
22 DILLUNS, 18 DE JUNY DEL 2012 ara

DIRECTOR
CARLES CAPDEVILA

debat

Sense bon periodisme no hi ha democràcia

La crisi afecta el sector de
la comunicació i el peri-
odisme enmig d’una
transició que és tecnolò-
gica, és de formes d’ac-

cés a la informació, als continguts i
als serveis, i és també de models de
negoci i de remuneració del treball
intel·lectual.

La publicitat migra, deixa escena-
risconvencionalsibuscanovesplata-
formes. Els mitjans de comunicació
tenendificultatsperadaptar-s’hi.Les
empresesdelsectorassagenoperaci-
ons de reducció d’efectius i d’inversi-
ons. Alguns tanquen (quioscos, re-
vistes,emissores...).D’altresprescin-
deixendelpaperoderedacciópròpia.
D’altres disminueixen el nombre de
pàgines, suprimeixen corresponsali-
esobéomplenlagraellaambreemis-
sions. La tertúlia i el gènere de la con-
versa –independentment de la quali-
tat dels que la practiquen–, van pre-
nent el lloc del debat especialitzat.
L’enquesta indiscriminada que
ofereix un grapat de veus fa de
succedani del pluralisme.
L’amenitatésmésvalorada
que no pas el rigor. La grà-
cia i l’entreteniment gua-
nyen espai al coneixe-
ment. Les fonts directes
són vagament al·ludides, o
ni es mencionen. La major
partdelesaltresfontssónin-
directes, formen part de la ca-
dena autoreferent. Píndoles
breus. Curiositats. Anècdotes sig-
nificatives.Xafarderies.Paradoxes.
Aparentment, tothom tendeix a
comportar-se com un mitjà de co-
municació: institucions, empreses,
clubs, partits, associacions, ONGs...
És el que es porta, és el que toca i, se-
gurament, la tendència persistirà. El
nou paradigma de la comunicació ja
no és la vella notícia, amb la seva pre-
tensió d’objectivitat o de neutralitat,
sinólavoluntatdepersuadirodeven-
dre alguna cosa, més a prop del màr-
queting i de l’enlluernament.

En aquest ambient, proliferen les
proclames anunciant la mort del pe-
riodisme. Algunes ho embolcallen a
la gramsciana manera: ja seríem, tots
i totes, periodistes (o filòsofs). Diuen
queelperiodismejanoéssocialment
necessari. Que la informació, gràci-
es a les xarxes, flueix d’arreu i per to-
tes bandes. N’hi ha de sobres, afir-
men.Parlen,finsitot,desaturacióin-
formativa. Sembla que, de tanta in-
formació com tenim, ens arribem a
perdre.Quel’excésensestressaiacla-
para. Ens confon; ens desorienta.
Qualsevol persona, amb les noves
pròtesismultifuncionalsqueduemal
damunt, carregades d’aplicacions,
enspotferarribarcomentaris,espur-
nes de geni creatiu, fotografies, peti-
tes filmacions d’ara mateix, arxius
amb el so d’avions i sirenes, el tall de
veu del cap de la manifestació. Ja no
ens calen, doncs, ens diuen, periodis-
tes. Ja ens ho fem nosaltres sols. Ca-
dascú al seu propi laberint, atrapat
enmig de les seves connexions. I, per
acabar-ho d’adobar, a més, la dispo-
nibilitat ha engendrat la prodigalitat:
bona part de la informació que abans
no teníem ni pagant, ara ens arriba
gratuïtament. Trobem informació
pertot, com l’aire que respirem. Un

miracle del nou eco-
sistemadecomunicació
i cultura: la utopia de l’ac-
cés immediat a una infor-
mació permanentment actu-
alitzada que pot ser fàcilment
obtinguda. Abans costava de tro-
bar i ara, en canvi, només cal pren-
dre-la.Deuseraixòlasocietatdelain-
formació que prediquen?

M’agradaria proposar un mantra
fetd’afirmacionsvehementsapropò-
sit d’aquesta al·lucinació i del perio-
disme.Unseguitd’enunciatsdereco-
neixement a qui s’estima i defensa la
dignitat de la professió periodística.

En la nostra època, el bon perio-
disme és absolutament necessari.
Ens és imprescindible. Són les em-
presestradicionalsd’obtenció,pro-
cessament, elaboració i distribució
de la informació les que estan en
crisi. Són les empreses que trac-
ten la informació com una simple

mercaderia les que estan en crisi. Pe-
rò no ho està la funció social del pe-
riodisme: facilitar a la ciutadania els
recursosinformatiusiinterpretatius
que li permetin fer-se una idea més
complexa i completa del món que vi-
vim, per poder pensar-lo i, si cal,
transformar-lo. Quan hi ha poca in-
formació,elconeixementésunail·lu-
sió,unaquimera.Quann’hihamolta,
ens cal una bona crítica de les fonts,
propostes que organitzin les infor-
macionsenelsseuscontextosilesar-
ticulin en un conjunt més o menys
coherent; ens cal un bon periodisme
queensajudiaproporcionar-nosuna
mirada pròpia sobre la realitat que
compartim.

Sense una ciutadania informada i
culta no hi ha qualitat democràtica
possible. Les persones mal informa-
des no són lliures. Una gent que no
reivindicadisposard’unainformació
de qualitat esdevé més indefensa da-
vantlademagògiaimésprocliualpo-
pulisme. Una ciutadania atrapada en
ladietad’unmercatdel’actualitatno-
dritambfragmentsd’informaciógra-
tuïta, que ningú no sap qui paga, és
més fàcilment presonera del rumor
i de la intoxicació. Ens és tan vital la
informació que hi ha qui s’ocupa que
la tinguem gratuïtament, amb un
tractament determinat, per influir-

nosd’acordambelsseusinteressos.
La bona informació demana pro-

fessionals d’experiència i quali-
ficació, i una ciutadania in-

tel·ligent disposada a pagar-
la. Necessitem bons mitjans,
públicsiprivats.Novesinici-

atives periodístiques ja pro-
porcionen serveis a comunitats

de clients compromesos que volen
tenir criteri propi sobre tota mena

d’afers. A través de les xarxes, re-
visant i inventant. Amb volun-

tat de rigor. Moltes velles em-
preses del sector desaparei-

xeran. Però el bon perio-
disme subsistirà i la seva

contribució a la quali-
tat democràtica serà

mésamplamentre-
coneguda.
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Les persones mal
informades no són lliures.

La bona informació demana
professionals d’experiència i
qualificació i una ciutadania

intel·ligent que la pagui


