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Resum

La recerca en comunicació política en el País Valencià travessa un estadi pri-
merenc i els seus resultats, a hores d’ara, es poden qualificar de dispersos. Tant
els treballs personals primer, com les línies de recerca després, han anat confi-
gurant-se segons s’implantaven els estudis de comunicació a les universitats va-
lencianes; la joventut d’aquests estudis permet intuir una certa adolescència a
la investigació.

Dels camps d’apropament a la comunicació política, l’anàlisi teorètica de fe-
nòmens lligada a l’observació crítica de l’opinió pública és el que ha motivat un
major interès entre els estudiosos valencians. Destaca també l’anàlisi de cam-
panyes electorals i les ferramentes de comunicació, tant en comicis generals
com autonòmics.

Malgrat el voluntarisme dels investigadors, reflectit en el nombre i caràcter
de la seua producció, la mancança d’un context de recerca promogut institucio-
nalment dificulta un treball coordinat i d’entitat. Convindria omplir aquest buit i
considerar la relació essencial que mantenen comunicació política i democràcia.

Political Communication and Public Opinion

Abstract 

Research on political communication in the Valencia Country is burgeoning
and the results so far could be described as unfocused. The design of both per-
sonal work and subsequent research has been influenced by the way in which
communication programs in the Valencia universities are designed; these
young programs seem, perhaps, rather novice regarding research. 

Of the areas related to political communication, the one that has aroused
most interest among Valencian scholars is theoretical analysis of public opinion.
Also noteworthy is analysis of political campaigns and communication tools,
both regional and statewide. 

Despite the well intended nature of the research, reflected in the quantity
and character of production, the lack of an institutionally-promoted research
context impedes coordinated, organized research. Filling this gap would be
highly beneficial, considering the fundamental relationship between political
communication and democracy.

Introducció

Com en altres camps de les ciències de la comunicació, cal començar
constatant que la «comunicació política» és un concepte que es resistix
a una única comprensió. La literatura general de la disciplina n’ofereix
diverses visions, la qual cosa ens obliga a una delimitació del que enten-
drem per comunicació política abans de constatar quina ha estat la pro-
ducció valenciana en aquest camp. És aquesta mateixa dificultat la que
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pot justificar que no s’esmenten certs treballs que podrien formar part
del nostre text si partírem d’una definició diferent.

Sense entrar en disquisicions teorètiques que no caben en una aproxi-
mació tan breu com la nostra, considerarem comunicació política tots els
processos socials de relació lligats directament i indirecta amb la cons-
trucció de la realitat política en qualsevol àmbit d’afectació —siga mate-
rial o simbòlica—, que comprèn tot objecte referent de caràcter públic.

Sobre dita base conceptual, aquest text referirà els textos i les línies
d’investigació del procés comunicatiu, o de qualsevol punt d’aquest,
efectuats en el País Valencià i/o sobre el País Valencià. És per això que
s’inclouran investigacions sobre objectes no estrictament polítics, però
que suposen una anàlisi de l’espai públic per tal de modificar conductes
públiques, o de les condicions legals de producció de missatges i discur-
sos.1

Les línies d’investigació

D’una ullada ràpida a la investigació valenciana sobre comunicació
política s’extrau que, abans de l’any 2000, aquesta presentava una qua-
si absoluta manca de sistematització. Aquests consistien en apropa-
ments particulars que no oferien una continuïtat temàtica, la qual cosa
feia difícil parlar de línies d’investigació, més enllà de l’adscripció a la dis-
ciplina general.

Com a pauta habitual, i deixant a banda treballs esporàdics que co-
mentarem en l’apartat següent, la investigació i els grups s’han anat en-
gegant segons s’anaven consolidant els estudis de comunicació a les di-
ferents universitats del País Valencià. Potser per això, la primera
producció regular de textos apareix al San Pablo - CEU, actualment la
Universitat Cardenal Herrera - CEU, seguida per la Universitat de Valèn-
cia i, ara, per la Jaume I, encara que aquesta darrera vinga directament
de la mà de l’investigador Andreu Casero i siga hereva de la seua tasca
a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Actualment hi ha cinc grups de treball i línies d’investigació:

a) El Centre de Documentació Electoral de la Comunitat Valenciana
(CDECV). Al marc de la Universitat de València i amb una composició
multidisciplinària, el CDECV, dirigit pel professor Vicent Franch, va nài-
xer al si d’un projecte d’investigació que pretenia l’estudi electoral dels
comicis a la Comunitat Valenciana des de 1977 fins a 1995. La línia pre-
senta una estructura en àrees, que recorren els diversos aspectes dels
processos electorals, amb un camp específic de comunicació política.

1. Com ara el reconeixement de la llibertat d’expressió relacionat amb la informació.
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Com a resultes del treball, aquest Centre disposa d’una pàgina web,
http://cdecv.uv.es, on s’ofereix documentació de resultats electorals,
enllaços amb institucions polítiques i centres d’investigació, així com bi-
bliografia especialitzada sobre la matèria.2

b) El Grup d’Estudis de Comunicació i Política a la Comunitat Valen-
ciana. Aquest grup va sorgir al context acadèmic de la Universitat Car-
denal Herrera - CEU, unit per l’interès investigador dels processos comu-
nicatius polítics valencians en qualsevol àmbit social, amb una dedicació
especial al local. La seua composició és més homogènia, ja que tant ob-
jecte com mètode es distingeixen des d’una mirada fonamentalment
comunicativa, sense perdre la connexió sociopolítica.

A més de la investigació, el grup presenta una important tasca de di-
vulgació, concretada en activitats de formació en comunicació de col·lec -
 tius i ciutadans.3

c) L’Observatori de Comunicació Política de la Comunitat Valenciana.
L’Observatori constitueix un projecte de confluència dels grups abans
referits, sobre la base del palès interès temàtic comú. La relació entre
ambdues línies ja havia possibilitat un treball conjunt de l’estudi de les
eleccions autonòmiques de 20034 i mira els comicis de 2007 com el nou
banc d’anàlisi.

Encapçalat també per Vicent Franch, el grup és encara un projecte
emergent, tot i que la seua presentació pública es va efectuar al marc
de les I Jornades de Comunicació Política, celebrades a València el 2005,
i coorganitzades pel mateix Observatori. 

d) El Grupo de Análisis Crítico «Democracia y Poder». També baix el
sostre de la Universitat de València, el 2004 es va formar el grup Demo-
cràcia i Poder. La seua orientació, reflectida en l’origen dels membres,
es multidisciplinària i centra el seu interès en els canals de relació entre
ciutadania i les estructures de poder. Per tant, l’opinió pública esdevé el
seu eix de reflexió i d’acció: la seua naturalesa, les noves formes
d’expressió i formació o, també, el condicionament de l’ordenació jurí-
dica sobre el pluralisme i la persistència d’anomalies democràtiques. 

L’activitat d’aquest grup ha estat molt intensa. A més de l’elaboració
de textos, tant de publicació en paper com electrònica, organitza un
nombre elevat de jornades, conferències i taules rodones. Disposa
d’una pàgina web on es pot accedir a bona part de la seua producció,

2. Componen el grup: Vicent Franch, Josep Maria Felip, Àgueda Micó, Salvador Martínez,
Zulima Pérez, Margarita Soler, Rafael Castelló, Ramon Llopis, Joaquín Martín Cubas i Alexan-
dre H. Català.

3. El grup està format per Juan José Bas, Jordi Pérez Llavador, José Reig i Josep Solves.
4. Vicent FRANCH I FERRER (ed.) (2005), Elecciones autonómicas y municipales de 2003 en la

Comunidad Valenciana, València, Fundació LLuis Vives i Generalitat Valenciana.
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així com a informació de les activitats passades i previstes, http://
www.uv.es/demopode/demopode.htm.5

e) La línea d’investigació sobre construcció informativa dels esdeveni-
ments de caràcter crític o conflictiu. Que, més que grupal, és la tasca per-
sonal i el principal apropament investigador a la comunicació política
d’Andreu Casero, professor de teoria i tècnica de la comunicació políti-
ca a la Universitat Jaume I. Una línia que va començar amb la seua tesi
doctoral i que actualment continua. Una referència més concreta de la
seua producció es podrà trobar a la part següent.

Les investigacions i publicacions

No és fàcil establir una categorització de les publicacions atenent el
caràcter dels seus continguts. La producció ha estat, i és, variada i hete-
rogènia, tant pel que fa als temes tractats com al suport teorètic em-
prat. Destaca, no obstant això, una bona part de referències dedicades
a la crítica de models i de les relacions comunicativopolítiques de
l’actualitat sobre bases normatives, tot i que aquestes tinguen una dife-
rent procedència teòrica segons els casos. Per tant, sí que es podria afir-
mar que la crítica és la mirada més habitual i la formació/expressió
d’una opinió pública democràtica el punt focal més repetit.

Cal avisar que la ubicació d’un text en una de les categories establer-
tes s’efectuarà atenent el tret principal temàtic de cada obra. Així, con-
siderats en el seu conjunt, alguns dels textos podrien formar part de di-
verses categories —fet que d’inici podria invalidar tant el procés com el
resultat discriminatori—, ja que tracten així mateix diversos aspectes. No
obstant això, hem considerat el nucli principal de l’aportació aquell que
condiciona i subordina la resta d’ítems. 

Amb aquesta advertència, que també pretén ser disculpa, serien qua-
tre els àmbits en què es podria dividir la producció investigadora sobre
comunicació política efectuada entre nosaltres:

a) L’estudi de les condicions juridiconormatives de la comunicació po-
lítica. En general, aquesta categoria integra els textos que estudien el
tractament i l’habilitació de la llibertat d’expressió com a base fonamen-
tal de la producció informativa. No són, però, tan sols estudis jurídics so-
bre la figura de la llibertat d’expressió; el que possibilita la seua inclusió
en aquest capítol és la focalització que estableixen entre la relació de la
informació i el poder polític: com dèiem, doncs, de les condicions de 
la comunicació política.

5. El grup està format per: Andrés Boix, Manuel de la Fuente, Adoración Guamán, Germán
Llorca, Guillermo López, Juan Antonio Ureña Salcedo y Clara Viana.
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Amb tot, és lògic suposar que el tractament s’ha efectuat més des de
la disciplina jurídica que no des de l’estrictament comunicativa. Així, des-
taquen l’aportació del professor de dret administratiu de la Universitat
de València Boix Palop (2002) sobre llibertat d’expressió a Internet i
l’article amb López García (2005) sobre dret i quart poder a l’era digital.

També Alcaraz (1994), provinent de l’àrea de dret constitucional de
la Universitat d’Alacant, ha abordat aquesta qüestió al llibre Informa-
ción y poder. A l’obra repassa teories i autors, des de Sòcrates fins a
Gramsci, des de la postguerra mundial fins a l’impacte ideològic de les
anomenades aleshores noves tecnologies, amb un fil discursiu compost
per la unió de cultura, informació, llibertat d’expressió i alliberament.
Tot i tocar tangencialment la comunicació, el tractament que hi fa de la
llibertat d’expressió i la censura el situa en l’òrbita de la comunicació po-
lítica.

b) Estudis sobre les campanyes electorals, publicitat i màrqueting po-
lític i anàlisi dels elements participants als processos comunicatius per-
suasius. Aquest punt englobaria l’estudi del procés tradicional persuasiu
i propagandístic, concretat fonamentalment a les campanyes electorals.
Precisament sobre un dels actors principals d’aquest procés, el líder, ver-
sa la primera tesi sobre comunicació política del nostre entorn. Zorío Pe-
llicer (1991), des de l’àrea de màrqueting i a la Facultat d’Econòmiques
de la Universitat de València, va analitzar la importància del líder als pro-
cessos electorals, amb la conclusió que es tracta de l’element estratègi-
cament més important.

L’estudi de campanyes electorals aporta nombroses referències: Mar-
tín Cubas, García Soriano i Soler Sánchez (1996) van analitzar les elec-
cions autonòmiques valencianes del 1995 i Bas, Laguna, Pérez Llavador,
Reig i Solves (2005) la publicitat electoral de les autonòmiques del 2003.
Respecte a eleccions generals, López García (2000) ha analitzat el fa-
mós vídeo del PSOE de la campanya de 1996, alhora que ha fet de la
campanya del 2000 l’objecte de la seua tesi doctoral, tot i que la tracta-
rem en un apartat diferent. Finalment, Soler estudia el marc jurídic i la
seua evolució en el que esdevenen les campanyes electorals a Espanya
o, dit d’altra forma, les regles del joc, de coneixement fonamental per a
tot estudiós d’aquests processos.

Retornant a l’estudi de formats comunicatius i d’actors, Marín Pérez
(2000) va analitzar en la seua tesi doctoral l’únic debat cara a cara entre
els principals candidats a president de govern d’Espanya, el ja famós en-
tre Felipe González i José María Aznar de 1993. Destaca del treball el
tractament de referències teòriques sobre aquest format, així com la
particularitat de l’anàlisi de dit debat: gestos, inflexions vocals, accepta-
ció, etc., així com els possibles efectes i repercussions a l’electorat que
van tenir aquells dos moments fins ara històrics. Al mateix marc de tre-
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ball que va encetar en la tesi, Marín (2003) va publicar un resum dels as-
pectes principals d’aquell estudi. 

Per altra banda, Pérez Llavador (1994) va establir una relació
d’influència entre les tertúlies radiofòniques i la creació d’opinió, en un
text on, aleshores, ja es va incloure el concepte de la doble tematitza-
ció; Casero (2004d) s’ha detingut en la mateixa institució dels partits po-
lítics entesos com a actors, en un apropament a la dimensió interna i ex-
terna de la seua estratègia comunicativa, així com en la relació actual
entre el partits i els mitjans de comunicació, Gavaldà (1996) i Casero
(2002) han abordat també la sempre conflictiva comprensió d’una opi-
nió pública manifestada a través dels sondejos.

Per acabar, mereix inclusió en aquest apartat la tesina d’Enrique Bor-
dería (1994) per l’estudi que efectua de la propaganda a l’Espanya repu-
blicana durant la Guerra Civil. Malgrat que puga considerar-se com un
treball d’història de la comunicació, el tractament de les tècniques pro-
pagandístiques i la contextualització d’aquestes el converteixen en un
bon tractat de persuasió en un moment crític de comunicació política.

c) Anàlisi crítica normativa de la comunicació política i de l’opinió pú-
blica. L’estudi de l’opinió pública, junt amb l’anterior, és l’altre gran
apartat en nombre de referències. Incloem ací no només els que se cen-
tren en el caràcter i la formació d’aquesta institució analitzada com a
procés comunicatiu, sinó també els que analitzen aspectes concrets de
dit procés des d’una òptica comunicativa, siguen en la fase productora
d’opinió pública, siguen en l’expressió de la ciutadania constituïda com
a cos polític, per exemple, a través d’enquestes. 

Abans de referir-les, però, cal destacar dos trets que caracteritzen la
producció: per una banda, la interdisciplinarietat dels estudis, en cohe-
rència amb el mateix objecte i, en general, amb la naturalesa de les cièn-
cies de la comunicació. Tot i que siga amb la desitjable cautela investi-
gadora, els textos conjuguen aspectes provinents de les ciències
jurídiques i polítiques principalment, a més de les comunicatives. L’ob -
ser vació, per tant, no sol quedar-se només en un estadi descriptiu. Les
anàlisis relacionen els resultats empírics amb models —generalment ti-
pus ideals— democràtics, fet que aporta el segon tret: la marcada natu-
ralesa crítica de la investigació, tot i que exercida des de diferents arrels
sociopolítiques i línies normatives.

L’apropament a l’opinió pública com a tal la va començar Ninyoles
(1979) el 1968, amb un tractat solitari durant molt de temps i del qual
referim la segona edició. No es tracta, però, d’un text comunicatiu; amb
base en la sociologia i el pensament polític, així com en la sociologia del
coneixement, Ninyoles rescata dels autors més influents els aspectes de
la teoria que han permès construir, d’una banda, el concepte de l’opinió
pública; de l’altra, la crítica. 
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Trenta anys després d’aquesta primera publicació, la investigació sobre
opinió pública va concentrar-se al marc de la Universitat Cardenal Herre-
ra - CEU, més per una coincidència d’interessos d’alguns professors de co-
municació que per l’establiment d’una línia específica. Reig Cruañes
(1998) va recrear en la seua tesi doctoral la creació i la manifestació de
l’opinió pública en la transició espanyola, a través d’una anàlisi de la veu
dels actors, principalment a través de la premsa i d’enquestes, incloent un
capítol introductori de vessant teòrica sobre el mateix concepte. 

Al mateix temps, i com a resultat d’una línia d’investigació en comu-
nicació local engegada per Antonio Laguna, Pérez Llavador (2000) va
defensar en el seu treball de tesi un mètode d’anàlisi de comunicació
política local i municipal, concretat en un estudi generalitzador en deu
municipis valencians. Arran d’aquesta línia, entre comunicació política i
opinió pública, Pérez Llavador (2003) va desenvolupar aquest mètode
d’anàlisi en una aplicació general, així com va debatre sobre el paper de
la premsa local en la construcció d’una opinió pública integradora (Pé-
rez Llavador, 2002) i la ubicació de l’opinió pública local en un món glo-
balitzat (Pérez Llavador, 2004).

Precisament, la construcció d’un espai públic global, que podria esde-
venir en una opinió pública igualment global, va ser analitzada per Bas,
Pérez Llavador, Reig i Solves (2002), a partir de les conseqüències de
l’atac el 2001 a les Torres Bessones de Nova York. 

Alhora, a la Universitat de València s’anava cristal·litzant la investiga-
ció en comunicació política, la qual va esclatar en consolidar-se els estu-
dis en comunicació. Sens dubte, la producció principal es deu a Guiller-
mo López. A la seua tesi doctoral (López, 2001a) va abordar la creació
de l’opinió pública a través de l’estudi de la comunicació política a la
campanya de les eleccions generals del 2000, de la qual va extraure una
publicació monogràfica (López, 2004a). No sols es tracta d’una anàlisi
comunicativa de la premsa, sinó que l’autor repassa el concepte
d’aquesta institució i, a partir de l’estudi empíric, concreta a les conclu-
sions les deficiències en la formació d’una opinió plural i lliure, i deixa
entreveure una possible eixida en la utilització de les noves xarxes de co-
municació, l’altra línia principal d’aquest investigador.

A banda, Guillermo López ha escomès els processos d’opinió pública
en manifestacions per esdeveniments actuals, com ara la de la protesta
contra la guerra de l’Iraq (López, 2004b i 2004c), la reacció de l’11-M
(López, 2004d) i les manifestacions del 13-M (Sampedro i López, 2005).

Sobre altres bases, Rausell Köster i Rausell Köster (2002) analitzen la
relació entre democràcia i periodisme, entès aquest sota l’òptica d’un
mercat informatiu. Amb una mirada crítica de la producció de la cultura
i la seua influència en la creació de referents de significació, proposen
una modificació en el consum simbòlic per aconseguir una major plurali-
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tat i participació dels ciutadans en el disseny de la seua pròpia vida.
L’àmbit d’actuació política, en aquestes condicions, és el mercat i el pro-
tagonista del canvi només pot ser el consumidor.

La utilització de les tecnologies de la comunicació per augmentar la
participació i adquirir un major grau de democràcia també ha estat trac-
tada per Martín Cubas (2001), aquesta vegada des de l’àmbit disciplinari
de les ciències polítiques. L’autor aplaca bona part de les pors sobre les
conseqüències que alguns corrents han relacionat amb Internet, des de
la desaparició de la política tradicional fins a la construcció d’una demo-
cràcia contractualista, per analitzar, de manera més realista, les possibili-
tats que ofereix en la formació d’una ciutadania activa i organitzada.

També sobre les possibilitats que ofereix la xarxa, Bernardo, Gavaldà,
Llorca i Peris (2005) se situen a cavall de la comunicació política i comu-
nicació pública, en presentar la relació entre una nova forma de ciuta-
dania i l’Administració a la societat e-comunicativa.

d) Estudis sobre mitjans de comunicació i discurs politicomediàtic. El
darrer apartat inclou els textos centrats en l’anàlisi del paper que exer-
ceixen els mitjans de comunicació en la recreació/creació d’unes imat-
ges, de significats i, finalment, d’un discurs de caire polític. Així, i en ge-
neral, els estudis no entenen la institució comunicativa com a simples
intermediaris, ben al contrari; la seua activitat simbòlica els situa com a
actors de la comunicació política, els dota d’una activitat de significació
dels esdeveniments i de reconfiguració dels discursos immersos en els
seus condicionants socials i de producció.

La relació entre l’activitat dels mitjans i els esdeveniments polítics, fo-
namentalment en situacions extraordinàries i de crisi, és la línia que mar-
ca la investigació d’Andreu Casero, considerada globalment en la seua
tesi doctoral (Casero, 2004a). En diverses aportacions complementà-
ries, i sempre amb casos de trencament de la temporalitat, Casero ha
analitzat les característiques de la producció discursivomediàtica en la
construcció de la realitat. Parteix de la teoria del cas excepcional, enge-
gada per Giorgio Grossi, i aplica aquesta referència explicativa del con-
text a diverses situacions, ara a l’esdevenir polític a Espanya com l’11-M
(Casero, 2004c), ara a les crisis polítiques (Casero, 2003 i 2006). Ubicat
en un corrent culturalista o construccionista, pren la realitat social políti-
ca com el resultat de la negociació simbòlica entre actors i mitjans (Ca-
sero, 2004b), en un acte de recontextualització immersa en una doble
dinàmica de transformació i conservació.

Amb referència a anàlisis de mitjans concrets, per acabar, cal desta-
car els estudis de Guillermo López (2001b) sobre els inicis de la manipu-
lació al cinema, i el de Rius i Martínez Gallego (1994), que critica la uti-
lització habitual que es fa dels butlletins d’informació municipal, BIM,
des d’una perspectiva criticonormativa d’informació democràtica. 
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A mode de conclusió

Com es pot observar fàcilment del repàs efectuat, la investigació so-
bre comunicació política en el País Valencià es pot qualificar sense em-
buts de primerenca i dispersa: els estudis empírics i les aproximacions te-
òriques són encara molt pocs i s’han produït de forma asistemàtica i
descoordinada, quasi espontània.

I les causes són bàsicament dos: la molt recent i encara no molt des-
envolupada institucionalització acadèmica de la disciplina i la quasi
nul·la iniciativa social respecte d’això. Pel que fa a la primera, les facul-
tats que acullen en aquest moment assignatures, cursos, seminaris,
etc., sobre qualsevol aspecte de la comunicació política són molt escas-
ses. Crida l’atenció que, fins i tot en les especialitats pròpiament políti-
ques i comunicatives, l’atenció cap a aquesta matèria siga tan minsa. I
quant a la intervenció social, no hi ha ara per ara cap institució pública ni
privada que treballe en aquest àmbit.

És aquesta manca de context institucional la que atorga a totes les re-
ferències que hem esmentat un caràcter valent i solitari: peoner. I cons-
tatar-la, a més d’infondre’ls valor, ens obliga a continuar la tasca perquè
aquest buit institucional vaja omplint-se. La comunicació social és un
dels pilars fonamentals de la democràcia i l’esforç val la pena. 
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