainstream_journalism_Newman_07.pdf
Rodríguez, J. R. (2008). n enfoque múltiple de la economía española: principios
y valores. En J. R. Rodríguez, n enfoque múltiple de la economía
española: principios y valores (págs. 286-288). Madrid: Ecobook.
Salaverría, R. (2005). Cibermedios. El impacto de internet en los medios de
comunicación en España.

79

La nova narrativa digital: anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius

Salvatierra, I. (18 de 12 de 2016). http://isaacsalvatierra.cat/. Obtingut de
http://isaacsalvatierra.cat/: https://medium.com/@isalvatierra/periodismeles-noves-regles-del-joc-63c832943ec4#.6czfmn49w
Scolari, C. A. (4 de 2 de 2010). Narrativas transmedia: 15 principios. Obtingut
de Hipermediaciones:
https://hipermediaciones.com/2010/02/04/narrativas-transmedia-15/
Stevens, J. (2014). Tutorial: Multimedia Storytelling: Learn The Secrets From
Experts. Obtingut de UC Berkeley:
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/
The Pulitzer Prices. (2013). John Branch of The New York Times. Obtingut de
The Pulitzer Prices: http://www.pulitzer.org/winners/john-branch

8.1.

Webgrafia dels casos analitzats

Diari Ara . (12 de 06 de 2014). Història (i històries) dels mundials de futbol:
Obtingut de http://interactius.ara.cat/brasil2014/
Diari Ara. (08 de 11 de 2014). Què passa a Catalunya? Obtingut de
http://interactius.ara.cat/9n/ca
El

País.
(11
de
2009).
La
hoja
sagrada.
Obtingut
http://www.elpais.com.co/reportaje360/ediciones/coca-hoja-sagrada/

de

El País. (10 de 03 de 2014). 11M: Décimo aniversario. Obtingut de:
http://elpais.com/especiales/2014/aniversario-11-m/
El Periódico. (20 de 03 de 2014). Derribando el muro digital. Obtingut de:
(http://especiales.elperiodico.com/derribando-muro-digital/.html)
Geres i CO2Solidaire. (2 de 2014). Wassa: Pleins feux sur un cuiseur durable.
Obtingut de: http://webdocs.co2solidaire.org/wassa/#Navigation
Le Monde . (05 de 02 de 2017). Super Bowl 2017: Comprendre le football
américain.
Obtingut
de
:
http://www.lemonde.fr/grandsformats/visuel/2016/02/06/super-bowl-comprendre-le-footballamericain_4860690_4497053.html#/
Le Monde. (15 de 03 de 2017). Du soulèvement populaire au conflit
International, 6 ans de guerre en syrie. Obtingut de:
http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2016/03/15/du-soulevementpopulaire-au-conflit-international-cinq-ans-de-guerre-ensyrie_4882825_3218.html

80

La nova narrativa digital: anàlisi comparatiu de reportatges multimèdia interactius

Rue

89
(L’OBS)
.
(2014).
http://apps.rue89.com/haiti/en/

ReBuilding

Haiti.

Obtingut

de:

The New York Times . (10 de 06 de 2015). Illuminating North Korea. Obtingut
de:
https://www.nytimes.com/interactive/2015/06/10/world/asia/northkorea-photos-video.html
The New York Times. (22 de 12 de 2012). Snow Fall. Obtingut de:
http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek

81

