
Crònica 
La crònica és un text periodístic que combina la informació amb la            

subjectivitat de que l’explica. N’hi ha de diferents tipus, en funció del mitjà on apareguin,               
del tema que toquin o del lloc on es produeixen: escrites, radiofòniques,audiovisuals,...  

 

 

 

Característiques 

● La funció principal de la crònica és aprofundir en l’anàlisi d’un tema, 

sovint, des d’una perspectiva peculiar. Hi ha diferents tipus de crònica: 
○ La crònica informativa: informa sense fer valoracions personals. 
○ La crònica d'opinió o interpretativa: aporta valoracions personals 

dels fets relatats. 
○ ... 

● La informació ha de donar resposta a les sis preguntes (què? qui? 

quan? on? com? per què?)  però d'una manera extensa. 
● L’estil de la crònica es diferencia del de la notícia en què el periodista aporta               

valoracions subjectives de les informacions objectives. Aquesta llibertat        
d'expressió permet un enfocament del tema i un ús de la llengua força personal. 

● El llenguatge és senzill, directe, molt personal. Es valora la creativitat           

lingüística! 
○ Sovint el cronista pren la forma del narrador observador. Combina          

la narració de fets amb la descripció de fets, el comentari personal            
i el diàleg. 

○ Ús del present, amb la intenció d’actualitzar el relat.  
○ Ús del discurs directe, per donar credibilitat al relat.  

 
○ Ús de connectors que estableixen ordre i progrés. Exemples: A 

continuació, tot seguit, a hores d’ara, al mateix temps, sovint, de vegades, al 
més aviat, d’aquí en endavant, de tant en tant,  en aquest instant,  per 
acabar, perquè, a fi que, doncs, per tant,… 
 

Parts  



■ La crònica ha d'anar signada (nom i cognom de la persona 

que l'escriu) i porta la data. 
○ Títular: Presenta el tema de la crònica (i pot ser d'una manera 

d'una manera atractiva i suggeridora). Per exemple, el titular de la 

crònica del concert de Manel, "Ja no cal l'ukelele", es busca cridar 

l'atenció del lector. 
○ Introducció: Anuncia el tema principal i intenta captar l'atenció.  
○ Cos: Desenvolupa el contingut del tema, habitualment en ordre 

cronològic. S'hi exposen les idees i els arguments. 
○ Conclusions  

 

 
http://www.temporada-alta.net/downloads/manel_web.pdf 

 
  

http://www.temporada-alta.net/downloads/manel_web.pdf


 
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/932822-caramels-pero-poques-carteres.h

tml 
 
 

Estructura 

● Les estructures més habituals en la redacció d’una crònica són:  
 
 - Estructura de piràmide: se segueix un estricte ordre cronològic. En 
aquest cas el relat creix fins arribar al desenllaç.  
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 - Estructura de martell: la informació principal es presenta resumida en 
les primeres línies, seguidament i, seguidament, els fets es relaten 
seqüencialment.  
 

  
 
 
 
 
 
        -  Atesa la llibertat de creació pròpia del gènere, determinats autors 
poden utilitzar d’altres formes com l’estructura de piràmide invertida. 
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Pautes per a l’elaboració d’un crònica 
La crònica és un gènere que pot ser molt personalista i que pot adoptar estructures               
diferents; a grans trets, però, per a la seva redacció convé seguir les pautes següents:  
 

-        Investigació.  
La investigació aporta la informació per a que la història pugui ser explicada i és la que 

propicia la documentació dels fets. Després caldrà buscar entrevistes amb les fonts 
oficials, per a donar-li pes oficial al programa.  

 
-          Organització del discurs. 

 
Ordena els diferents elements narratius de forma cronològica. 

 
-          Títular  
Busca un títol suggerent. 

 
-          Redacció 

http://blocs.xtec.cat/licurgell/files/2009/03/cronica.doc 
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