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Així tracta la premsa francesa el tall
de la Jonquera
"L'Independant" obre la seva edició digital amb la mobilització del Tsunami, que
ocupa un lloc secundari als grans diaris francesos

Els diaris francesos han tractat el tall de forma desigual. | Adrià Costa

El tall de la frontera protagonitzat pel Tsunami Democràtic està sent protagonista als mitjans
francesos. En fan, però, un seguiment desigual, proporcional a la distància de la seva seu respecte
al lloc dels fets: mentre que la premsa local el tracta com a notícia destacada, ocupa en canvi un
lloc secundari als grans diaris parisencs.
L'Independant, el diari de referència a Perpinyà i a tota la Catalunya Nord, obria a dos quarts de
set de la tarda la seva edició digital amb el tall, tractat amb tot luxe de detalls
(https://www.lindependant.fr/2019/11/11/a9-la-gendarmerie-intervient-pour-debloquer-lafrontiere,8535383.php) : amb vídeo i un minut a minut de la mobilització.
[youtube1x1]https://www.youtube.com/watch?v=Z0G8VS517Ew[/youtube1x1]
Igualment en portada, però en posició menys destacada, apareixia l'acció del Tsunami a Midi Libre
(https://www.midilibre.fr/2019/11/11/perpignan-sud-le-boulou-la-jonquera-lautoroute-a9-a-larretce-lundi,8535135.php) , amb seu a Montpeller i difusió a tot el sud de l'hexàgon. El diari prefereix
titular pel tall de carreteres, més que pel bloqueig de la frontera, però sí que explica que el
Tsunami és "a l'origen de les immenses manifestacions independentistes a Catalunya".
[noticia]190841 [/noticia]
Més polític és el tractament a Le Monde
(https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/11/la-frontiere-franco-espagnole-bloqueepar-des-independantistes-catalans_6018760_3210.html) , que explica que la frontera està "tallada
per independentistes catalans", i que el tall s'ha concretat "l'endemà de les eleccions espanyoles".
https://www.naciodigital.cat/noticia/190850/aixi/tracta/premsa/francesa/tall/jonquera
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La notícia, però, és poc més que un breu, sense espai a la portada en el moment d'escriure
aquestes línies.
També de forma breu, i a partir d'informació d'agències se n'ha ocupat el gran diari conservador
francès, Le Figaro (https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-independantistes-catalans-bloquent-lautoroute-entre-l-espagne-et-la-france-20191111) , que tampoc destina un lloc a la portada a
l'acció del Tsunami. Exactament el mateix tractament -amb mateix titular i text- que n'ha fet el més
esquerranós entre els principals rotatius parisencs, Libération
(https://www.liberation.fr/depeches/2019/11/11/des-independantistes-catalans-bloquent-lautoroute-entre-l-espagne-et-la-france_1762729) .
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