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0. INTRODUCCIÓ

La vida política catalana i espanyola es veuen regularment trasbalsades per disputes al

voltant dels nacionalismes i de les identitats col·lectives. Insults, desqualificacions,

enfrontaments verbals, mostres d'intolerància, de fanatisme i de violència continguda i

explícita -en el conflicte basco-espanyol- proliferen en aquest marc. Actors de totes les

parts veuen reflectides les seves accions -tant verbals com no verbals- i a si mateixos

en els discursos propis i aliens. I tots plegats, dibuixats en els que es despleguen en els

mitjans de comunicació.

Els espectadors -televidents, radiooïdors o lectors- assisteixen perplexos a la

representació que els media fan dels conflictes nacionals i identitaris. Tant per la

lleugeresa amb què es col·loquen tots els anomenats nacionalismes en el mateix sac com

per la concomitant demonització que sol acompanyar aquest tipus de simplificació.

L'evocació a les emocions i a principis de discutible validesa no només impregna el

discurs dels polítics reconeguts, sinó també el dels mitjans de comunicació, veritables

actors -també polítics- de les escenes nacionals, estatals i internacionals.

A vegades els espectadors, sorpresos per la representació del món que transmeten els

media, es veuen implicats en trifulgues que ni els van ni el vénen, i sovint són ignorats

en disputes realment transcedents i a les quals els espectadors sí atorguen un valor

capital. Tanmateix, els media no només transmeten una representació del món als

espectadors, sinó que co-construeixen amb tots els actors la realitat social i política que

dóna sentit a les vides de tots plegats; inclosos els espectadors perquè hi estan implicats,

encara que a vegades només sigui com a víctimes. I d'aquesta manera co-construeixen

també les seves identitats i co-determinen les seves vides.

Ben mirat, a tots ens importa quina mena de vida volem. No és el mateix abordar-la

amb una comprensió desfigurada dels conflictes que afecten la realitat que amb una

altra de menys desencertada. No és el mateix mirar-la a través d'uns ulls carregats de

dogmes que obrir-los a la racionalitat, encara que sigui sense oblidar les emocions que

ens recorden la nostra dimensió humana.



La responsabilitat dels media en la construcció de les nostres identitats, particularment a

través de com percebem els conflictes en què estem immersos -encara que sigui sense

voler- és ineludible. En les planes d'aquesta investigació es tractarà d'analitzar

precisament la participació del mitjans de comunicació en el marc dels conflictes

nacionalitaris, nacionals i identitaris a Catalunya i, en la mesura que s'hi relacioni, a

Espanya. Es tracta, doncs, d'analitzar com els diaris afavoreixen o no que els pobles

decideixin lliurament el seu present i el seu futur.

La transició de la dictadura a la democràcia parlamentària espanyola va deixar sense

resoldre de forma satisfactòria l'estructuració territorial de l'Estat. La fórmula adoptada

llavors, l'Estat de les autonomies, és avui, a grans trets, la mateixa i constitueix encara

un focus permanent de disputes i tensions, ja sigui sobre les competències efectives, o

sobre el sistema de finançament, o sobre els drets col·lectius. Especialment sobre la

llengua, el conflicte continua obert.

Al voltant de les disputes, els actors escullen els seus arguments i construeixen així la

seva personalitat. De la naturalesa d'aquest arguments depèn en gran mesura

l'aprofitament creatiu del conflicte. Seria un error considerar que els conflictes per si

mateixos, perquè són inquietants, s'han d'evitar. En la major part dels casos, responen a

l'existència d'algun tipus de discriminació o desigualtat que en la seva evolució es fa

manifesta i genera la controvèrsia. Sufocar-los només serviria perquè en el futur

rebrotessin amb violència. El repte consisteix a assumir el conflicte raonablement i

racionalment per superar la injustícia que l'engendra.

Aquest estudi està mogut per la recerca d'una comprensió més racional de la nostra vida,

especialment en la seva dimensió col·lectiva i, doncs, per això política, amb l'objectiu de

millorar-la. Que la convivència entre els pobles no sigui imposada, que sigui lliure i

afavoreixi el desenvolupament de les solidaritats interna i externa, especialment entre

els que menys tenen i més necessiten.

Dins del variat ventall d'actuacions dels mitjans de comunicació en l'àmbit de la

política, aquesta investigació s'ocupa de la participació dels diaris en els procés de

construcció o de desconstrucció de les identitats nacionals a Catalunya, de manera



fonamental de la catalana, i tangencialment de l'espanyola, ja que totes dues estan

interrelacionades.

Tal com s'argumenta en els capítols relatius a la fonamentació teòrica, es parteix de la

constatació que els diaris són actors polítics i, per tant, codeterminants no només de la

representació mental de la realitat, sinó de la realitat mateixa. En aquesta mesura,

interessa revelar quin és el punt de partida ideològic des del qual aborden la

comunicació sobre la realitat política i, en conseqüència, quina és la seva contribució a

la configuració de les identitats individuals i col·lectives.

Aquesta recerca no s'interessa pels efectes del discurs, sinó que se centra en l'origen, en

la rel, en la matriu ideològica a partir de la qual els diaris elaboren un discurs que

després es plasma en les grans línies estratègiques que segueixen totes les seccions del

mitjà de comunicació.

No es rastregen les empremtes ideològiques en les peces considerades ordinàriament

informatives, sinó en el discurs de les peces on es concentra la línia del diari, és a dir, en

els editorials.

Per tal que els resultats siguin rellevants, hem escollit els quatres diaris d'informació

general més significatius de l'àrea metropolitana de Barcelona -la conurbació més gran

de Catalunya-, El Periódico, La Vanguardia, El País i l'Avui. I també amb l'objectiu de

dotar-lo de rellevància hem partit d'una mostra de 160 editorials, extrets d'un ventall de

gairebé vuit-cents, escampats entre els anys 1977 i 1996, és a dir, entre la restauració de

la Generalitat de Catalunya i l'arribada al govern central del Partit Popular (PP).

Es podrà observar si els editorials sobre nacionalisme dels diaris esmentats segueixen

les pautes tradicionals del discurs polític. O sigui, que els axiomes de partida i els

posicionaments que componen el conjunt de categories ideològiques que subjau en la

representació del món que transmeten els editorials dels diaris estudiats compleixen

l'anomenat quadrat ideològic descrit per VAN DDK (1996). És a dir, que ressalten el que

consideren els seus encerts, les bones propietats i accions del grup o grups -polítics o

d'altra mena- amb què s'identifiquen o defensen en un moment determinat. I fan tot el

contrari amb els seus desencerts, defectes i errors, o sigui, els mitiguen. De forma



paral·lela, ressalten les males característiques i actuacions del grup o grups als que estan

oposats i mitiguen els trets que afavoreixen la imatge d'aquells amb qui s'enfronten..

Les argumentacions esgrimides per a defensar les tesis del diari sovint estan construïdes

contra la raó o al marge de la raó. És a dir, conformen una construcció argumentativa

que vulnera la lògica elemental o que estableix afirmacions o concatenacions

absolutament gratuïtes o sense fonament. I que sovint aquestes són presentades com a

irrefutables, malgrat que són a vegades discutibles i a vegades, insostenibles.

També es verificable que la pràctica discursiva dels editorials -les peces que defineixen

ideològicament la línia de la publicació- vulneren sovint el compromís dels diaris amb

els lectors d'establir una comunicació fidedigna. A través del contracte de comunicació

establert amb els lectors, ja sigui de forma explícita en els llibres d'estil o implícita -per

les normes déontologiques-, els diaris es comprometen a subministrar una quantitat

d'informació pertinent al tema del que tracten; una informació de la qual en tenen

proves fiables; i de forma especial, es comprometen a no mentir. A més, també

s'obliguen a fer que la informació aportada estigui relacionada amb el tema de què es

tracta i que es subministri de forma clara.

Aquestes quatre condicions extretes de les màximes del principi de cooperació, definit

per GRICE (1975), són adaptables per als mitjans de comunicació tal com les hem

formulat i argumentarem en el capítol 3. El fet rellevant, en síntesi, és que els principis

esmentats, que es recullen ja sigui en els llibres d'estil, quan existeixen, o en el contracte

implícit entre els media i la seva audiència, són vulnerats i per tant hi ha una ruptura del

contracte comunicatiu.

En l'estudi d'aquest corpus s'identifiquen, en primer lloc, els objectius estratègics

explícits i implícits dels diaris en els editorials. És a dir quina visió tenen de com ha de

ser l'articulació de les relacions de Catalunya i d'Espanya en el futur. Quina estimació

fan de l'Estat de les autonomies i la seva idoneïtat per a resoldre o encaminar les

disputes en curs.

Es descriu la concepció que cada diari fa del nacionalisme, si generalitza o

particularitza, i en un cas i l'altre quines característiques li atorga. Més en concret,



s'estudia com els diaris caracteritzen els moviments nacionalista català i nacionalista

espanyol, les relacions conjuntarais entre Espanya-Catalunya, la qüestió de la llengua,

els símbols nacionalistes, el dret a l'autodeterminació i l'independentisme.

Es revelen les proposicions que no sent explícites estan contingudes en els editorials, ja

sigui com a implicacions o com a pressuposicions, en els arguments i els raonaments

utilitzats per a fer les caracteritzacions sobre nacionalismes i identitats que acabem de

mencionar en el paràgraf anterior.

Es discuteixen les caracteritzacions, les implicacions i les pressuposicions per veure si

el discurs ofert pels diaris és consistent i fiable o altrament vulnera el contracte de

comunicació establert amb els lectors.

I, un cop dibuixat el mapa ideològic de cada diari s'analitzen comparativament els seus

objectius estratègics i les seves visions de la qüestió nacional.

La tasca descrita ratlles enrere permet ja adonar-se de la multidisciplinarietat d'aquest

treball. Efectivament, s'ha de partir de l'àrea del Periodisme i les Ciències de la

Comunicació per abordar la caracterització i rellevància dels editorials; de la Ciència

Política, per descriure el fenomen del nacionalisme; de la Lingüística, per abordar

l'anàlisi crítica del discurs i, de la subdisciplina de la Pragmàtica per comprovar el

compliment o la vulneració del contracte de comunicació.

En el primer capítol es manté que els editorials són un concentrat ideològic de les línies

polítiques tàctiques i estratègiques dels diaris. Es discuteix la caracterització dels

editorials com a gènere periodístic i s'argumenta que la separació entre opinió i

informació és una fal·làcia. Es defensa que els diaris són actors polítics i no només

espectadors o subministradors d'un camp de batalla política -el de la informació-. S'hi

explicita també el compromís que els diaris prenen amb els lectors ja sigui en els seus

llibres d'estil, ja sigui implícitament de forma derivada del rol que la societat adjudica

als media. El primer capítol es basa essencialment en BOREÎAT (1988), CHOMSKY (1990

i 1992), HERMAN (1996) i CASTELLS (1998).
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En el segon capítol hi ha una clarificació dels conceptes de nacionalisme, identitat i

nació, des d'una perspectiva político-constructivista. Després s'aborda l'adequació

d'aquestes categories a Catalunya i Espanya. Pel que fa a la teoria política de la

construcció de la nació, els dos autors essencials són MÁIZ (1997) i HROCH (1994) i

també hem tingut en compte GuiBERNAU (1996).

En el tercer capítol hi ha un enfocament pragmàtic i una adaptació per als mitjans de

comunicació del principi de cooperació de GRICE (1975) i de les màximes en què es

desplega. Es basa en l'assumpció que qualsevol acte comunicatiu comporta un diàleg i,

per tant, el principi de cooperació pensat per a la conversa -el diàleg per antonomàsia-

és aplicable als altres actes comunicatius. S'hi aborda també el plantejament de l'Anàlisi

Crítica del Discurs des de la perspectiva sociocognitiva de VAN DDK (1996) i es

complementa amb elements procedents FAiRCLOUGH(1995a).

En el quart capítol s'expliquen les hipòtesis, els objectius, la justificació de la mostra, la

metodologia d'anàlisi i els instruments. I en els capítols cinquè, sisè, setè i vuitè es

procedeix de forma gradual a l'anàlisi dels editorials escollits. Cada capítol correspon a

un diari i s'ha procedit de la manera següent.

S'han adoptat tres nivells d'anàlisi. Primer s'ha extret les proposicions nuclears d'una

quarantena d'editorials -per cada diari- i, a partir d'elles, s'ha descrit l'evolució del perfil

ideològic de la publicació. És el que s'anomena anàlisi de nivell 1.

Després, d'una desena d'editorials de cada diari s'han extret les proposicions explícites i

les implícites (implicacions i pressuposicions) i s'han discutit quan ha estat possible. És

l'anàlisi de nivell 2. Amb les noves proposicions s'ha elaborat un mapa ideològic

nacionalitari que descriu amb més detall la matriu a partir de la qual la publicació

produeix el seu discurs.

D'un conjunt seleccionat significativament de cinc editorials, que ja han estat sotmesos a

les anàlisis de nivell 2, s'han resotmès a un estudi més escrupulós el seu lèxic, la

modulació verbal, els subjectes identitaris en sentit lingüístico-polític i les metàfores

gramaticals. També se n'han estudiat els recursos estilístics i la lògica dels seus

raonaments. És el nivell 3 d'anàlisi.



Les anàlisis comparatives han progressat gradualment a mesura que les anàlisis

anteriors proporcionaven elements comparables i, per tant, estan incorporades en els

capítols sisè, setè, vuitè i eventualment de forma retrospectiva.

El capítol novè és la part conclusiva. Hi ha una revisió dels objectius, les hipòtesis i les

conclusions corresponents.

Agraïments

He estat d'aquells aspirants a doctor que inunden el seu entorn amb les seves dèries i,

per això, abans d'agrair la paciència dels que les han suportades, he de demanar

disculpes a tots aquelles persones que en algun moment he arribat a marejar. Entre tots

ells, alguns m'han facilitat referències, altres s'han preocupat regularment per l'estat del

meu treball o han fet per a mi alguna gestió i sovint m'han ofert consells que, seguits o

no, han contribuït, sens dubte, positivament a la meva feina. Potser ja ho saben, però per

si ho ignoren, els vull dir que el més mínim gest ha estat un incentiu per tirar endavant.

A tots ells, inclosos els que no puc anomenar, estic agraït. Estic especialment agraït a

Josep Lluís Gómez Mompart, Miquel Rodrigo, José Luís Terrón, Héctor Borrat, Maria

Corominas, Lluís Badia, Dolores Montero, Marc Dueñas, Jaime Pastor, Petxo Idoiaga,

Xavier Laborda i Pepo Gordillo.

Un grapat d'ex alumnes, que havia tingut a classe, van cometre la gosadia d'oferir-me un

cop de mà i així va ser com es van veure implicats en la primera immersió a l'engròs

entre els diaris a la caça d'editorials. En aquesta tasca gens lleugera, vull agrair l'ajut de

Diana Caselles, José Manuel Jarque, José Portero, Àngel Guimerà, Laura Hurtado,

Jessica Guzman i Ester Ramos.

La feina que han fet els directors de la tesi, Maria Teresa Turell i Joan Manuel

Tresserras, va amb el seu càrrec, però això no la fa menys valuosa. Sense les seves

orientacions, l'exigència de rigorositat, les suggerències bibliogràfiques i facilitació de

documents i obres, i sense les xerrades que hem mantingut aquest treball hauria tingut

més errors dels que encara mostra i dels quals jo en sóc l'únic responsable.

10



Hi ha hagut una persona, que sense ser formalment codirectora, ha seguit una gran part

del procés d'elaboració, m'ha ajudat a evitar errors i ha orientat les meves indagacions

cap un bon nombre de troballes. De funcions com la d'ella, en diuen normalment

'sparring', però ella es diu Mavi Dolç. M'ha donat generosament una de les experiències

intel·lectuals més enriquidores entre les que he viscut fins ara.

En la meva formació han intervingut un bon nombre de persones, que em sabran

perdonar que no les anomeni totes, perquè la llista seria col·lossal. Entre elles hi ha els

professors de l'institut Albèniz de Badalona. Però n'hi va haver una que va marcar, crec

que per sempre, la lògica operativa del meu pensament. En Jaume Jorba va ser el meu

professor de matemàtiques, i per culpa d'ell també vaig començar a llegir Bertrand

Russell. Sempre el recordaré com el meu gran mestre.

També he d'assenyalar justament, que aquesta investigació ha estat possible gràcies a

una beca del Grup FUS - Fundació Jaume Bofill. N'estic profundament agraït i vull

remarcar a més que difícilment ells s'imaginen fins a quin punt és també un incentiu

moral rebre la seva ajuda.

I, per acabar, no hagués pogut dedicar tant de temps a aquesta investigació sense que

moltes de les persones que m'envolten m'haguessin deslliurat generosament de un munt

de tasques quejo hauria d'haver assumit. Em sento veritablement afortunat d'estar

rodejat d'aquestes persones i especialment de la meva companya, la Montse Castell, i la

nostra filla, la Vera.
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Capítol 1. Els editorials polítics

L'objectiu del primer capítol és establir el fonament teòric corresponent a l'estudi del Periodisme

des de la Sociologia i la Ciència Política -disciplines que aborden l'estudi de la Comunicació- a

partir del qual es pugui elaborar el marc que donarà una primera visió de la funció dels editorials

polítics. Els editorials sobre nacionalisme o identitat, dels quals ens ocuparem en aquest estudi,

són un subconjunt dels dedicats a la política. Dels set apartats següents se'n deduirà un seguit de

proposicions que donaran cos a la primera de les columnes de teoria en què reposa aquesta

investigació.

1.1. Els diaris com a actors polítics

La matèria prima dels diaris d'nformació general és la vida i, de forma particular, les seves

facetes més conflictives. La política n'és entre elles l'hegemònica. Certament hi ha moltes menes

de conflictes i l'atenció que els diaris hi dediquen a una i altra faceta varia en funció del públic al

que s'adreça.

Per exemple, no tots atorguen la mateixa importància als aspectes socials de la realitat, o als

econòmics. N'hi ha que posen més èmfasi que altres en els esports i especialment en els

competitius -el futbol és una mena de conflicte permanent-. No obstant, gairebé sempre els

diaris d'informació general, i concretament els quatre que estudiem, situen en el centre de

gravetat de les seves planes els conflictes polítics. No ha de resultar sorprenent si pensem que la

política, en tant que lluita pel poder o al voltant del poder, afecta totes les esferes de la vida.

Per tant, és coherent que els diaris parin una atenció prioritaria als conflictes polítics. Com diu

BORRAT(1988, 35):

"si allí donde hay vida hay conflicto, si toda sociedad humana conocida destaca sus
formas de conflicto social, la política es lugar primordial aunque no único del conflicto:
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enfrenta a sus actores en función de un bien siempre escaso, el poder, ya para
conquistarlo, ya para permanecer en él, ya para influir sobre él".

Entendrem el concepte de conflicte polític en aquest sentit ampli acabat d'exposar1, no en un

sentit restrictiu que englobaria només les confrontacions generades per assolir els llocs que

ocupen els governants. Els conflictes socials, en particular, contenen també una dimensió

política.

Com BORRAT (1988, 37 i ss. ) recull de TOURAINE (1977), des d'un punt de vista sociològic, un

conflicte és una relació antagònica entre dues o diverses unitats d'acció -actors-, d'entre les quals

almenys una tendeix a dominar el camp social de les relacions que mantenen entre elles. Aquesta

és, de fet, una definició de 'conflicte social' que, certament, com apunta BORRAT, demostra que

en la mateixa estructura del conflicte social hi ha una dimensió política: l'explicitada per la

relació de domini que lliga les parts contraposades. Llavors, si entenem que el poder és la

capacitat d'un actor de dominar les relacions socials en l'interior d'un sistema social -que

justament ve definit pel conjunt de relacions establertes entre els diversos actors-, podem

concloure que tot conflicte social és també un conflicte polític, és a dir, una lluita pel poder o al

voltant del poder.

Com diu BORRAT (1988, 35-6):

"El conflicto constituye entonces la categoría básica para la comprensión de la política en
todos sus escenarios posibles: desde las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre
los poderes del Estado, entre el gobierno central y los gobiernos regionales, entre los
partidos, movimientos y grupos de interés hasta las relaciones entre los estados, entre los
centros hegemónicos y las periferias dependientes, entre el Norte y el Sur, el Oeste y el
Este".

¿Quina mena d'atenció paren els diaris als conflictes?

Una interessant genealogia dels conceptes de conflicte i consens es troba a DEL AGUILÀ i MONTORO (1984). Els
autors parteixen de la distinció, dins de la teoria sociològica, que fa DAHRENDORF (1971) entre la teoria del consens
i la teoria del conflicte i, situant-los en l'un o l'altre corrent, fan un repàs de les diverses explicacions - o propostes-
sobre el funcionament de la societat que donen autors des d'Heràclit dEfeso, fins a Habermas, passant per
Maquiavel, Kant, Rousseau, Hegel, Marx, Spencer, Pareto, Parsons (i altres funcionalistes), Coser, el mateix
DahrendorfiJ. Rex.
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Observem, en primer lloc, que els diaris poden parlar o no de determinats conflictes. En segon

lloc, si en parlen, compleixen, com a mínim, una funció de narrador. Si en parlen, fan també

necessàriament la funció de comentarista. Pot o no haver-hi peces periodístiques que

explícitament es presentin com a opinions al respecte - com els editorials- i en el cas que n'hi

hagin és indubtable que exerceixen un paper de comentarista. I si no n'hi ha, també exerceixen la

funció de comentarista, perquè les peces que narren el conflicte, encara que estiguin etiquetades

com a informació2, constitueixen, pel cap baix, una determinada finestra -i no una altra-

(TUCHMAN 1983) a través de-la qual es veu el món, la qual cosa descarta la presumpta neutralitat

de les peces informatives.

A més, el diari pot explícitament involucrar-se en una situació de conflicte, per exemple, prenent

part a favor d'un dels actors implicats i convertir-se així, pel fet de prendre partit, en un nou

actor. També s'hi pot involucrar instant els actors en presència a actuar en un altre sentit i també

així, pot esdevenir actor. Fins i tot en algun casos, pot ser que ell sigui un dels actors principals,

quan, per exemple, el conflicte afecta directament els interessos de la seva empresa.

És clar que en aquests tres casos -presa de partit, crida a actuar, o implicació directa- el diari

esdevé actor si entenem amb BORRAT (1989, 10) per actor polític a qualsevol actor col·lectiu o

individual capaç d'afectar el procés de presa de decisions en el sistema polític.

Ara bé, si el diari, un cop tracta d'un conflicte, n'és narrador i comentarista, encara que

explícitament no se'n declari actor, té capacitat per afectar el procés de presa de decisions i, per

tant, també exerceix la funció d'actor. Fins i tot quan decideix no parar atenció a un conflicte

determinat està afectant el procés de presa de decisions per omissió d'uns elements de la realitat

que són rellevants a l'hora de prendre una determinació.

En conclusió, el diari és un actor en el marc conflictiu del sistema polític.
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Ara bé, ¿què determina en última instància les seves actuacions? ¿Quins són els seus els seus

objectius estratègics? La naturalesa de l'entitat mediática i el marc que determina les condicions

de supervivència necessàriament han de condicionar les seves actuacions.

Noam CHOMSKY i Edward HERMAN (1988) van desenvolupar & Manufacturing Consent: The

Political Economy of the Mass Media I'anomenat 'model de propaganda' per explicar el marc en

què es desenvolupen els grans mitjans de comunicació dels Estats Units de Nord-Amèrica

(EUA). Després d'uns anys de discussions i crítiques de professionals i acadèmics, HERMAN

(1996) recorda quins són els elements centrals del model:

"The crucial structural factors derive from the fact that the dominant media are firmly
imbedded in the market system. They are profit-seeking businesses, owned by very wealthy
people (or other companies); they are funded largely by advertisers who are also profit-
seeking entities, and who want their ads to appear in a supportive environment. The media
are also dependent on government and major business firms as information sources, and
both efficiency and political considerations, and frequently overlapping interests, cause a
certain degree of solidarity to prevail among the government, major media, and other
corporate business. Government and large non-media business firms are also best
positioned (and sufficiently wealthy) to be able to pressure the media with threats of
withdrawal of advertising or TV licenses, libel suits, and other direct and indirect modes of
attack. The media are also constrained by the dominant ideology, which heavily featured
anticommunism before and during the Cold War era, and was mobilized often to prevent
the media from criticizing attacks on small states labelled communist" (HERMAN 1996,
116-117).

I sintetitza:

"We noted that the five factors involved -ownership, advertising, sourcing, flak, and
anticommunism ideology- work as filters through which information must pass, and that
individually and often in additive fashion they helped shape media choices".(117)

És obvi que els quatre diaris que estudiem no són grans mitjans de comunicació nord-americans,

però resulta clar que el seu discurs passa també per cinc filtres: la propietat, la publicitat, les

fonts, la força de les instàncies amb poder polític o econòmic i la ideologia hegemònica i la del

mitjà en particular.

Vegi's més endavant l'apartat 1.5. d'aquest mateix capítol en què s'argumenta que la distinció entre opinió i
informació és una fal·làcia.
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Tots quatre diaris, com els dels EU A, han estat durant el període estudiat fermament inserits en

el mercat. Tres d'ells formen part de grans grups econòmics -ElPaís (PRISA), La Vanguardia

(Grupo Godó) i El Periódico (Grupo Zeta)3-. Només l'Avui, no ha format part de cap gran grup

empresarial, almenys en el període estudiat, però ha estat igualment inserit en el mercat i, per

tant, supeditat a disposar d'ingressos que n'asseguressin la supervivència. Disposar de dades

fiables4 sobre les finances d'aquests diaris requeriria una feina molt interessant però allunyada

del focus d'interès de la present investigació i n'haurem de prescindir. De tota manera,

operativarnent, a efectes del que volem establir -l'aplicabilitat del model de propaganda-, l'òbvia

presència dels quatre diaris al carrer i en tant que empreses inserides dins de l'economia de

mercat és suficient.

Efectivament, en primer lloc, cap dels diaris publica res que perjudiqui l'empresa editora o els

seus accionistes o aquells que subministren el fons financers que fan possible que surti al carrer.

En segon lloc, no poden fabricar un producte inadequat per a la publicitat que carreguen a les

seves planes perquè en cas contrari alienarien una, sinó la més important, font d'ingressos. És

més, el tracte que reben els anunciants en les informacions que els afecten és sempre delicat tal

com es tracta a un amic de l'empresa.5

En tercer lloc, els mitjans depenen de la informació que els subministren les instàncies

governamentals o de l'administració en els seus diferents nivells i de la facilitada per les grans

empreses. Ni els uns ni els altres és previsible que afavoreixin la circulació d'informació que els

perjudiqui.

Vegi's per més dades JONES 1989b i CORBELLA 1991.
Daniel E. JONES (1989a) -ell mateix un estudiós del tema amb diverses publicacions- fa una exhaustiva avaluació

dels estudis sobre l'economia de la comunicació a Espanya des de 1897 fins el 1988. "Que no abunden en España
estudios económicos sobre los fenómenos comunicativos se debe en gran parte al ocultamiento sistemático de
información por parte de las empresas del sector. Incluso se llega a un enmascaramiento tal de la realidad que las
informaciones de carácter económico sobre la actividad cultural y comunicativa suelen aparecer en la prensa -
cuando aparecen-, no en la sección «economía», sino en la de «sociedad», «cultura», o, más recientemente,
«comunicación»" (1989, 135-136).
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En quart lloc, tant les instàncies governamentals com les grans empreses tenen una capacitat de

pressió sobre els média que no tenen els petits grups o els individus aïllats. Quan més gran és el

grup mediàtic més depenent és de les reglamentacions governamentals, per exemple sobre les

televisions privades -els tres grans diaris estan o han estat en algun període dels estudiats

llicenciats per operar un canal de televisió privada-. El mateix passa amb subvencions per paper

o amb les insercions de publicitat oficial. També la capacitat que tenen tant les instàncies

governamentals com els grans partits polítics com les grans empreses d'obrir plets per

informacions que considerin perjudicials per als seus interessos és una forma de pressió

permanent sobre el discurs dels media.

En cinquè lloc, cada diari dels que estudiem -com podrem comprovar més endavant- manté un

conjunt de posicionaments ideològics que es manifesten en els editorials i que són els

predominants en el conjunt del discurs -tal com argumentarem al punt següent. Els

posicionaments ideològics estan, doncs, íntimament relacionats amb els lligams econòmico-

polítics que mantingui l'empresa editora.

En definitiva, els mateixos filtres aplicats al discurs dels diaris descrits pel model de propaganda

-propietat dels mitjans, publicitat, fonts d'informació, pressió dels governants, partits i les grans

empreses i la ideologia del mitjà- són aplicables als diaris que estudiem.

El model propaganda esvaeix la pretensió d'independència dels diaris d'informació general que

estudiem. Encara que el diari només depengués de l'entitat propietària del mitjà, les dependències

l'empresa editora, tant pel que fa al mercat publicitari com a l'audiència, com a les instàncies

governamentals, posen radicalment en qüestió la pretesa independència. Per tant, la definició de

'diaris independents d'informació general' que utilitza BORRAT (1989, 9), per a aquells que no

tenen cap altra dependència que la derivada de la pròpia empresa resulta inadequada. I justament

les dependències deixen clar que els objectius permanents d'aquests diaris són, com diu el mateix

BORRAT (1989, 9), lucrar-se i influir.

5 Vegi's per iliustrar-ho les opinions dels directors de La Vanguardia, El Periódico i El Pa/s-edició de Catalunya
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Com més depengui la seva situació econòmica d'instàncies polítiques, més pes relatiu tindrà

l'objectiu d'influir tant sobre l'audiència com sobre les mateixes instàncies polítiques. Lucrar-se

-encara que en algun cas sigui suficient compensació reduir pèrdues- és l'objectiu prioritari pels

que tenen els balanços més sanejats. En qualsevol cas, tots dos es complementen.

Hem arribat així a la primera de les proposicions que componen la columna d'aquest capítol:

P. 1.1.

Els diaris són actors en el marc conflictiu del sistema polític i tenen com a

objectius el lucre i la influència.

recollides a GIRÓ (1991).
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1.2. Els editorials com a instruments d'intervenció

El diari d'informació general6 pot actuar de formes molt diverses. En les relacions que manté

amb els diversos actors polítics -és a dir, en la interacció que hi té lloc-, els redactors, i també

els caps de redacció, poden desenvolupar tant accions públiques com privades o secretes.

Algunes es veuen reflectides en el paper, d'altres no. Però cap d'elles tindria sentit si no

formessin part d'un procés que desemboca en les planes del diari, allí on es precipita la

construcció de l'actualitat periodística i, en particular, l'actualitat política. BORRAT (1988, 73)

constata:

"El periódico necesita de la producción permanente de actualidades periodísticas para su
comunicación pública y periódica. Pero en ese proceso de producción puede decidir tanto
la exclusión como la inclusión y consiguiente jerarquización en los temarios".

La publicació d'un text sobre un determinat tema és ja un tipus d'actuació, i també ho és la

decisió de no publicar-lo o la prèvia determinació de no ocupar-se de l'ítem en qüestió.

Reproduir les declaracions d'un polític té una importància constatada pels estudiosos:

"The impact of politician's discourse is also enhanced because the mass media conscious
of their importance, disseminate it widely to important audiences. Most of the daily news
published in newspapers and audiovisual media concerns political affairs". (GRABER
1981, 197)

De la mateixa manera, donar-li un lloc preponderant a un tema forma també part de l'actuació

del periòdic. De fet, es tracta d'un conjunt d'actuacions que conformen el procés de producció

periodística de l'actualitat (BORRAT 1989, 39). Els periodistes, primer, reuneixen informacions ja

sigui perquè les reben de les fonts o perquè les busquen. Després decideixen quines informacions

exclouen, quines inclouen i quina jerarquia estableixen entre les que han decidit no descartar.

6 A partir d'aquest punt usarem indistintament -quan ho fem genèricament- els termes diari i periòdic en el mateix
sentit que fa BORRAT (1989, 9) entesos com a una publicació que subministra informació escrita (incloses les
il·lustracions) de periodicitat diària o setmanal.
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Dins del periodisme, una de les idees més atraients és esbrinar el motiu pel qual una informació

concreta mereix ser destacada i una altra oblidada, per què en un moment determinat hi ha una

gran quantitat d'informació que els mitjans de comunicació callen. Seguint a DOUGLAS (1975,

3), per la mateixa raó que els parlants tendeixen a suprimir informació particular o íntima que els

pot perjudicar, la premsa escrita deixa activament de costat algunes informacions, que tot i ser

rellevants podrien comprometre la ideologia, els interessos, el discurs d'un determinat sector de

l'élit, és a dir, dels propietaris del diari en qüestió.

Per posar en marxa la selecció de la informació es precisen dos processos, l'un consisteix a posar

de relleu la informació, fa passar davant el que és important i construeix així al mateix temps els

dipòsits de sentit7 d'aquells a qui va dirigida la informació, és a dir, el que constitueix el

veritable nucli, l'entrellat, la intenció8.

El segon procés és, doncs, consegüent de l'anterior, i consisteix a deixar de banda tot allò que no

es vol destacar. Se suprimeix:

1. la informació conflictiva, això és la que entra en conflicte amb una altra, ignorant,

doncs, el que resulta incompatible amb les pressuposicions del diari.

2. la informació evident, perquè forma part del rerafons estable, de la coherència i del

sentit comú establert.

Aquestes són les dues andanes de l'oblit. En la primera es destrueix la informació que és

considerada_/a/sa o que pot qüestionar els nostres principis. En el segon cas, es tracta de coses

massa evidents, d'assumpcions i creences indiscutibles que conformen la trama del discurs

ordinari dels diaris, o de qualsevol altre tipus de discurs inscrit a un moment, a un lloc, a un

temps.

7 Utilitzo el concepte 'dipòsit de sentit' proposat per BERGER i LUCKMANN (1997, 38). Els dipòsits de sentit estan
constituïts per l'acumulació de coneixements resultant de la reunió i de la interacció entre els coneixements generals
-compartits i, per tant, també accessibles al conjunt de la societat- i els coneixements dels especialistes -d'accés
restringit. A cada moment històric, hi ha una determinada proporció de l'un i l'altre en els dipòsits de sentit. La
fracció de dipòsit de sentit que es correspon al primer -al coneixement general, doncs- constitueix el nucli del sentit
comú quotidià, mitjançant el qual l'individu ha de fer front a l'entoni natural i social de l'època. Sobre aquestes
qüestions parlarem més endavant.
8 És el que diuen en síntesi SPERBER i WILSON (1986) a Relevance.
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Des de l'antropologia i l'etnometodologia s'ha intentat donar explicació de com es produeix el

contingut implícit -el que s'anomena en una forma més curta l'implícit-, és a dir, de com en la

comunicació es produeix contínuament informació indirecta i com aquesta constitueix una de les

bases fonamentals per evitar la informació completament explícita que pugui provocar conflictes

comunicatius insalvables. Oswald DUCROT (1982,11-16) s'ha ocupat de les estratègies de la

informació indirecta, dels implícits:

"Allò més interessant és que hi ha temes que, en la seva totalitat, estan prohibits i protegits
per una espècie de llei de silenci (hi ha formes d'activitat, de sentiments, hi ha fets dels quals
no es parla). Existeixen, per a cada locutor, en cada situació particular, diferents tipus
d'informacions que no pot donar, no perquè siguin inherentment objecte d'una prohibició,
sinó perquè l'acte de donar-les consistiria en un actitud que es consideraria reprensible. Per a
aquella persona, en un d'aquells moments, dir això o allò fóra presumir, queixar-se, humiliar-
se, humiliar l'interlocutor, ferir-lo, provocar-lo... En la mesura que, malgrat tot, poden haver
raons urgents per parlar-ne, cal disposar de determinats sistemes d'expressió implícita (...) El
problema general de l'implícit (...) consisteix a saber com es pot dir una cosa sense acceptar
per això la responsabilitat d'haver-ho dit, cosa que equival a beneficiar-se alhora de
l'activitat de parla i de la innocència de la discreció".

Sobre la base de les informacions reunides i no excloses els diaris han de decidir què diuen, o

sigui, han de construir els temes que compondran l'actualitat periodística i alhora han d'establir

entre ells també un ordre d'importància.

També poden fer investigacions suplementàries sobre els temes que han decidit tractar i aportar,

o no, reflexions explícites de caràcter teòric, assagístic o simples comentaris ocorrents. Després

de decidir fer-ho, cal concretar-ho i plasmar en textos, en discurs, la narració i el comentari sobre

els temes escollits; i, finalment, han de decidir, sobre la base dels relats informatius i del

comentaris produïts, quins textos es publiquen -i, per tant, també quins no es publiquen -i com

apareixen gràficament- í amb quina jerarquia es presenten en les planes de la superfície

redaccional. (BORRAT, 1989, 39-42).

El diari no desenvolupa el paper d'actor polític amb la mateixa intensitat en tots els temes ni en

tots els textos de la superfície redaccional. Considerats de forma individual, els textos poden

mostrar que el diari exerceix alternativament diversos papers que han permès descriure
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metafòricament els diaris com a notaris de la realitat, intèrprets, porters, gossos guardians, entre

d'altres9. Però no és un text el que determina la naturalesa política del diari, sinó el conjunt de la

seva actuació, de forma destacada el conjunt del seu discurs.

En particular, l'aclaparadora presència dels mitjans de comunicació, especialment de la televisió,

i dels polítics en els seus espais, ha donat peu a concebre els media com a espais privilegiats de

la política (CASTELLS 1997-98). Malgrat l'encert a captar el nou context comunicacional,

CASTELLS no té en compte la funció d'actors dels media:

"Sostengo que este medio tecnológico [la TV i radio] induce nuevas reglas de juego que,
en el contexto de las transformaciones sociales, culturales y políticas presentadas en este
libro, afectan de forma importante a la sustancia de la política. El punto clave es que los
medios electrónicos (incluidas no sólo la televisión y la radio, sino todas las formas de
comunicación, como los periódicos e Internet) se han convertido en el espacio
privilegiado de la política. No es que toda la política pueda reducirse a imágenes, sonidos
o manipulación simbólica, pero, sin ellos, no hay posibilidad de obtener o ejercer el
poder. Así pues, todos estamos jugando al mismo juego, aunque no del mismo modo ni
con el mismo propósito". (CASTELLS 1997-98, vol.2, 342-343)

Certament, es fa política també a instàncies diferents dels mitjans de comunicació, però en ells se

n'hi fa molta. La part del debat polític -o el simulacre de debat- que més repercussió té sobre

l'opinió pública té lloc als mitjans i els polítics congruentment adapten els seus missatges a les

característiques dels media. (CoLOMNAS 1996, 42-43).

CASTELLS manté que en els societats contemporànies els actors han adoptat l'arma dels escàndols

com a política informacional i que això està transformant els sistemes polítics:

"El argumento puede resumirse así: en general, la política se ha encerrado en el espacio
de los medios. Los medios se han vuelto más poderosos que nunca, tecnológica,
financiera y políticamente. Su alcance global y su interconexión les permiten escapar de
los controles políticos estrictos. Su capacidad para hacer periodismo de investigación y su

9 En la tesi doctoral de BORRAT (1988,73-162) hi ha una extensa síntesi de diverses concepcions sobre la
caracterització dels diaris per parts dels teòrics. Hi són ressenyades àmpliament les obres de McQuail, Davison,
Medow, Gomis, Chaffee, Dader, Padioleau, Saxer, Martin, Glotz-Pryuis-Fischer i Arno. D'aquest darrer, d'ARNO
(1984), de la seva anàlisi sobre la funció dels media en els conflictes nacionals i internacionals, BORRAT n'extreu la
idea del paper del diari com a tercera part en un conflicte cosa que li dóna peu fonamentar la consideració del
periòdic com a actor.
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autonomía relativa frente al poder político los convierte en la fuente principal de
información y de opinión para la sociedad en general. No es que los medios sean el
Cuarto Poder: son más bien el campo de las luchas por el poder". (CASTELLS 1997-98,
vol.2, 371)

Els termes usats per CASTELLS mostren de forma implícita la capacitat d'intervenir políticament

per part dels mitjans a través, en aquest cas, del periodisme d'investigació, ja sigui aixecant

espectacles amb els escàndols com edificant contraespectacles amb escàndols dels altres. Però la

pràctica investigadora és només una de les múltiples maneres d'actuar.

L'actuació del diari consisteix en el desplegament d'un discurs públic a través d'una multiplicitat

de peces periodístiques que abracen tots els gèneres -notícies, cròniques, entrevistes, reportatges,

columnes, editorials, etc.- i que es plasma en un temari que cada dia es renova. És un discurs en

el qual es dóna cabuda a veus diferents que tanmateix formen part d'un discurs que té sentit

considerat com a unitat global, el discurs del diari, malgrat el caràcter polifònic. (BORRAT 1989,

38).

L'acció dels filtres -descrits en el model de propaganda- pels quals passa la informació i, en

general, el discurs del periòdic no força que el producte hagi de ser fatalment homogeni. De fet,

no ho és. El sedàs descrit per CHOMSKY i HERMAN (1990) és aplicable al conjunt dels media,

però, i això és encara més determinant, és operatiu per a cadascun dels media de forma

individual. I actua de tal manera que donada la dinamicitat del sistema politico-economic podem

explicar tant l'existència de discursos diferents, en funció dels media, com la presència de

discursos particulars d'algunes veus -dins del discurs global del diari- que contradiuen la línia

editorial del mateix media.

En efecte, certament hi pot haver interessos coincidents entre l'ampli ventall dels media, però la

competència entre ells -una de les essències de la lògica econòmica del mercat- dota d'un paper

preponderant als interessos particulars; la qual cosa aboca els diaris a desenvolupar discursos

diferenciats que els assegurin un públic específic i el més ampli possible.
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Sovint els interessos econòmics dels uns i dels altres són frontalment contraposats i sovint les

aliances polítiques que l'un o l'altre han establert els porten a una confrontació oberta en el camp

dels seus discursos.

D'altra banda, la inclusió, per exemple, d'analistes que discrepin de la línia editorial o la

publicació de les opinions de fonts o altres actors contraris als interessos del diari són dues

actuacions coherents tant amb voluntat d'ampliar el públic lector com en l'estratègia de donar

credibilitat al periòdic (de la qual tractarem més endavant).

En tots aquests casos podem parlar, doncs, de l'existència d'una esquerda -producte de la

competència- en el marc d'un conjunt de discursos globalment favorables al manteniment del

sistema politico-economic. N'hi ha, però, dues més. (GIRÓ 1999, 21-23)

La naturalesa del mercat també empeny les empreses a ser competitives, és a dir, a reduir les

despeses i, en forma particular, el nombre d'efectius humans necessaris per elaborar la

informació. Aquest fenomen és remarcable, en el cas de la premsa escrita, durant els caps de

setmana, justament quan hi ha més planes per omplir -perquè hi ha més publicitat-, menys

activitat política ordinària i menys periodistes treballant (tret de la secció d'esports). Malgrat tot,

les planes s'omplen perquè durant la setmana, els periodistes han avançat peces diverses -

reportatges, articles, cròniques, etc- gràcies a un sobreesforç. La situació així descrita diposita

sovint en les seves mans un cert marge de maniobra per elaborar informacions impregnades

d'esperit crític no gens menyspreable10.

Per últim, el temari de l'actualitat no ve determinat per la voluntat individualitzada de cada diari

o de cada mitjà de comunicació, sinó pel conjunt del subsistema dels media. De tal manera que la

realitat proporciona elements informatius que encara que un diari no vulgui publicar es pot veure

obligat a reflectir en les seves pàgines, perquè els altres diaris o media en parlen.

10 Per una explicació més detallada del fenomen de les esquerdes aplicat a la informació sobre els països del Sud i a
la cooperació internacional, vegi's GIRÓ (1999).
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De forma similar, l'accés d'un periodista a informació sobre la realitat que posa en qüestió la

lògica global del sistema polític, però no posa en perill els interessos particulars de l'empresa

editora o els objectius tàctics del diari, pot acabar arribant a la superfície redaccional. És a dir, la

realitat mateixa subministra elements crítics que, aprofitant les dues esquerdes anteriors, obren

una nova esquerda en la representació del món que aporten els grans mitjans i que és globalment

conformista.

Dins de la varietat i la polifonia del discurs del diari, una veu és singular, la del mateix diari,

l'única que parla en nom de la institució. El periòdic pot optar per editorialitzar o no sobre un

determinat tema. De fet, en funció dels seus objectius tàctics i estratègics, decidirà quin tipus de

tractament periodístic atorga a cada tema i això pot o no incloure editorials, [Ara bé, si hi ha un

editorial al respecte, els postulats polítics que s'hi expressin seran els de l'entitat mediática i

marcaran les grans línies preponderants del tracte que el tema pugui rebre en altres seccions de la

superfície redaccional11. ]

BORRAT (1988, 93) critica encertadament GOMIS (1987, 536-538)12 quan aquest escriu:

"Ahora bien, los hechos presentados [pel diari] pueden suscitar comentarios en el público,
pero también en el propio periódico. El periódico publica comentarios de los redactores y
colaboradores y también cartas de los lectores, pero el comentario editorial, publicado
bajo responsabilidad especial del director, tiene trascendencia peculiar porque representa
el comentario del periódico, lo que el periódico 'piensa'. El editorial es una manifestación
y un instrumento de la 'divisa' propia del periódico, que es la influencia . (...) A través del
editorial, el periódico interviene en la vida social: un comentario editorial es un 'hecho'
que el periódico provoca y con el que, en cierto modo, trata de modificar una situación
influyendo por vía de persuasión, en las actitudes y acciones de algunos lectores (...) Para
el análisis político de la mediación ejercida es útil distinguir entre el tema -lo que se
dice- y el tratamiento - cómo se dice-, y entre el problema que se trata de explicar y la
solución que para él propone; más específicamente aún conviene atender a la dirección y
el sentido en que el editorial ejerce la mediación, si del ambiente social al sistema político
o viceversa, y precisar si el editorial expresa y transmite una demanda del ambiente social
al sistema político, una exigencia de intereses del ambiente social al sistema político, un
apoyo del ambiente social al sistema político, una decisión del sistema político explicada
a y proyectada sobre el ambiente social o una asunción de responsabilidades por el
sistema político respecto de cuestiones que preocupan al ambiente social. Y, por fin,

11 La preeminència dels editorials serà tractada en el punt 1.6.
12 Citat per BORRAT (1988).
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puesto que la 'divisa' propia del periódico es la influencia, y ésta actúa por persuasión,
importa averiguar sobre quién trata de ejercerse y con qué objeto".

IBORRAT contesta:

"Reconociendo desde luego la 'trascendencia peculiar' del editorial, creo que, sin mengua
de ella, todos estos comportamientos que Gomis atribuye al editorial pueden realizarse
por medio de cualquier otro tipo de texto -sea de Opinión o de Información- y, sobre
todo, por medio de las múltiples combinaciones de esos textos en el eje sincrónico de
cada temario del periódico y en el eje diacrónico de la secuencia de temarios del
periódico". (1988, 93).

Estem ara en disposició d'afirmar que:

P. 1.2.

Els diaris intervenen polifònicament mitjançant textos de gèneres diversos,

imatges i la seva articulació conjunta. Els editorials són un dels instruments

d'intervenció.
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1.3. L'estratègia de la credibilitat

GARFINKEL (1967, 35 i 38) sostenia ja l'any 1967 que les interpretacions són construïdes a partir

d'un sistema d'expectatives. Per això, quan es tenen en compte aquestes expectatives tothom sap

a què atenir-se. Es tracta de l'acceptació del que es considera natural; acceptació que se sustenta

sobre la rutina que fa que només en el cas d'un context especial es trenqui amb l'evidència del

que s'espera -del que es considera que és- com a natural. Així, doncs, la credibilitat d'un diari es

basa en les rutines, en el manteniment de certes expectatives que no es poden trencar si el context

no és extraordinari i que troben la seva fonamentació en un tipus de compromís que VÉRON

anomena contracte de lectura. VÉRON (1990) parla de la construcció de realitats per part dels

media -de la qual cosa s'ocuparan els apartats 1.5 i I.7.- i relaciona amb claredat el 'contracte de

lectura' amb la croyance, un terme equiparable aquí amb credibilitat:

"L'articulation entre la stratégie discursive d'un titre de la presse écrite et son public, c'est
ce que j'ai appelle le «contrat de lecture». Elle comporte un processus de régulation dans
les deux sens, elle est une negotiation permanente. Ce contrat contient une image du
lecteur, il comporte des hypothèses sur le lien tissé par le diseurs du titre avec son
destinataire. La multiplicité de réalités qui apparaît lorsqu'on analyse le réseau discursif
de la presse informative, résulte de la multiplicité de contrats. Ces contrats doivent
évoluer, s'adapter au changement socioculturel, subissent l'usure du temps et des
déséquilibres qui peuvent être provoqués par l'apparition de nouveaux concurrents.
"Le nœud qui tient ce contrat, qui supporte le lien entre la stratégie discursive et les
attentes des lecteurs, c'est la croyance. Tant que le lecteur peut articuler sa croyance
(partant, son réel) à ce qu'on lui raconte dans le titre, le contrat fonctionne: ce que tout un
chacun appelle «réalité» c'est la représentation du monde couplée à sa croyance" (VÉRON
1990, 13)

Els nostres sistemes de creences són sistemes de polaritat: sí/no. Són la trama que filtra, que

separa, allò que resulta evident d'allò que no ens ho sembla; la trama de l'evidència, una

construcció social. Com es diu a l'apartat anterior, no diem mai el que donem per suposat, sinó

que apliquem les regles que constitueixen l'entrellat implícit. De fet, els mitjans de comunicació

-diaris inclosos-, en tant que institucions, tenen la missió d'acumular sentits i posar-los a la

disposició de l'individu, tant per a les seves accions particulars com per a la seva conducta de

vida.
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Però caldria fer un petit matís. A les societats industrials altament desenvolupades, com ho és la

nostra, els media responen al que és anomenat pluralisme. El ciutadà modern creu que els

mitjans de comunicació corregeixen el monopoli de la producció de sentit, que històricament ha

estat en gran mesura en mans de l'estat, o de l'Església i és en aquest sentit que estableixen un

contracte de comunicació amb el diari:

"La comunicación de sentido está asociada al control de la producción de sentido. Con la
educación o el adoctrinamiento directo se procura asegurar que el pensamiento y las acciones
del individuo se ciñan a las normas básicas de la sociedad. Y con el control y la censura de
todo lo que se dice, enseña y predica a nivel público, se busca impedir la difusión de
opiniones diferentes. En cuanto a la competencia interna y externa, se intenta evitarla o
eliminarla (¡no siempre con éxito!)" (BERGER i LUCKMANN 1997, 41)

Però el pluralisme modern soscava l'evidència. El món és cada vegada més complicat i

problemàtic, fomenta la multiplicació de lectures i d'interpretacions sobre els fets. La modernitat

ha posat en qüestió qualsevol interpretació i això és acarat pel ciutadà de dues maneres. D'una

banda, com un alliberament, en tant que supera els límits de l'evidència, de la rutina i trenca

qualsevol expectativa; de l'altra, com una opressió, en tant que els individus es veuen obligats a

cercar sentit als aspectes nous i desconeguts. (BERGER i LUCKMANN, 80).

És aquí que els mitjans de comunicació tenen un compromís adquirit amb els seu públic. La

premsa s'ha convertit en una institució que produeix i comunica sentit, que posa ordre als valors

socials que, per mor del desenvolupament primerament industrial i ara tecnològic, s'han

difuminat. Ara, el compromís que el diari pren amb el seu lector és un compromís que ha de

respondre al pluralisme modern. Aquesta és una de les bases de la seva credibilitat.

Els diaris d'informació general, com a part de la seva autopresentació en tant que publicacions

pretesament independents, donen senyals -falses o autèntiques- per suggerir que el tracte que

ofereixen dels conflictes és just j equilibrat i que en les seves planes hi ha pluralisme polític.

Com diu BORRAT, són senyals de la seva identitat. I explica:

"el trato justo y equilibrado se refiere a los actores de los relatos informativos, y el
pluralismo a los autores de los comentarios políticos que no son editoriales". (BORRAT
1989, 33)
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De l'exigència de pluralisme queda exclòs l'editorial, però no del tracte just i equilibrat en el

plantejament dels conflictes dels que s'ocupa, encara que en el discurs editorial el diari manifesti

la seva línia política. Perquè la línia editorial ha de ser reflex d'un tracte just i equilibrat dels

actors.13

En qualsevol cas, però, en els altres espais -relats informatius i comentaris polítics- el periòdic

desenvolupa una pràctica discursiva que l'hauria d'acreditar com a diari independent. D'on ve la

necessitat d'oferir aquesta imatge?

Tant si es tracta d'un diari que forma part d'un gran grup empresarial, com si es tracta d'un mitjà

d'informació de titularitat pública, en tots dos casos, el média es troba inserit en el mercat, i per

tant, el valor econòmic i el valor de la influència de les seves actuacions, serien nuls si allò que

transmet no fos creïble.

Els comentaristes polítics poden argüir tant arbitràriament com els plagui, perquè ells no

expressen el discurs del diari encara que en formin part. La credibilitat, però, sí que ha de ser

sobretot una característica de les informacions, que és el principal producte que ofereix el mitjà

de comunicació als seus lectors. CASTELLS (1998) ho explica així:

"Para obtener unos buenos resultados de audiencia, se requiere un medio atractivo y, en el
caso de las noticias, credibilidad. Sin credibilidad, las noticias carecen de valor, ya sea en
términos de dinero como de poder. La credibilidad requiere una distancia relativa frente a
las opciones políticas, dentro de los parámetros de valores morales y políticos
mayoritarios". (Vol.2, 346-7)

I encara que parla dels grans media en l'era de la informació i la globalització, el seu raonament

és aplicable als mitjans que estudiem en la seva estratègia per dotar de credibilitat el seu discurs i

autopresentar-se com a independents:

"Ellos informan, no toman partido. La información es fundamental, los análisis de las
noticias deben estar documentados, la opinión debe estar regulada y el distanciamiento es
la regla. Este doble lazo de independencia, de las empresas y de los profesionales, se ve

13 En l'apartat 1.6. es discuteix amb detall la caracterització dels editorials.
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reforzado por el hecho de que el mundo de los medios de comunicación está sometido a
una competencia constante, aun cuando sea cada vez más una competencia oligopólica"
(CASTELLS Vol.2, 347)

És a dir, que l'estratègia de credibilitat combina la presumpció d'independència política, el

subministrament d'informació -dades i anàlisis fonamentades- i el que anomena regulació de

l'opinió, és a dir, la presumpció que és possible separar la informació de l'opinió. De fet, aquest

és molt sintèticament el compromís amb els lectors que prenen els mitjans de comunicació -i del

que ens ocuparem en l'apartat següent- per fer creïble totes les peces periodístiques o fragments

de peces del seu discurs que són etiquetables sota la denominació d'informació. [Veurem en

l'apartat 1.5. com peces periodístiques etiquetades com a gèneres diferents dels informatius

també es veuen afectades per les consideracions sobre la seva credibilitat]. [Sobre la competència

entre mitjans de la que parla CASTELLS, ja n'hem parlat abans al voltant del fenomen de les

esquerdes]

La credibilitat, com hem vist, afecta la informació, és a dir, les dades i la fonamentació de les

anàlisis sobre les dades. Ara bé, els comentaris, en el seu aspecte analític -i encara que el diari,

fent gala de pluralisme, obri les portes a un divers ventall de comentaristes polítics- aporten

dades i argumentacions que també estan sota la pressió dels criteris de credibilitat. En

conseqüència, no només algunes peces, sinó el conjunt del discurs del diari ha de ser creïble

perquè tingui algun valor econòmic i influencial. Estem, doncs, en condicions d'afirmar que:

P. 1.3.

La credibilitat és un element imprescindible de l'estratègia discursiva del

diari. I es basa en un compromís amb els lectors.
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1,4. EI compromís amb els lectors

Hem vist com els diaris per defensar la credibilitat estableixen un contracte amb els lectors. A

vegades, no només és implícit en el tipus d'autopresentació que ofereixen, sinó que ho fan

explícitament mitjançant declaracions de principis com, per exemple, les contingudes en els

llibres d'estil o en algun tipus de pàgines destinades al defensor dels lectors.

Com diu RODRIGO (1987,31):

"Esta relación entre el periodista y sus destinatarios está establecida por un contrato
fiduciario social e históricamente definido. A los periodistas se les atribuye la
competencia de recoger los acontecimientos y temas importantes y atribuirles un sentido.
Este contrato se basa en unas actitudes epistémicas colectivas que se han ido forjando por
la implantación del uso social de los medios de importancia pública. Los propios medios
son los primeros que llevan a cabo una continua práctica de autolegitimación para
reforzar este rol social".

Hem vist que dins d'aquest contracte s'hi inclou14:

(a) el compromís a oferir un tracte just i equilibrat en la cobertura dels conflictes i,

particularment, dels actors que hi prenen part.

(b) la separació entre la informació i l'opinió15.

14 A partir d'aquest moment prescindirem de la pluralitat de comentaristes, perquè la considerem inclosa en el tracte
equilibrat donat als actors dels conflicte, en tant que en el marc conflictiu global de la societat, donar la veu a
comentaristes diversos i divergents és només una faceta del tracte equilibrat esmentat.
15 Les dificultats per establir una distinció entre informació i opinió es manifesten de seguida en una altra distinció
entre opinió i interpretació com manifesta el següent fragment de RYSTROM, que té en particular la virtud de mostrar
novament la centralitat del concepte de credibilitat (believability):

"Individual editors will differ over what is interpretation and what is opinion. Some are more willing than others
to let a reporter display a point of view in the news columns. Of course it is fashionable to point out that there is
no such thing as truly objective journalism. But that realization should not keep editors from indicating as clearly
as possible to readers when they are trying to present information and when they are trying to express an opinion.
To a large extent, the integrity -the believability- of the news product depends upon making this distinction
clear. The most generally acceptable way to do tins on American newspapers is to move opinion wherever
possible to the opinion or editorial page and carefully label as such". (RYSTROM 1983,6)
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Encara que ja discutirem la separació entre informació i opinió en el proper apartat, podem

derivar-ne algunes reflexions que amplien i clarifiquen el compromís que assenta les bases per

mantenir la credibilitat. Efectivament, en l'oferta de separació entre informació i opinió subjau la

creença que és possible realitzar una informació objectiva [cosa que també discutirem més

endavant], una creença que s'expressa també en el conegut lema 'facts are sacred, comments are

free*.

Deixem de banda, la qüestió de si el conjunt dels comentaris és o no plural, un extrem, d'altra

banda comprovable. Que els comentaris siguin lliures és congruent amb el context de la

democràcia política. Per aquesta part no hi ha cap altra problema. Passem als fets. Fixem-nos que

la informació es presenta com a l'element essencial, imprescindible de l'oferta dels periòdics i,

per tant, sacred, no profanable, no falsejable. És a dir que el diari es compromet en els fragments

informatius a:

(c) no mentir.

Encara que com diu GOFFMAN (1969, 69-70), hi ha tècniques de comunicació com són la

insinuació, l'ambigüitat calculada i la mentida per omissió, també és cert que dir la veritat

absoluta és inassolible, tant com explicar tota la realitat. Però la mentida -que no per afectar

només a un fragment de la realitat deixa de ser mentida- sí que és assolible i la seva eventual

presència minaria radicalment la credibilitat del periòdic. Per aquest motiu el diari es compromet

a no mentir i també a, si no és possible assolir la veritat absoluta, almenys a perseguir-la

honestament, a acostar-s'hi i aportar una informació de la qual en té proves, si no fefaents,

almenys versemblants. O sigui, que a manca de certesa absoluta, es compromet a:

(d) donar informació versemblant.

La condició de versamblança afecta no només les dades, sinó sobretot la interpretació que

s'ofereix per lligar les dades, la que les dóna sentit.
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Val la pena remarcar que les condicions (c) i (d) afecten no només a les peces etiquetades com a

informatives, sinó també als fragments informatius que sovint formen part de peces

periodístiques etiquetades com a opinió. Per exemple, el comentari editorial pot abonar la tesi

que desitgi -en aquest sentit és lliure-, però seria una vulneració del contracte amb el lector que

entre les dades que ofereix per construir la seva argumentació hi haguessin falsedats demostrades

o demostrables.

Les quatre condicions -(a), (b), (c) i (d)- operen de forma solidària, és a dir, que el respecte

d'una no cancel·la la necessitat de compliment de les altres. Per exemple, una informació pot

semblar versemblant, però si existeixen proves que és falsa i es dóna com a versemblant es

comet una vulneració del contracte amb el lectors16.

Els quatre diaris que estudiem, en tant que membres del subsistema social dels mitjans de

comunicació són parts contractants d'aquest compromís. De fet, en tres dels quatre casos els

periòdics expliciten en els llibres d'estil a què es comprometen davant dels lectors -ho veurem

més endavant-. Per la seva part, els periodistes que hi treballen també es converteixen en

contratants si ells individualment subscriuen els codis deontologies que expliciten el compromís.

S'ha de tenir en compte que encara que individualment algun periodista o algun mitjà no

subscrigui explícitament el compromís o el rebutgi, si el lector no n'està explícitament

assabentat, per a ell -el lector-, el contracte està vigent, és a dir, atorga credibilitat a allò que el

diari li explica.

Ni els llibres d'estil existents ni el codi déontologie del Col·legi de Periodistes de Catalunya han

estat vigents durant tot el període estudiat, però els quatre ítems que hem identificat com a parts

del compromís amb els lectors són aplicables en tot el període que ens ocupa. La plasmació del

contracte en els llibres d'estil i en el codi déontologie és més una prova de l'existència del

16 La distància entre veritat i versemblança es la mateixa que hi ha entre ciència i retòrica. La mentida, en canvi, se
situa en un altre àmbit, en el del frau i la manipulació. Si parlem de versemblança, com diu TERUEL (1997, 93) no
se'n pot avaluar sinó l'honradesa en l'establiment dels arguments amb què s'articula el discurs. TERUEL entén aquí
honradesa com a fidelitat envers els receptors i els seus dipòsits de sentit i les expectatives que mantenen derivades
de la relació comunicativa que estableixen amb el media.

34



contracte, que no pas el document en què es basa el compromis que fonamenta la credibilitat.

Compromís, altrament, que sempre han necessitat els periòdics atès que ningú està obligat a

comprar un diari.

Vegem, en primer lloc, les traces del contracte en dos codis deontologies. La Junta de Govern del

Col·legi de Periodistes de Catalunya va aprovar el 22 d'octubre de 1992 la declaració de principis

de la professió periodística a Catalunya. En la introducció, després d'assenyalar que la llibertat

d'expressió i el dret a la informació són dos fonaments substancials de la societat democràtica17,

es pot llegir:

"En la seva condició d'actors principals de l'exercici d'un dret fonamental, del qual són
dipositaris tots els ciutadans [dret a la informació], els professionals de la informació han
de desenvolupar la seva funció atenent el doble compromís de la responsabilitat derivada
de llur important tasca i del mandat de la seva pròpia consciència, d'acord amb
l'ordenança constitucional i els principis deontologies de la professió periodística.
"Per tal de mantenir amb plenitud aquests principis, el periodista ha de defensar i aplicar
rigorosament les normes sobre les quals es basa la seva activitat, atenent els següents
criteris:

"Criteris
"1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions18,
evitant tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, com també la difusió de
rumors.

"2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o
dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de
les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques i
privades, i evitant també la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos"
(Capçalera, 1992)

Tret d'alguns aspectes irrellevants pel que fa al fil de la nostra exposició, el fragment escollit

posa en evidència el contingut del compromís. En un sentit afí en l'esperit i afí en alguns dels

17 El text del codi es troba a <http://www.periodistes.org>. La revista Capçalera el va publicar íntegrament i es troba
també íntegre en castellà a APIE (1996, 57-60).
18 A GIRÓ (1996) hi ha una discussió sobre aquest punt, el seu poc encert i la percepció dels periodistes de les
seccions de política dels mitjans de Catalunya de la seva fiínció, segons les dades extretes d'una enquesta dirigida
per GIRÓ (1995).
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termes, s'expressa el document de la UNESCO, titulat 'Principios de ética profesional del

Periodismo'19:

"Los abajo firmantes, organizaciones internacionales y regionales de periodistas
profesionales, subrayando el papel cada vez más importante que juegan la información y
la comunicación en el mundo contemporáneo, tanto a nivel nacional como internacional,
y la responsabilidad social creciente que reposan sobre los medios de comunicación y los
periodistas (...) Acuerdan los siguientes principios de ética profesional (...) envista a
servir de fundamento internacional común y de fuente de inspiración para los códigos
nacionales o regionales de ética (...)

"1. El derecho del pueblo a una información verdadera: El pueblo y las personas
tienen derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información
precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de
difusión de la cultura y la comunicación.

"2. Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La tarea primordial del periodista es
la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la
realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado,
manifestando sus relaciones esenciales, sin que ello entrañe distorsiones, empleando toda
la capacidad creativa profesional, a fin que el público reciba un material apropiado que le
permita formarse una imagen precisa i coherente del mundo, donde el origen, naturaleza
y esencia de los acontecimientos, procesos y situaciones sean comprendidos de la manera
más objetiva posible" (APffi 1996,191-2)

Una informació verídica i l'objectivitat o, si més no, una informació servida "de la manera más

objetiva posible" formen part del compromís recomanat per la UNESCO als periodistes.

Els indicis més fefaents del contracte amb els lectors per part dels media estan, però, en els

llibres d'estil. El d'El País (LEPA), pel que fa a l'autopresentació diu:

"POLÍTICA EDITORIAL
1.1. El País se define estatutariamente como un periódico independiente, nacional, de
información general, con una clara vocación de europeo, defensor de la democracia
pluralista según los principios liberales y sociales , y que se compromete a guardar el
orden democrático y legal establecido en la Constitución.
"En este marco, acoge todas las tendencias, excepto las que propugnan la violencia para
el cumplimiento de sus fines".(Libro de Estilo de El País 1990, 15)

I pel que fa ais ítems que concreten l'estratègia de credibilitat:

19 Publicat a París, el 20 de novembre de 1983.
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"1.2. EL PAÍS se esfuerza por presentar diariamente una información veraz, lo más
completa posible, interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a
entender la realidad y a formarse su propio criterio.
"1.3. EL PAÍS rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos
económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus
intereses. Esta independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía para
los derechos de los lectores, cuya salvaguardia constituye la razón última del trabajo
profesional. La información y la opinión estarán claramente diferenciadas entre sí".
(LEPA 1990,15)

I vegem més endavant un fragment en què cristal·litza, entre altres, l'estratègia de la

versemblança:

" 1.12. El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de incluir
en ellas sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido verificado
suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como 'al parecer', 'podría1,
'no se descarta1 o similares. Estas fórmulas sólo sirven para añadir hechos no contrastados
o rumores. En ese caso deberá aportar los datos ciertos que le inducen a creer que algo
'podría' ocurrir o que ha sucedido 'al parecer1 ". (LEPA 1990,16-17).

El Libro de Estilo de El Periódico de Catalunya (LEPC 1989) fa així la presentació del diari per

marcar de qui és independent:

"EL PERIÓDICO es un diario de información general, no un órgano de partidista o
confesional. Las noticias se seleccionan en razón del interés que puedan tener para el
público" (p. 1)

I en la mateixa pàgina assenyala que:

"La opinión del periodista no es un hecho informativo. El periodista debe limitarse a su
papel de transmisor. No tiene vedada, sin embargo, la posibilidad de proporcionar
elementos interpretativos que sirvan para que el lector comprenda con mayor claridad las
causas de los hechos noticiosos o las consecuencias que éstos puedan acarrear" (LEPC
1989,1)

Hi ha una contradicció manifesta en establir que el periodista ha de -"debe"- limitar-se a fer de

transmissor, però que alhora pot fer d'intèrpret. Per demostrar la contradicció farem una

raonament per reducció a l'absurd. Si, des de la connotació que el diari dóna dels termes

'transmissor' i 'interpretar', se suposa que no hi ha contradicció entre aportar dades interpretatives

i fer de transmissor, llavors no tindria cap sentit introduir la partícula "sin embargo" per lligar les
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dues activitats. Per tant, les dues actituds són incompatibles, però, malgrat això, el redactor del

llibre d'estil entén sorprenentment que poden ser exercides simultàniament.

La constatació de la contradicció és rellevant per dos motius. De primer, és un indici de la

fal·làcia que suposa parlar de separar opinió d'informació, tal com mostrarem en l'apartat

següent. Segonament, mostra que aquest diari fa ús, encara que esmorteïdament, d'aquesta fràgil

base per dibuixar l'estratègia de la credibilitat.

És tan fràgil, que implícitament el mateix llibre d'estil, a la mateixa pàgina, afirma que no es pot

dir tot sobre un fet i, per tant, fa un reconeixement implícit de la complexitat de la realitat20 i, per

tant, fa evident la subjectivitat de la seva aprehensió:

"No se puede decir todo acerca de un acontecimiento, pero es necesario decir lo suficiente
para que ninguna de las preguntas más importantes que pueda formularse el lector quede
sin respuesta" (LEPC 1989, 1)

També el llibre d'estil de La Vanguardia (LEV 1986), fa una autopresentació compromesa:

"La posición alcanzada por "La Vanguardia", ...se basa en una inalterada línea
informativa y de opinión que se inspira en los principios de estricto respeto a la verdad y
a la libertad". (LEV 1986, 11)

Aprofundeix al següent paràgraf en la definició del contracte que estableix amb els lectors. Es

compromet, a més, amb el rigor, la veracitat -'veraç1 vol dir que diu la veritat-, la imparcialitat i

l'honradesa:

"La profundización de esta línea de servicio a los lectores a través de la información
veraz se consigue mediante la exigencia rigurosa del cumplimiento de las normas éticas
de imparcialidad y de honradez en el ejercicio de la función profesional periodística"
(LEV 1986, 11)

L'autopresentació del diari es refereix al present, però també es projecte sobre el passat:

"A lo largo de toda su historia, «La Vanguardia» se ha acreditado como diario
independiente respecto a todas las organizaciones sociales, confesionales y políticas. En

20 Utilitzem el terme aquí en un sentit ordinari no constructivista. Vegi's l'apartat 1.7.
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la expresión de sus criterios se ha conjurado sistemáticamente cualquier riesgo de
dogmatismo y de interpretación tendenciosa de la realidad". (LEV 1986, 11)

Pel que fa als altres criteris, aquí mostrem un fragment del llibre d'estil:

" «La Vanguardia» se define y quiere consolidarse como un diario de modelo
informativo-interpretativo, tipo de periódico que se caracteriza por su propósito de
alcanzar los siguientes objetivos:
a) aportar el máximo de información, ordenada y clasificada según criterios racionales.
b) explicar, interpretar y valorar los hechos a partir de esta información y mediante el
análisis de la realidad, la comparación de fuentes, el estudio de la documentación
complementaria y el contraste de criterios.
c) evitar las confusiones entre información y opinión a través de una definición muy
estricta de los géneros periodísticos de una y otra clase". (LEV 1986, 12)

"Las características de forma y de contenido propias de un diario del modelo informativo-
interpretativo y de servicios, (...) exigen una estricta separación entre hechos y opiniones,
entre géneros informativos, géneros interpretativos y géneros de opinión" (LEV 1986, 13)

De la solemnitat del compromís en deixa constancia la nota referida a la declaració de principis

editorials [no inclou l'anterior selecció de fragments de caràcter més tècnic]:

"Nota: El Comitè Editorial de «La Vanguardia», presidido por el editor, don Javier de
Godo, aprobó este documento, a propuesta del director Francesc Noy, en su reunión del
19 de septiembre de 1983. El director leyó estos Principios Editoriales en el acto de su
toma de posesión, el día 22 de septiembre del mismo año. Se publicaron íntegramente en
la edición de «La Vanguardia» del día siguiente".

El llibre d'estil de l'Avui només recull recomanacions sobre l'ús de la llengua. Malgrat això, com

ja hem argumentat, no està exclòs del compromís amb els lectors sobre la base dels punts (a), (b),

(c) i (d). ). De tota manera sí que existeixen uns fulls multicopiats escrits amb la voluntat de ser

publicats, conjuntament amb les recomanacions lingüístiques21, que finalment han tingut una

projecció estrictament interna al diari. En aquests fulls, també hi ha expressat un compromís amb

els lectors, quant a la imparcialitat:

"El periodista no ha de qualificar mai els fets o les idees de què informa. Els fets han de
ser sempre comprovables i s'han de descriure amb imparcialitat. Les idees s'han

21 El contingut d'aquests fulls és una descripció de les característiques dels gèneres periodístics, en què es distingeix
entre gèneres informatius, interpretatius i d'opinió -entre els quals hi lia l'editorial. En un segon bloc es destaquen
les característiques que ha de complir el llenguatge periodístic quant a sintaxi, elements destacats, etc. I en tercer
lloc, es tracten les fonts informatives.
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d'enunciar amb fidelitat a la seva expressió original i sense prendre-hi partit. Les opinions
dels periodistes només s'han d'expressar en els articles d'opinió, però mai manipulant
intencionadament les notícies". (Aspectes de periodisme, Avui, 1988)

Després d'aquest repàs podem deduir amb més raó que:

P, 1.4.

Els diaris estableixen un contracte implícit i a vegades explícit (llibres d'estil

i codis deontologies) amb els lectors per acreditar la credibilitat de la

publicació. El contracte inclou el compromís de:

(a) donar un tracte just i equilibrat als actors dels conflictes

(b) separar la informació de l'opinió

(c) no mentir

(d) donar informació versemblant.
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1.5. La distinció entre informació i opinió

La distinció entre informació i opinió en la comunicació periodística pot ser abordada almenys

des de tres perspectives: la Teoria del Periodisme, la Sociologia del Coneixement i l'Anàlisi

Crítica del Discurs. Podem avançar que des de cap de les tres perspectives la distinció és

defensable, és una fal·làcia.

Des del punt de vista del Periodisme hi ha dos enfocaments, un formal-instrumental i un altre de

contingut i global. Des de l'instrumental-formal, la distinció entre informació i opinió equival a

la distinció entre generes informatius i gèneres d'opinió o comentaris, com a gran diferenciació

de conjunt. Acte seguit, els autors dels textos normatius22 sobre Periodisme fan una classificació

-en la qual hi ha una coincidència pràcticament plena- que considera com a diversos gèneres la

notícia, l'entrevista, la crònica, el reportatge, la columna, la crítica, la ressenya i l'editorial.

No hi ha dubte que en la superficie redaccional dels diaris es poden identificar -encara que no

sempre- peces d'una i altra mena, almenys gràcies a la presentació gràfica, i que els periodistes

en treuen partit. GOMIS (1991, 44) explica que en el treball periodístic:

"un texto ha sido elaborado y reelaborado por varias manos, que permanecen anónimas.
Unas personas sustituyen a otras por vacaciones, enfermedad o simplemente por
necesidades del servicio. La información que ha preparado uno, otro tiene que editarla y
ajustaría al espacio o al tiempo, cortando, allá y quizá añadiendo acá datos que el primero
no conocía. Hay que saber por lo tanto no sólo qué se está diciendo, sino qué se está
haciendo: si se está tratando una noticia, un reportaje, una crónica, un editorial.
"Los géneros facilitan el trabajo en común. Cuanto más se respeten la convenciones
propias del género -nacidas de una particular relación entre el contenido y la forma- más
homogéneo resultará el trabajo de redacción y más confianza adquirirá el receptor en el
mensaje que le llega".

En particular, en aquest sentit instrumental -del que GOMIS també lloa la utilitat per a

l'ensenyament del Periodisme-, és rellevant parlar de realitat existent, en parlin o no els media.

22 Vegeu a CHILLÓN (1998, 90-92) una crítica sobre la retòrica de l'objectivitat a alguns dels manuals més coneguts:
MARTÍNEZ ALBERTOS (1983), MARTÍN VIVALDI (1973), CASASÚS i NÚÑEZLADEVÉZE (1991) i GRIJELMO (1997).
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Per exemple, si en un accident hi ha très morts, doncs hi ha tres morts i dir que n'hi ha només dos

és una falsedat. Té sentit dir -en aquesta mesura- que una informació reflecteix o no la realitat.

Ara bé, si eixamplem la perspectiva, ens podem preguntar, per exemple, per què el diari parla

d'aquell accident i no d'un altre, o de cap. La rutina productiva que segueix el periodista és global

-no reduïda a comptar accidentats- i requereix una sèrie de passes:

"la) adornar-se'n que existeix el tema; 2a) seleccionar els elements d'informació que farà
servir com a més significatius al parlar-ne; 3a) introduir un ordre jeràrquic entre aquests
elements; 4a) escollir el to que adoptarà per evocar-los, i 5 a) afegir explicacions per fer-los
comprensibles". (FREUND 1991,60)

És palès que la subjetivitat del periodista intervé en l'aprehensió de la realitat existent i en la

transmissió -redacció, construcció- d'aquesta imatge per al lector. És impossible fabricar un

reflex íntegre de la realitat. Per tant, és obvi que la imatge de la realitat transmesa pel periodista -

o, si es vol, els periodistes o el diari, com a agent col·lectiu- és una imatge subjectiva, que -

podem dir- que mai coincideix amb la realitat objetiva. En aquesta darrera proposició l'adjectiu

'objectiva' només el podem usar com a contrapunt de la subjectivitat de l'aprehensió de la realitat

i de la imatge construïda pel periodista. És un concepte nascut per contraposició a la parcialitat

de la realitat transmesa.

Per suposat, en la subjectivitat del periodista hi intervé la complexitat de factors descrits tant pel

model de propaganda com pel fenomen de les esquerdes, i el resultat d'aquesta combinació de

forces es plasma en la imatge resultant de la realitat que transmeten els media. Un conjunt de

factors que desballesten el mite de l'objectivitat periodística, del qual la separació entre

informació i opinió n'és una manifestació.

Quin sentit té sinó el compromís pres pels diaris amb els seus lectors? Mantenir la credibilitat,

entre altres coses, oferint una informació neutra, presumptament objectiva. Deixem que GOMES

recordi la lògica que inspira el compromis i posi els adjectius:

"Donar notícies sense comentari, o separades del comentari, té com a funció augmentar el
nombre de lectors. ¿Per què? (...)
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"Perquè si la informació anés mesclada amb comentaris, com passa a la vida corrent,
tendiria a esborrar o bé oblidar aspectes complexos23 i contradictoris que hi ha a la
realitat. Això és el que sol passar al comentari. La informació pura i imparcial, en canvi,
permet incloure d'una manera impertorbable aquests aspectes. I això el lector ho agraeix,
perquè li estalvia equivocar-se per precipitació en comentar les notícies". (GOMIS 1990,
111-113)

L'autor explica per què se separen informació i comentari -un terme equivalent a opinió- i
advoca per una informació pura i imparcial, una demanda com hem provat, impossible de
realitzar. I, és més, indesitjable -en tant que incompleta- com posa en evidència el mateix autor
unes línies més avall:

"Per què comentem les notícies
1) Comentem les notícies perquè és la millor manera d'entendre-les. Entendre un fet no és
sentir que ha passat, sinó saber com, per qui, per què, establir clarament les causes i les
circumstàncies, explorar la significació del fet, el seu abast, la seva probabilitat, etc."
(GOMIS 1990, 113)

Si comentar la informació és la millor manera d'entendre-la, sense comentar-la no s'entendrà

prou bé, és a dir, s'entendrà malament. ¿Què hauria de ser donar informació sinó explicar un fet

amb els elements que el fan comprensible? ¿Sense elements interpretatius? Encara a la mateixa

plana:

"Comentar un fet és voler introduir el fet a l'interior d'altres persones, però amb la nostra
interpretació, el fet tal com el veiem nosaltres. Per aconseguir que els altres entenguin,
acceptin i pateixin el fet hem de comentar-lo. A la conversa social no regeix la norma
periodística de separar la informació del comentari. A la vida social les notícies i
comentaris apareixen barrejats". (GOMIS 1990,113)

Davant de l'evidència de la impossibilitat -i de la incoveniència- de descarregar la informació de

la interpretació i, per tant, del comentari i, per tant, dels factors subjectius -no només l'humà,

sinó també el politico-economic descrit pel model propaganda chomskià-, els defensors de la

separació han introduït la distinció entre informació, interpretació i opinió.

-.24En el pròleg de la segona edició d'El medio media (GOMIS1987) , l'autor en resposta a la

discussió esmentada diu:

23 Noti's que posa en evidència l'esbiaxament ideològic del comentari.
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"Por mi parte sigo manteniendo que todo es interpretación, desde la noticia al editorial.
¿Qué otra cosa puede ser la noticia más puramente informativa sino una interpretación
selectiva de algo ocurrido, realizada por medio de los recursos del lenguaje? La
información es interpretación de realidades y la opinión, interpretación de
posibilidades. n25

A la qual cosa BORRAJ afegeix i corregeix:

"la opinión es también y sobre todo -subrayo por mi parte- interpretación de realidades.
Sólo a partir de ella puede apuntar a los posibles. Por eso, la diferencia entre
interpretación y opinión no la sitúo en esa contraposición entre interpretación de
realidades e interpretación de posibilidades -sugerida por este giro de Gomis- sino en el
añadido de la evaluación que se produce cuando hay opinión. El texto de información no
manifiesta los juicios de valor de su autor; el de opinión los poner en primer plano".
(1988, 84-85)

GOMIS (1987) havia proposat una distinció entre intepretació de primer grau, indicativa,

descriptiva, i una interpretació de segon grau, exegètica, evaluativa. En front de la qual cosa

BORRAT proposa:

"Creo sin embargo que los 'matices y diferencias' reconocidos por Gomis en la
'interpretación de primer grado, o informativa' tienen entidad suficiente como para
justificar una ampliación a tres de los grados de interpretación según el siguiente
esquema:

-interpretación implícita o de primer grado: el texto no la dice, pero el lector
puede inferirla a partir de las exclusiones, inclusiones y j erarquizaciones que el propio
texto ha hecho.

- interpretación explícita o de segundo grado: el texto interpreta sin hacer un juicio
positivo o negativo sobre lo interpretado.

- interpretación explícita con evaluación o de tercer grado: el texto interpreta y
hace un juicio positivo o negativo sobre lo interpretado". (BORRAT 1988, 85)

24 Citat per BORRAT (1988, 78).
25 En el mateix sentit es torna a manifestar GOMIS (1989, 65) a Teoria del Gèneres Periodístics:

"L'opinió oscil·la entre la interpretació del present i la del futur, entre la realitat i el somni, o, si es vol,
entre la realitat i el desig. Però quan opera sobre el desig, el somni, el futur imaginat, també està intepretant,
perquè intenta comprendre un tot coherent i expressar-lo de forma versemblant. I tant és així, que els
editorials i els comentaris passen contínuament d'una interpretació a una altra, de la del present a la del
futur, d'allò que és al hauria de ser i un altre cop enrera. En aquest sentit no hi ha periodisme que no sigui
interpretació"
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I, a Teoria del Periodismo, GOMIS (1991), després de fer esment de la tipologia suggerida per

BORRAT, afirma que li sembla raonable i útil distingir a partir d'aquell moment tres graus

d'interpretació:

" 1. Interpretación de hechos o noticiosa. Su función es componer el presente social como
un conjunto o mosaico de hechos. Su género propio es la noticia.
"2. Interpretación de situaciones. Presenta personajes, lugares, situaciones en un lugar del
mundo o un ámbito temático. Es complementaria de la anterior. Su función es
comprender mejor el presente o actualidad presentada noticiosamente como mosaico de
hechos. Sus géneros son el reportaje y la crónica.
"3. Interpretación moral o comentario. Analiza y juzga hechos y situaciones. Su función
es esclarecer si los hechos y situaciones son buenos o malos, convenientes o
inconvenientes y proyectar esos juicios sobre las acciones necesarias para conseguir que
el futuro sea mejor (o menos malo) que el presente. Su género es el comentario (en sus
variantes: editorial, artículos y columnas, cartas, chistes, y en general el contenido de las
páginas de opinión en la prensa, así como los debates en los medios electrónicos)".
(GOMIS 1991, 109)

En síntesi, ¿quina transformació ha experimentat la taxonomia dels textos periodístics? Hem

partit de la distinció entre informació i opinió, hem passat a gèneres informatius i gèneres

d'opinió i, davant de la impossibilitat de negar la subjectivitat als generes informatius, s'ha

comprès que la interpretació impregnava totes les peces periodístiques. Llavors, s'ha identificat

una nova espècie, els generes interpretatius, que han desprès dels generes informatius aquells en

què era evident la interpretació -i, clar, la subjectivitat que conté ineludiblement opinió- i s'han

reduït, per redefinició, els gèneres d'opinió -el comentari- a un subgrup de fàcil identificació

gràfica en els quals s'emeten judicis de valor (versió BORRAT 1988) i aquestes avaluacions es

projecten sobre el futur (versió GOMIS 1991).

Noti's, però, que tant una reducció com l'altra del concepte d'opinió no aconsegueix desprendre a

cap de les manifestacions dels altres gèneres d'un cert grau d'interpretació i, per tant, d'un cert

grau de subjectivitat. Justament, el que es volia evitar amb la distinció entre informació i opinió

era la subjetivitat -i particularment l'esbiaxament polític26- en la informació. Llavors, si, malgrat

26 Confirmen aquesta hipòtesi, tant la història d'Émile Girardin, director-propietari del diari La Presse quan va
decidir separar la informació dels comentaris per aconseguir més lectors (explicada a Gomis 1990, 111), com la que
explica FSEUND (1991), segons la qual els magnats nordamericans s'adonen que poden vendre les informacions que
recullen a un nombre creixent de diaris locals si esporguen els textos d'allò que pot ser motiu de controvèrsia
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tota la rernodelaeió de tipologies, no se n'ha aconseguit el desprendiment, estem en condicions

d'afirmar que des de la perspectiva de la teoria periodística: la distinció entre informació i opinió

és una fal·làcia.

Sota les dues perspectives més a què hem al·ludit a l'inici d'aquest apartat ens estendrem menys

perquè molts dels elements subratllats ens serviran i no caldrà repetir-los.

Des de la perspectiva de la Sociologia del Coneixement, la desconstrucció del mite del

objetivisme arrossega la presumpta distinció entre informació i opinió. CHILLÓN (1998) sintetiza

així l'aportació sociocognitiva:

"viene a decirnos que los comunicadores no pueden prescindir de sus particulares
ideologías, sentimientos, actitudes -y, en resumen, de su Weltanschauung-, y así mismo
que su tarea está constreñida por múltiples condicionamientos relativos a las rutinas
productivas, a la cultura profesional imperante y, entre otros factores más, al extendido
uso de las formas y procedimientos expresivos que componen la retórica de la
objetividad.

"Una retórica en cuya urdimbre estilística se condensa y expresa con notable
eficacia y capacidad persuasiva no sólo el mito del objetivismo considerado en general,
sino muy singularmente el mito de la objetividad periodística" (CHILLÓN 1998, 89)

Un cop desmuntat el mite de l'objectivitat, la distinció entre opinió i informació no té cap mena

de sentit. L'estratègia de credibilitat, basada en la neutralidad que garantiria la distinció, queda

feta miques27.

El contracte fiduciari entre el lector i el periodista fruit de la institucionalització i legitimació de

la funció del periodista (RODRIGO 1995,161) es posa permanentment en tensió, és una

negociació permanent de tal manera que la noció d'objectivitat opera així:

política. Vegeu també SCHUDSON (1978) sobre la noció d'objectivitat en el periodisme nord-americà (citat per
CHILLÓN 1998)
27 Les obres de TUCHMAN (1972 i 1984), BERGER i LUCKMANN (1966) han tingut un paper fonamental en aquest
camp. A TUCHMAN (1972) hi ha una descripció de les estratègies del discurs periodístic per semblar veritable.
TUCHMAN (1984) (La producción de la noticia) tracta la construcció de la notícia com a una part de la construcció
social de la realitat.
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"Du point de vue du récepteur, la notion d'objectivité repose sur un jeu étrange qui
consiste à peu près en ceci: un discours sur des événements de l'actualité sera jugé
objectif lorsque le récepteur a le sentiment que, s'il avait été là où les événemets ont eu
lieu, il les aurait décrit à peu près de la même façon. On fait appel, on le voit, à l'idée
d'une expérience subjective inexistante (donc imaginaire), qui fonde le jugement
d'objectivité." (VÉRON 1990,13-14)

VÉRON ratifica així el desmantellament del mite de l'objectivitat i, per tant, la manca de fonament

de la distinció entre opinió i informació. El mateix VÉRON assenyala immediatament una de les

rellevants conseqüències del mite per aquesta investigació:

"En même temps, bien entendu, lorsqu'il y a croyance, la diversité de stratégies
discursives, les multiples réalités, restent invisibles. Lorsqu'il y a croyance, on ne voit pas
renonciation" (VÉRON 1990, 14)

I quan s'arriba a percebre l'enunciació, el que era una teoria de la representació esdevé una teoria

de la construcció:

"les médias informatifs se multiplient, et ils nous racontent ce qui se passe dans cette
realité que l'on apelle l'actualité du monde: ils nous la représentent plus ou moins bien,
avec plus ou moins d'objectivité ou de déformation. A partir d'un certain moment, une
rupture se produit: on commence confusément à comprendre que les médias ne sont pas
de re-producteurs mai des producteurs de réel. (VÉRON 1990, 14)

Que els mitjans siguin productors de realitat social no els dóna el monopoli d'aquesta producció.

Com diu RODRIGO al criticar les apories del model constructivista en una versió que associaria la

construcció de la realitat únicament i exclusivament als media:

"Este modelo puede caer en la falacia de considerar a los mass media como los
constructures de la realidad sin tener en cuenta la interacción de la audiencia. Por ello
debe quedar bien claro que la construcción de la realidad por los mass media es un
proceso de producción, circulación y reconocimiento". (1989, 31)

Com recullen RODRIGO (1989, 30) i MARIN i TRESSERRAS (1994, 60), la noció de 'construcció

social de la realitat' tal com l'entenen BERGER i LUCKMANN (1966) se situa prioritàriament en la
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vida quoditiana28, en la qual té lloc una institucionalització de les pràctiques i de les fiancions

socials, entre les que hi figuren les dels media.

Malgrat que poguem parlar, doncs, d'una construcció social de la realitat, és pertinent, per evitar

un relativisme absolut, distingir en la construcció de la notícia la intervenció de tres móns

diferents, el món real, el món de referència i el món possible:

"El món «real» són els esdeveniments primaris que el periodista ha d'interpretar. El món
de referència és el model amb què el periodista interpretarà els esdeveniments. El món
possible és la narració construïda pel periodista a partir del món real i del món de
referència" (RODRIGO 1990, 161)

Retornant a la qüestió prioritaria d'aquest apartat, un cop constatada que la realitat és una

construcció social intersubjectiva -en la qual intervenen els media- no té cap base mantenir que

és possible la distinció entre informació i opinió.

En la discussió que hem conduït fins ara ha aparegut el llenguatge dues vegades. Recordem-ho.

Ja GOMIS en el pròleg de la segona edició d'El medio media (GOMIS 1987)29 diu:

"Por mi parte sigo manteniendo que todo es interpretación, desde la noticia al editorial.
¿Qué otra cosa puede ser la noticia más puramente informativa sino una interpretación
selectiva de algo ocurrido, realizada por medio de los recursos del lenguaje? La
información es interpretación de realidades y la opinión, interpretación de posibilidades. "

I després VÉRON:

"En même temps, bien entendu, lorsqu'il y a croyance, la diversité de stratégies
discursives, les multiples réalités, restent invisibles. Lorsqu'il y a croyance, on ne voit pas
renonciation" (VÉRON 1990, 14)

Les referències als recursos del llenguatge i a l'enunciació posen de manifest la rellevància del

gir lingüístic en les ciències humanes30. Un dels exponents destacats de l'aplicació de la

28 Usem el terme vida quotidiana com fan MARÍN i TRESSERRAS (1994, 60-61) prenent-lo d'Agnès HELLER (1977).
La vida quotidiana és "el conjunt de les activitats que caracteritzen la reproducció dels homes particulars, els quals
al seu torn, creen les possibilitats de la reproducció social" (HELLER 1977,19) i, "en fórmula de la mateixa autora,
un «ferment secret de la història». És l'espai en què tenen lloc l'experiència i la consciència individuals, perquè la
vida quotidiana engloba totes les altres realitats". (MARÍN i TRESSERRAS 1994, 61)
29 Citat per BORRAT (1988, 78).
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lingüística a l'estudi dels mitjans de comunicació és Teun VAN DDK. L'Anàlisi Crítica del

Discurs que ell proposa -a la qual dedicarem el tercer capítol- és una mena d'anàlisi del discurs

que parteix del Sociocognitivisme i de la Pragmàtica i es preocupa per revelar com la ideologia

s'expressa, interpreta, legitima i es reprodueix en el discurs. En particular, permet revelar a través

de l'anàlisi dels textos les creences que abriga el que els elabora.

Encara sota el punt de vista del sociocognitivisme, les representacions mentals són creences que

poden ser de dues menes, valoratives i objectives31 (VANDDK 1996, 17). En tots dos casos una

creença és expressable per una proposició que consisteix en l'emissió d'un judici.

Entendrem per creences objectives aquelles que emeten un judici sobre el qual es pot establir la

veritat o falsedat d'acord amb paràmetres socialment acceptats, com, per exemple, l'observació

personal, la deducció lògica vàlida, la investigació científica, etc. Noti's que així definit es tracta

d'un concepte carregat de relativitat, perquè la consideració d'una creença com a veritable o falsa

depèn del tipus de societat i del moment històric en què s'expressa. El que en una societat s'entén

per sentit comú està format per un conjunt de creences objectives que es tenen per vertaderes.

Per creença valorativa entenem aquella que implica un judici que pressuposa valors que no són

socialment compartits, que són només d'un individu o d'un grup social. En el llenguatge natural -

en particular, el llenguatge dels lectors-, de les creences valoratives se'n diu opinió i de les

objectives, coneixement o informació. Noti's que hi pot haver creences valoratives que es

presentin en el discurs com a creences objetives i vertaderes, la qual cosa revela el caràcter

ideològic i per tant absurd -ja en una primera instància- de la distinció entre opinió i informació

pel que fa a garantir la imparcialitat i d'aquí la credibilitat del discurs.

Ara bé, les creences s'expressen en el discurs mitjançant proposicions, sense perdre de vista que

una mateixa creença es pot expressar mitjançant proposicions diverses (VANDDK 1997, 254),

cada manifestació discursiva generarà implicacions i pressuposicions que constitueixen noves

30 Vegi's CHILLÓN (1989). D'altra banda, per una genealogia del gir lingüístic de la filosofia, precedent al de les
altres ciències, és enriquidor Comentes de la investigación en las ciencias sociales. 4. Filosofia (RICOEUR 1982),
31 Farem aquí només una breu síntesi d'aquestes qüestions perquè en el capítol dedicat a l'ACD s'M tracten
extensament.
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proposicions que tant poden expressar creences objectives com valoratives. De fet, com veurem

exemplificat en el capítol tercer i continuament al llarg de les anàlisis dels editorials que ens

ocupen, partint de proposicions presentades com creences objectives s'infereixen creences

valoratives i, fins i tot, en ocasions, creences objectives falses. La qual cosa torna a fer absurda la

distinció entre informació i opinió.

Per efectuar la deducció de les esmentades inferències i l'avaluació crítica de les creences

expressades en el discurs, es revela útil analitzar les tries lèxiques, els subjectes identitaris -aquí

en sentit lingüístic-, les formes verbals, les metàfores gramaticals, els recursos estilístics -

inclosos els retòrics-, -allí on l'enunciador hi deixa les empremptes ideològiques- dins de línia

general de l'ACD que postula VAN DIJK.

La dialèctica entre el que hem anomenat "realitat" -tant en el sentit del món «real», com en el del

món referencial de RODRIGO (1990) o de la realitat com a construcció social- i els mitjans de

comunicació (CfflLLÓN 1998, 95) té lloc a través del discurs lingüístic i, per tant, l'anàlisi crítica

d'aquest discurs ha de ser de caràcter lingüístic. Es tracta d'una dialèctica d'interacció entre el

coneixement general -com a conjunt de creences objectives i valoratives- i el coneixement dels

experts -entre els qual s'hi compten els media com a experts sobre la realitat- que fabrica els

dipòsits de sentit (BERGER i LUCKMANN 1997) o el que denominem normalment «tradició»

(CHILLÓN 1998).

Hem abordat des de tres perspectives la crítica d'una de les proposicions centrals de l'estratègia

de credibilitat i estem en condicions d'afirmar que:

P. 1.5.

La distinció entre informació i opinió és una fal·làcia i, en conseqüència, els

compromís dels mitjans amb els lectors està en fals
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1.6. Els editorials com a discurs polític

D'entre les múltiples veus que es manifesten a les planes dels diaris, d'entre el pluralisme de la

polifonia i d'entre la pluralitat dels diaris, unes veus destaquen, les dels editorials. La polimorfía

amb què els diaris s'autopresenten a les seves planes no els impedeix, a ells, com a actors socials

i polítics, manifestar-se amb singularitat expressa en els editorials. Això és el que esperen els

lectors i així ho constaten els investigadors32:

"Der Leitartikel ist Quintessenz oder die Flagge der Zeitung (der Zeitschrift), eine
Kundgebung der Redaktion. (...) Die grôBeren Abonenientzeitungen veróffentlichen in
jeder Nummer einen Leitartikel. Ursprunglich stand er, uni seine Bedeutung
herauszustreichen, immer an einleitender Stelle der ersten Seite, an einer Art Ehrenplatz
des presseorgans, meist auch graphisch duren Schriftgrad, Schrifftype oder Kasten
hervorgehoben. (...) Die Leitartikler formulieren die Linie der Zeitung". (REUMANN
1996,108-109)

"L'editoriale è il momento di 'personalizzazione1 del quotidiano, il suo spazio di
intervento all'interno deU'informazione". (BUSSA 1989, 16)

"És l'instrument màxim d'influència de què disposa el mitjà" (GOMIS 1989,168).
"L'anàlisi dels editorials permet conèixer els fluxos de la influència, els problemes que
preocupen i les solucions que es proposen en una societat, a més a més de posar de
manifest les posicions d'un diari i el seu grau de coherència" (GOMIS 1989,175).

"El articulo editorial es la opinión del periódico. Así, a secas, fuere cual fuere el tema
sobre el que opina. Entendido como la opinión del periódico, el editorial ocupa un rango
impar dentro del discurso polifónico. Ni los artículos ni las columnas de Opinión pueden
disputárselo. Artículos y columnas sólo son opiniones que se publican y que pueden
leerse en el periódico. En tanto que artículos y columnas sólo involucran, como
opiniones, a sus autores individuales, el editorial involucra institucionalmente al propio

32 Aportem aquí evidentment només una petita mostra de cites. Els manuals normatius de Periodisme, trets dels
diversos consells per escriure un bon editorial, són tots coincidents en definir aquestes peces com a l'expressió de
l'opinió de la publicació. Apart dels citats, vegeu MARTÍNEZ ALBERTOS (1983 ), MARTÍN VIVALDI (1973),
GUTIÉRREZ PALACIOS (1984) (on hi ha un recull ampli de diferents autors), CASASÚS i NUNEZ LADEVÉZE (1991),
GOMIS (1989).
33 "L'article editorial és la quinta essència o la senyera del periòdic (o de la revista), una manifestació de l'opinió de
la redacció. (...) Els grans periòdics amb subscriptors publiquen a cada número un article. Originàriament, per
remarcar-ne la significació, es col·locaven en un lloc preeminent a la primera plana, a un lloc d'honor de l'òrgan de
premsa i es destacaven mitjançant el cos, el tipus i la caixa de la lletra. (...) Els articles editorials formulen la línia
del periòdic." [La traducció és de l'autor],

51



periódico. Y el periódico es el primer interesado en subrayar esta involucración,
distinguiendo a este mensaje entre todos los otros que publica.
Dicho de otro modo: en el discurso del periódico, los editoriales hacen las veces de los
mensajes formales que el dirigente de un partido comunica en nombre de su propio
partido. Poseen una representatividad institucional". (BORRAT 1988, e-534)

Com ja hem apuntat (apartat 1.2), el diari té diverses opcions dins de la superfície redaccional

per intervenir políticament. Per tant, si volguéssim analitzar exhaustivament la intervenció del

periòdic en un determinat conflicte o conjunt de conflictes, hauríem d'estudiar pràcticament totes

les possibles manifestacions de la seva actuació en les diverses seccions (i també les absències,

clar). [Aquest no és l'objectiu de l'estudi que aquí es tracta].

Ara bé, pressuposem que si l'editorial quan s'ocupa d'un tema ho fa en nom del diari, el mateix

mapa ideològic35 que es palesarà globalment en les diverses intervencions dels diari, es

manifestarà també en el contingut de l'editorial. [Un altre treball interessant, però que dépassa els

nostres interessos seria constatar com es reflecteix l'opinió de l'editorial en l'elaboració de les

informacions i en les publicacions d'opinions que li són favorables].

No discutim aquí si l'editorial és una peça gaire o poc llegida, ni sí té poca o molta influència, o

si la té entre el gran públic o particularment sobre l'elit social i política36, sinó la particularitat de

l'editorial com a manifestació del discurs del diari. Atesa la pluralitat de veus que apareixen a les

planes, hi podem trobar opinions radicalment oposades, o bé matisadament contràries, o bé

absolutament favorables a la línia ideològica del diari, i per tant, seria aventurat treure

conclusions de només una mostra d'aquestes peces que en descriguessin la línia. Però, d'entre

totes les veus, la de l'editorial sí que expressa l'orientació del diari, i per tant en el seus textos es

manifesta la mateixa ideologia que dóna coherència a tot el producte. Podríem dir,

metafòricament, que estudiant els editorials estudiarem l'ADN polític -i per tant també

ideològic- del diari que hi està contingut, encara que només en sigui una part.

34 A falta de numeració en les planes de la tesi, numerem la primera plana del capítol de Borrat 1988 dedicat als
editorials com a pàgina e-1 i seguim a partir d'aquell punt.
35 Parlarem d'ideologia com a sistema de creences o de representacions mentals (HALL 1998, 45).
36 Les apreciacions dels estudiosos són en aquest camp diverses, però el nostre interès està no en la recerca orientada
cap els efectes, sinó en el segment on s'origina el discurs.
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Comprovem en primer lloc, seguint BORRAT (1989) i GRABER (1981), que els editorials que

tracten sobre assumptes polítics són un exemple d'ús del llenguatge polític.

"Cuando la línea política se hace explícita, su escenario es el editorial. De manera
implícita, en cambio, la línea política recorre y modela todo el temario publicado:
entendida como estrategia del periódico, decide inclusiones, exclusiones y jerarquización
tanto en los escenarios de los relatos informativos como en los escenarios de los
comentarios políticos" (BORRAT 1989, 33)

Pel que fa a la caracterització del llenguatge polític, compartim amb GRABER, l'apreciació segons

la qual:

"By and large, what makes verbal and nonverbal language political is not a distinctive
vocabulary or form. Rather, it is the substance of the information it conveys, the setting in
which this information is disseminated, and the fonctions that political languages
perform. When political actors, in and out of government, communicate about political
matters, for political purposes, they are using political language. In similar manner,
physicians use the language of medicine when they communicate about their professional
concerns". (1981, 196)

Per tant, hi ha tres elements decisius per identificar els llenguatge polític:

- la informació que transmet.

- el marc en què la transmet.

- les foncions que executa.

Els editorials transmeten informació necessàriament, perquè si no és sobre aquesta base no

podrien comentar res. El comentari, en aquest cas, és sobre una informació que per definició és

política.

El marc general és el del diari, però el marc concret és el de l'espai dedicat a l'editorial, un espai

identificat com aquell on s'expressa l'opinió del diari, o sigui un marc on es pren partit.

Les foncions del llenguatge polític, seguint la mateixa autora (GRABER 1981,119-203)

consisteixen a:

1 - disseminar informació,
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2 - establir l'agenda política,

3 - interpretar i lligar aspectes diversos de la realitat,

4 - projectar-los sobre el futur i el passat i

5 - estimular algun tipus d'acció.

La primera condició és consubstancial al rol del mitjans de comunicació: difondre informació

sobre l'estat de la política, els actors explícits, etc. Una informació que pot contenir -sobretot en

el cas dels editorials-, a més de descripcions, judicis de valor.

La segona condició, l'establiment de l'agenda pública, és tan consubstancial als média que per

definir-la, la mateixa GRABER hi recorre:

"Once they [the topics] become matters of public attention -usually through mass media
publicity— they are likely to become matters of public action as well. If, for instance,
needs for public child care centres or for tariffs to protect the textile industry from cheap
foreign imports are widely discussed by political leaders, legislative or executive action
becomes probable. This is particularly true if discussion by political leaders receives
extensive and sustained mass media publicity and if it is preceded, accompanied, or
followed by discussion by members of the general public" (1981, 201)

Interpretar i establir lligams entre els diversos aspectes de la realitat - la tercera condició- queda

prou palesa pel rol dels mitjans com a co-constructors de la realitat social. La discussió de

l'apartat anterior sobre la separació entre opinió i informació ha mostrat que si alguna cosa ningú

no discuteix és el caràcter d'intèrpret de la realitat dels media o d'interpretador successiu de la

realitat social (GOMIS 1991, 191). Per descomptat, lligant uns fets amb uns altres les realitats

construïdes varien:

"They [politicians] explain the significance of events, indicate their causes and
interrelations with other events, and pass judgements about the merits of particular
situations. They also justify their own actions by linking them to sound motives, goals,
and development. All this can be done explicitly or implicitly through arranging the data
of politics into a variety of patterns" (GRABER 1981, 203)
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És clar que on GRABER es refereix als polítics, el terme es pot intercanviar pels 'diaris'. I, per

mostrar com les diferents realitats construïdes poden instar creences i accions també diferents,

continua:

"Depending on which interpretation or, to use a different term, which 'definition of the
situation' becomes accepted by politicians and their publics, beliefs and actions based on
them can be diametrically different" (GRABER 1981, 203)

La interpretació del present sovint es veu reforçada per la interpretació del passat i ambdues

serveixen per projectar propostes per al futur. ¿Què fa si no l'editorialista quan analitza els fets -

incloses les paraules, en tant que fets- dels polítics professionals o quan fa balanços de les seves

actuacions? ¿Què fa, sinó projectar sobre el futur, quan recomana o exigeix una nova actuació ja

sigui dels polítics com del públic?37

És el que succintament VAN DDK resum així:

"Los editoriales, al parecer, se estructuran en tres categorías principales: definición y
evaluación de los sucesos y recomendaciones o conclusión morales sobre las medidas que
se deberían tornar para restringir o evitar «disturbios» futuros". (VANDlJK 1997, 175)

L'encaix dels editorials polítics dins de l'ampli ventall del llenguatge polític queda plenament

ratificat. Si tenim en compte, com hem vist a l'apartat 1.1. que els diaris són actors polítics,

podem esperar -i intentarem demostrar- que el seu discurs segueix la línia del quadrat ideològic

descrit per VANDlJK (1996, 21), segons el qual els autors:

1- ressalten el que consideren els seus encerts, les bones propietats i accions del grup

amb què s'identifiquen o defensen.

2- mitiguen els desencerts, defectes i errors d'ells mateixos o del grup afí.

3- ressalten els desencerts, defectes i errors d'aquells a qui s'oposen i

4- mitiguen el que consideren els encerts, bones propietats i accions d'aquells a qui

s'oposen.

37 Els manuals normatius sobre que ha de ser un bon editorial i l'estil de sol-licitació -tant si es d'acció com si es
d'opinió- ratifiquen el caràcter polític del llenguatge dels editorials.
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Per BUSSA (1984) és tan palès que aquest és un comportament habitual dels éditorialistes que ho

argumenta amb una cita d'una conferència de Raymond ARON en què aconsella sobre els

editorials38:

"ei sono delle norme precise che un buon editorialista non dovrebbe mai seguiré e che
Raymond Aron nel corso délia sua conferenza, ha sintetizzato nelle quattro rególe di una
discussione disonesta:

Primo requisito: è essenziale ragionare per escrivere un articolo di fondo, ma non è
necessario farlo in modo giusto.
Secando: in caso di dubbio interpretare sempre gli atti dell'awersario nel modo peggiore.
Terzo: mostrare sempre la debolezza della contraparte e mai la propia.
Quarto: non cercare mai di comprendere il proprio awersario.

Anche se espressi in modo irónico, questi sonó i veri difetti, quelli più freqüenti,
dell'editoriale politico" (BUSSA 1984, 20)

Fins aquí s'ha constatat, per una banda, que els editorials encara que siguin peces etiquetades

d'opinió contenen informació i per tant a més d'estar subjectes al compromís global del diari amb

els lectors, allò que aporten com a informació està subjecte a les especificitats del contracte que

l'afecten.

D'altra banda, en primer lloc, s'ha constatat que els editorials són un tipus de realització del

llenguatge polític, la qual cosa ratifica la caracterització del diari com a actor. En segon lloc, pel

fer de ser expressió de l'opinió política singular del diari, el seu estudi pot revelar quin és l'ADN

ideològic de la publicació39. U ADN d'una ideologia que, donada la coherència global -que no

homogeneïtat- del discurs del diari, serà la prevalent en el conjunt de les seves actuacions a la

superfície redaccional. Estem en condicions de resumir que:

P. 1.6.

Els editorials són cristal·litzacions del llenguatge polític i concentrats

ideològics dels diaris.

38 Citat per BUSSA (1984, 20)
39 Insistirem i desenvoluparem addicionalment aquest punt en el capítol dedicat a l'ACD.
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1.7. El diseurs mediàtic i la construcció d'identitats

Al llarg d'aquest capítol, hem pogut constatar a través d'un recorregut bibliogràfic significatiu

com els mitjans de comunicació són instruments de producció, transmissió i recepció de sentit i,

per tant, com a tais, com col·laboren amb altres institucions en la construcció de la realitat social

i política (BERGER i LUCKMANN 1966 i 1997); hem constatat també que la realitat social i

política és sobretot conflictiva (BoRRAT 1988, TOURAINE 1977, DAHRENDORF 1971). Un altre

aspecte remarcable dels vistos fins ara és que els conflictes són matèria prima privilegiada dels

discursos dels mitjans (BoRRAT 1988); aquests discursos són també polítics, tant perquè els

media són actors com perquè el seu discurs sobre la política compleix tots els requisits que

permet qualificar-lo com a llenguatge polític propi d'un actor (BORRAT 1988 i GRABER 1981).

Hauríem, doncs, d'acabar aquest capítol fonamentant com el llenguatge polític condiciona la

construcció d'identitats col·lectives, de la qual cosa podríem deduir que els discursos dels mitjans

són co-constructor d'identitats.

Entendrem per identitat col·lectiva la representació mental que els components d'un grup social

tenen de si mateixos com a grup singularitzat. És a dir, la forma en què un grup es veu a si

mateix corn a col·lectiu humà diferenciat d'altres col·lectius (ZALLO 1997, 48). La diferenciació

en grups té lloc primordialment a través dels conflictes.

Podem parlar de diferents formes d'identitat en la mesura que podríem catalogar diversos tipus

de conflicte (ètnics, culturals, socials, etc.). Però tots ells tenen a veure amb el poder o en formes

d'influir sobre el poder40 i per tant poden ser qualificats de polítics. Dit això, cal tenir en compte

que sempre que -per exemple, perquè citem a altres autors- parlem de conflictes socials o

culturals i, correlativament, d'identitats socials o culturals, hi ha impregnada una dimensió

política.

40 Vegi's la discussió del primer apartat en què BORRAT revela el caràcter polític del que TOURAINE defineix com a
conflicte social. Dit senzillament, si hi ha conflicte és perquè hi ha dominació i, per tant, hi ha lluita al voltant del
poder que s'expressa en la dominació.
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Tornant, doncs, al concepte d'identitat, CASTELLS (1998, vol. 2, 28) diu que:

"La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente. (...).
"Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de construcción
del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos
culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido".

Tal com l'hem ofert, la definició de CASTELLS té dos problemes. El primer és que pot fer pensar

que la identitat és un procés i no una representació mental. Si bé aquesta definició té la virtut

d'emfasitzar la dinamicitat -i, si es vol la mal·leabilitat del concepte41-, no té en compte que en

cada moment els individus -i els col·lectius d'individus- tenen una idea de la seva identitat, és a

dir, una creença o una representació mental concreta de la seva identitat -en funció de la qual

actuen-. Si la identitat fos un procés, i no una representació mental, no podria ser una font de

sentit per a la gent com ell mateix diu. De fet, la imprecisió no és adjudicable a CASTELLS perquè

unes línies més avall diu:

"Es fàcil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, todas
las identidades son construidas42". (Vol. 2, 29)

Per tant estem parlant de representacions mentals, d'un conjunt de representacions que podem

considerar com a subconjunt dels dipòsits de sentit de què parlen BERGER i LUCKMANN (1997).

Aquí està el segon problema, ¿què entén CASTELLS per sentit?:

"Defino sentido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo
de su acción". (Vol. 2, 29)

És a dir, el per què un actor fa el que fa. I la raó per la qual fa una cosa o l'altra pot ser

expressada (simbòlicament) per una diversitat de elements que operen com a símbols: (per

honorar les) banderes, (per conservar les) danses, els cants, (pel bé de) la família, (per no

malmetre) la terra, (per defensar) el territori, (per) solidaritat, etc. Així s'entén que digui:

41 En el capítol següent, el segon, farem una aproximació més detallada del concepte.
42 Noti's que si acceptéssim que la identitat és un procés -no el resultat d'un procés-, després de convergir amb els
sociòlegs en considerar que és una construcció, no quedaria més remei que deduir que és la construcció d'un procés
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"La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la
biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las
fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los
individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos estos materiales y los
reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y en su marco
espacial/temporal". ( vol. 2, 29).

La construcció de la identitat, el reprocessament dels materials, forma part d'un procés de

socialització en el qual, en qualsevol cas -cultural, social, etc.-, els conflictes hi tenen un paper

destacat com a motors de canvi.

Efectivament, en la descripció que fa BORRAT (1988) de les etapes43 per les quals transcorre un

conflicte social (exemplifïcador per a nosaltres) diu:

"Primera etapa: formación de cuasi-grupos, es decir, de un conjunto manifiesto que ocupa
posiciones sociales. A estos cuasi-grupos se les atribuyen ciertas características comunes,
aún cuando los propios componentes no se percaten de ellas, ni de los intereses latentes
que representan esos cuasi-grupos. En la unidad social de referencia se van formando los
dos bandos en conflicto.

"Segunda etapa: organización de los cuasi-grupos en agrupaciones fácticas. Se produce
una cristalización, una evolución consciente de los intereses latentes. Todo conflicto
social tiende a manifestarse: "donde hay intereses latentes no está lejos su epifanía"
(DAHRENDORF 1971,197). Cada vez que los aglomerados se pueden describir como
cuasi-grupos se ha alcanzado el dintel de la organización en grupos de intereses. Pero
para que los conflictos encuentren su manifestación visible han de cumplirse
determinadas condiciones técnicas (personales, ideológicas, materiales), sociales
(reclutamiento sistemático, comunicación) y políticas (libertad de asociación).

"Tercera etapa: configuración final de los conflictos. Para que los mismos conflictos
alcancen este estadio de desarrollo hace falta que los elementos integrantes presenten, ya,
una identidad organizada". (1988, 51-52)

El procés explica com es perceben gradualment els interessos del grup -per tant com es va

construint la seva identitat- i com, si les condicions són apropiades, el conflicte es fa visible i els

actors poden passar a una forma organitzada de la seva identitat; la qual cosa cohesiona el grup i

referma la representació mental compartida del col·lectiu. La identitat és així integrant i

de construcció. Encara que seria pensable com a abstracció de segon grau -de fet, construcció de la construcció-,
seria una derivació que buidaria de contingut semàntic la identitat i li impediria ser font de sentit.
43 Descripció que BORRAT extreu de DAHRENDORF (1971,195)
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producte del conflicte -que la retroalimenta-. Sense percepció conscient dels interessos del grup

-una forma d'identitat- el conflicte no s'inicia. Un cop arranca, es consolida la percepció

diferenciada del grup -en ocasions fins i tot organitzadament-, és a dir, la identitat col·lectiva.

Ara bé, en parlar de la primera etapa, BORRAT, com s'ha vist, diu:

"A estos cuasi-grupos se les atribuyen ciertas características comunes, aun cuando los
propios componentes no se percaten de ellas, ni de los intereses latentes que representan
esos cuasi-grupos" (1988, 51)

¿Com s'atribueixen als grups les seves característiques comunes sinó a través de les definicions

de la situació política44 que s'executen mitjançant el llenguatge polític? GRABER n'assenyala el

pes:

"the potency of verbal definitions of political situations springs from the fact that they
become bases for beliefs and actions, even though they are not readily verifiable.
Meanings, motives, and evaluations are mental constructs with no counterpart in physical
reality".(GRABER 1981, 204)

Cada grup construeix així, mitjançant el discurs, una realitat política diferenciada de les dels

altres grups amb qui manté una relació conflictiva. Ara bé, en la construcció d'aquestes realitats

no només intervenen les definicions que en un moment determinat puguin fer els líders polítics o

els media:

"These realities have been communicated to people from childhood onward. Collectively,
they constitute the specific world views which social scientists call shared 'political
socialization'". (GRABER 1984, 204)45

Si la socialització política, és a dir, la integració dels individus i els grups en el sistema polític,

no és efectiva els conflictes latents esdevenen amb facilitat manifestos:

44 Ja hem argumentat més amunt com qualsevol conflicte social és polític i per aquest motiu podem lligar sense cap
transició addicional les etapes definides per a un conflicte social amb l'ús del llenguatge polític que hi intervé.
45 GRABER pren el concepte de 'socialització política' de MUELLER, C. 1973. The politics of communication: A study
in the political sociology of language socialization, and legitimation. Nova York: Oxford University Press.
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"Continuous socialization creates «reality sleeves»46 -series of fixed perspectives and
interpretations view and interpret ongoing events. Such shared perspectives and
interpretation provide a basis for feelings of mutual interest and belonging within a
society. This sense of community is essential for the development and maintenance of
allegiance to political communities. When it is a lacking, civil strife and even breakup of
political entities may ensue". (GRABER 1984,204)

Hem vist, doncs, que el llenguatge polític condiciona la manifestació del conflicte, en la mesura

que intervé en la configuració de les realitats construïdes, en tant que representacions mentals

dels actors. Són precisament les representacions mentals del conflicte les que contenen les

representacions mentals dels actors, és dir, les seves identitats. De fet, hem vist amb una mica

més de detall per què, en la mesura que les representacions mentals de la realitat són co-

construïdes pels media, els media són també co-constructors de les identitats. O sigui, tal com

volíem demostrar:

P. 1.7.

El discurs dels media és co-constructor de les identitats col·lectives.

46 Vegeu MUELLER (1973).
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Capítol 2. Identitat, nacionalisme i nació

La multidisciplinarietat dels estudis al voltant del nacionalisme explica que existeixin tant

definicions sovint ben poc coincidents com una manca de precisió en molts dels conceptes en

ús. Intentarem en aquest capítol aportar una visió integradora des de la Politologia i que

alhora permeti la clarificació i precisió de les categories a què recorreguem. Dels quatres

apartats en deduirem sengles proposicions que constituiran la segona columna que sosté el

fonament teòric de la present investigació.

2.1. El nacionalisme com a forma d'identitat

Tots els individus amb ús de raó responen quan se'ls crida pel nom, entenen una llengua,

formen part d'algun tipus de grup i tenen una certa consciència de la seva individualitat, ja

sigui com a éssers particulars -diferenciats dels altres que coneixen-ja sigui com a membres

del grup -diferenciat d'altres grups dels quals -tant si els coneixen com si no- en tenen alguna

representació mental i, per tant, una certa consciència de la seva identitat.

Tot i que la mateixa antroponímia reflecteix el llast cultural1 de cada país, perquè en els noms

i cognoms dels nostres amics, coneguts i parents hi ha les arrels de la nostra societat, com diu

MIRA (1984, 14), a cap cultura les persones no en tenen prou responent a la pregunta ¿vostè

qui és?, tot donant un nom, sinó que han de poder respondre també a la pregunta ¿vostè què

és?, amb la qual cosa s'identifiquen com a membres d'un grup bàsic i se situen socialment. La

pregunta sobre la identitat -¿vostè qui és?-ja mostra que hi ha, almenys dos individus, el que

pregunta i el preguntat, i per tant suposa l'existència d'una societat -almenys de dos membres-

. La reformulació de la pregunta per a un mateix -¿qui sóc?- respon a una necessitat

psicològica de l'individu per situar-se en el context social.

GUffiERNAU (1996, 72), ho planteja així:

"The key question with regard to identity is 'Who am I?1 Identity is a definition, an
interpretation of the self that establishes what and where the person is in both social

1 Vegeu MORANT i PEÑARROYA (1995, 69).
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and psychological terms. When one has identity one is situated; that is, 'cast in the
shape of a social object by the acknowledgement of [one's] participation or
membership in social relations'2). Identities exist only in societies, which define and
organize them".

Si existeix un grup d'individus que comparteixen la consciència de formar part d'un mateix

grup, podem parlar d'identitat col·lectiva:

"Una identitat col·lectiva és un estat de consciència compartit o coincident, un
sentiment més o menys explícit de pertànyer a una categoria específica de gent, a un
grup ben definit o a una communitas de contorn més imprecís però d'una crida
emocional més forta. Les identitats són realçades per un moviment reflexiu a partir de
jo cap a altri (singular) contraposant un nosaltres a un altri (plural)". (BARRERA-
GONZÁLEZ 1996, 231).

La naturalesa reflexiva de la identitat posa en evidència que es tracta d'una representació

mental que, com totes, és construïda. Té sentit, per tant, dir amb BARRERA-GONZÁLEZ que:

"Així una identitat col·lectiva es construeix per mitjà de manipulacions ideològiques,
simbòliques o rituals. Ara bé sens dubte aquestes ideologies, sistemes simbòlics i
mites graviten damunt unes realitats sociològiques, culturals i històriques preexistents,
les quals en el procés manipulador tendeixen a ser més o menys augmentades,
recreades segons les circumstàncies". (BARRERA-GONZÁLEZ 1996, 231)

Podem ara reprendre el que en el darrer apartat del capítol anterior hem pres de CASTELLS:

"Es fàcil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociològica,
todas las identidades son construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y
para qué. La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la
geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria
colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas.
Pero los individuos, los grupos sociales y las sociedades procesan todos estos
materiales y los reordenan en su sentido, según las determinaciones sociales y en su
marco espacial/temporal". (Vol. 2, 29)

Tractant-se, doncs, d'un procés de construcció, qui hi participa condiciona el contingut

expressat en creences de la identitat col·lectiva, la seva representació mental, el que és

conegut com a imaginari col·lectiu. Si algun dels participants en la construcció de la identitat,

no només hi pren part sinó que controla el procés, en determinarà el contingut simbòlic -en

sentit ampli- i la producció de sentit en el grup.

2 GUIBERNAU cita YARDLEY & HONESS (eds.) (1987,121)
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El context espacial/temporal en què es desenvolupa la identitat col·lectiva està ineludiblement

marcat per relacions de poder -com fa palès el fet que alguns actors tinguin més control que

uns altres sobre el procés de construcció mateix- i, per tant, és pertinent distingir com fa

CASTELLS (1998, vol. 2, 30) tres tipus d'identitat:

"- Identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad
para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales, un tema
central en la teoría de la autoridad y la dominación de Sennett3, pero que también se
adecúa a varias teorías del nacionalismo.

"- Identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación,
por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en
principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad,
como Calhoun4 propone cuando explica el surgimiento de las políticas de identidad.

"- Identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales
culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición
en la sociedad, y al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. Es el
caso, por ejemplo, de las feministas cuando salen de la trincheras de resistencia de la
identidad y los derechos de las mujeres para desafiar al patriarcado y, por lo tanto, a la
familia patriarcal y a toda la estructura de producción, reproducción, sexualidad y
personalidad sobre la que nuestras sociedades se han basado a lo largo de la historia."

La tipificació d'una identitat en un o un altre dels tres tipus no és immutable. Un col·lectiu

format al voltant d'una identitat de resistència pot -i sovint ho fa- desenvolupar un projecte i

reconfigurer la identitat col·lectiva. El projecte pot tenir èxit, instaurar-se i, a partir d'aquí, la

identitat -abans de resistència- pot transformar-se en identitat legitimadora del projecte en

qüestió.

No només en el curs del temps la identitat pot variar, sinó que en el si d'una mateixa

consciència col·lectiva poden conviure components dels tres tipus, perquè, per exemple, les

condicions polítiques siguin tais que en alguns aspectes identitaris la comunitat se sent

agredida i, per tant, presenta resistència i al mateix temps el grup dissenya un projecte de futur

i disposa parcialment d'institucions públiques -amb caràcter d'Estat- per intentar legitimar un

projecte, que pot comportar algun tipus de domini. Les tres categories i les seves

3 SENNETT (1986).
4 CALHOUN (1994,17)
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