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ENQUESTA

Polítics-Premsa: una
relació tempestuosa
Una enquesta a 132 redactors de Catalunya
revela un alt grau de desconfiança mútua

—Equip UAB * —

La fiabilitat de què gaudeixen els polítics

entre els periodistes és mínima, segons

revela una enquesta dirigida per Xavier Giró

i realitzada per a la revista Capçalera per

alumnes de la Facultat de Ciències de la

Comunicació de la Universitat Autònoma de

Barcelona a periodistes especialitzats en

informació política. L'enquesta ha obtingut

132 respostes, cosa que la fa representativa

de la quasi totalitat dels professionals que

treballen a les seccions de Política de la

premsa catalana. Aquesta enquesta és un

contrapunt a la realitzada l'any passat sobre

la mateixa relació, però en aquella ocasió

des del punt de vista dels polítics, i que es

va publicar en el número 50 de Capçalera.
La comparació entre els resultats de les

dues enquestes permet comprovar que la

desconfiança dels periodistes respecte als

polítics és encara més gran que la que tenen

els polítics envers els periodistes.

L'enquesta realitzada als periodistes que treballen
a la secció d'Informació Política de la premsa
catalana dóna un retrat ple de clars-obscurs:

Als ulls dels enquestats, la imatge del polític es
veu prou deteriorada: fer propaganda és la raó
fonamental que mou el polític —diu la majoria—
a l'hora de concedir una entrevista. I si a més
demana les preguntes prèviament, és sobretot
per evitar trobar-se atrapat.
Tanmateix, hi ha també apreciacions positives: si
els mitjans fan més cas del que els polítics diuen
que no pas del que fan, no és pas —segons la
majoria— perquè els polítics no facin res, sinó
perquè "és més fàcil"; tots els partits passen —
encara que justet— l'avaluació de les facilitats
que donen per accedir a la informació.
La imatge del polític encara és més positiva si la
derivem d'algunes preguntes que aparentment hi
estan menys relacionades. Per exemple, la gran
majoria dels periodistes pensa —si més no així
ho afirma— que una relació d'amistat amb el
polític distorsiona la relació professional, però
d'una forma corregible. També la majoria és
partidària d'una actitud elàstica pel que fa a
l'acceptació de regals procedents dels polítics.
A part d'altres aspectes, l'enquesta tracta també
la dimensió política de la relació dels periodistes
amb els mitjans de comunicació on treballen. En
conjunt, hem volgut obtenir un mosaic de dades
que permetessin formar-nos un retrat, més enllà
d'esteses impressions generals, dels periodistes
polítics com a actors —ells també— en els
conflictes que recorren tant el sistema polític com
el subsistema dels mitjans.
Seria contraproduent avançar en aquesta
presentació més resultats, perquè podrien fer
pensar al lector que ja en té prou i, temptat a no
passar a les planes següents, es perdria detalls,
matisos i qualitat en l'anàlisi tant de les poques
preguntes al·ludides en aquesta presentació com
de totes les altres.

* Aquesta enquesta ha estat
realitzada per a Capçalera pels
estudiants de quart de la Facultat
de Ciències de la Comunicació
(UAB) del grup de matí de
l'assignatura Informació
Periodística Especialitzada
(Periodisme Politic). La idea i la
direcció de l'enquesta han anat a
càrrec del professor de
l'assignatura, Xavier Giró. L'equip
de planificació, realització i anàlisi
de l'enquesta ha estat format per:
Anna Borau, Ferran Bueno,
Sònia Cormenzana, Cristina
Carrasco, Marta Ciércoles, Esther
Cifuentes, César Compte, Ana
Costa, Anna Cuenca, Núria del
Río, David Domingo, Anna
Estartús, Roc Fages, Aurèlia
Farran, Carmen Fernández, Isabel
Fernández, Eva Franqués, Emilio
Fuentes, Amparo García, Isabel
García, Yolanda Gil, Belén
Giménez, Montse Girbau, Montse
Godall, Loli González, Maite
González, Jordi Herrero, Esther
Jiménez, Silvia Leyva, Sandra
López, Elena Lorán, Javier
Lunaro, Miquel Àngel Macias,
Arantxa Marculeta, Teresa Mas,
Fidel Masreal, Santi Mayor, Ignasi
Miró, Anna Olivas, Marta Ortega,
Sònia Parra, Marc Pérez, Judit
Perpinyà, Joaquim Piera, Jaume
Pla, Joan Plana, Jaime Prats,
Ramon Puig, Carles Ribes, David
Rodríguez, Elena Rodríguez,
Rafael Salom, Leticia Sánchez,
Manuel Terrón, Antonio Traugott
i Diana Vizan.

—El sondeig és representatiu
de la quasi totalitat dels
professionals que treballen a
les seccions de Política de la

premsa catalana-


