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La Comissió d’Anàlisi de Mitjans de
la Facultat de Comunicació de la
UAB mostra, en les seves primeres
conclusions, la seva preocupació per
“l’efecte narcotitzador” que poden
produir  els mitjans de comunicació
que tracten la guerra.

La Comissió, instituïda el 21 de
Febrer i composta per més de
quaranta membres entre alumnes i
professors, reconeix que el tracta-
ment que s’està duent a terme sobre
la guerra està lluny de la desvergonya
que va caracteritzar els mitjans l’any
1991. Llavors, la gran majoria de la
premsa es declarà favorable a la
intervenció armada, i la manipulació
informativa  va arribar a nivells tan
tristos que van tacar per sempre la
carrera d’excel·lents periodistes. Avui
la situació no és tan greu, tot i això, a
la llum d’aquestes primeres con-
clusions, no podem ser optimistes.

Després de deu dies estudiant
catorze plataformes d’informació
entre diaris i telediaris de Catalunya i
Espanya, la conclusió més interessant
que han pogut elaborar els comissaris
és, a hores d’ara, l’aparició d’un nou
tipus de posicionament davant dels
fets per part dels mitjans. Un tipus
que no va aparèixer a la guerra de
1991 i que, sorprenentment, és

generalitzat en els mitjans d’avui: el
periodisme professionalista.

Amb aquest nom, els comissaris
entenen un periodisme que “explica
el transcurs de les operaciones
militars, fa conjectures sobre la seva
evolució (...) i es basa en la reco-
pilació eclèctica de fonts militars i
polítiques implicades directament en
el conflicte i en els experts que
recolzen cadascun dels bàndols”. És
a dir, un periodisme que no es mulla,
que no dóna arguments en contra o a
favor de la guerra, que recull els
comunicats dels contendents i es li-
mita a fer-li d’altaveu.
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Així, les planes dels periòdics s’om-
plen cada dia amb “xifres i dades
fredes, pressumptament equilibrades”
amb les quals es pressuposa que el
lector en tindrà prou per fer-se una
imatge satisfactòria de la realitat.
“Aquest periodisme sovint es presen-
ta com el millor, amb la visió més
completa de la guerra”.

¿Això és veritat? La Comissió és
molt contundent al respecte: “L’en-
gany consisteix en fer creure que es
rep informació d’un periodista que
està amb les tropes seguint la batalla
i que només relata el que veu, quan

generalment, el periodista no està en
el lloc dels fets i només relata allò que
els militars li expliquen (...). Així els
‘media’ esdevenen, quan duen a
terme aquest tipus de periodisme,
simples maquinàries propagandís-
tiques”.

Així doncs, reduint l’horror de la
guerra a números, ordenant la
tragèdia en eixos cartesians i eludint
tot tipus de comentari crític sobre els
fets, els mitjans estan aconseguint una
deshumanització de la guerra, una
sensació latent de llunyania i de
inevitabilitat.

La guerra se’ns està explicant
amb la mateixa sang freda i resignació
de qui cobreix una catàstrofe natu-
ral, una inundació, un terratrèmol. I
això és terrible, perquè ni aquesta
guerra ni cap altra és quelcom natu-
ral, inevitable o imprevisible.

El document integral de les
primeres conclusions de la Comissió
d’ Anàlisi està penjada a la web. Ens
invitem a consultar-lo i a seguir el
treball d’aquesta Comissió, per
reconèixer la miopia, l’estrabisme o,
directament, la ceguera dels ulls que
miren l’Iraq.

0)#/���3�#4&�5

�  Òptiques, posicions, censura i compromís dels periodistes davant la
guerra. Amb quins ulls miren l’Iraq?
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Els artistes que van participar al concert per la pau van demostrar que la voluntat pacífica no s’acaba en
ells, ja fa anys que la gent parla de la pau i els artistes ho van demostrar citant algunes de les frases més
famoses. Aquí en tenim alguns exemples:


 � � � � � � � 	
���������������������

‘L’arca de Noé fou construida per
amateurs i el Titànic per profes-
sional’s. (anònim)
‘Quan un estúpid fa quelcom que
l’avergonyeix diu que compleix el
seu deure’. (George Bernard Shaw)
‘La ressignació és un suïcidi
quotidià’. (Balzac)
‘La justícia és un pacte entre gent
diversa per no agredir-se ni ser
agredida’. (Epicur)
‘Votar només serveix per a que ells
decideixin el que vulguin’.  (co-
mentari del públic)

‘La primera víctima d’una guerra
és sempre la veritat’. (Portaveu del
sindicat de periodistes de Cata-
lunya)
‘Mataran algú que conegui, mare?
No, fill, només estrangers’. (John
Le Carré)
‘Ningú no és tan inútil que no
serveixi ni de mal exemple’. (Dita
escocesa)
‘Quan els rics fan la guerra moren
els pobres’. (Sartre)
‘Somos muchos, tenemos que se-
guir’. (Gurruchaga)
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‘Aquests són els meus principis; si
no li agraden en tinc d’altres’.
(Groucho Marx)
‘No hacen falta huevos para ha-
cer la guerra.  Hacen falta huevos
para no perder el humor con un
presidente como usted’. (Carles
Flavià)
‘El poble iraquià és doblement víc-
tima d’un dictador infame i d’un
president nord-americà convertit
en el nou senyor de la guerra més
cruel i més sanguinària que mai’.

Vivim en una societat on impera la
llei del més fort. El peix gran es menja
sempre el petit. El peix tan gran pot
ser una gran multinacional tèxtil, un
dirigent polític, el cap d’una petita
empresa, o el teu propi pare. Vivim
sota una coacció, de vegades més
subtil, de vegades més brutal, des que
naixem fins que morim. Una coacció
inherent a la cultura imperant.

La lògica de la nostra societat és

la de la violència, respirem violència.
Existim sota una pressió constant.
Estudiem de la manera que volen per
obtenir un títol que ens permeti arri-
bar a una feina on haurem de fer el
que ens manin i on els interessos
empresarials podran més que els
nostres ideals. Actuem condicionats
per una falsa moral. Si ens aturem a
pensar ens n’adonem, però la lògica
del sistema és més forta, seguim la
corrent per inèrcia.

La policia fa ús de la violència en
nom del civisme, l’exèrcit dels aliats
bombardeja un poble en nom de la
democràcia, el marit pega l’amant en

nom de l’amor... sortim d’aquest
cercle! Aquests dies estem de-
mostrant que existeix una alternati-
va; una sortida. En lloc de fer el que
toca quan toca, ens guiem pel que
realment sentim i pensem. A as-
semblees, manifestacions, debats...
ens estem demostrant que encara no
ens hem convertint en el que el po-
der vol que siguem. Estem seguint la
lògica de la pau, del diàleg, d’allò que
sempre ells han evitat. Estem de-
mostrant a nosaltres i a l’exterior que
un altre món és possible.
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Malauradament, tots sabem que el
20 de març un tal Bush va decidir
atacar l’Iraq. Des de llavors, la
voluntat del poble ha dit NO a la
guerra: manifestacions, vagues,
mobilitzacions, cassolades, xer-
rades, debats, perfomances... Tot
això no és tan sols un gest de-

mocràtic totalment legítim; és
també el poder d’un poble al
carrer. Potser no notarem cap
canvi a simple vista, però
s’acosten unes noves eleccions,
i els vots es poden fer servir com
a moneda de canvi.

No només necessitem el poder
del poble al carrer, el necessitem a
les urnes. Les accions són el crit de

guerra, però els vots són la lluita.
És a dir, que el “sí” o “no” dels
ciutadans s’ha de notar d’aquí un
any, quan un matí del mes de
març ens aixequem per anar  a
exercir el dret (i deure)
democràtic més important. Com diria
el gran William Shakespeare “votar
o no votar; aquesta és la qüestió”.
Pensem-hi.

8)92�:).&���;
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Mentre el front bèl·lic s’estanca
(la invasió terrestre de les forces
nord-americanes sembla que es
veurà aturada durant dies), el front
pacífic obert per la majoria dels
ciutadans segueix endavant alçant
les seves legítimes armes.

Ja fa més de deu dies que va
començar l’atac a l’Iraq. Més de
deu dies de mobilitzacions i pro-
testes. També de feina a la facultat
i a Que corri la veu. Sense cap
jerarquia, hem sabut organitzar-
nos. Tenim contactes amb altres
facultats, col·lectius socials,
mitjans de comunicació. Tele-
visions, diaris, emissores de ràdio
i portals d’Internet han parlat de
nosaltres, hi col·laborem, i alguns
ens utilitzen com a font d’infor-
mació.

La nostra força radica en la
unió. Estudiants i professors,
sindicats, treballadors... hem de
caminar tots junts. La funció
d’aquesta redacció és vehicular
les idees, notícies, opinions. A les
aules, performances, murals,
xerrades, tallers... demostren que
per defensar la llibertat d’un poble
no calen les bombes. Al carrer,
manifestacions, concerts, casso-
lades i acampades mobilitzen
milers de persones i situen Bar-
celona com a referència mundial
de les protestes contra de la gue-
rra.

La nostra veu comença a
córrer: hem arribat a la Casa Blan-
ca. Bush pare afirma que les
manifestacions de la Ciutat Com-
tal no dictaran la política exterior
de Washington. Té raó, seran els
milions de persones, de Sidney a
Roma, de Barcelona a Pekín, els
que aturarem el bel·licisme dels
Estats Units i d’altres països.
Perquè encara que ens separin
molts quilòmetres i moltes guerres,
ens uneix un desig comú: la pau i
la vida.
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La comissió d’ajut humanitari de la
facultat de Ciències de la Comu-
nicació va convocar ahir al matí una
taula rodona a l’Aula Magna sota el
títol ‘ONG’s: eines de la solidaritat o
del capitalisme?’Els ponents de la
xerrada, Mª Josep Oliver, membre
de Intermón i vicepresidenta de la
Federació Catalana d’ONG’s de
Catalunya; Robert Tomàs, Professor
d’economia a la UAB; i Santiago
Ramentol, professor de la Facultat de
Comunicació a la UAB, van intentar
donar respostes al problema plan-
tejat. Tot i que els tres van coincidir
en destacar el paper positiu de les
entitats no governamentals, hi havia
postures allunyades entre les tesis
dels conferenciants. Segons Robert
Tomàs, les ONG’s cauen en el
parany del “reduccionisme tècnic”.
D’aquesta manera, el problema no
es resoldria enviant material o diners
sinó detectant la causa que el provo-
ca i intentant erradicar-la.

Mª J. Oliver va parlar de la

necessitat d’unir les dues vessants
que planteja l’ajut humanitari: “s’han
de donar diners (...) però també
lluitem a favor del poder de decisió
en les persones, contra les desi-
gualtats i les iniquitats estructurals”.

Finalment, el professor de la
facultat de Comunicació, Santiago
Ramentol, va fer una reflexió sobre
l’esclat participatiu que està ex-
perimentant la societat civil aquests
dies. Però va plantejar la dicotomia
que donava títol a l’acte com a un
fals dilema. Segons el seu parer, la
solució passa per “fer confluir els dos
missatges; d’una banda el moviment
polític ha de canviar la injusta estruc-
tura econòmica global, mentre les
ONG’s han de solucionar els casos
concrets de desigualtat”.

Després de les intervencions dels
ponents es va obrir un torn de
paraules on va participar el públic
assistent.

1�=)::2>

Des de l’11 de setembre de 2001
que el cinema americà no és el
mateix. O això diuen. L’atemptat
organitzat per Ossama Ben Laden va
sacsejar les bases de la indústria
cinematogràfica dels Estats Units. Els
productors van haver de plantejar-
se quines eren les funcions de les
pel·lícules: s’havia de fer cine comer-
cial de qualsevol tema o no? Sobre
aquest canvi en els objectius de la
filmografia americana tractava la
xerrada organitzada pels professors
universitaris Casimiro Torreiro i Quim
Puig.

La conferència va tenir una gran
acollida per part dels estudiants de
la Facultat de Comunicació, on es va
fer l’acte. Durant la xerrada  es va
analitzar la lectura política de les
pel·lícules nord-americanes pos-
teriors a l’atemptat més famós de la
història americana recent, i dels punts
més destacats de la propaganda
encoberta d’aquestes super-
produccions i d’altres, des de films
històrics com  “Rambo 3” fins als més
recents, com  ara “Tres Reyes”.

1�=)::2>

El setembre del 2000 (Bush era
un candidat i Bin Laden, un esbirro
menor) The Project for the New
American Century (PNAC)
presentava els seus resultats. En-
tre els fundadors d’aquest think
tank o grup d’experts s’hi troba-
ven Dick Cheney, avui vicepre-
sident d’EUA, els números u i dos
al Pentàgon, Donald Rumsfeld i
Paul Wolfowitz, o Condolezza
Rice, consellera de Seguretat Na-
cional. El grup va redactar un
document anomenat “Rebuilding
America’s defenses”, el qual idea un
escenari internacional favorable
als EUA de cara al segle XXI. El
text, llegit a hores d’ara, se’ns pre-
senta tan revelador com cínic:

“Estados Unidos ha buscado du-
rante decenios un papel permanen-
te en la seguridad del Golfo. La ne-
cesidad de una sustancial presencia
militar estadounidense en el Golfo
trasciende la cuestión del régimen de
Sadam Husein”.

“La presencia de las fuerzas aé-
reas en el Golfo es vital para la es-
trategia militar estadounidense”.

“El siglo XXI es decididamente
unipolar (...). Hoy, el objetivo es pre-
servar una seguridad internacional
que se corresponda con los intere-
ses e ideales estadounidenses. El ob-
jetivo militar durante la guerra fría
fue hacer frente al expansionismo
soviético. Hoy, el objetivo es (...)
evitar la aparición de un nuevo po-
der competidor, y preservar un fa-
vorable equilibrio de poder en Eu-
ropa, Oriente Medio y en la región
productora de petróleo circundan-
te”.

Aquest document reitera les
tesis del 1992 de Paul Wolfowitz,
on s’afirmava que els EUA “han de
desanimar les nacions industria-
litzades avançades a fer qualsevol
intent de desafiar el nostre
lideratge, o fins i tot d’aspirar a un
lideratge regional o global”.

Ja ho veiem: els interessos de
la guerra (una guerra que no
acabarà a l’Iraq) “trascienden” el
mateix Sadam. I les armes de
destrucció massiva. I els kurds. I
Bin Laden. I les Torres Bessones.
I la “democratització”. O la sim-
ple venjança. Pura geopolítica de
despatx, freda i cínica.
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La Facultat de Ciències de la
Comunicació està duent a terme
tota una sèrie de tallers. Un
exemple és el taller que tracta la
notícia i el reportatge televisiu
sobre les mobilitzacions contra
la guerra al campus. Els estu-
diants participants es dividiran en
un grup de gravació, un d’edició
i muntatge, i un altre de docu-
mentació. Aquests grups es
reuniran cada dia a les onze del
matí i a dos quarts de quatre de

la tarda, amb els professors
coordinadors Rafael Uyà, Emi-
lio Fernández i Manel Mateu.

Un altre taller, celebrat ahir, va
tractar la problemàtica d’enfrontar-
se a la creació d’una publicació en
cas d’emergència. Pepa Badell,
organitzadora del taller, va marcat les
línies bàsiques per fer una publicació
quan es disposa de poca cosa més
que un ordinador posant com a
exemple l’evolució de Que corri la
veu (que va valorar de molt bona).

Segons Badell, les dues idees que
s’han de tenir més clares a l’hora de
fer una publicació d’urgència són el
pressupost i l’àmbit de distribució
però, sobretot, no oblidar que tothom
és vàlid en allò que té ganes de fer.

En un tercer taller, sota el títol de
“Discurs i Retòrica sobre la guerra”,
es va parlar de les eines que s’empren
per a l’anàlisi del discurs des del punt
de vista de la retòrica. Els professors
organitzadors eren David Vidal,
Carme Ferré, Josep A. Guimerà i
Iñaki García.
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� Un debat parla sobre la funció de les organit-
zacions no governamentals
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redaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laredaccio@quecorr i laveu.orveu.orveu.orveu.orveu.orggggg
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La Plataforma Aturem la Guerra
Universitats ha convocat per avui una
vaga general d’universitaris de tota
Catalunya, amb representació de la
UB Diagonal, UB Vall d’Hebron, UB
Campus Central, UPC Campus
Nord, UPC Campus Sud, UAB,
Universitat de Girona.

Les classes que se celebrin
s’aturaran cap a les 11 h i hi haurà
manifestació a partir de les 12 hores.
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El recorregut és el següent: Pl.
Universitat, Gran Via Corts Ca-
talanes, Pelai, Pl. Catalunya,
Fontanella, Pl. Urquinaona, Pg.
Isabel II i finalitza a Pla de Palau.
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