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L’actualitat contra el present

Com la tempesta de sorra
al desert, que colga l’are-
na vella sota la nova, la
permanent tempesta
informativa va esbor-

rant els passats successius, efímers,
sota capes de novetats. Una munió
d’esdeveniments, rellevants o ba-
nals, reals o imaginats, singulars o
rutinaris, alimenten les màquines
de la producció informativa, els
mitjans i les xarxes de comunicació.
Abans era un procés discontinu
sotmès a una periodicitat que s’es-
curçava. Hi havia un ritme, una
pauta. Primer la informació es va
adaptar a la nostra vi-
da: premsa diària, ho-
raris dels informatius
radiofònics i televisius.
Després vam anar
adaptant la nostra vida
als cicles informatius.
Ara ja ens exigim l’estat
d’alerta permanent, la
supeditació del ritme
vital al corrent infor-
matiu, per evitar així
l’angoixa de viure al
marge de l’actualitat.

Què és, doncs, l’actu-
alitat? L’actualitat és el
conjunt de símptomes
de la realitat que selec-
cionem i processem in-
formativament, en ca-
da moment, perquè ens
ajudin a comprendre el
present i a donar-li sen-
tit. Com que aquest
exercici és extremada-
ment complicat, dema-
nem als mitjans de co-
municació que facin la
tria per nosaltres i ens
la presentin d’una ma-
nera que ens resulti fia-
ble, intel·ligible i efici-
ent. Es tracta, evident-
ment, d’una funció so-
cial molt valuosa. Però
la influència que la in-
formació d’actualitat
pot exercir és tan notò-
ria que algunes institu-
cions, empreses, lobis o
altres conglomerats
d’interessos estan dis-
posats a finançar-la
perquè la tinguem dis-
ponible gratuïtament o a un preu in-
significant.

La informació és també una mer-
caderia. En l’interior dels processos
d’elaboració i presentació de la in-
formació, l’experiència històrica
acumulada per uns treballadors al-
tament especialitzats (periodistes)
ha generat una tradició professio-
nal: unes maneres de fer; uns for-
mats, uns gèneres i uns llenguatges;
unes rutines, una deontologia i una
preceptiva. Els criteris d’assignació
de l’interès informatiu que corres-
pon a cada fet, a cada esdeveniment,
constitueixen la clau del processa-
ment de la informació que fan els
mitjans. Criteris que, com que par-
lem d’una mercaderia i d’empreses
que volen ser viables, prenen sobre-
tot en consideració allò que pot in-
teressar més les seves audiències o
lectors. I quins són aquests criteris?
N’hi ha quatre de principals:

1. La informació ha de ser recent
(actual). Ha de fer la sensació que és
viscuda (en aquest moment), o que

acaba de passar (ara mateix). El que
ha passat fa 5 minuts desplaça qual-
sevol fet equivalent anterior.

2. La informació ha de fer refe-
rència a algun fet o procés excepci-
onal. Com menys habitual, com
menys convencional o previsible,
millor. Si causa sorpresa i desvetlla
curiositat, encara més.

3. La informació ha de ser sus-
ceptible d’un tractament especta-
cular. Hi ha temes que semblen ge-
nuïnament avorrits, plans; que no
criden l’atenció. Però n’hi ha que
permeten el gran titular, la frase

grandiloqüent, la imatge esborro-
nadora, el cop d’efecte. I això –di-
uen– fa vendre.

4. Resulta llaminer que les notí-
cies continguin elements de conflic-
tivitat. El conflicte facilita el relat.
Proporciona parts confrontades,
protagonismes oposats. Potser
bons i dolents; guanyadors i perde-
dors. Si hi ha conflicte, hi ha una his-
tòria per explicar i, sovint, la reali-
tat pot superar la ficció; o pot ser
presentada com si ho fes.

Amb aquests criteris, els mitjans
de comunicació elaboren la seva –i
la nostra– agenda temàtica. Cen-

tren la seva atenció en
una colla de fets que in-
tenten presentar d’una
manera entenedora.
Això els obliga a simpli-
ficar-los i a destacar-ne
uns pocs aspectes bà-
sics, encara que suposi
perdre complexitat, an-
tecedents, o una pers-
pectiva més completa.
Immediatament des-
prés, la ciutadania, em-
pesa pel desig de saber-
ho tot, es conforma po-
sant-se al corrent del
més significatiu o del
més important, per to-
tes les plataformes dis-
ponibles.

Les qüestions de
fons, la normalitat quo-
tidiana de la majoria, en
queden fora. Milions de
persones anant treba-
llar i fent bé la seva fei-
na, que les coses ele-
mentals i ordinàries
funcionin raonable-
ment... no interessa. Es
busca l’escàndol, l’acci-
dent. La normalitat re-
sulta mancada d’inte-
rès; poc atractiva com a
mercaderia informati-
va. No és –per definició–
excepcional. És massa
compartida per resultar
espectacular, i no com-
porta graus elevats de
conflictivitat.

Els focus dels mitjans
il·luminen només el que
trien i, per contrast,

oculten la resta. El substancial de la
vida col·lectiva queda a les zones
d’ombra. A partir de la selecció, feta
amb aquells criteris, arribem a con-
clusions sobre el món i la vida; sobre
el present i el futur. A partir del que
és immediat, excepcional, especta-
cular i conflictiu pretenem interpre-
tar la realitat sencera. Una realitat
devaluada, deslligada de causalitats i
de memòria. No és fàcil, per aquesta
via, trobar la inspiració crítica!

Sota el pes d’aquesta mena d’actu-
alitat que tot ho devora prolifera un
sentit comú atemorit per amenaces
construïdes que no pot acabar de
comprendre. El periodisme té, ara
mateix, reptes immediats de molta
envergadura. Com ara posar el bagat-
ge professional i la nova tecnologia
disponible al servei d’una més pro-
funda, complexa i completa com-
prensió del present. Ens cal molta
més claror per a tots els àmbits.
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El periodisme té
com a repte posar la

professionalitat i les noves
tecnologies al servei d’una
comprensió més profunda

i completa del present


