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EL COMENTARISME DE TEMA EUROPEU EN ELS 
CINC DIARIS DE BARCELONA 1 EN EL 
HERALD TRIBUNE, LE MONDE, FINANCIAL TIMES 
1 LA REPUBBLICA 

Ernest Udina 

Vigilar l'entom o circulació de notícies, posar en relació els components de la so- 
cietat o interpretar, transmetre l'herencia social o testimoni del temps historic són les 
tres grans funcions que Lasswell-Wright han vist en els mitjans de comunicació. 

En el cas de la premsa, la primera funció, globalment la informació o les notícies, 
ha estat tradicionalment la funció rnés analitzada. La tercera funció, el diari com a punt 
de referencia d'una epoca determinada, es va irnposant cada vegada més en els estudis 
historiogr~fics. La segona, la dita en un mot «interpretació», continua essent objecte de 
moltes polemiques, sempre entom del tema de la dita «objectivitat periodística». 

La tradicional i simple separació entre «news» i «comnzents» en el periodisme, 
afegint-hi el dit periodisme de serveis, que inclou l'entreteniment, té un obstacle ben 
difícil en la «interpretació». Valorar i seleccionar les notícies és una manera d'inter- 
pretar. A més, el periodisme escrit evoluciona cada vegada més cap a informacions 
que «interpreten» la realitat, és a dir, que són «cronica» de la realitat. 1 el «comment» 
o les diverses formes d'opinió (editorial, article o «columna», cntica, incloent-hi el 
grafisme, i fins i tot les cartes al director) són sovint també, no opinions subjectives, 
sinó interpretacions de la realitat que intenten ser, perque així seran més creibles, ple- 
nament objectives. 

Hi ha, pero, un criteri clar, almenys des del punt de vista formal, per diferenciar 
informació d'opinió, encara que arnbdós generes periodístics tinguin a diversos nivells 
una forta c h e g a  interpretativa. El genere penodístic de l'opinió es presenta separat, 
personalitzat o en forma d'editorial, i no té normes específiques de preceptiva peno- 
dística sinó les que d e i x a n t  de banda la cntica, el gafisme i les cartes al director- 
corresponen tradicionalment als articles d'assaig, amb la simple limitació d'espai. 

Els estudis sobre les informacions, sobre les «notícies», en la premsa, són molt 
més habituals que els estudis sobre els «comentaris» o l'opinió. Certament, aquesta 
és tributhria i subsidiaria de la informació. La gran diferencia de contingut es troba, 



pero, en el fet que la informació, per molt que analitzi i interpreti. presenta els fets 
sense donar solucions. L'objectiu del comentari és precisa~nent donar una solució. 
Així es despren del següent estudi, que cerca sobretot -segons la pauta de la sego- 
na i tercera funció indicades en el primer paragraf- de valorar com el tema de la 
construcció europea és contemplat, o proposat pel que fa a solucions, pels comenta- 
ris de premsa diaria. Secundariainent, els comentaris analitzats ofereixen -tot i 
l'eslnentada manca tebrica de preceptiva periodística- una estructura determinada. 

434 comentaris sobre Europa en cent dies a nou diaris 

La Inostra de l'estudi es compon de 434 comentaris (66 editorials i 368 articles, 
entre els quals 72 poden considerar-se «colurnnes» o articles breus) apareguts als cinc 
diaris d'informació general de Barcelona en els cent dies que van del 2 de gener al 
11 d'abril de 1990 (en total, 291 comentaris) i apareguts a quatse diaris europeus més 
en aquest mateix període, durant els dies que s'indiquen per a cada un: Herald Tri- 
bune, 54 dies; Le Monde, 42 dies; Financia1 Times, 30 dies; La Repubblica, 28 dies 
(en total, 143 comentaris). 

S'han acumulat practicament tots els comentaris que tracten de tema europeu en 
aquests nou diaris i en els dies indicats. Es tracta, doncs, en total de 654 exeinplars 
de diaris diferents. S'han escollit només els comentaris de les seccions d'opinió (que 
inclouen l'editonal) i no els d'altres seccions. 

Els diversos temes europeus en els comentaris de premsa 

El criteri per a la síntesi tematica dels 434 comentaris no sempre pot aplicar-se fa- 
cilment, ja que alguns asticles o editorials aborden sovint més d'un tema. S'ha privile- 
giat pero el tema principal, el de la «solució». Aquesta és la divisió tematica resultant: 

- Europa de 1'Est (incloent-hi evidentment 1'URSS i excloent-ne els comentasis que 
només abordaven un sol país), 120 comentaris. 

- Unificació d'Alemanya, 76 comentaris. 
- CEE com a pol de la nova construcció europea, 46 comentans. 
- Evolució de la nova Europa (el postcomunisme, les noves relacions internacio- 

nals, la competitivitat amb els EUA i el Japó, pero no el tema de les aliances mi- 
l i tar~ i el desarmarnent, així com la relació entre les dues grans potencies, que s'ha 
descartat en aquest estudi), 37 comentans. 

- La unió economica i monetaria europea, 26 comentaris. 
- Els futurs de l'esquerra europea, 21 comentaris. 
- El racisme a Europa, 20 comentaris. 
- Els nacionalismes (refents a l'oest, a partir de les rei\~indicacions de I'Est, cas en 

el qual els comentaris estan comptabilitzats dins del primer apartat), 18 comen- 
taris. 

- Les ajudes i la sensibilitat europea davant el Tercer Món, 18 comentaris. 



- Les ajudes a 1'Est europeu des d'occident, 16 comentaris. 
- Relacions CEE-Espanya, 15 comentaris. 
- Qüesions agrícola, de pesca i vhies, de la CEE, 13 comentah. 
- Europa de la cultura, 8 comentans. 

Contingut i estructura del comentarisme de tema europeu: 
vuit hipotesis o conclusions 

Del total dels 434 comentaris, se'n desprenen, entre altres de possibles, vuit con- 
clusions principals, les tres primeres fonamentalment estadístiques, la quarta de con- 
tingut i les quatre darreres sobre l'estructura del comentari. 

Cada dia un comentari 

Dos de cada tres dies apareix en la premsa europea un comentari (article, edito- 
rial, columna) sobre la construcció europea, ja que es tracta de 654 diaris analitzats 
i el nombre total de comentans europeus és de 434. La preinsa confirma doncs la im- 
portant dimensió del tema de les tranfomacions que viu Europa. De fet, pera sis dels 
nou diaris analitzats (vegeu el Quadre 1) significa que cada dia es publica un article 
o editorial de tema europeu. 

Quadre 1.434 comentans de tema europeu (2 de gener a 11 d'abril de 1990) 

Diari Nombre de dies analitzats Nombre de comentaris 

La Vanguardia 1 O0 
El País 1 O0 
Avui 1 O0 
El Periódico 1 O0 
Diari de Barcelona 1 O0 

Herald Tribune 54 
Le Monde 42 
Financia1 Times 30 
La Repubblica 28 

Total 654 

S'entén per comentari: article, columna, editorial. El nombre d'editorials, comptabilitzat entre paren- 
tesis, es roba  també comptabilitzat en el nombre anterior, sense parentesis. 

Els 6 diaris que tenen un tractament semblant del tema europeu en les seccions d'opinió (La Van- 
guardia, El País, Herald Tribune, Le Monde, Financia1 Times, La Repubblica) totalitzen 340 comenta- 
ris en 354 dies, és a dir, pricticament un comentari diari sobre tema europeu. 

El comentarisme de tema europeu, tenint en compte que cada diari publiqui cinc articles d'opinió al 
dia, representa un 1'5% del total de comentaris. Els editorials representen un 3%. 



«La Vanguardia)) i «El País)), 
com els grans diaris europeus 

La Vangl4ardia i El País es troben, quant al comentarisme, al nivell dels grans dia- 
ris europeus. Per diaris, en ordre de major a menor, destaquen clarament sis dels nou 
diaris, amb una mitjana quasi igual o superior de comentaris sobre Europa cada dia 
de publicació del diari. Així, Le Monde conté 37 comentaris en els 42 dies analitzats; 
el Herald Tribune (fidel a la seva vocació de dian nord-america fet per a Europa), 
60 en 54 dies; La Vanguardia, 109 en 100 dies, el Financia1 Times, 27 en 30 dies; 
El País, 88 comentans en 100 dies, i La Repubblica, 19 en 28 dies. 

De fet, se'ls pot considerar a tots en el mateix nivell, ja que aquestes varia- 
cions no són significatives atesa la mostra limitada. També s'ha de tenir en 
compte, en el cas dels dos últims, que solen incloure molts articles de tema eu- 
ropeu a la secció d'economia - c o m  d'alaa banda fan Le Monde i el Financial-, 
que no ha estat comptabilitzada. A més, la tendencia d'E1 País i La Repubblica 
és de publicar menys articles i més llargs que els altres diaris. La tendencia ge- 
neral és pero (Le  Monde i sobretot el Herald Tribune i La Vanguardia) una 
abundosa secció d'opinió. 

Quant a editorials (prescindint de La Repubblica, en que només es comptabi- 
litzen els que fan referencia a tema europeu global i es descarten els que aborden 
només 1'Est o només la unificació alemanya sense relacionar-la amb 1'Europa dels 
Dotze), el Herald Tribune (15 de 60 comentaris) i el Financia1 Times (6 de 27) de- 
diquen practicament a editorial un de cada quatre cornentaris europeus, mentre que 
per als altres tres diaris es tracta d'un editorial per cada cinc comentaris (El País, 
17 editorials de 88 comentaris; La Vanguardia, 21 de 109; Le Monde, 7 de 37). 
Aquesta diferencia no és gaire significativa, perb demostra l'interks del Herald 
Tribune en temes europeus, mentre que el cas del Financial Times s'explica per 
la regularitat amb que publica editonals criticant l'escas europeisme de Thatcher. En 
el contingut dels editorials destaquen sens dubte com a més fervents pro-euro- 
peistes Le Monde i El País, tot i que La Vanguardia i Financia1 Times es troben 
en la mateixa línia, perb amb més moderació, i és més eclkctic el Herald Tribune. El 
total de 66 editorials de tema europeu, dins dels 326 comentaris dels cinc diaris, 
indica una bona mitjana, més d'una cinquena part dels comentaris europeus de- 
dicats a editorialitzar. 

Els altres tres diaris de Barcelona es troben a considerable distancia, en les seves 
seccions d'opinió, quant al comentarisme europeu. Així, en els cent dies analitzats, 
l'Aiw4i conté 39 comentaris; El Periódico, 29, i el Diuri de Barcelorza, 26. En el pri- 
mer i sobretot en el tercer cas domina clarament l'aspecte local dels diaris i en el se- 
gon cas una fórmula de secció d'opinió més centrada en temes de societat que de po- 
lítica. En el suplernent econbmic d'aquest diari, com també de l 'Aiui ,  hi ha molt 
comentarisme de tema europeu, cosa d'altra banda ben palesa en els respectius su- 
plements de La Vanguardia i El País. De cada set comentaris sobre tema europeu un 
és editorial en el cas de 1'Avui (5 editorials de 39 comentaris), així corn un de cada 
deu en El Periódico (3 de 29) i un de cada vint en el Diari de Barcelona (1 de 26), 
sempre segons la mostra analitzada. 



Un 3 per cent d'editorials de tema europeu 

El pes específic del comentarisme de tema europeu dins el genere de comentari 
es pot avaluar en un 1'5 per cent, xifra resultant de considerar que cada dian publi- 
ca cinc comentaris dians en la secció d'opinió (incloent-hi editonals), cosa que per 
als nou dians i els 654 dies analitzats suposa un total de quasi trenta mil comentaris, 
dels quals 434 són de tema europeu. Clarament, en les seccions d'opinió dominen 
globalment els temes locals de cada país i els temes internacionals del moment. És 
interessant de comparar aquesta consideració amb els editonals: els 75 comptabilit- 
zats dins del total dels 434 comentaris suposen el 3 per cent si es té en compte que 
en els 654 dies analitzats cada un dels nou diaris com a tals donen més importancia 
a la construcció europea que no pas els comentaristes considerats globalment. 

Aquests percentatges de 1' 1'5 i del 3 per cent són certament baixos si es té en 
compte el valor de futur de la construcció europea, tot i que es contraposa a aques- 
tes xifres la conclusió inicial d'un editorial o comentan sobre Europa dos de cada tres 
dies en els sis diaris europeus principalment analitzats. 

Si de la consideració europea en general es passa pero a 1'Europa comunitiiria, les 
xifres baixen encara més. Dels 434 comentans de tema europeu seleccionats només 
166 (66 dels quals són editorials) parlen directament de la construcció de 1'Europa 
comunithria. Els 120 comentaris sobre l'Est, 76 sobre la unificació alemanya, 37 so- 
bre la nova Europa, 21 sobre l'esquerra europea i 18 sobre nacionalismes no abor- 
den - e n c a r a  que en alguns casos s'esmenta- la construcció eurocomunitiíria. Els 
166 eurocomunitaris representen, per tant, només un 35 per cent del total de 434 i el 
0'5 per cent de tots els comentaris dels nou diaris durant 654 dies. La xifra millora 
referida a editorials, com en la hipotesi anterior. 

La unificació dlAlemanya, tema privilegia1 

Només un 11 per cent del total de 434 comentaris no editorials, és a dir, 46, són 
directament referits a la CEE o Europa dels Dotze com a pol de la nova Europa. És 
una xifra clarament baixa, que demostra com els fets de 1'Est han semblat difuminar 
un projecte eurocomunitari centrat en el 1992. A més, 79 articles o columnes més, 
seleccionats per l'interes del signant o del contingut i afegits als 46 anteriors, ofe- 
reixen repetitivament tres conceptes clau, que es poden sintetitzar així: 

Unitat dJAlemanya 

a) És el «símbol», la clau, de les transformacions mundials empreses el 89. 
b) És un perill per a alguns comentaristes pero per a la majoria no s'ha de tenir 

por de la unitat alemanya, perque és una reivindicació europea historica i demostra 
la fi de la Guerra Freda. 

c) Per a la majoria de comentanstes, involucrar la nova Alemanya en la cons- 
trucció europea és la manera de superar el perill, perque d'una banda els alemanys 



han apres molt de la seva historia i d'altra banda volen ser Europa, tot i que el buit 
de l'Est, de 1'Europa central, i el mateix poder economic els poden dur a una dinh- 
mica de gran potencia; per a alguns comentaristes, en clara minoria, la nova Ale- 
manya compromet decisivament la construcció europea, perque no pot haver-hi una 
construcció igualithria ni basada en l'eix París-Bonn quan un dels socis esdevé gran 
potencia economica. 

d) Cal evitar una Alemanya neutral pero cal també anar amb prudencia envers 
I'URSS oferint senoses contrapartides a la permanencia en I'OTAN de la nova Ale- 
manya. 

CEE o Europa dels Dotze 

a) L'Europa comunit2ria es troba desbordada pels esdeveniments de l'Est, pero 
ha d'assumir la responsabilitat historica de ser el nucli vertebrador de la nova Euro- 
pa que esta naixent. 

b) Cal no deturar l'actual procés cap al Mercat Únic i cap a la unió economica i 
financera, alhora que és urgent trobar la via per incorporar a la Comunitat els pai'sos 
de 1'Est. Es proposen fonamentalment dues vies: la que es pot definir com a cercles 
concentrics o progressiva ampliació comunitaria i la federació o, per a alguns, con- 
federació com a forma més flexible d'un projecte comú basat en el principi de sub- 
sidiaritat dels Estats nacionals. 

c) Dos motius de fons aconsellen accelerar la unitat política europea: d'una ban- 
da, és l'evolució natural de la unió economica, necesskia per al benestar economi- 
co-social dels europeus i per competir en el món davant el poder dels EUA i el Japó, 
que és al mateix temps la millor resposta al procés d'intemacionalització de l'eco- 
nomia, del qual la CEE és alhora causa i conseqüencia; d'altra banda, la desagrega- 
ció del conglomerat de l'Est, amb tots els perills que comporta, necesita un punt de 
referencia i una estructura solida per assegurar la pau i el progrés a Europa, funció 
histbrica que només pot acomplir la CEE. 

d) Pocs comentaristes assenyalen que les transformacions de 1'Est confiimen 
que la CEE ha de ser només una coordinació d'Estats plenament sobirans, més en- 
cara quan la gran Alemanya compromet de fet el procés cap a una unió política eu- 
ropea. 

e) A part el problema de la construcció política, més encara a causa dels esdeve- 
niments de l'Est, 1'Europa comunitaria ha de fer front a dos greus problemes, la im- 
migració i les seves relacions amb el Tercer Món. Si en ambdós problemes no se'n 
surt, el futur es complicara, com ho demostra ja des d'ara el fonamentalisme islamic. 

El futur 

Relacionada amb els dos temes anteriors, la qüestió de com sera el futur té una 
aparició contínua en els comentaris analitzats. Hi ha tres aspectes conceptuals que do- 
minen: 



a) Quin sera el model economico-social del futur després de la desfeta de l'al- 
ternativa del socialisme real. Amb ben poques excepcions obertarnent pro-liberals de 
tipus thatcheria, la majoria de comentaristes propugnen la continuitat d'un capitalis- 
me moderat, el que és vigent als paisos europeus, mentre que alguns s'inquieten que 
la desfeta comunista pugui comportar menys capacitat de resposta als explotats i mar- 
ginats, al progressisme en general. 

b) Cap on va l'explosió nacionalista que, nascuda a l'Est, pot tenir reprecussions 
d'inestabilitat general. El tema és «calent», com es mostra en comentaristes que 
condemnen per essencia els nacionalismes com a quelcom retrogad, en altres per als 
qui el que passa a 1'Est demostra com són d'encertades les reivindicacions naciona- 
listes a l'Oest. La tendencia general és, pero, indicar com a via de sortida les estruc- 
tures federals. 

c) Fins a quin punt Europa, la gran protagonista dels canvis mundials, esta sor- 
gint com a nou centre de l'escenari mundial. Aquest tema queda evidentment lligat 
amb l'anterior, el de la CEE. 

L'objectiu del comentari: donar alternatives 

Un 69 per cent dels 434 comentaris analitzats tenen clarament l'objectiu de do- 
nar una «solució», una alternativa, al fet analitzat. Aixo implica en la majoria de ca- 
sos una actitud crítica, tant respecte al poder polític o economic, com a les idees do- 
minants i les actituds de la societat. El comentarista és en definitiva un cntic de la 
realitat social. Si no tingués res a criticar, no comentaria. La crítica és un bon reforc 
per als arguments, per a les alternatives o solucions que es donen en el comentari. Per 
descomptat, els editorials són tots dins d'aquest apartat. En definitiva, l'editorial és 
el genere que més clarament identifica els mitjans com a «quart poder», diferenciat 
dels tres tradicionals. 

Un 28% dels comentaris -xifra alta, si es té en compte que teoricament tot co- 
mentari hauria d'estar inclos en l'apartat anterior- no posen tant un emfasi especial 
en les altematives concretes o «solucions» sinó en el plantejament i desenvolupament 
del problema. Es tracta del que es pot definir com a comentari de questió, en el do- 
ble sentit de desenvolupar les conseqü6ncies i perills d'un tema així com també de 
qüestionar-se -fins i tot amb interrogants, tan «prohibits» en l'exercici del perio- 
disme informatiu com excessivament abundosos en el periodisme de comentari- el 
tema o problema abordat. Pot haver-hi una explicació de l'alt percentatge d'aquest 
tipus de comentari: la perplexitat davant l'evolució rapida i imprevista de 1'Est ha es- 
tat «un cop d'Estat» contra el comentarisme periodístic. Hi ha un gran temor en molts 
articles a definir-se de manera contundent. S'opta, doncs, per presentar la complexitat 
del problema i passar el problema al lector. Siguem-ne conscients, que a qui li per- 
toqu) ja decidira: aquest seria el lema d'aquest tipus de comentarisme. 

Es interessant de comprovar com en aquest tipus de comentaris es fuig sistema- 
ticament de la «profecia», tan abundosa en canvi en els comentaris crítics, de l'apar- 
tat anterior. Si s'hagués de fer cas de comentaristes seriosos, de gran prestigi, Gor- 
batxov ja hauria caigut (perque la nova Alemanya sera de l'OTAN), Havel mai 



s'hauria tomat a presentar de presiden1 i el procés democritic s'hauria interromput 
a 1'Est per la forca del aparells comunistes. Cap de les tres «profecies», triades entre 
tantes altres, s'ha acomplert. D'altra banda, és tarnbé observable que un bon  neto- 
de per distingir els comentaris de solucions dels de plantejament de la qüestió, es tro- 
ba en la manera com acaben: un final contundent, donant la solució amb una bona 
frase literaria que la reforca, o un final eclectic, d'advertiment, respectivament. Cal 
especificar també que la crítica no és monopoli del primer tipus de comentaris i que 
és també ~no l t  abundosa en aquest segon tipus. 

Finalment, un tercer tipus, observat només en el 2% dels 434 comentaris, és 
el comentari ironic, en que la crítica, el plantejament de la qüestió i diverses so- 
lucions -més que una sola- estan desenvolupats d'una manera ironica, pero no 
comica, efecte que pretén sobretot de ressaltar la contradicció més que d'apuntar 
una solució. 

Estructura del comentari: informució-analisi-acció 

Com a estructura intema i segons es despren dels comentaris analitzats, pot plan- 
tejar-se globalment el següent esquema per desenvolupar un comentari: 

a) Referencia general al fet o notícia, també en molts casos triant d'entrada un as- 
pecte de la notícia o afegint a la notícia sabuda alguna nova informació. 

b) El que hi ha més enlli de la notícia. S'entra directament en les conseqüencies, 
en el marc de l'anilisi. 

c) El que pot passar, les hipotesis del futur, amb especial incidencia en els perills, 
en els interrogants futurs. 

d) El que cal fer, per evitar allo que pot passar i que sera negatiu. 
e) Reiterar nous aspectes negatius si no s'aplica la solució que es propugna. 

Aquests cinc desenvolupaments responen al tradicional triple metode d'infor- 
mació (marc referencia1 del comentari), anilisi (conseqüencies), acció (alternativa o 
solució). 

La intelpretació, yunt de trobada del comentari i la irformació 

Tot i que els comentaris tenen una secció específica del diari, encara que sovi~it 
es troben també dispersos en diverses seccions, el seu actual auge en el periodis~ne 
es detnostra també pel «comentarisme difúsx que s'adverteix en la informació, es- 
pecialment en tres modalitats, reflectides en 132 unitats (informacions o entrevistes) 
seleccionades paral.lelament als 434 comentaris. En primer lloc, el relat iriterpreta- 
tiu (40 de les 132 informacions), que es diferencia del comentari o opinió perque s'ar- 
gumenta a través de fets o opinions dels protagonistes, pero s'assembla molt al co- 
mentan ja que pretén el mateix objectiu, analitzar i donar altematives o solucions al 
problema determinat. Hi ha encara un altre aspecte que és un clar nexe del relat in- 
terpretatiu amb el comentari: no hi ha opinions «subjectives» sinó intepretació. Es di- 



fícil de trobar opinions subjectives en els 434 comentaris analitzats, cosa que mos- 
tra que a la paraula «comentari» se li aplica una interpretació millor que no pas a 
«opinió». Més creible és un comentari - e 1  comentarista busca persuadir- com 
menys opinió subjectiva i més interpretació té. 

En segon lloc, d'aquestes 132 informacions, 67 són entrevistes breus, principal- 
ment a polítics, pero també a observadors i experts que en alguns casos són també 
comentaristes de diaris. Seixanta de les 67 entrevistes contenen títols, una frase de 
l'entrevistat entre cometes, que podrien ser perfectament els títols d'un comentari. En 
definitiva, l'entrevista informativa busca sobretot opinions originals de l'entrevistat. 

En tercer lloc, el comentarisme difús es troba també en titulars (25 de les 132 in- 
formacions) que presenten opinions de personalitats polítiques, economiques o cultu- 
rals, no a través d'entrevista sinó de roda de premsa o de declaracions fetes pública- 
ment o directament al periodista. Moltes d'aquestes opinions d'un protagonista són 
després assumides en comentaris pels mateixos comentaristes, citant la font o bé ex- 
posant la propia opinió. 

El lligam entre informació i opinió es troba en la interpretació, tot i que arnbdues 
es distingeixen tant pel tractament formal (secció o requadres per a l'opinió, mai pri- 
mera persona en la informació -si bé en l'opinió es nota clarament que el periodis- 
ta comentarista només utilitza la primera persona quan no té altra solució, a diferkn- 
cia d'atres comentaristes no penodistes que utilitzen molt el «jo»-), com sobretot 
perquk la informació interpretativa (dins de la qual hi ha la informació que no busca 
donar solucions i el relat informatiu, que sí que presenta solucions) es fonamenta en 
fets. En canvi, la «opinió» -seria més logic dir «comentarisme», perquk no es trac- 
ta d'opinions subjectives sinó d'interpretació de la realitat- es fonamenta en idees. 

Equilibl-i professional entre els autors dels comental-is 

Les seccions d'opinió són sens dubte les més obertes a l'extenor: la participació 
dels comentaristes no penodistes és notablement superior a la de penodistes. Tot i així, 
a cada diari es tracta d'un espai de col.laboradors ben definit, amb freqüents repeti- 
cions de les mateixes firmes, encara que s'observen de tant en tant firmes noves de per- 
sonalitats de prestigi que envien el seu article al mitjii sense petició previa d'aquest. 

Els 125 comentaris citats a l'inici del l'apartat dedicat a la unificació d'Alema- 
nya tenen 89 autors (alguns repeteixen), classificats en aquests quatre apartats pro- 
fessionals: 

-polítics, alts funcionaris comunitaris i persones que deuen el seu nom a l'ac- 
ció política o economica: Eduard Balladur, Albin Chalandon, Gianni Baget-Bozzo. 
Lluís Carod Rovira, Guido Carli, Joan Colom, Enrique Curiel, Roland Dumas, Con- 
cepció Ferrer, Gianni de Michelis, Evan Galbraith, Carles Gasoliba, Valéry Giscard, 
Francesc Granell, Miguel Herrero de Miñón, Milan Lukes, Emest Lluch, Pasqual Ma- 
ragall, Joan M. Pujals, Jeanne Kirkpatrick, Maria Antonieta Macciocchi, Helmudt 
Schmidt, Pedro de Silva, Jordi Solé Tura, Pierre Guillen, Albert Manent, Wilebaldo 
Solano, V. Havel. En total, 28. 



-profcssors i experts: Maurice Duverger, Esther Barbé, Josep M. Colomer, Jor- 
di Garcia Petit, Rahl Dahrendorf, Eduardo Fondevila, Víctor Gómez Pin, Raphael 
Haddas-Lebel, Manuel Jiménez de Parga, Roberto Mesa, Edward Mortirner, Jacques 
Morland, Roland Paringaux, Emilio Ontiveros, Ferran Requejo, Johannes Rau, Fraii- 
cesc Roca, Henri Régnault, Zara Steiner, Susan Strange, Adolf Tobeña, Ricard To- 
rents, José B. Terceiro, Francois Fejto, Graham Greene, Hugh Thomas, Miquel Por- 
ta Perales, Alvin Toffler. En total, 28. 

-escriptors i assagistes: Miguel Delibes, Joan Gomis? Carlos González? Jaume 
Lorés, Oriol Pi de Cabanyes, Josep Maria Piñol, Juan Goytisolo, M. Vázquez 140n- 
talbán. En total, 8. 

-periodistes: Gunnar Fredriksson, Rafael Jorba, Lluís Foix, William Pfaff? E. 
Scalfari, Carles Sentís, Miguel Ángel Bastenier, Jaume Arias. Lorenzo Gornis, Pese 
Bonnin, E. Álvarez Puga, J.L. Balbín, André Fontaine, Jim Hoagland, Tristári la 
Rosa, Baltasar Porcel, Flora Lewis, Manuel Ibáñez Escofet, Vicent Partal, Margari- 
ta Riviere, Margarita Sáenz Díez, Emilio Romero, Mariló Ruiz de Elvira, Marie 
Pierre Subtil, Sandro Viola. En total, 25. 

Quadre 2 
Finalitat dels comentaris i els seus autors. 

125 comentaris analitzats d'entre els 434 de la mostra total 

Finalitat Autors* 

-Planteja una solució alternativa en el 69% dels casos Polítics 28 

-Planteja simplement el problema en un 28% dels casos Professors 28 

-És de caricter irbnic només en el 2% dels casos Periodistes 25 

Escriptors i assagistes 8 

'E l s  tlutors dels 125 cotnentuis, que sóti eti total 89: tiiostreti un gran equilibri interprofessiorial 
entre els tres grups que 1~16s escriuen en les seccions d'opinió. 

La mostra de 125 articles analitzats dóna un notable equilibri entre els tres grups 
de periodistes. personalitats conegudes com a experts o professors i polítics. Es un 
equilibri que mostra, eri el conjunt dels 11ou diaris, el que és ben probablement d'una 
manera continuada la participació dels tres grups en les seccions d'opinió. Es cons- 
tata. en relació amb temps anteriors, un progressiu accés de periodistes al conlenta- 
risme. Tanibé una forta presencia de polítics, tot i que la gran majoria no comenten 
els temes pel fet de ser portaveus d'una ideologia-partit sinó pel seu prestigi com a 
experts en el terna que tracten. Finalment, l'apartat de professors-experts, que en pnri- 
cipi és el que pot donar més categoria a una secció d'opinió, apareix massa igualat 
amb els altres, no com el sector clarament dominant que hauria de ser. 



Doble conclusió final: pro-europeisme de la premsa 
i l'opinió corn a interpretació 

De les vuit hipotesis-conclusions assenyalades en el punt anterior, n'hi ha dues 
que s'han de destacar. 

Des del punt de vista del contingut europeu del comentarisme en les seccions 
d'opinió dels nou diaris analitzats, domina clarament una posició favorable a articu- 
lar entorn de 1'Europa comunitiria la nova Europa que s'esti constituint. Al mateix 
temps, el comentarisme de premsa té una clara sensibilitat envers els temes de la im- 
migració i el Tercer Món corn a «perills» de cara a l'estabilització futura del ve11 con- 
tinent. 

Paral.lelament, l'escassetat de comentaris sobre l'afirmació de la sobirania na- 
cional dels Estats demostra també corn la premsa, en la vessant comentarista, és molt 
més pro-europea que no pas l'acció dels poders públics. Segons la tradicional defi- 
nició de la UNESCO, es podria aplicar a 1'Europa dels Dotze corn a tal el model na- 
cional dels paisos «en vies de desenvolupament»: els plantejaments de futur que ofe- 
reix la premsa són molt més avancats que la realitat actual. 

Des del punt de vista del comentarisme periodístic, cal notar especialment el vi- 
sible esforc dels comentaristes a cenyir-se a l'anilisi dels fets, a una interpretació el 
més objectiva possible. En definitiva. corn s'ha assenyalat, tant en la informació corn 
en l'opinió, en les news corn en els comments, el periodisme es caracteritza avui per 
la interpretació. L'originalitat del comentari rau pero en les solucions altematives que 
s'aporten. 

Tot i així, l'assenyalat alt nombre de comentaris que desenvolupen un problema, 
pero que no s'atreveixen a donar solucions, demostra corn les imprevisibles evolu- 
cions del món polític actual -de la desfeta comunista a 1'Est als conflictes del 
Golf- són una advertencia per tal que el comentarisme no sigui tan contundent i 
dristic en les seves «profecies» de futur corn ho ha estat antenorment. 
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Resum 

El comentarisme de tema europeu global, no sobre cada país, representa 1'1,5% del co- 
mentarisme total en la premsa, segons l'anhlisi de nou diaris del 2 de gener a 1'1 l d'abril de 
1990. Es tracta dels cinc diaris d'informació general de Barcelona més el Herald Tribune, Le 
Monde, Financial Times i La Repubblica. S'analitzen en total 434 comentaris (articles, co- 
lumnes, editorials). Més del 50% de comentaris tenen com a tema principal 1'Est europeu i la 
unificació alemanya. Destaca el pro-europeisme, en el sentit pro-comunitari, del cometarisme 
a la premsa. A sis dels nou diaris (La Vanguardia i El Pais més els quatre esmentats), hi apa- 
reix prhcticament cada dia un comentari de tema europeu. Quant al contingut del comentaris- 
me de tema europeu des del punt de vista del comentan periodístic, en el 69% de casos es trac- 
ta de comentaris que plantegen una solució altemativa al problema analitzat, en el 28% dels 
casos es planteja el problema sense donar solucions i en el 2% el comentari és ironic. En la 
gran majoria de comentaris hi ha una clara tendencia, no a l'opinió subjectiva dels autors, sinó 
a la interpretació objectiva dels fets. La «interpretació» objectiva, que cada vegada és més pre- 
sent en la premsa, és doncs el punt de trobada entre informació i opinió. 

Paraules clau: Comentarisme (article, columna, editorial), tema europeu comunitari. inter- 
pretació periodística, CEE, diaris (La Vanguardia, El País, Avui, El Periódico, Diari de Bar- 
celona, Herald Tribune, Le Monde, Financia1 Times, La Repubblica) 

Abstract 

According to the analysis of nine newspapers (the five newspapers of general information 
of Barcelona, plus the Herald Tribi~ne,  Le Monde, Financial Tiines and La Repz~bblica), 
which was carried out between January 2nd and April l l t h ,  1990, articles about Europe as a 
whole, not about each particular country, represent 1,5% of the articles in the press. A total of 
434 commentaries are analyzed (articles, editorials). The main subjects of more than 50% are 
the Eastern Europe and the German unification; and there is a clear ideological tendency pro- 
Europe and pro-Community. In six of the nine newspapers examined (La Vanguardia and El 
País, apart from the already mentioned) there is a comrnentary about Europe practically every 
day. With regard to the contents of the articles about European subjects, from the point of view 
of the journalistic commentary, in 69% of the cases, the author proposes an altemative solu- 



tion to the problem in question, 28% of the articles are basically an explanation of the problem, 
and in 2% of the cases it is an ironic commentary. In the majority of the articles the author's 
tendency is not to give a subjective opinion, but rather to make an objective interpretation of 
the facts. Therefore, the ever increasing objective «interpretation» in the press is the meeting 
point between information and opinion. 

Nota biografica 

Ernest Udina és periodista. Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelo- 
na, en Sociologia Política i Urbana per la Universitat de París VI11 i en Ciencies de la Infor- 
mació per la UAB, és profesor d'Estructura de la Informació Periodística a la Facultat de 
Cikncies de la Informació de la UAB. Ha estat corresponsal a París d'El Noticiero Universal 
i interí de La Vanguardia, cap de secció d'aquest mateix diari, director adjunt de Radio Na- 
cional d'Espanya a Catalunya i redactor en cap del Diari de Barcelona. Actualment és arti- 
culista de La Vanguardia i comentarista de política internacional de RNE-Catalunya. Ha pu- 
blicat diversos articles sobre la informació i el comentansme de tema europeu, a les revistes 
Annals i Capcalera, del Co1,legi de Periodistes de Catalunya. En aquesta darrera revista es- 
criu un article mensual sobre un tema internacional de mitjans de comunicació. 




