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LA COBERTURA DE L'ACTUALITAT INTERNACIO-
NAL EN ELS NOTICIARIS NORD-AMERICANS: ABC
WORLD NEWS TONIGHT, CBS EVENING NEWS I

CNN INTERNATIONAL

Quan l'any 1946 T. Huchinson titulava un dels primers llibres rellevants sobre la televisió
amb l'expressió "Here Is Television: Your Window to the World" segurament no s'imaginava

que la seva metàfora anibaria a assolir una realitat tan manifesta i de tan gran abast com
ho és en els nostres dies. La televisió és la nostra finestra oberta al món tal i corn ens ho
mostra la nostra experiència quotidiana a través del procés de mediació que afecta la realitat
global de la societat de finals del segle XX i el coneixement que tenim dels esdeveniments
d'actualitat mes llunyans de la nostra realitat quotidiana. Presentem tot seguit els resultats

parcials d'un estudi del noticiari televisiu nord-americà quant a la cobertura de l'actualitat
informativa internacional. L'estudi ha estat bastit a partir d'una mostra formada per tres
noticiaris nord-americans de la franja horària del vespre: dos noticiaris d'abast nacional (ABC

World News Tonight i CBS Evening News) i un noticiari d'abast internacional, World News).
L'estudi abasta tres setmanes del mes d'agost de 1994, de dilluns a divendres. Més concretament,
des del dia 8 al dia 26. Les setmanes triades van coincidir amb el final del curs polític nord-
americà en el què es discutiren intensament dues Ileis centrals per al decurs de la presidència
Clinton: la Llei contra el crim (BW Crime) i la Llei de reforma sanitària (Health Care

Debate). El dia 26 d'agost el President Clinton iniciava les seves breus vacances d'estiu.
D'altra banda, internacionalment aquelles setmanes també foren de gran intensitat informativa
encapçalada per l'exili cubà protagonitzat pels anomenats "balseros", l'empresonament del
terrorista Carlos, els camps de refugiats de Ruanda al Zaire, el contraban de plutoni a Rússia
i el cinquantè aniversari de l'alliberament de París de l'ocupació nazi. La finalitat del nostre
text és el reconeixement de la localització territorial de les unitats d'actualitat d'abast inter-
nacional.

U

n primer diagnòstic de caire general: la importància i la
presència pública dels fenòmens comunicatius s'ha incrementat
notablement en el decurs de les dues darreres dècades de forma

que la societat dels nostres dies pot ser definida de forma coherent i integral
a través de la reflexió i delimitació de les seves institucions i activitats
comunicatives d'abast massiu. La comunicació, i el debat entorn de la
comunicació, ha aconseguit una posició de primer ordre en el discurs de
la política, la tecnologia, l'educació, la ciència, l'entreteniment, la ficció
i les formes contemporànies de promoció. La comunicació, des dels mitjans
de comunicació convencionals fins les autopistes de la informació, ha
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aconseguit una presència tan notable que el moment actual es defineix com
un període històric caracteritzat per l'esclat, diversificació, complexitat i
ubiqüitat de les més diverses formes de producció, magatzematge, tractament,
distribució i recepció de tot tipus de comunicació. La clau de volta d'aquesta
revolució comunicativa es troba en el fet que cada vegada el ciutadà
necessita un major coneixement del seu entorn, però experimenta una
progressiva impossibilitat de conèixer per experiència directa: la mediad()
i l'experiència mediada han esdevingut un tret característic de la nostra
participad() activa en el món contemporani.

La televisió ha estat una protagonista privilegiada d'aquest procés de
canvi i de superació de l'experiència vicària del nostre entorn. I en el
conjunt de les seves manifestacions la cobertura de l'actualitat internacional
ens mostra de manera fefaent aquesta capacitat de mediació entre l'actualitat
més llunyana físicament i el nostre interès per al seu coneixement. En el
cas dels Estats Units, com a la resta dels països que formen la Societat de
la Informació, la cobertura de la política internacional en els noticiaris
televisius nord-americans ha esdevingut una única via d'accés al coneixement
de la realitat internacional per una gran majoria dels ciutadans nord-
americans. No volem aprofundir en aquest segment de la recerca
comunicativa car ha estat abastament estudiat per rellevants acadèmics
americans (1). En el nostre cas la finalitat del nostre text és descriure la
cobertura de l'actualitat internacional en els noticiaris ABC World News
Tonight i CBS Evening News i CNN International World News.

La cobertura de l'actualitat internacional en els noticiaris
televisius d'abast nacional: ABC World News Tonight i
CBS Evening News

/j
 a nostra observació ens porta a afirmar que el conjunt de les unitats
d'actualitat adreçades a l'actualitat internacional en la cadena ABC
és d'un 19,77 % mentre que si efectuem el càlcul del temps que

impliquen aquestes unitats d'actualitat observarem que la política interna-
cional aconsegueix un 14,43 % del temps d'emissió. Altrament dit, les
unitats d'actualitat tendeixen a disposar d'un temps limitat de durada. En
el cas de la cadena CBS el total de les unitats representa un 20,61 % mentre
que el temps d'emissió és d'un 17,9 %.

En la Taula 1 podem observar com les unitats d'actualitat que fan
referència a la política internacional experimenten un notable increment en
el decurs de la segona i la tercera setmana. Aquest fet es justifica per
l'agreujament de la crisi cubana i per l'increment de les informacions sobre
Palestina, Jordània i Israel. De forma sorprenent les eleccions mexicanes
que tingueren lloc el di umenge 22 d'agost mereixen breus unitats d'actualitat
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no superiors a 30 segons en els dos noticiaris, que contrasten amb la
programació especial que la CNN/CNNI dedicarà a aquest esdeveniment
rellevant per a la política del sub-continent nord-americà.

Taula 1

L'actualitat internacional en els noticiaris de l'ABC i la CBS
(nombre d'unitats i temps total d'emissió)

la. SET. 2a. SET. 3a. SET. TOTAL

ABC. Nombre unitats
d'actualitat

9 12 14 35

15,25% 20,3% 23,7% 19,77%

ABC. Temps total
d'emissió

1028" 1820" 1905" 4753"

9,35% 16,55% 17,28% 14,43%

CBS. Nombre unitats
d 'actualitat

12 13 15 40

17,9% 20,63% 23,4% 20,61%

CBS. Temps total
d'emissió

1413" 1736" 2226" 5415"

14,04% 18,06% 21,86% 17,9%

Una observació acurada dels continguts de la cobertura de l'actualitat
internacional ens permet descriure algunes notables diferències entre ambdós
noticiaris sobretot en quant a les estratègies aplicades a les àrees geopolítiques
amb una major activitat informativa.

Així, en la cobertura de l'actualitat de l'Orient Mitjà contrasta obertament
el 4,34% de la CBS amb el 25,52% del temps total d'emissió sobre actualitat
internacional present a ABC. Si la CBS es limita a informar de l'obertura
de fronteres entre Eila i al-Aqaba, l'ABC afegeix reportatges complementaris.

D'altra banda, les informacions sobre vida quotidiana i economia a
Israel són presents a ABC mentre que a CBS són inexistents. Finalment,
en aquest darrer canal no observem cap unitat referida a Palestina (Jericó
i Franja de Gaza), mentre que ABC emet diversos reportatges sobre el
redreçament econòmic i la reestructuració educativa a Jericó, i les ame-
naces a la llibertat de premsa a la Franja de Gaza. Es tracta, doncs, de dues
estratègies absolutament diferents basades en la presentació breu de les
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noticies d'actualitat o en els reportatges addicionals que ofereixen
coneixement sobre un procés de pau important.

La segona divergència es produeix en la crisi de Ruanda i en la situació
als camps de refugiats en el Zaire. En aquest cas la situació és la contrària
a l'anteriorment descrita: enfront d'un 17,38% de presència en el temps
dedicat a informació internacional a CBS, observem un 7,62% a ABC. En
les vuit unitats de coneixement presents a la CBS apareixen corresponsals
propis i declaracions d'organismes internacionals no governamentals d'ajuda
sanitària i humanitària. En el cas de l'ABC el tema és presentat preferentment
a través d'unitats d'actualitat informatives.

Una altra diferència que podem observar és el fet que la CBS introdueix
en la seva agenda temàtica algunes informacions diverses entorn d'alguns
països de la Unió Europea com Alemanya o la Gran Bretanya, a més
a més de les informacions sobre França també presents a ABC. En les
unitats d'actualitat adreçades als dos primers estats europeus, la Unió
Europea és esmentada malgrat que no és considerada com a protagonista
del discurs periodístic.

Només la crisi cubana aconsegueix un tractament similar en el nombre
d'unitats, de temps d'emissió i de percentatge total que a les dues cadenes
es converteix en el percentatge més elevat: ABC dedica 7 unitats d'actualitat
amb un 17,9% del temps total dedicat a internacional; la CBS emet 9 unitats
d'actualitat amb un 19,56% del temps total dedicat a internacional. Aquest
nombre limitat d'unitats d'actualitat dedicades a la crisi cubana es justifica
pel fet que la majoria de les unitats d'actualitat que descriuen la crisi cubana
prenen com a perspectiva les costes de La Florida i fan un tractament
periodístic des dels Estats Units, i no pas des de l'interior de Cuba. Així
observem que la crisi cubana és tractada majoritàriament com una crisi
domèstica, i només la descripció de la crisi política del règim cubà i els
problemes d'ordre públic o la situació a les platges de Cojimar són presentades
com a pròpies per a la cobertura de la política internacional.

Altres àrees geopolítiques mereixen un tractament similar en nombre
d'unitats i de temps d'emissió: França (presó per al terrorista Carlos,
detenció d'integristes algerians, cinquantè aniversari de l'alliberament de
París), Rússia (comerç il . legal de plutoni, màfia generalitzada), Corea del
Sud (posició del govern respecte a les relacions amb Corea del Nord), Haití
(rumors d'invasió nord-americana) i Mèxic (amb un tractament escadusser
de les seves eleccions).
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Taula 2

Les àrees polítiques presents en els noticiaris televisius: ABC, CBS

ABC WORLD NEWS TONIGHT:

Cuba: 17,9 %
Palestina (Franja de Gaza i Jericó): 12,8 %
França: 10,2 %
Rússia: 7,6 %
Israel: 7,6 %

- Jordania: 5,12 %
Corea del Sud: 5,12 %
Haití: 5,12 %

- Mèxic: 5,12 %
República Popular de la Xina: 5,12 %

- Ruanda: 5,12 %
Corea del Nord: 2,5 %

- Somalia: 2,5 %
- Zaire: 2,5 %
- Marroc: 2,5 %

Sud-grica: 2,5 %

CBS EVENING NEWS:

- Cuba: 19,56 %
- 13Ösnia: 10,86 %
- Ruanda: 8,69 %

Zaire: 8,69 %
França: 8,69 %

- Corea del Sud: 6,52 %
Rússia: 6,52 %
Haití: 4,34 %

- Alemanya: 4,34 %
Mèxic: 4,34 %
Somalia: 4,34 %
Gran Bretanya: 4,34 %
Israel: 2,17 %
Jordania: 2,17 %
Algèria: 2,17 %
República Popular de la Xina: 2,17 %
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La cobertura informativa de l'actualitat internacional
a CNN International World News

E

n el conjunt de la mostra avaluada, el noticiari CNN
International World News fa referencia a quasi la meitat dels
estats actualment existents: 51 estats de tot el món. El seu abast

és efectivament internacional i els centres d'interes objecte de les unitats
d'actualitat presenten un ventall extens i divers. L'abast internacional es ben
evident a través de la simple exposició dels seus continguts. Tanmateix els
51 estats presents en el noticiari televisiu s'estructuren resseguint un ordre
de prioritats que s'estableix de forma estricta i recurrent en el decurs de
les tres setmanes sotmeses a l'anälisi. Aquest ordre de prioritats es del tot
evident en els estats que presenten una major presencia: aquells que tenen
una presencia superior a 5 unitats d'actualitat (o informacions). Aquests
estats que protagonitzen l'actualitat internacional a través d'un major nom-
bre de presencies en les unitats d'actualitat són set estats que, conjuntament,
arriben al 49,35% de la presencia total.

De forma molt destacada, l'estat que disposa de major presencia són els
Estats Units amb 46 unitats d'actualitat (19,9%). Aquesta presencia és molt
superior al doble de qualsevol dels altres estats presents en aquest grup
capdavanter. La presencia dels Estats Units s'organitza a través d'un gran
nombre d'unitats d'actualitat amb una durada variable, pea') amb una presencia
constant.

En un segon bloc destaquen Cuba i Rússia (amb 14 i 13 unitats d'actualitat,
respectivament). En aquests dos estats es reflecteix la crisi política del
primer, i la crisi del plutoni i l'estat de descomposició social del segon. Un
tercer bloc esta format per Ruanda i Zaire i per 13Ösnia amb 10 unitats. En
aquesta tercera agrupació cal tenir en compte que si avaluem conjuntament
les unitats d'actualitat que fan referencia a Ruanda i Zaire, donat que
constitueixen dues formes bàsiques d'una mateixa realitat informativa,
aconseguim 20 unitats d'actualitat amb una presencia només superada pels
Estats Units: 8,65 %.

En definitiva, en aquest primer bloc d'estats hi trobem els principals
focus de l'actualitat política (Ilevat de Palestina-Israel-Jordania) i els Estats
Units. El contrast entre la presencia nord-americana i la resta dels estats
es manifesta pel fet que mentre el primer presenta la vida quotidiana i la
seva actualitat judicial i legislativa, així com la recepció dels refugiats
cubans a Florida, a la resta identifiquem l'actualitat amb conflictes socials,
polític i bèl•lics de gran entitat, amb rúnica excepció de les unitats que fan
referencia al 50 aniversari de l'alliberament de París.
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Taula 3

Els set estats amb major presència a CNN/CNNI
(nombre d'unitats d'actualitat)

ESTATS
UNITATS

ACTUALITAT
% UNITATS

ACTUALITAT

Estats Units 46 19,9

Cuba 14 6,06

Rússia 13 5,62

França 11 4,76

Ruanda I O 4,32

Zaire 10 4,32

Bäsnia 10 4,32

Els altres protagonistes de l'actualitat internacional:
els estats amb una presència superior a 5 unitats
d'actualitat

"F
4 n el conjunt format per les unitats d'actualitat que es situen

entre les 8 i les 5 presències hi trobem els esdeveniments
d'actualitat que han estat objecte de l'atenció internacional

durant períodes més breus. Concretament són set els estats que cal incloure
en aquest apartat: Mèxic (8 unitats), Crokia (8 unitats), Palestina (7
unitats), Japó (6 unitats), Nigèria (6 unitats), Corea del Sud (6 unitats),
Alemanya (6 unitats). Cal matisar: en el cas de les eleccions mexicanes,
el nombre d'unitats és molt escàs si tenim en compte la gran cobertura
informativa que la CNN/CNNI va dur a terme en aquells dies. La justificació
a aquest fet es troba en què les eleccions mexicanes van merèixer espais
monogràfics especials que el divendres i el dissabte anteriors a la jornada
electoral eren emesos cada hora durant vint-i-quatre hores. Un comentari
addicional: quant a Crokia, es fa referència al conflicte de Bihac i les
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dificultats que les tropes de fronteres croates van posar per acceptar l'exili
dels musulmans rebels una vegada havien estat derrotats per les tropes
lleials a Zagreb.

També cal destacar la presencia informativa del Japó i de Nigeria. En
el primer cas, assistim a la cobertura del viatge del Primer Ministre Nurayama
a Singapur i el seguiment del reconeixement progressiu de la culpabilitat
del Japó dels mals de la Segona Guerra Mundial. En aquest sentit hom
segueix el viatge des de l'exterior, però també des de l'interior, i observa
les reaccions d'alguns sectors de la societat japonesa implicada en aquells
esdeveniments. Quant a Nigeria, el seguiment de la crisi política, i de les
repercusions sobre el mercat del petroli, es constant i amb aportació d'un
nombre molt elevat de dades.

Taula 4

Els estats amb una presencia superior a 5 unitats d'actualitat:
CNN/CNNI

ESTATS
UNITATS

ACTUALITAT
% UNITATS

ACTUALITAT

Mèxic 8 3,46

Crokia 8 3,46

Palestina
(Franja de Gaza/Jericó) 7 3,03

Japó ' 6 2,59

Nigeria 6 2,59

Corea del Sud 5 2,16

Alemanya 5 2,16

Els estats amb una presbicia informativa menor

En aquesta agrupació observem les unitats d'actualitat que fan referencia
a esdeveniments puntuals que són resseguits durant un nombre de dies molt

limitat.
La Unió Europea es troba molt representada en aquest segment, així
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com Haití i el procés de pacificació a l'Orient Mitjà, que cal complementar
amb les unitats d'actualitat que fan referencia a Palestina.

Espanya hi és present en tres unitats d'actualitat que fan referencia als

incendis d'estiu (concretament els de Sierra Nevada i la Sierra de Gredos).

Taula 5

Els estats amb una presència de 4 o 3 unitats d'actualitat:
CNN/CNNI

ESTATS
UNITATS

ACTUALITAT
% UNITATS

ACTUALITAT

Albània 4 1,73

Argentina 4 1,73

República Popular de
la Xina 4 1,73

Espanya 3 1,29

Gran Bretanya 3 1,29

Suïssa 3 1,29

Argelia 3 1,29

Burundi 3 1,29

Haití 3 1,29

Pakistan 3 1,29

Israel/Jordània 3 1,29

Finalment observem les presencies ocasionals amb unitats d'actualitat
que no presenten cap continuïtat en el decurs del temps.
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Taula 6

Els estats amb una presència de 2 o 1 unitats d'actualitat:
CNN/CNNI

Estats amb una presència de 2 unitats d'actualitat (amb una
representació del 0,86 %):

- Irlanda del Nord (Gran Bretanya)
Itàlia
Turquia

— Egipte
Somàlia

— Sud-grica
— Canadà
— Sri Lanka
— Austràlia

Corea del Nord

Estats amb una presència de 1 unitat d'actualitat (amb una
presència del 0,43 %):

— Bèlgica
Noruega
Suecia
Macedònia
Serbia
Marroc
Lesotho

— Iran
— Síria

Vietnam
— Bangla Desh
— Indonesia
— Mongòlia

Israel
Singapur

— Taiwan
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Les àrees geopolitiques amb una presència de pantalla
superior: els estats amb un temps d'emissió superior a 30
minuts

/ 4
 es dades que hem presentat fins ara poden ser matisades i
complementades si observem els temps totals de presència en
pantalla dels diversos estats presents en els noticiaris. Si

avaluem els temps d'emissió, es modifica parcialment la configuració
interna de l'agenda internacional present a CNN International World News.

De primer, cal dir que només dos estats superen els 30 minuts de
presència en pantalla: els Estats Units i Cuba. Cal afegir que si sumem
els temps parcials de Ruanda i del Zaire aconseguiríem també superar la
mitja hora d'emissió. L'hegemonia dels Estats Units es torna a mostrar de
forma clara i contundent amb un 20,53 % del temps en pantalla enfront
del 8,05 % de Cuba. En aquest sentit, tornem a revalidar els resultats que
ja havíem observat en el càlcul de freqüències de les unitats d'actualitat.

Taula 7

Els estats amb una presència en pantalla superior a 30 minuts

Els estats amb més temps d'emissió:

Estats Units: 82' 18" (20,53 %)
Cuba: 32' 18" (8,05 %)

—	 Ruanda/Zaire: 30' 39" (8,03 %)

Aquests resultats confirmen aquests tres estats com a centrals en la
definició de l'actualitat durant les tres setmanes que configuren la mostra.

Els estats amb un temps d'emissió superior a 15 minuts

En aquests segon grup de temps d'emissió trobem alguns estats que
experimenten una lleugera modificació en la posició en el conjunt de
l'agenda temàtica: Mèxic i el Japó experimenten un increment en la seva
priorització, mentre que Rússia, i sobretot Bäsnia i Crokia, experimenten
una davallada de la seva situació (fins a situar-se en el bloc inferior als
15 minuts).
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Mèxic aconsegueix la màxima posició d'aquest segment amb un 7,05%
i un total de 28 minuts i 17 segons. El tractament de les eleccions mexicanes
és molt rellevant fins a merèixer una careta d'introducció específica titulada
"Mexico Votes" i situada al darrer terç del noticiari televisiu. Com  ja hem
afirmat, les informacions sobre Mèxic aconseguiran un espai informatiu
propi aliè al noticiari en els dos dies anteriors a les eleccions, en el decurs
de la jornada electoral i en el dia posterior a les eleccions. Altrament dit,
el temps total dedicat a Mèxic és sensiblement superior al nostre càlcul.
però extern a la nostra mostra.

Taula 8

Els estats amb una presència en pantalla superior a 15 minuts

—	 Mèxic: 28 '17" (7,05 %)
Rússia: 26 45" (6,67 %)

—	 França: 24' 33" (6,12 %)
Ruanda: 17' 26" (4,43 %)
Japó: 15' 52" (3,9 %)
Palestina: 13' 43" (3,42 %)

—	 Zaire: 13' 13" (3,29 %)

La distribució de les unitats d'actualitat:
distribució continental i distribució per les
àrees geopolítiques: CNN/CNNI

U

n diagnòstic definitu sobre la distribució de les unitats
d'actualitat en el conjunt del mapa polític mundial només es pot
aconseguir si finalment observem quina és la distribució

continental de les unitats d'actualitat i la distribució en les 15 àrees
geopolítiques que configuren la nostra Graella en la seva setena secció.

Si ara observem la distribució continental arribarem a la conclusió que
aquesta distribució és manté en un conjunt de paràmetres molt estables i,
malgrat les diverses variacions continentals, en el marc d'un cert equilibri
sembla encapçalat pels dos continents occidentals: Amèrica i Europa. El
continent americà agrupa 77 unitats d'actualitat i esdevé el continent amb
major cobertura. La raó d'aquest fet és òbvia donat que els Estats Units
disposen d'un nombre superior d'unitats d'actualitat als presents en els
continents asiàtic i africà, i només superada pel continent europeu. Amèrica
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en el seu conjunt representa al 33,3 % del total de les unitats d'actualitat.
Europa, per la seva banda, implicarà 69 unitats d'actualitat amb un 29,87%
del total. En aquest cas la màxima concentració d'unitats d'actualitat la
trobem en els països que no pertanyen a la Unió Europea ni als Països

Rússia, Belsnia, Crokia, Albània, etcètera. Aquest conjunt disposa
de 40 unitats que contrasten amb les 27 de la Unió Europea i les 2 dels
Països Nòrdics. En un segon segment hi trobem les 43 unitats d'actualitat
localitzades a Asia i les 40 localitzades a África. En el primer continent
l'Orient Mitjà (15 unitats) i la Costa del Pacífic (18 unitats) concentren el
màxim d'unitats enfront de les 8 unitats a Asia Sud i Sud-est i una única
unitat a Asia central i Nord que fa referencia a Mongòlia Exterior. El
continent africà, amb 40 unitats, concentra la quasi totalitat de les seves
referències en la zona subsahariana, amb 32 unitats enfront de les 6 unitats
del Magrib, Líbia i Egipte i de les 2 unitats corresponents a Sud-grica.
Finalment Austràlia disposa de 2 unitats que situem a la zona geopolítica
d'Oceania i Polinèsia. L'Antàrtida no manifesta cap unitat d'actualitat en
el conjunt de la mostra estudiada.

En definitiva, l'ordre de prioritats pot caracteritzar-se com un predomini
dels Estats Units i de la zona geopolítica que domina i de les zones
geopolítiques que configuren Europa. Amb molta menor intensitat, i amb
criteris similars, es situen África i Asia amb una presencia al voltant del
18 % del total de les unitats d'actualitat. Aquest diagnòstic final és ressenyat
en les següents taules:

Taula 9

La distribució continental de les unitats d'actualitat:
CNN/CNNI

— Amèrica	 77 unitats	 33,3 %
— Europa	 69 unitats	 29,87 %

Asia	 43 unitats	 18,61 %
África	 40 unitats	 17,31 %

— Oceania i Polinèsia	 2 unitats	 0,86 %
— Antàrtida	 O unitats
— TOTAL	 231 unitats
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Taula 10

La distribució a les 15 àrees geopolítiques de les
unitats d'actualitat: CNN/CNNI

Amèrica del Nord	 56 unitats
— Resta d'Europa	 40 unitats
— África sub-sahariana	 32 unitats

Unió Europea	 27 unitats
Asia Central-Costa del Pacífic 	 18 unitats

— Amèrica Centre i Carib	 17 unitats
— Orient Mitjà	 15 unitats
— Asia Sud i Sud-est 	 9 unitats

Magrib, Libia, Egipte	 6 unitats
Amèrica Sud	 4 unitats

— Sud-Urica	 2 unitats
Oceania i Polinèsia	 2 unitats

— Països Nòrdics i Bàltics	 2 unitats
— Asia Central i Nord	 1 unitat

Antàrtida	 O unitat

Priorització dels estats segons el temps d'emissió
de les unitats d'actualitat del tipus reportatge

U

n últim criteri per descriure l'ordre de prioritats generals en
l'actualitat internacional present a CNN International World
News és observar les unitats de reportatge i el total de temps

en pantalla que els estats experimenten en aquesta modalitat. Com sabem,
el tipus d'unitat d'actualitat reportatge té com a finalitat bàsica aportar dades
complementàries als esdeveniments d'actualitat o permetre un coneixement
aprofundit d'alguns aspectes parcials d'aquests esdeveniments. En aquest
sentit, és rellevant saber quins estats i quines àrees geopolítiques han estat
prioritzades en aquesta modalitat de les unitats d'actualitat.

Els resultats de l'observació tornen a situar els Estats Units com a
capdavanter en la priorització tant pel que fa al nombre d'unitats de reportatge
com pel que fa al temps total d'emissió d'aquests reportatges. Amb 3
reportatges i 29 minuts i 32 segons, presenta una exposició molt més
elevada que el segon estat: Rússia.

Efectivament, Rússia aconsegueix una major priorització en aquestes
unitats que no pas en el conjunt de les unitats d'actualitat. Tres han estat
els reportatges: turisme ecològic a l'Alt Volga, la màfia i l'economia russa
i les instal . lacions nuclears i les seves condicions de seguretat. Amb aquests
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reportatges, aconsegueix un total de 13 minuts i 41 segons i el 12,7 % del
total de temps d'emissió dels reportatges.

En un segment intermedi es situen altres estats: Zaire (camps de refugiats
de Goma i Bukavu), Cuba (situació de la població i exili intel . lectual i dels
professionals liberals), Bäsnia, Mèxic, Ruanda i el Japó (les raons del
viatge del Primer Ministre a Singapur i Vietnam i noves bases pacifiques
per a l'expansió de la influència japonesa a Asia). Aquest segment es situa
entre 3 i 2 reportatges amb un temps d'emissió que oscil . la entre els 10
i els 4 minuts. Caldria afegir una posició intermèdia de la Gran Bretanya
(2 reportatges: la Princesa Diana i les tendències del consum i del mercat
en el marc de les influències de la Unió Europea) amb un total de 3 minuts
i 52 segons. La Gran Bretanya és l'únic país de la Unió Europea present
en els reportatges del noticiari de la CNN/CNNI i la seva presència global
s'incrementa si afegim un reportatge sobre Irlanda del Nord de 2 minuts
i 45 segons tot aconseguint una posició de privilegi amb 6 minuts i 38
segons.

La resta dels estats ocupen posicions secundàries i es caracteritzen per
ser objecte d'un sol reportatge amb un temps d'emissió que es situa entre
els 3 i els 2 minuts. Cal afegir que un reportatge no fa referència a cap
estat sinó al problema de la superpoblació. En aquest cas es tracta dels
preparatius de la Conferència d'El Caire.

Taula 11

Distribució dels estats en el temps total d'emissió de les unitats
d'actualitat de la modalitat reportatge

Estat
Total

reportatges
Temps
emissió

% Temps
emissió

Estats Units 3 29' 32" 27,42
Rússia 3 13 	 41" 12,7
Zaire 3 9' 50" 9,13
Cuba 3 7' 53" 7,31

Bösnia 2 6' 49" 6,32
Mèxic 2 6' 25" 5,95
Ruanda 1 5' 33" 5,1

Japó 2 4' 28" 4,14
Gran Bretanya 2 3' 52" 3,59
Corea del Sud 2 2' 48" 2,59

Irlanda del Nord (G.B.) 1 2' 46" 2,56
Repúbl. Pop. Xina 1 2' 44" 2,53

Palestina 1 2' 39" 2,46
Jordània-Israel 1 2' 36" 2,41

Haití 1 2' 01" 1,87
Burundi 1 2' 06" 1,9

Superpoblació 1 2' 32" 2,35
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NOTES

(1) Del conjunt d'investigadors especialitzats en l'estudi de la cobertura de l'actualitat
internacional per part de la televisió destaquen els professors James F. Larson (School of
Communication, University of Washington, Seattle) i William C. Adams (School of Public
Administration, George Washington University, Washington). Del conjunt de l'obra de Larson
són especialment interessants les següents obres: Television's Window on the World:
International Affairs Coverage on the U.S. Networks. Norwood, Nova Jersey: Ablex,
1984; "Television and U.S. Foreing Policy: The Case of the Iran Hostage Crisis', Dins Journal
of Communication, Volum 36;4. Tardor de 1986, pp. 108-130; Global Television and
Foreing Policy. Nova York: Foreing Policy Association Headline Series, 1988.


