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El debat entre 
professionalistes 
i comunicòlegs 
HÉCTOR BORRA T* 

E 
ntesa com una dimensió bàsica dels plans d'estudi 
de les facultats de Ciències de la Informació. la 
forma de concretar la naturalesa teòrico-pràctica 

de les assignatures corresponents a l'àrea de Periodisme 
Escrit s'ha tornat una qüestió oberta i intensament dispu
tada. En el fons d'aquest debat es contraposen dues con
cepcions de la premsa d'informació general i de les mane
res d'ensenyar, en un nivell universitari, a aquells qui vul
guin tenir accés a ella. Previsiblement, el debat s'accen
tuarà en el futur pròxim amb l'anunciada creació d'altres 
Facultats noves i amb el desenvolupament d'altres pro
grames d'ensenyament del periodisme que -sota el pre
text del mític "màster"- articulen els serveis docents amb I 

els interessos de la gran empresa periodística que recluti 
personal nou en les condicions més rendables possibles. 

Les posicions en pugna tipifiquen, crec, dos tipus d'e
ducadors de Periodisme Escrit: els "professionalistes" i els 
"comunicòlegs". Els presento com a tipus. per tant com 
construccions en les quals he exagerat certs trets que. ten
deixen a presentar-sc en la realitat, que poden donar-se en 
major o menor grau o fins i tot no donar-se en els 
casos concrets. 

Coexistents dins dels departaments respectius, ambdós 
tipus constitueixen solament un sector dins d'una possible 
*Pml~·s~orcJ"fnlimn¡¡cicí Pl·ri(}(/í.,tic¡¡ Espcci¡¡/if/11(/¡¡ dc /;1 F;11:ultill dc Ci<:ncics dc J¡¡/n
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tipologia dels professors que es fan càrrec del conjunt de 
les assignatures impartides en aquestes facultats. Òbvia
ment, és entre els professors de Periodisme Audiovisual 
on es podrien trobar els tipus més afins. Però els trets amb 
què els he construït es defineixen en funció no de les afini
tats, sinó de les actituds que aquests tipus assumeixen da
vant de les disciplines de l'àrea de les Ciències Socials: 
Història, Sociologia, Economia, i, molt especialment 
Ciència de la Comunicació, Mentre que els "comunicò
legs" pretenen orientar els seus ensenyaments dins de les 
vies marcades per aquests sabers científics i en constant 
referència a ells mateixos, els "professionalistes" privili
gien els sabers professionals acumulats en texts per a l'en
senyament pràctic de la professió, d'origen predominant
ment nord-americà, que es dediquen a la descripció de les 
pràctiques rutinàries de la professió i pretenen fer d'elles 

models normatius per a la professió periodística. 
Perfilar aquests dos tipus de professors implica, doncs, 

donar compte de dues concepcions d'ensenyament que 
s'ha d'impartir als alumnes en l'àrea del Periodisme 
Escrit. 

Segons els "professionalistes", l'ensenyament del Perio
disme (i) troba el "teòric" en els sabers professionals en re-
lació als models de periodisme existents i els seus modes 
de producció, (i i) encara la "pràctica" com una reproduc-
ció d'aquests models i modes i, per tant, (iii) entén les rela
cions entre el "teòric" i la "pràctica" com un procés d'apli
cació dels sabers professionals als casos· concrets, assig- 5: 
nant a aquests sabers un caràcter normatiu per a decidi.r, 
endegar i avaluar la producció i l'anàlisi dels texts 

periodístics. 
Segons els "comunicòlegs", l'ensenyament del Periodis

me (i) troba el "teòric" primordialment en les Ciències So
cials, entenent que és des d'elles que hom ha de descriure, 
explicar i avaluar els sabers professionals, (ii) encara la 
"pràctica" com una combinació de la recerca i la creació 
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de models i modes nous, amb la reproducció dels models i 
les formes existents, i (iii) construeix les seves lliçons so
bre el supòsit que la naturalesa teòrico-pràctica d'aquestes 
assignatures exigeix posar en interacció la teoria i la pràc
tica, de forma que aquella endegui el bon camí d'aquesta i 
aquesta plantegi nous problemes i exigeixi nous desenvo
lupaments d'aquella. 

Concepcions contraposades 

Així descrits, ambdós tipus representen concepcions 
contraposades de les Facultats de Ciències de la Informa
ció. Els "professionalistes" donen per fet que la Facultat 
ha de produir dues classes fortament diferenciades: d'una 
banda, configurant la gran majoria, el periodista, molt 
més inclinat a la pràxis que a l'especulació teòrica; d'altra 
banda, de forma minoritària, el itista, el comunicòleg. de
dicat a la teoria i la investigació. Els "comunicòlegs" pos
tulen per la producció d'una classe única, el periodista
científic-social, igualment capacitada per .a trobar la seva 
sortida professional, ja sigui en els mitjans, en la investi
gació dels mitjans, ja sigui en l'ensenyament de les Cièn
cies de la Comunicació. Els "comunicòlegs" subratllen 
així la possibilitat de l'exercici simultani o alternat dels 
rols professionals de periodista, científic, social i profes
sor, possibilitat descurada pels "professionalistes". I per 
tal de preparar pel desenvolupament dels rols de periodis
ta, prenen molt en compte el periodista especialitzat, men
tre. que els "professionalistes" priviligien, congruentment 
amb la seva pròpia perspectiva, al generalista. 

"Professionalistes" i "comunicòlegs" estan d'acord en 
una qüestió axial: la necessitat que tot educador de Perio
disme Escrit compti amb la seva pròpia experiència direc
ta de la professió que ensenya. Fóra un error, per tant, es
tablir que els "professionalistes" es troben tan sols entre 
els "veritables periodistes" o que els "comunicòlegs" des-
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pleguen la teoria científica per a cobrir la seva mancança 
d'experiència professional. Els contrasts comencen més 
enllà d'aqueixa base comuna, quant als valors assignats a 
aquesta experiència professional. Per als "professionalis
tes", els sabers professionals -propis i aliens-:-es basten 
per sí mateixos; per als "comunicòlegs", han d'estar sot
mesos a una crítica constant des d'una instància intel.lec
tual més consistent, rigorosa i sistemàtica que solament es 
troba en els sabers científics. 

També es contraposen les concepcions de la premsa 
sustentades pels dos tipus. Els "professionalistes" canonit
zen com a òptims certs models nacionals i estrangers -
sobretot nord-americans-, convocant els alumnes a la 
seva aplicació i aprofundiment; tendeixen a preferir els 
grans models institucionalitzats en funció del lucre que 
deparen o de la influència social que asseguren o de rèxit 
que tenen als EE.UU., encomien la figura del periodista 
com una sort d'autor individual, lliure i sobirà, que publi
ca sense problemes tots els texts que produeix; no dedi
quen atenció a la seva condició de subordinat dins d'una 
organització rígidament jerarquitzada, ni a les múltiples 
situacións en què aquesta organització li nega la llibertat 
de premsa interna; prefereixen l'ensenyament dels "gène
res" per separat i la consideració de texts aïllats a l'anàlisi 
dels sistema de texts, de les organitzacions que els pro
dueixen, de les audiències que els consumeixen, dels con
texts socials, econòmics i polítics en els quals els diaris ac-
tuen. En canvi, els "comunicòlegs" obren una perspectiva 57 
crítica i sistemàtica sobre els models existents i sobre les 
condicions actuals del treball dels redactors i els col.labo
radors; consideren les possibilitats de crear nous models; 
situen el periodista dins d'una jerarquia rígida de caps i 
subordinats; posen l'accent en els diaris i en els sistem~s 
de texts que ells produeixen, tenint molt en compte els ni-

vells inter-personals, organitzatius i macrosocials (Berger 
i Chaffee 1987; 143-322). 
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Legitimadors del que existeix, els "professionalistcs" no 
obstant això topen amb certes característiques de la cultu
ra professional que afecten directament a la seva pròpia 
lliçó. Els "comunicòlegs" les prenen molt en compte, grà
cies als científics socials que les han posat al descobert. 
En la present conjuntura dc la premsa occidental -i no 
solament la catalana, ni l'espa nyola, ni la llatina- ells 
destaquen certes dimensions crítiques de la cultura pro
fessional: la mancança d'un debat rigorós en relació a 
la professió, la mancança d'un discurs del m étode pe
riodístic, la mancança de normes professionals em 
semblen les més importants. 

Rositi ( 1982: 131) observa amb raó que "el debat sobre 
la professionalita~ periodística no ha pogut mai certament 
separar-se del terreny conjuntural, ni tampoc a lliberar-se 
de l'estil de la resta vagament a l.lusiu als grans problemes 
intrínsecs de les operacions intel.lectuals del món perio
d ístic. Mentre que tota la ciència ha evolucionat, en el seu 
propi interior, s'ha enriquit i ha creat controvèrsia meto
dològica, la professió periodística sembla que resta inca
paç de construir o si més no de promoure un discurs sobre 
el mètode (que no és a ltra cosa que un breviari dc precep
tes) en sityacions d'accentuada crisi de rol". 

La mancança assenyalada s'explica precisament per la 
naturalesa solament professional, i no científica, de gran 
part de les veus que impedeixen aquest debat sobre la pro
fessió periodística. Les veus dels generalistes mantenen la 
seva primacia sobre les dels especialistes, quant aquells 
segueixen essent els qui ocupen gran part de les posicions 
de comandament en la organització periodística i la ma
joria de les tribunes públiques on els periodistes d iscorren 
en relació a la pròpia professió. El mercat de la cultura 
privilegia al generalista estrella sobre el periodista espe
cialitzat en un grup determinat, i la condició d'estrella re
clama més els fulgors de l'estil que la profu nd ita t i la con
gruència de l'anà lisi. 
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Si Rositi posa en evidència la manca d'un discurs del 
mètode periodístic, Horst Potker (1987) observa, des d'una 
perspectiva molt compatible amb la de l'italià, la manca 
de normes professionals en la República Federal d'Ale
manya: 

"Allò que nosaltres, els periodistes, no acceptem de bon 
grat és la manca explícita de normes a la nostra profes
sió. Per tant, allò que cadascú ha de fer per complir-les, és 
separar els conceptes. A més, falten normes obligatòries 
que com a periodistes hem de respectar. En aquesta man
ca de normes professionals s'ha reconegut en primer 
lloc la influència dels interessos econòmics i polítics en el 
periodisme. Existeixen, a més a més, "preus" més o menys 
fantàstics. Hi ha, però, una ètica publicitària. El problema 
més gran consisteix a fer efectiva aquesta ètica publici
tària". 

Mancança de normes 

La mancança de normes professionals és correlativa a 
l'auge indiscutit de les pautes de mercat, convertides en 
únic criteri per a jutjar els productres periodístics. El pe
riodisme òptim és, segons elles, aquell que millor es ven. 
El periodista modèlic és qui contribueix amb més eficàcia 
al lucre de la seva empresa. Consegüentment, l'ensenya-
ment del Periodisme esdevé en aquells qui mantenen -
sense formular-la explícitament- tal perspectiva, una co
municació de rutines professionals i consells del "sentit 59 
comú" periodístic tendents a assegurar al futur professio-
nal la més fluida i acrítica adaptació a les exigències de 
l'empresa per a la qual treballi; una adaptació que duu a 
la identificació del periodista amb la seva empresa, a la 
conversió del periodista en un assalariat que s'ignora a sí 
mateix mitjançant la internalització de l'ètica del seu 
patró. . 

És precisament en l'ensenyament del Periodisme on, se-

ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ 



60 

gons el propi Pottker, es percep més fortament aquesta 
manca de normes professionals: "Enlloc la manca de nor
mes és tan evident com allà on s'intenta suprimir-les: en 
la formació dels periodistes". Contra qualsevol temptació 
de cobrir aquesta carència pels criteris del lucre empresa
rial, adverteix amb tota raó Pottker: "Per a la informació, 
fer negoci no és criteri qualitatiu". 

Andrea Garbarino (1985: 25ss) mostra fins a quins ex
trems la cultura professional periodística advoca per la 
transmissió acrítica de les seves pròpies pràctiques: "Les 
regles i els valors no estretament tècnics, són considerats 
pels membres dominants del cos professional difícilment 
transmisibles a través de formes d'insinistrament institu
cional extern al procés productiu. La parcial absència 
d'un cos sistemàtic de teoria, o bé d'un sistema de proposi
cions abstractes que descriuen en termes generals les clas
ses de fenomens nodals de la professió, es reflecteix en el 
caràcter poc estructurat dels processos formatius que con
senten als novells de participar en l'activitat de les redac
cions. En el periodisme, el mètode que preval de transmis
sions i adquisicions de la cultura professional és -llevat 
d'algunes experiències alternatives, fa temps objecte de 
discussions( ... )- aquell anomenat "Learning by doing". 
Tal model d'aprenentatge té la peculiaritat d'ésser elabo
rat i desenvolupat dins el procés productiu i sota el con
trol dels mateixos membres egemònics de la professió". 

Ensenyament de reproducció 

D'aquesta actitud, realment, no pot resultar altre tipus 
d'ensenyament que aquell exclusivament reproductor de 
les pràctiques existents. I un periodisme que es perpetua a 
si mateix rebutjant tota perspectiva científica i tota analisi 
que no contribueixi a la seva exaltació. Hi ha així, observa 
Garbarino, una ideologia professional notablement rígi
da i estable~ que racionalitza els interessos econòmics dels 
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periodistes en l'empresa i que. quan els rols són incertsJi
mita el conflicte i millora la homogeneïnat de les presta
cions. Aquesta ideologia desenvolupa funcions crucials 
per a protegir l'autonomia del grup professional i legiti
mar la seva posició en la divisió social del treball. Prote
geix el periodista del control social i de les crítiques del 
públic. confinant-lo en el control còmplice ¡. benevolent 
dels seus col.legues. 

"A diferència d'altres professionals que treballen amb 
una clientela o bé amb consumidors de serveis. els perio
distes no disposen (o s'estimen més no disposar-ne) d'un 
adequat "feed-back" de la seva professió. La forta exi
gència del públic és més imaginativa que real; exigeix que 
l'activitat period ística presenti paradoxalment una natu
ralesa insòlita". La visió que els periodistes tenen del seu 
treball comprèn també mites institucionals i "mots d'or
dre" com l'objectivitat. la neutralitat, la independència del 
periodista. 

Periodistes "versus" tipògrafs 

Per aquesta ideologia es pot explicar també que, com 
observa Pottker. "contràriament als impressors i tipògrafs 
i a les tècniques tradicionals de la premsa, els periodistes 
gai rebé no han participat en els conflictes socials entre ca-
pital i treball". Aquesta manca de participació en els con
flictes laborals ens dóna entre altres conseqüències -
afegeix Pottker- "la miserable situació social de molts 61 
periodistes liberals", amb un nivell d'organització sindi-
cal mol baix. "Solidari tat no és, per tant, allò que distin-
gueix la mentalitat professional dels periodistes, sinò més 
aviat la competència i el prestigi. Aquest ofici recient com-
porta sempre una innovació. Ens agradaria que fos una 
cosa especial ( ... )." 

Si m'he extès en les cites precedents és per invitar a llec
tor a una lectura o relectura del molt significatiu Estudi 
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sobre la Situació Laboral dels Periodistes a Catalunya 
1987, realitzat per M. Àngels Lòpez i Esteban per en
càrrec del Col.legi de Periodistes de Catalunya (abril 
1988). 

Existeix una notable congruència entre tots aquests 
texts, produïts en contexts nacionals tan diferents i que 
convergeixen, no obstant això, en la seva crítica radical 
del que els "professionalistes"' exalten. 

Segons va destacar la Comissió de Cultura i Relacions 
Exteriors del CoLlegi en la presentació de l'Estudi, exis
teix entre els periodistes catalans '"una preocupant escas
setat de consciència professional, en termes generals, pel 
que fa als drets laborals, legislació i participació sindical; 
una manca de motivació davant de "qüestions professio
nals com la clàusula de consciència" deguda a haver-se 
acostumat "a l'hegemonia empresarial en el terreny dels 
hàbits professionals", "una nova cultura professional de
terminada pel lideratge real de les em preses, convertides 
en veritables escoles de periodistes". Afirma, també, la 
Comissió: "En aquesta nova etapa tot sembla indicar que 
el pes de la cultura comercial/empresarial general (no tant 
de les pròpies empreses periodístiques com de les influèn
cies d'interessos econòmics diversos sobre aquestes i so
bre la societat en general) configura el marc general en 
què es desenvolupa la professió i estableix una forma con
creta de desenvolupament periodístic en el qual de,:; taca el 
periodista dòcil." 

Certament l'espècie del "periodista dòcil" ha existit en 
tots els temps i llocs. El que és característic d'aquesta con
juntura és que es presenta, ara, segons aquest Estudi, com 
l'espècie majoritària, definitòria d'una nova cultura pro
fessional. Als efectes de la tipologia de professors que he 
proposat, importarà moltíssim delimitar responsabilitats 
entre els "professionalistes" i els "comunicòlegs" en la for
mació del "periodista dòcil". No sé si per cortesia o per 
eximir-nos realment de responsabilitat, no diu res la Co-
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missió ni l'informe del rol exercit per la Facultat. La pre
gunta, però, és inevitable: ¿com es perfila la Facultat en la 
formació del ''periodista dòcil"? ¿Es que som la primera 
escola de docilitat professional davant del "lideratge real 
de les empreses"? ¿O és el recent exercici de la professió en 
aquestes empreses "convertides en autèntiques escoles de 
periodisme" el que inicia als nostres antics alumnes en 
l'aprenentatge de la docilitat?. 
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