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Els media influeixen en la mentalitat, valors i actituds deis seus usuaris, i 
poden configurar un home medi Mic, producte deis missatges rebuts, davant 
els quals actua més la seva intel·ligencia emocional que la rac ional. 
L'encert en la selecció deis missatges, i el pensament crític en front 
d 'aquests, és la manera d ' utilitzar els mitjans sense deixar-se utilitzar per 
ell s. Com a exemple de la interelació mediatica, es fa una anali si deis 
continguts del diari La Vanguardia durant una quinzena del mes de juliol 
de 1996. 

Introducció 

L'objectiu de I' anali si sobre el contingut durant la quinzena del 7 al 20 de 
juliol de 1996, de les pagines de La Vanguardia, no és altre que comprovar 
si la lectu ra de la premsa peri Odica pot contribuir al desenvolupament 
d ' habilitats socials. 

No estudio totes les habilitats socials, sinó aquelles més relacionades amb 
els mitjans; concretament: tres habilitats d'autoafirmació, una d ' interacció 
i dues de verbals. Penso que les habilitats socials s'aprenen, i una de les 
modalitats d ' aprenentatge és la imitació/identificac ió/modelat. Per 
consegüent, si la informació, I'entrevista i la ded arac ió són exemplars, 
podrien convertir-se en agents influents en I'aprenentatge de les habilitats 
socials. Ai xí s'entén la selecció d ' algunes pagines d 'aquest Diari , que 
poden induir als lectors a crear, enfortir o incrementar les competencies 
necessaries per desenvolupar-se millor entre iguals i enriquir la convivencia. 

Com a introducció serveixen tres artides d'aquest di ari que fonamenten 
I' efecte socialitzador mediatic en el Llenguatge, la Comunicació i e l 
Genere epistolar. 

El Llenguatge, com a fonament de I'adqui sició d ' habilitats socials, 
constitueix el leit motiv de la recensió feta per Robert Saladrigas del llibre 
de I'australia David Malouf, titulat Recordant Babilonia. El contrast entre 
Gemmy, el protagonista, i altres nens salvatges negres és fortíss im. La 
impressió de Saladrigas és que Gemmy, a la seva manera elemental intueix 
que 1 'única via possible d ' acostar-se a l ' altre, als altres, és la delllenguatge. 



L' instint fa saber a Gemmy que la construcció del nou continent i el fu tur 
deis seus pobladors passa per articular un codi comú de paraules que 
uneixin en lloe de separar amb la por o de negar amb l ' estupidesa ( 19 de 
juliol, pag.43). 

La Comunicaeió-base de tota habilitat social- és e l tema preferit de Sebasti a 
Serrano, conegut a Catalunya a través de TV3, catedratic de lingüística, en 
I' entrev ista que va concedir a Margarita Ri viere, perque esta convenIY ut que 
els signes són els instruments que utilitzem per comunicar-nos com a 
individus o com a grups, ja que comunicar-se és relacionar-se, és un acle 
complexe que necessita d ' ambdues parts i depen d ' una infinitat de variables. 
Només sobresortira qui comuniqui i només sedui'ra qui comuniqui ... , per 
aixo cal mil/orar les habilitats comunicatives de tots. 

Finalment, el genere epistolar, avui en desús i substitu"it pels mitj ans, ha 
estat una de les maneres principals de comunicació en la humanilal des 
d'epoques anliguíssimes i culti vada amb singular mestratge per fa mosos 
escriptors. La carta suposa, diu Robert Vergés, una relació dialectica amb 
el destinatari ... a qui es pretén convencer, matizar les seves opinions o 
rebatre-les ... És evident que la carta implica que les actituds de l 'oponent 
mereixin com a mínim una atenció o interes ( 12 de juliol, pag.19) . 

Habilitats socials d'autoafirmació 

La c1assificac ió de les habilitats socials inclou, entre altres ti pus, les 
qualificades d'autoafirmació; aq uelles que produeixen, mantenen o 
augmenten I' autoestima i I' autoseguretal, com a rel indispensable en lota 
personalitat. Degut a la mútua implicac ió deIs processos de personalització 
i de socialització, algunes habilitals són, al seu tom , components necessari s 
de la personalitat. 

Habilitat social per expressar opinions personals, en desacord fins i tot 
amb els interlocutors. El ministre de I' interior ha oferl un exemple 
d 'aquesta habilitat social en una entrevista del 7 de juliol. En preguntar-Ii 
sobre les di ferencies entre allo que hav ia promes en el programa electoral 
i la política seguida un cop instal·lats en el poder, va respondre que "hom 
ha de saber entendre's amb altres partits per fer determinades coses; només 
cal complir els acords ... , hi haura fidelitat als pactes ... , la política seguida 
per ET A és allo que ens allunya del final di alogat" (7 de juliol, pago 20-2 1). 

L' hi stori ador Hilari Raguer, di scutit interpret de la guerra civil i de les 
morts en els dos bandols beligerants, no ha resistit la temptació d'elevar la 
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seva veu contra la imatge refl exada en la pel·lícul a Llibertaries projectada 
en els cinemes durant aquesta temporada. Les crítiques de cinema i les 
cartes al director aparegudes en aquest i altres diaris em porten a pensar 
que idealitzen I'anarquisme que va dominar a Cata/unya després de/ 19 de 
juliol .. . amb resultats, en conjunt, desastrosos. Testimoni e loqüent, j a que 
la seva interpretac ió de beatifi cacions de martirs de la guerra civil no va 
despertar complaenr;:a ( 16 de juliol, pag. 17). 

Habilitatsocial percomprendreelsconflictes interpersonals. La Vanguar
dia va informar sobre esdeveniments contradictori s i d 'enfrontament. 

Comprensió positi va internacional. Dos esdeveniments internacional s en 
recerca de l' acostament, la i ntel·lecc ió i l' acceptac ió: 

• Visita de Ne/son Mande/a al Regne Unit. No molts anys després de 
les constants friccions de l' apartheid, el primer mandatari negre sudafrica 
ha visitat Londres, on ha rebut vuit doctorats honoris causa, s' ha dirig it a 
les Cambres del Parlament angles, ha conversat cordi alment amb la reina 
Isabe l n, ha pres te amb la reina mare, ha sopat a Buckingham i ha dipos itat 
una corona de fl ors a la tomba del soldat desconegut. L' han aclamat milers 
de c iutadans pe ls carrers i ha venut als inversors anglesos una imatge 
atraient de l seu país per als qui busquin mercats i vulguin donar una aj uda 
financera ( 10 de julio l, pag. IO). S' han enterrat molts anys de marginac ió, 
menyspreu i lIuita. 

• El record de Martin Luther King. En les Olimpíades d ' Atl anta, la 
seva viuda Coretta, acompanyada de la seva néta, va portar la torxa o límpica 
i va lIiurar-la al seu fill en un gest simbolic, enmig de I' emoció de is qui van 
presenc iar-ho. Fou el record al més important deis Iíders pac ifistes de la 
minoria negra americana, nasc ut en aquesta ciutat que ha donat la volla al 
món a través deis mitj ans (20 de juliol, pag.68) . Bell a notícia, que obre les 
ments a la to lerancia, al perdó i a I'oblit. 

Comprensió positiva nacional. També ex iste ixen a Espanya enfrontaments 
que, per sort, acaben no poques vegades en inte l·lecció pacífica: 

• Consell General del Poder Judicial. Després de mútues molesti es, 
desquali ficac ions i cops de porta, els dos partits polítics majoritari s van 
arribar a un acord definitiu sobre la lIi sta deis membres proposats per ocupar 
e ls seu s vi nt sillons. Les últimes incomprensions i els bloquejos van durar 
tres setmanes, pero, a la fi , tots hi van posar la seva part per aconseguir 
acabar, d'una vegada, amb la crisi que oprimeix des de fa mesos el CGP J 
i impedeix el seu normal fun cionament ( 12 de julio l, pag.43). 

• Acord de dialeg social sobre mediació de conflictes laborals. El 
ministre de treball , els secretari s general s d 'UGT i CC.OO. , el president de 
la CEOE i el president de les PYME, van signar el 18 de julio l el primer 



acord de dialeg social per establir un servei de media ció i d 'arbitratge per 
la resolució dels conflictes laboraL~ . La signatura d' aquest acord demoslra 
que el dialeg social és un fet, i una prova d'aixo és que hi ha acords i 
desacords sense que es trenqui ( 19 de juliol, pag.68). 

Manca de comprensió en casos conflictius. Addueixo aquestes situacions 
rebutjables i inimitables per desenvolupar habilitat de saber dir que no, pero 
sense perdre la compostura i la racionalitat. Notícies i comentari s sobre 
aquests casos conflictius poden incidir negativament en la implantació 
d' habilitats socials d'autoafirmació. La manca de comprensió dificulta el 
dialeg i el consens, els perverteix o els ignora. 

• Dos casos internacionals 
• Trapencs sacrificats a Argelia. El GIA (Grup lslamic Armat) 

fonamentalista musulma ha assassinat en els darrers anys persones no 
grates, de manera especial aquelles que professen creences religioses 
diferents a les seves. El Cardenal NarCÍs Jubany, amb l'epígraf Silenci dels 
trapencs, planteja que la manca de comprensió i de dialeg són la causa 
d'aquests crims, oposats a tota habilitat social, capa~ de lrobar remei als 
conflictes i es pregunta: És impossible de seguir el camí de la comprensió 
i de lafraternitat entre cristians i musulmans?, sobretot quan al Vatica 1I 
es va proclamar que l'església catolica mira amb afecte els musulmans que 
adoren I'únic Déu (17 de juliol, pag. 17) . 

• Guerra comercial VE/EEVU. La famosa llei Helms-Burton ha 
aixecat una agra polemica a l' altra banda de l' Atlantic. Els Estats Units han 
imposat sancions a sis empreses europees, contra les quals ha protestat la 
Comissió de Ministres d' Assumptes Exteriors de la VE. L' empresa espanyola 
més afectada ha estat la xarxa hotelera Sol-Melia. El titular periodístic no 
va poder ser més explícit: La VE disposada a una guerra comercial amb 
EEVV per defensar els seus interessos a Cuba. El dialeg brilla per la seva 
absencia, actitud violenta simbolitzada pel substantiu guerra. 

• Dos casos nacionals: 
• Dialectica ofensiva entre Álvarez Cascos i Sáenz de Santa maría. En 

el mes de gener de 1996, el secretari general del PP, actual Vicepresident 
primer del Govern, va respondre en termes feridors a unes declaracions del 
tinent general en la reserva, J .A. Sáenz de Santamaría, relacionades amb els 
GAL: És una persona absolutament desacreditada políticament i, per tant, 
les seves declaracions únicament tenen el valor de declaracions d 'un 
estómac agrai"t. Sáenz de Santamaría estava disposat a interposar-li una 
querell a ( 13 dejuliol , pag. 15). Violencia contra violencia; total incomprensió 
en casos conflictius. 

• Memoria d'una baralla sagnant i la seva lli~'ó social. No sempre els 
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fets conflictius produeixen efectes contraris a les habilitats socials; lambé 
d'ells i del seu record es poden treure lIi r;:ons posit ives. L'Espanya deljuliol 
de 1936 era basicament rural i estava profundament di vididasobre qüestions 
economiques, sociologiques i religioses, on la democracia era ... la flor 
d'hivernacle .. . La radicalització deis socialistes ... , la servil obediencia a la 
Moscou deis comunistes i la incapacitat de Gil Robles ... van contribuir a 
encendre el ble del conflic te entre germans ( 18 de juliol, pag.20). Esta 
explicada la guerra civil i la poss ible lIi r;:ó positiva sorgida de la seva 
memori a. 

Habilitat social per a complir rols esperats. L 'expectati va deis altres 
sobre el compliment delspapers o funcions soc ials per part de cada persona 
és un element component que no acostuma a fa ltar en les múltiples 
definicions de les habil itats socials ... Cada individu ha d'aprendre a 
acomplir e ls seus rols: paterns, conjugals, professionals, re ligiosos ... 

• Rol esperat judicial. En la quinzena analitzada del diari La Vanguardia 
va saltar al carrer I'escandol d ' un jutge que ocupava un 1I0c re llevant a la 
Magistratura, acusat de prevaricació i condemnat més tard ; va defraudar a 
aquell s que esperaven estricte compliment deis seus deures i un codi etic 
més ex igent. Un destacat polític catala es va exculpar de l' error de 
presentar-lo per ocupar tan alta di stinció, amb aquestes declarac ions: Ha 
estat una equivocació compartida per tots, j a que tots els partÍls el van votar 
i no hi hagueren protestes ni a Madrid ni a Barcelona de j utges ni fisca ls 
(8 de juliol, pag. 13). 

• Rol esperat de [,Episcopat espanyol. De la Conferencia Episcopal d' un 
país se n'espera implicac ió i compromís com a grup cosmovisual, davant 
de creients i no creients i formac ió de criteri s morals deis qui professen la 
religió catolica. El codi moral basic d'aquest credo religiós és el decaleg 
donat per Jahve al poble jueu en la santa muntanya i confi rmat per Jesús, 
en el Nou Testament. Deu Bisbes espanyols han publicat un comentari a 
cadascun deis manaments de Déu, amb un accent especial en la mentalitat 
deis creients de la fi del s.XX (7 de juliol, pagA8). Han acomplert una de 
les seves principals funcions, han desenvolupat el rol esperat, element 
essencial de tota habilitat social. 

• Rol esperat de les ONG. S' informa de I' avantprojecte de dues lI eis a 
tramitar en el Parlament espanyol, a proposta de la secretaria general de 
cooperac ió del Ministeri d ' Assumptes Ex teri ors, per regular i normati vitzar 
els contractes entre les organi tzac ions no gubernamental s i l' Agencia 
espanyola de Cooperació. Es busca un millor compliment deis seus 
compromi sos, ja que la majoria de les ONG espanyoles han incomplert les 



condicions deis contractes ( 16 de juliol, pag.25). Incorrecc ió. Els integrants 
no tenen habilitat social per complir e ls rols esperats. 

Habilitat social d'interacció 

És I'habilitat que facilita I' ex igencia de canvi de conducta deis altres sen se 
ferir susceptibilitats, provocar un explicable mecanisme de defensa, ni 
produir resistencia a replantejar la seva actitud . És tota una habilitat. En la 
cultura cristiana, Agustí d ' Hipona fou consc ient d 'aquest embolic que va 
cridar la seva atenció reiteradament. No és una qüestió comoda. 

Els jutges i el conseller de l ' Interior del País Basc. En el curs d ' estiu de la 
Universitat Complutense, que va tenir 1I0c a l'Escorial, va ser convidat e l 
conse ller de l' Interior del País Base, a qui es van arrencar unes fortes 
declarac ions contra un dictamen judicial pronunciat contra joves acusats 
d ' haver atemptat contra cinc ertzaines. Que cal opinar de les seves paraules, 
pronunciades en un forum tan obert i de manera contundent? Va encertar 
amb la fórmu la més adeqüada? Aquesta fou la seva manera: A qui li maregin 
tres gotes de sang no pOI exercir de cirurgia., i a qui li afecli directament 
I'acovardimenl la por que entra en el cos a causa d'una amenara, és 
possible que no pugui impartir justícia (7 de juliol, pag.28). És una 
requisitori a no di ssimulada contra el comportament covard i excessivament 
circumspec te de jutges amb destinació en aquesta comunitat autonoma. 

Habilitats socials verbals 

Pel fet que la comunicació i el lIenguatge són el fonament de totes les 
habilitats soc ials, la major part d ' aquestes poden catalogar-se com habilitats 
verbals, tot i que es reserva aquesta denominació a algunes d 'específi cament 
lingüístiques. Aquest grup d' habilitats soc ials suposen els tres fonaments 
inicialment suggerits: lI enguatge, comunicació i genere epi stolar. 

Habilitat per iniciar, mantenir i acabar una conversa. En la premsa 
escrita aquesta habilitat soc ial es tradueix principalment en les entrevistes, 
de les quals La Vanguardia presumeix en les seves di verses seccions: 
internac ional , política, opinió, pagina final diaria, separata sípia ... No totes 
són reeixides ; en se lecc iono dues de modeliques: 

• Entrevista a Faisal el Husseini. Husseini és e l principal dirigent i 
responsable palestí a Jerusalem, aristocrata i conductor de les converses de 
pau entre jueus/i sraelites i palestins iniciades en la Conferencia de Madrid 
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( 1991 ). El consideren un deis possibles successors de Yasser Arafat i 
exerceix com a ministre sense cartera, encarregat de I'espinosa qüestió de 
lerusalem. Les seves respostes són serenes, pacífiques, mesurades i 
diplomatiques . Afronta realitats perilloses sense immutar-se; per exemple, 
I'empla~ament de la capitalitat palestina i israeliana en el mateix l erusalem, 
encara que sense dividir-lo. De I'entrev ista se n'extreu una conseqüencia 
social interessant: amor pel seu poble i per la pau ( 10 de juliol, pag.4). 

• Entrevista a Josep Miquel Abad. Fou el conseller delegat del 
COOB' 1992 en els locs Olímpics de Barcelona. En I' entrevista sobressurt 
l' honestedat informativa. Una editorial holandesa Ii va oferir molts milions 
per les memories d' aquest esdeveniment esportiu . Va rebutjar I'oferta per 
aquesta única raó: Els meus fitls em van dir que era tonto de rebutjar diner 
tan facil. pero jo els vaig explicar que hom no pot comerciar amb la 
informació que obté en funció del seu carrec perque aquestes dades no li 
pertanyen (7 de juliol , pag.44). Tot un recital d'etica professional mediatica. 

• Política internacional: La dura gestió de llibertat a I'Africa. En tres 
informes successius es repassa, país a país, la independencia d' aquests nous 
Estats, com es duu a terme el procés democratitzador i com, superat 
l' apartheid sudafrica, es lIuita per erradicar la miseria del continent, els 
cops d'estat i la inestabilitat (7 de juliol, pag.14-15; 9 de juliol, pag.6-7). 
Són pagines informatives dignes de ser lIegides i periodísticament imitades. 

Sanitat: 

• SIDA. Aquesta quinzena ha estat prodiga en notícies i informació 
sobre diversos aspectes amb moti u d' aquest tlagell de la humanitat , pel seu 
caracter letal i per la possibilitat de contagio La informació general i 
farmacologica, I'estrategia preventiva, la vacuna ... han estat objecte de la 
XI Conferencia Internacional de la SIDA. 

• Nicotina. Les investigacions nordamericanes i italianes sobre els 
efectes perjudicials de la nicotina confirmen que és tan perjudicial com 
algunes drogues dures, degut a un possible deteriorament cerebral , ja que 
la dopamina - un neurotransmissor-, és la c1au de I'addicció al tabac (18 de 
juliol, pag.3 1). 
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