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1. INTRODUCCIÓ

El cicle dels governs tripartits a laGeneralitat deCatalunya té undels eixos es-
sencials entorn de la relació entre política i mitjans de comunicació demassa.
Més enllà dels enunciats generals sobre la centralitat de la informació en la
política contemporània, els mitjans de comunicació i la mateixa política go-
vernamental de comunicació van tenir un paper clau en l’itinerari dels
governs Maragall i Montilla, i en la seva finalització. Aquí ens limitarem als
elements més generals d’aquesta relació, sent conscients que en queden fora
qüestions essencials, com les polítiques de comunicació conduïdes des del
Govern o el desenvolupament del sector industrial corresponent, que hau-
ran de ser mencionades només de passada.

2. POLÍTICA I COMUNICACIÓ A CATALUNYA: LES QÜESTIONS
PENDENTS EN EL CANVI DE SEGLE

En termes polítics, el punt de partida s’hauria de situar una mica abans del
període històric considerat: al desembre del 1999 el Parlament de Catalunya
va protagonitzar un debat monogràfic sobre els mitjans de comunicació pú-
blics. Recordem-ne el context: s’acabaven de dur a terme les eleccions al Par-
lament de Catalunya, en què les llistes més votades van ser les presentades
pel PSC (en coalició parcial amb IC-V) i encapçalades per Pasqual Maragall.
La normativa electoral vigent, però, va transformar la lleu victòria del PSC
(un 37,9 % dels vots, enfront d’un 37,7 % per CiU) en unamajoria relativa de
CiU, novament per un marge escàs (quatre escons). La formació d’un nou
Govern Pujol, amb el suport parlamentari del PP, no permetia oblidar la
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realitat de marcat bipartidisme que havien donat els resultats electorals, fet
que es traduí en un clima d’un major diàleg i d’una certa cooperació entre
Govern i oposició.
D’aquest clima van sorgir la convocatòria del debat parlamentari del de-

sembre del 1999 i, sobretot, les seves conclusions. De manera gairebé unàni-
me, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat de reformar el con-
junt del món de la comunicació a Catalunya, a partir d’expressions clau com
pluralisme, independència, promoció de la indústria audiovisual catalana i de l’espai comunicatiu
català, respecte dels drets dels professionals, etc.
I en l’àmbit estricte del sector audiovisual català es proposava una reforma

ambiciosa, que havia d’estar integrada per tres normes:

— En primer lloc, l’elaboració d’una llei audiovisual de Catalunya que
regulés el sector de la ràdio i la televisió, de titularitat tant pública com pri-
vada.
— En segon lloc, la reforma dels mitjans de comunicació de la Generali-

tat, és a dir, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, per a fer-ne una
xarxa menys dependent del Govern (tant en termes de continguts com en
termes financers), en la línia del vell somni d’assemblar-se a la BBC.
—Finalment, coma àrbitre garant del noupanorama, la reformade l’ales-

hores existent Consell de l’Audiovisual de Catalunya, organisme assessor del
Govern, per a potenciar-ne els poders i la independència, per a fer-ne una au-
tèntica autoritat reguladora del sector audiovisual.

Aquesta resolució expressava un gran consens entre les diverses forces
polítiques de Catalunya i, per tant, i de manera bastant natural, quan les
eleccions del 2003 van donar lloc al primer Govern Maragall, aquests ele-
ments constituïen la base de partida de l’agenda comunicativa del Govern
tripartit.

3. LES GRANS TENDÈNCIES DE CANVI EN EL MÓN
DE LA INFORMACIÓ

Tanmateix, la referència política i legislativa seria insuficient per a caracterit-
zar el context en què havien d’operar els governs tripartits. És inevitable dedi-
car l’atenció a les profundes tendències de canvi que es posavendemanifest en
aquellsmoments en la realitat i en les estructures delmón de la comunicació
(sobretot per a evitar l’error de creure que la realitat d’avui era la realitat
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d’aquell moment, no tan llunyà en el temps; però és cert que els últims deu
anys han registrat canvis profundíssims en el sector de la comunicació).
En primer lloc, i comés obvi, el sorgiment d’Internet coma lloc i coma ca-

nal de circulació, sense límits aparents, de totamena de continguts. La digita-
lització de tots els continguts permet generalitzar l’accés immediat i sense lí-
mits a tota mena de materials i documents, de manera que es produeix una
«convergència tecnològica»: artefactes electrònics tradicionalment diferen-
ciats (com agendes, televisors, telèfons i ordinadors) estan ara combinats i fa-
ciliten l’accés instantani a continguts de tot tipus.
La reducció de costos que es deriva d’aquest procés genera a la vegada una

nova possibilitat: la denominada web 2.0 es basa en el fet que desapareix la dis-
tinció entre creador i espectador. Ara qualsevol persona equipada amb un te-
lèfon mòbil pot generar vincles comunicatius a gran escala amb un gran
nombre de persones que a priori li són desconegudes. Plataformes com MyS-
pace (en el passat), Facebook o Twitter, o la mera emissió de missatges SMS a
través de telèfons mòbils, fan de cada persona un possible emissor, un centre
distribuïdor de missatges a gran escala. La vella distinció entre «comunicació
punt a punt» (el telèfon clàssic: l’àmbit de les telecomunicacions) i la comu-
nicació «punt-multipunt» (l’àmbit propi dels mitjans de comunicació de
massa) s’esvaeix: la directiva comunitària que emmarca el sector audiovisual
es denominava, en la seva primera versió (1989), Televisió sense Fronteres; a partir
de la revisió del 2005 es denominarà Serveis Audiovisuals sense Fronteres. El canvi ter-
minològic expressa una transformació radical.
L’explosió de la xarxa genera una segona il·lusió: la gratuïtat. Aparent-

ment, podem obtenir en la xarxa qualsevol contingut que algú hagi penjat,
sense cap altre cost que el de la connexió telefònica. Comença el malson dels
creadors artístics: qui pagarà per les seves cançons, els seus textos o les seves
pel·lícules, si totes es poden trobar i baixar gratuïtament d’Internet?
I l’impacte de la gratuïtat no acaba aquí: l’aparició de diaris gratuïts en zo-

nes metropolitanes arreu d’Europa és un fenomen ben conegut, amb un im-
pacte significatiu sobre la premsa tradicional. Si enunprimermoment aques-
ta desconsiderava el fenomen, mirant-lo amb supèrbia, ara ja és evident la
tendència de tota la premsa tradicional a reduir continguts, introduir colors i
material gràfic, i incrementar la presència de publicitat en les seves pàgines
(una vegada els diaris gratuïts han demostrat la capacitat de resistència dels
lectors a majors volums de publicitat en les pàgines dels diaris).
La combinació entre innovació tecnològica i cultura de la gratuïtat té efec-

tes demolidors sobre els mitjans de comunicació tradicionals, entenent com
a tals tant la premsa com la ràdio o la televisió convencional. D’una banda, es
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multiplica exponencialment el nombre de finestres d’informació accessibles
als espectadors, en competència per un recurs cada dia més escàs, com és el
temps d’atenció dels consumidors. D’altra banda, la creació de blocs o de pà-
gines web on es poden allotjar peces audiovisuals editades pels consumidors,
amb qualsevol contingut (i sense controls), genera la il·lusió d’un espai de co-
municació infinitament lliure, obert i a l’abast de tothom.
Per als mitjans de comunicació convencionals aquesta situació genera un

doble efecte negatiu. En primer lloc, en redueix l’audiència (com es pot com-
provar en les xifres de difusió de la premsa a Espanya o en les audiències tele-
visives) i, a més, entra en una situació de difícil manteniment, ja que el públic
més jove desapareix, atret per les noves possibilitats de la xarxa. I en segon
lloc, veuen com de manera continuada els recursos publicitaris recorren als
nous mitjans de comunicació i abandonen els convencionals. I per això ma-
teix hi ha una marcada tendència a la reducció de costos, a l’externalització
dels serveis de captació d’informacions o a polítiques de personal fortament
precaritzadores.
A escala internacional, aquests fenòmens, que obren grans avingudes a la

denominada globalització, han reforçat les tendències del mercat cap a la con-
centració i la integració, tant horitzontal com vertical, de l’estructura de les
empreses periodístiques. Diaris, cadenes de televisió i emissores de ràdio estan
integrats cada vegadamés en blocs empresarials que poden desenvolupar po-
lítiques ambicioses de reducció de costos, com ara la integració de redaccions,
la contractació de publicitat cross-media o la negociació de grans acords amb
productors de continguts (comeditorials, distribuïdores cinematogràfiques o
discogràfiques, etc.).

4. EL SISTEMA COMUNICATIU CATALÀ

En el cas català, com no podria ser d’altra manera, aquests fenòmens i ten-
dències prenien alguns signes específics.
En l’àmbit de la premsa, la reducció dels públics tradicionals i la fragmen-

tació de les audiències són tendències clarament visibles, malgrat la conside-
rable reducció en l’oferta (amb la qual cosa al llarg de la dècada han quedat
només tres capçaleres de diari d’abast general català), tot i que alguns títols
originalment comarcals estan intentant explotar aquest buit relatiu (la situa-
ció no canviaria lleument fins a l’aparició del diari Ara a finals de l’any 2010, i
l’edició catalana del nou diari Público). La concentració que se n’ha derivat és
encara més rellevant si s’examina la situació completa dels respectius grups
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empresarials, on es veu que realment només un grup pot aspirar a una iden-
titatmultimèdia, ambpresència a la premsa, la ràdio i la televisió. Això vol dir,
en termes pràctics, que tot discurs sobre la defensa del sorgiment i la poten-
ciació de grups empresarials catalans potents en l’àmbit comunicatiu, o fins i
tot les pròpies polítiques de subvenció pública als mitjans de comunicació,
s’han d’interpretar en un context fortament orientat a una situació demono-
poli.
En el sector audiovisual català es dóna, en canvi, una interessant paradoxa:

tot i que en termes qualitatius i de «prestigi» hi ha una presència predominant
delsmitjans de titularitat pública, la granmajoria delsmitjans i de l’audiència
radiofònica i televisiva són d’àmbit general espanyol i estan, per tant, situats
exclusivament sota l’autoritat reguladora del Govern central.
La presència predominant del sector públic té encara una característica

addicional: la «pluralitat territorial» dels mitjans públics de ràdio i televisió,
que s’estructuren verticalment de manera paral·lela a les administracions
públiques de què depenen (i, de fet, només s’explica per les relacions de com-
petitivitat política al llarg dels anys vuitanta i noranta entre l’àmbit autonò-
mic i l’àmbit estrictament local —municipal o provincial— a Catalunya).
Això dóna lloc a una situació sense equivalent a la resta d’Espanya ni en el
context europeu, ja que tenim una gran abundància d’oferta radiofònica i te-
levisiva (i fins i tot a la xarxa) vinculada a les institucions públiques d’àmbit
nacional, provincial i local.
Aquesta situació té múltiples conseqüències, des de les connexions políti-

ques dels diversos mitjans fins a l’abundància de plataformes d’expressió que
es generen, passant per una situació general d’audiències reduïdes (i, per tant,
d’una certa precarietat econòmica) i per unmercat professional molt extens
i molt jerarquitzat.
La complexitat de l’entrellat politicomediàtic en la societat catalana, i la si-

tuació simètrica en què es trobaven, d’una banda, CiU i el món del naciona-
lisme, i de l’altra, els partits d’esquerres, facilitava, paradoxalment, amplis
consensos polítics pel que fa a la definició i la regulació del sector audiovisual.
Aquests consensos es van materialitzar en l’acord de creació i de potenciació
d’una institució anomenada Consell de l’Audiovisual de Catalunya, redefinit i po-
tenciat a partir de l’any 2000, i demanera definitiva a partir del 2004, en què es
transforma en l’autèntica autoritat reguladora del sector audiovisual català.
Val la pena assenyalar com l’absència d’aquests consensos a escala espanyola
ha impedit (almenys fins al moment d’escriure aquestes notes) la creació de
l’autoritat reguladora espanyola, tot i que la Llei general de la comunicació
audiovisual, de 31 demarç de 2010, l’estableix sobre el paper.
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5. LA INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA A LA CATALUNYA
DEL TRIPARTIT

L’estructura de la informació a Catalunya es va veure sotmesa a una conside-
rable sotragada després del naixement del primer Govern tripartit. La llarga
estabilitat dels anys Pujol havia acabat aCatalunya, enun clima general de «fi-
nal d’època» (i no és sobrer recordar com elmateix any 2003 es van viure pro-
cessos de canvi, que també enfrontaven renovació i establishment en un bon
nombre d’institucions civils catalanes rellevants, des d’Òmnium Cultural
fins al Futbol Club Barcelona, passant per l’Ateneu Barcelonès). Informar so-
bre l’activitat del nouGovern havia de sermés difícil i més complex que en el
passat, ja que, d’entrada, el Govern reunia tres partits polítics diferents, ca-
dascun dels quals aspirava a fer-se sentir; i, en segon lloc, partia d’una agenda
molt ambiciosa, resumida (però no limitada) als Pactes del Tinell.
La formació del nou Govern Maragall plantejava reptes informatius im-

portants. En general, la informació sobre el procés polític és una informació
molt atractiva per alsmitjans de comunicació demassa: els permet exercir in-
fluència política; és una informació rellevant per als ciutadans i, per tant,
bona en termes d’audiència; és relativament barata, ja que els seus protago-
nistes són ben coneguts i estan ben predisposats envers elsmitjans, i és una in-
formació molt personalitzada, o que es pot presentar com a tal. Es tracta, en
definitiva, d’un relat familiar, amb protagonistes poc canviants però amb epi-
sodis quotidians nous. Però en el nostre cas hi havia factors addicionals.
En primer lloc, calia informar sobre noves propostes i noves polítiques, es-

pecialment tenint en compte la dissonància entre el Govern de la Generalitat
i el Govern central, encara presidit per Aznar. En segon lloc, el nou Govern
integrava elsmàxims dirigents de tres partits diferents, amb el que això repre-
senta pel que fa a la necessitat i l’aspiració de mantenir cadascú la seva pròpia
veu, per evitar quedar absorbits pel dia a dia de l’activitat governamental. I, en
tercer lloc, es tractava d’un govern de coalició, fet que representava una no-
vetat considerable a Catalunya, i que atreia l’atenció cap als processos de ges-
tió del Govern, els problemes de coordinació, la combinació entre unitat de
direcció i existència de projectes diferenciats, etc.
No escau aquí fer una reconstrucció dels moments principals de l’etapa

del primerGovern tripartit, però és necessari subratllar comal llarg de la seva
activitat es van accentuar trets polítics i comunicatius que diferenciaven
aquesta etapa de les viscudes anteriorment. A diferència de l’experiència de
l’Estatut del 1979, el nou Estatut s’elaboraria a plena llum per part de la co-
missió del Parlament, i encara precedit per un procés de participació ciutada-

S
O

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

2
0

1
1

260

11 SOC_CATALANA_2011.qxp:-  27/1/12  11:03  Página 260



na encaminat a recollir opinions i expectatives ciutadanes respecte del con-
tingut del nou text. L’alta visibilitat de tot el procés, unida a la necessitat de les
diverses forces polítiques de singularitzar les posicions respectives, juntament
amb la intervenció i la presa de posició de diversos col·lectius socials, van do-
nar lloc a un procés aparentment mancat de direcció i entorn del qual es po-
dien manifestar totes les apreciacions, les posicions polítiques i, fins i tot, les
aspiracions ideològiques més diverses.
Tot això no succeïa a porta tancada, sinó a plena llum, gairebé transmès

en directe pels mitjans de comunicació. No hi va haver un dèficit d’infor-
mació, ben al contrari; però la informació es concentrava en les preses de
posició més sorolloses i cridaneres, que tendissin a diferenciar i contrastar
més les posicions de les forces polítiques, més que no pas en els continguts
de les diverses propostes, les seves implicacions pràctiques, etc. En altres pa-
raules, es tendia a generar una percepció de la política catalana com a cridò-
ria desordenada.
Òbviament, l’elaboració d’un estatut obligava a plantejar moltes qües-

tions que només es podrien abordar políticament quan estigués aprovat; per
tant, l’acció delGovern quedava aparentment ajornada i perdia visibilitat.Tot
i fites tan rellevants com la Llei de barris o el Pla de Presons, es reforçava una
aparença de «parlar i no fer», que va tenir paradoxalment la sevamanifestació
més alta entorn de la crisi produïda arran de l’accident en les obres de cons-
trucció d’una línia delmetro al barri del Carmel. La catàstrofe produïda (tot i
que sortosament sense desgràcies personals) va transmetre una imatge
d’ineficàcia en la gestió de l’obra pública, d’una no-exigència de responsabili-
tats entre els encarregats del projecte, i d’un acord entre els grans partits po-
lítics per a passar pàgina ràpidament sense discutir les diverses implicacions
del problema.
Sobre la imatge, doncs, del «parlar molt i fer poc» se sobreposava ara una

percepció de complicitat, de posició compartida entre partits deGovern i par-
tits d’oposició, uns i altres d’acord a cobrir determinats aspectes o determi-
nats problemes. I aquí reapareixeria el tòpic, que esdevindria el sintagma pro-
tagonista de la cobertura de l’actualitat política des d’aquell moment: si els
diferents líders i partits polítics no es diferencien, no cal establirmatisos entre
ells, i es pot, per tant, parlar indistintament dels «polítics» com a col·lectiu es-
pecífic, amb interessos propis, etc.
I és en aquest punt que es genera un cercle viciós entre política imitjans de

comunicació. D’una banda, la percepció dels polítics com un grup indiferen-
ciat, guiat només pels propis interessos i sense atenció a exigències de cohe-
rència ideològica, rigor, eficàcia en la gestió, etc., (el Dragon Khan, en una
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metàfora utilitzada pel conseller Joaquim Nadal. De l’altra, mitjans i profes-
sionals de la informació que han de cobrir temàtiquesmolt complexes en què
les diverses forces polítiques tenen posicions notablement diferenciades: la
manera més econòmica d’informar és recollir, micròfon en mà, les declara-
cions d’uns i altres.
L’hegemonia del periodisme de declaració/contradeclaració es basa enuna

profecia autocomplerta: com els portaveus polítics assumeixen que els mit-
jans només informaran sobre declaracions i subministraran als informadors
només declaracions; de tal manera que la informació resultant estarà, efecti-
vament, integrada només per declaracions.
Òbviament, l’espai de les declaracions verbals no és el de la gestió, el de

l’anàlisi aprofundida de realitats complexes, el de la reflexió atenta, sinó el
del cos a cos, el de la crítica i l’expressió sistemàtica del desacord entre les for-
ces polítiques. La imatge de la realitat política és cada vegada més la de
l’enfrontament, la de la producció quotidiana de símptomes de desacord, ca-
nalitzats i expressats pels màxims representants de les diverses forces políti-
ques, i no la del debat cívic sobre els problemes col·lectius, l’avaluació de les
diverses propostes, etc.
El panorama informatiu quedaria incomplet si no ens referíssim al gène-

re que ha anat adquirint més i més presència en els mitjans de comunica-
ció, fins a, potser, esdevenir dominant, que és el denominat periodisme d’opinió.
S’afirma que es tracta d’una tendència forta, amb caràcter general, i que
es retroba en els mitjans a països com França, els Estats Units, Itàlia o Gran
Bretanya; però probablement hi ha diverses diferències. En altres països, el
periodisme d’opinió (en què periodistes o experts comenten de manera va-
lorativa fets o tendències de la realitat) està acompanyat del periodisme
estrictament informatiu, el del «reporter» que recull informacions de fets
quotidians i els transmet als lectors/oients/espectadors, i del periodis-
me d’investigació, que consisteix a investigar, buscar dades, confrontar ver-
sions, etc.
En el nostre cas, el periodisme dit d’opinió es veu poc acompanyat per les al-

tres dues modalitats: s’opina fonamentalment a partir d’allò que l’opinant
porta al cap, no necessàriament a partir d’un coneixement cert sobre el tema
que es tracti. Com deia Josep Pla, «opinar és més barat que saber». Si això és
així, no cal cap especialització o coneixement específic per a esdevenir opi-
nant: el cercle dels opinants professionals en elsmitjans de comunicació cata-
lans és un cercle permanent, polivalent, capaç d’abordar qualsevol temàtica
en qualsevol mitjà (premsa, ràdio, televisió).
Seria digne d’investigació examinar per què hi ha poc periodisme estricta-
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ment d’informació i gairebé gens d’investigació en el nostre país; però la res-
posta que s’obté més freqüentment quan es fa aquesta pregunta té a veure
amb els costos: informar bé és car. Deixar un professional el temps suficient
per a estudiar un tema a fons, enviar un periodista expert a una conferència
de premsa o consultar especialistes requereix unsmitjans considerables en in-
formació i temps quemolt sovint no es tenen.
En tot cas, l’àmbit del debat públic polític s’ha vist creixentment poblat i

influït per la coexistència entre polítics professionals, portaveus de forces po-
lítiques o d’institucions públiques, i un col·lectiu d’opinants professionals, in-
tegrat cada vegada més per periodistes (és a dir, no per experts sectorials amb
coneixement especialitzat sobre les temàtiques del dia, siguin d’educació,
d’economia, de ciència, etc.), i cada vegada més amb percepcions i orienta-
cions polítiques distingibles. Entre ells és fàcilment reconeixedor el personat-
ge que adopta un rol de combatent, de defensor d’una certa causa, per a qui el
que és important no és tant emetre una opinió, contrastant fets, dades i hipò-
tesis, comaportar arguments en contra de determinades propostes o punts de
vista. Tant és així que fins i tot professionals destacats dels mitjans s’han refe-
rit a aquests opinants ambqualificatius poc amables: GregorioMorán parla de
palmeros, en el sentit que la paraula té en elmónde la rumba,mentre que Fran-
cesc-Marc Álvaro els titlla de cheerleaders.
L’hegemonia del periodisme d’opinió es manifesta no només en la seva

importància quantitativa i qualitativa, sinó també en la manera com impreg-
na el conjunt de l’activitat informativa: tot és opinió. Fins i tot lamaneramés
elemental de presentar un fet—els titulars de premsa—es considera que pot
induir legítimament a una determinada lectura. Per posar un exemple allu-
nyat en el temps, el 7 de setembre de 2006 dos diaris barcelonins informaven
sobre les estadístiques difoses pel Departament d’Ensenyament en relació
amb l’alumnat de les escoles catalanes. Les dades eren que, sobre un total
lleument superior al milió de nens escolaritzats, uns 120.000 eren d’origen
immigratori. Però els titulars deien:
—Diari A: «El alumnado inmigrante en Catalunya se multiplica por cin-

co en seis años».
—Diari B: «L’increment dels alumnes immigrants s’estabilitza».
Quin dels dos enunciats era cert? Hompot imaginar, en termes estadístics,

quin conjunt de dades poden fer que tots dos enunciats siguin simultània-
ment certs; però el que ésmanifest és que darrere d’un i de l’altre hi ha, nono-
més una imatge diferent, sinó també una voluntat de donar una certa imat-
ge, alarmant en el primer cas, tranquil·litzadora en el segon; i sense referir-se
ni un ni l’altre a la dada numèrica, estrictament objectiva.
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En conjunt, es té la impressió que la presentació que fan els mitjans de co-
municació principals de Catalunya de l’activitat política respon, de manera
molt regular, a unes quantes pautes que ens atreviríem a resumir de lamane-
ra següent:

1. Com a tret general, el predomini d’un sintagma sistemàtic: l’expressió
els polítics com a col·lectiu indiferenciat, amb poques distincions entre perso-
nes, partits, etc. Aquest col·lectiu es caracteritza com a diferent del conjunt
social, com a portador d’interessos propis.
2. Una elaboració de la informació escassa, en la qual es dóna prioritat a la

recollida de declaracions verbals dels diversos protagonistes en detriment
d’unamajor presència de documentació, cerca, anàlisi, etc.
3. La concentració de l’atenció, temàticament, en el que els estudis del

CACdenominenpúdicament «dinàmica política», és a dir, dificultats internes
dels partits, relacions entre forces polítiques, pactes, polèmiques, etc.
4. Es presta una atenció preeminent als extrems, en detriment de les opi-

nions centrals, que constitueixen, commostren reiteradament els estudis de
l’opinió pública catalana, una àmplia majoria.
5. Una freqüent explicitació de les preferències polítiques dels mitjans, i

fins i tot dels professionals, que generalment pren formes indirectes, com ara
la forma de titular les informacions, el to utilitzat, etc.Molt freqüentment, la
presa de posició és primordialment negativa, mitjançant una crítica sistemà-
tica contra determinats objectes o protagonistes polítics, una certa desauto-
rització, etc. Per això mateix és important la selecció de temes, la ubicació en
les pàgines del diari o en el moment dels informatius, etc.
6. Una presència elevada del «periodisme d’opinió», caracteritzat per

l’expressió de les preferències dels col·laboradors (o tertulians en el cas de rà-
dio i televisió); que, a més, no s’han de considerar individualment, sinó en el
seu conjunt, ja que és la coherència del conjunt allò que contribueix a donar
una certa caracterització al mitjà (fet que és especialment problemàtic en el
cas dels mitjans públics).
7. Les contribucions d’opinió no es basen necessàriament en la competèn-

cia tècnica o els coneixements dels opinants: de vegades la temàtica de la con-
tribució té poc a veure amb l’especialitat del firmant; d’altra banda, es detecten
oscil·lacions en la manera de presentar l’antefirma dels firmants, així com ca-
sos manifestos de conflicte d’interessos en què un opinant es pronuncia sobre
qüestions en què té una responsabilitat directa, sense que això es faci constar.
8. Tot i que en els mitjans de Catalunya no es donen els excessos verbals de

certsmitjans escrits i audiovisuals editats aMadrid, es nota una clara reiteració
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de certs trets d’estil de tipus agressiu, des de la brometa fins a la crítica ofensiva.
9. Es dóna amb freqüència una certa dissonància entre la reclamació

d’unamajor atenció a «allò que interessa els ciutadans» (contraposada a «pre-
ocupacions identitàries») i l’hegemonia de les qüestions identitàries com a te-
màtica de les contribucions d’opinió, tertúlies, etc.
10. Una freqüència elevada de presentacions humorístiques del procés

polític, amb l’accentuació dels aspectes ridículs (com la manca de coneixe-
ment, l’escassa serietat dels comportaments, etc.); aquesta s’accentua i es pro-
longa en la presentació de contribucions d’opinió, en mitjans d’informació
impresa o radiofònica, per part de directius o protagonistes d’espais o progra-
mes humorístics, en les entrevistes a ninotaires, etc.

6. I ELS CIUTADANS?

El resultat d’aquest conjunt de tendències no és un dèficit d’informació dels
ciutadans ni tampoc un foment directe de les actituds d’allunyament respec-
te de la política. L’examen de les dades dels estudis del Centre d’Estudis
d’Opinió, especialment dels estudis dedicats als comportaments informatius
dels ciutadans, nomostra diferències significatives, pel que fa a les actituds de
proximitat o llunyania al procés polític, en funció dels mitjans de comunica-
ció a què s’exposen les persones enquestades, si neutralitzem les preferències
ideològiques i els nivells educatius d’aquestes (tot i que aquesta anàlisi és difí-
cil de fer de manera completa per les reduïdes dimensions d’alguns dels sub-
grups definits).
Més aviat, sembla que el missatge és una percepció generalitzada de la po-

lítica com una activitat de contraposició permanent i artificiosa entre les di-
verses forces polítiques actuants; es presenta el debat polític com un combat
d’esgrima permanent entre els diversos protagonistes, esgrimamés basada en
els interessos propis de cada partit que en els continguts polítics o programà-
tics de les mateixes propostes. En aquesta imatge predominen els interessos
purament tàctics per damunt de la coherència o els compromisos previs de
les forces polítiques (com subratlla un tret d’estil molt reiterat, l’aparició
de l’adverbi ara, en afirmacions del tipus «El partit X ara proposa...», en què es
posa de manifest que es tracta d’una posició nova que hauria pogut adoptar
prèviament, etc.).
I, de fet, això ens aproximaria al que va ser, demanera creixent al llarg dels

governs tripartits, l’element que semblava caracteritzarmillor les actituds po-
lítiques dels catalans: la denominada desafecció. Què volgués dir això exacta-
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ment depenia de cada observador, o de cada intervenció pública que emprava
el terme, però es referia, en dosis variables, a un conjunt de consideracions que
aplegarien desconfiança respecte de l’activitat política, desinterès pels proces-
sos polítics, desconfiança en els propis polítics o allunyament dels partits. Més
enllà d’això, podrien aparèixer judicis de caràctermés general sobre la corrup-
ció, sobre el desinterès dels governants pels problemes de la ciutadania o sobre
la distància entre l’acció política i «allò que interessa realment els ciutadans».
Com pot apreciar el lector, el discurs crític sobre la qualitat del procés po-

lític i de la representació democràtica es pot allargar fins a extremsmolt allu-
nyats de la crítica política per a endinsar-nos en discursos propers al populis-
me o a d’altres desqualificacions globals de les estructures democràtiques.
Però aturem-nos en el terreny que es pot documentar.
Al llarg de la dècada, va augmentar progressivament el nombre de perso-

nes que en els estudis d’opinió pública realitzats pel CIS declaraven que
l’actuació dels polítics i dels partits era un dels problemes greus de la nostra
societat. A mitjan dècada, aquesta consideració era compartida ja per una
cinquena part de les persones enquestades, que el situaven, de manera esta-
ble, com el tercer problema més important, tant de Catalunya com del con-
junt d’Espanya. Poc després de la seva creació, el Centre d’Estudis d’Opinió de
laGeneralitat va començar a elaborar i publicar un estudi sintètic, denominat
Índex de Satisfacció Política (ISP), que mesurava el grau de satisfacció política de-
clarada pels enquestats en els estudis del CEO, atenent tant a elements deno-
minats «estructurals» com a elements denominats «conjunturals». Tot i que
l’ISP recull en granmesura percepcions sobre la realitat econòmica i les pers-
pectives econòmiques de futur (fet que el desvia lleugerament de l’objectiu
proposat), en tot cas es pot utilitzar com una eina que permet mesurar, al
llarg del temps i d’unamanera comparada, el grau de satisfacció dels catalans
amb la política.
Aquest índex oscil·la, com a valors extrems, entre +10 (completa satisfac-

ció) i –10 (completa insatisfacció), tot i que els valors detectats han estat sem-
pre negatius, i de fet en els últims anys s’han precipitat cap a la part baixa de
l’escala. Si fos cert que els mitjans de comunicació han generat una imatge
crítica negativa de l’acció de les institucions i dels partits polítics, hi hauria
d’haver relació entre el seguiment de les informacions i el sentiment de satis-
facció de cada ciutadà.
És més, com que el capteniment dels diversos mitjans no és idèntic, hau-

ríem de trobar variacions entre aquests.
Segurament, la principal característica que sembla detectar-se és la gene-

ració d’espais comunicatius diversos, vinculats a la percepció que els ciuta-

S
O

C
IE

TA
T

C
A

TA
LA

N
A

2
0

1
1

266

11 SOC_CATALANA_2011.qxp:-  27/1/12  11:03  Página 266



dans tenen del procés polític. La taula 1 presenta els resultats d’una anàlisi
duta a terme sobre l’estudi Registre d’estudis d’opinió 396 del Centre d’Estudis
d’Opinió de la Generalitat de Catalunya, publicat el 2007, que reagrupa dades
de les diverses enquestes realitzades pel CEO al llarg de l’any 2006, per
millorar la significació estadística dels resultats (lamidamostral de l’estudi és
N = 8.400).

No és fàcil resumir les informacions que aporta la taula 1. A primera vista,
i especialment si s’observen els valors més baixos de la taula, seria temptador

P
O

LÍ
T

IC
A

I
M

IT
JA

N
S

D
E

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
:

E
LS

A
N

Y
S

D
E

LS
G

O
V

E
R

N
S

T
R

IP
A

R
T

IT
S

267

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi del CEO REO 396.

TAULA 1. Valors de l’Índex de Satisfacció Política (ISP) corresponents als enquestats que
declaren informar-se preferentment a través dels mitjans de comunicació indicats

Televisió Premsa Ràdio

Cadena SER: 0,9

El País: 0,7

Cuatro: 0,5

El Periódico (cat.): 0

COMRàdio: –0,2

Avui: –0,4

TV3: –0,5 El Punt: –0,5 Catalunya Ràdio, ràdios locals: –0,5

RAC1: –0,7

Mitjana de lectors de premsa: –0,6

Mitjana d’oients de ràdio: –0,7

TVE1: –0,8 El Periódico (cast.): –0,8

Mitjana d’espectadors
de televisió: –0,8

Diaris gratuïts: –0,9

La Vanguardia: –1

Comarcals: –1

Telecinco: –1,1 RNE, Onda Rambla: –1,1

TVE2: –1,2

Antena 3: –1,6

El Mundo: –2

Onda Cero: –2,1

RAC105: –2,2

Tele Taxi: –2,4

COPE: –2,9

La Razón: –3,7
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atribuir un paper significatiu a la llengua, com a predictor d’un baix nivell de
satisfacció política (atribuint aquella conseqüència negativa al fet que
l’activitat política essencial del moment estava vinculada a l’elaboració
i l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya); però cal veure com
a lamateixa zona se situa l’audiència de la cadena radiofònicaRAC105, fet que
qüestionaria la correlació índex de satisfacció política / llengua vehicular. De
manera similar, les tres columnes de la taula estan encapçalades per mitjans
de comunicació d’un mateix grup empresarial (El País, la SER, la Cuatro),
cosa que podria suggerir una línia editorial compartida; però aquesta imatge
s’afebleix si constatem comels diversosmitjans del GrupGodó apareixen cla-
rament diferenciats (RAC 1, La Vanguardia,RAC 105), i encara més si observem
com les dues edicions d’El Periódico, en català i en castellà, obtenen valors cla-
rament diferents.
Més que en les característiques dels diversos grups empresarials, doncs,

potser caldria començar subratllant les diferències entre mitjans. Els lectors
de la premsa escrita són els que tenen valors extremsmés diferenciats (0,7 en
oposició a –3,7): la polarització de la premsa escrita duplica la que es dóna en-
tre els mitjans televisius més contraposats.
De fet, el millor predictor del grau de satisfacció política dels públics dels

diversosmitjans és la seva autodefinició en termes d’esquerra/dreta. La corre-
lació entre l’autoubicació en l’escala esquerra/dreta (en 10 posicions) i els va-
lors de l’ISP, és, pel que fa a la premsa, de r = 0,81, pel que fa a les televisions,
de r= 0,68, i, pel que fa a les emissores de ràdio, de r= 0,58.
Clarament, doncs, el que sembla predominar és una visió en termes es-

querra/dreta, més que no pas una visió determinada per la llengua o les per-
cepcions nacionals, o una actitud induïda per la línia editorial dels diversos
mitjans de comunicació. L’actitud demajor omenor satisfacció política sem-
bla tenir, doncs, molt a veure amb el suport polític al Govern de la Generali-
tat, cosa que suggeriria un fort component conjuntural.
Però potser podríem explorar actituds més bàsiques, subjacents a

l’expressió de les preferències polítiques. Dues variables actitudinals semblen
especialment prometedores en aquest sentit: el grau d’interès per la política i
el grau de confiança en els seus protagonistes. Els diversos estudis sobre les
cultures polítiques (i, en particular, sobre la cultura política en el nostre país)
han posat en relleu com aquests dos elements són altament definidors d’una
cultura política, i resulten especialment crítics en el nostre cas, caracteritzat
per un interès generalment baix i una escassa confiança en les autoritats i en
els representants. Conjuntament, tots dos elements conduirien a una partici-
pació política molt baixa per part dels ciutadans.
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En el nostre cas, i utilitzant les mateixes dades, podem representar el per-
fil del lectors/oients/espectadors delsmitjans de comunicació principals actu-
ants a Catalunya, dividint-los conjuntament segons dues variables:

—El graud’interès per la política (mesurat pel percentatge depersones en-
questades que es declarenmolt o bastant interessades per la política).
—El grau de confiança en els partits polítics (mesurat pel percentatge de

persones enquestades que es declaren en desacord amb la frase «els polítics
només busquen el benefici propi»).

Tenint en compte les característiques de les dades emprades, més que no
pas els percentatges exactes de resposta, hem calculat les mitjanes en les res-
postes obtingudes, i hem recodificat les dades en termes estrictament ordi-
nals, definint com a valors mitjans aquells grups amb un valor de la variable
comprès entre la mitjana més/menys una desviació estàndard: com a valors
alts els que superaven per sobre aquests valors mitjans, i com a valors baixos
els que hi quedaven per sota. Els resultats són els que presenta la taula 2.

Com a mínim, la taula 2 mostra una certa correlació entre interès per la
política i confiança en els polítics: no hi ha públics en els quals es tingui, si-
multàniament, una confiança alta en els polítics i un baix interès per la políti-
ca. En canvi, sí que és visible la combinació inversa: en la línia corresponent a
la baixa confiança en els polítics, trobempúblics d’informatius amb interessos
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi REO 396 (CEO, 2007).

TAULA 2. Els públics dels mitjans de comunicació a Catalunya: interès per la política
i confiança en els polítics

Interès per la política

Baix Mitjà Alt

Confiança en els polítics Alta TV3 TVE2
El Periódico (català) Cuatro

SER, Onda Rambla,
COMRàdio
Avui, El País

Mitjana Ràdios locals La Vanguardia, El Punt
El Periódico (castellà)

Baixa Antena 3, Telecinco TVE1 El Mundo, La Razón
RAC 105, Tele Taxi, COPE
Onda Cero, RNE
Premsa gratuïta
Premsa comarcal
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per la política de tot tipus (alts, mitjans o baixos). De nou, la confiança en els
polítics sembla estar fortament correlacionada amb les preferències políti-
ques de les persones enquestades i dels mateixos mitjans: la visió de «la políti-
ca» sembla centrar-se en l’actitud envers el Govern existent.

7. A MANERA DE CONCLUSIÓ

La relació entre els mitjans de comunicació i el procés polític és un element
clau en les democràcies actuals, però sembla variar significativament entre
unes societats i les altres. En qualsevol cas, sembla ser excepcional l’actitud
dels mitjans de comunicació com a mers observadors, notaris de la realitat,
que transcriuen analíticament cap als seus lectors/oients/espectadors. Per
moltes i molt diverses raons, els mitjans de comunicació es troben implicats
en el combat polític: els hi condueixen els interessos de les respectives empre-
ses, les tendències a l’abaratiment dels costos de producció delsmitjans o la vo-
luntat de captar l’atenció del públic. Quan el joc polític és més complex,
aquesta implicació és més profunda. Els anys del Govern tripartit són una
bona il·lustració d’aquesta hipòtesi: el multipartidisme tradicional de Catalu-
nya dóna lloc a un Govern de coalició, que a la vegadamanté relacions de co-
operació i d’extrema competitivitat amb el partit més gran, que s’ha vist a
l’oposició com a conseqüència de l’acord entre els socis de govern. Com a par-
tit més gran, pot comptar amb un extens suport en l’opinió pública, i amb la
col·laboració de mitjans de comunicació i/o de professionals de primera im-
portància.
El resultat d’aquestes lògiques, però, caldrà veure’l. La confusió, per part

demolts ciutadans, entre autoritats i règim, i entre govern i estructura democràtica, pot
tenir com a conseqüència un allunyament selectiu del procés polític demo-
cràtic per part demolts ciutadans (i, en particular, d’aquells que no simpatit-
zen amb les forces governamentals). Els mitjans de comunicació semblen te-
nir un paper fonamental en aquesta deriva de l’opinió pública.
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