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1. INTRODUCCIÓ AL PROJECTE

1.1. Presentació

El projecte L’ètica periodística. Com transmetre una imatge, és el procés d’elaboració 
per acabar fent un documental que tracta sobre l’ètica periodística, concretament sobre 
quines fotografies s’haurien de publicar o no quan s’ha produït una desgràcia, com pot ser 
un terratrèmol, un atemptat o una guerra. 

L’objectiu del projecte és fer un documental que exposi les diferents visions que hi ha 
sobre el debat que es genera cada vegada que es publiquen segons quines imatges als 
mitjans relacionades amb l’ètica periodística. El motiu principal d’elaboració del 
documental són les discrepàncies que sempre es han existit entre els diferents 
professionals i entre l’opinió pública sobre publicacions com la fotografia de Nilufer Demir, 
on es mostra un nen sirià mort a la costa de Turquia, o el cas de l’avió de Germanwings 
que va ser estabellat als Alps francesos.

Com s’ha comentat el projecte és el procés d’elaboració per dur a terme el documental, 
per tant el contingut d’aquest es centrarà en l’escaleta del documental, on es veurà com 
seria el documental exactament. Aquest constarà de diverses parts. Primer de tot 
s’exposaran tres casos que hagin aparegut al mitjans i que hagin generat aquest debat. El 
pimer cas triat és la fotografia de Nilufer Demir on es veu el nen sirià mort a les costes 
turques, que s’ha comentat al paràgraf anterior, la qual ha fet que es tornés a discutir 
sobre l’ètica periodística als mitjans en els darrers mesos. Un segon cas estaria centrat en 
exposar l’accident d’avió de Germanwings que hi va haver als Alps francesos, que es va 
produir a principis d’any. El darrer cas es basarà en els atemptats de París del passat 
novembre de 2015, on a la premsa mundial van aparèixer imatges molt impactants.

D’altra banda s’inclouran entrevistes a diferents professionals del sector (periodistes i 
dissenyadors gràfics de premsa i televisió), així com persones especialitzades en 
regulació audiovisual. La darrera tasca es realitzarà a través d’enquestes per tenir una 
aproximació de quina és l’opinió pública. A més a més, a tots els entrevistats se’ls hi 
preguntarà sobre els tres casos exposats anteriorment.

Per realitzar el documental, prèviament s’han de consultar alguns conceptes teòrics que 
apareixeran explicats en la preproducció del projecte. La contextualització estarà basada 
en el codi ètic del col·legi de periodistes de Catalunya, en les recomanacions del CAC, 
entre d’altres fonts que es puguin trobar al llarg de la investigació.
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En el projecte es poden trobar quins han estat tots els pasos que s’han fet per finalment 
poder realitzar el documental. Està estructurat en sis parts. La primera és la metodologia 
de treball que s’utilitzarà, on hi ha una breu explicació sobre la investigació previa que 
s’ha fet sobre el tema, i un esquema que s’explica com i quan es volen fer els passos 
següents. La segona part és el marc teòric que hem comentat anteriorment, en aquest 
apartat s’ha fet una recerca més profunda i s’inclou tot allò que servirà per contextualitzar 
el documental. La tercera part és la preproducció. Aquí s’explica amb més profunditat 
quins són els tres casos escollits i perquè, el pressupost que es té previst, els perfils de 
les persones que es volen entrevistar, i l’enquesta que es vol fer a l’opinió pública. En el 
quart apartat, que és la producció, hi trobarem la cronologia de la producció, on s’explica 
pas per pas què s’ha fet per gravar el documental, també hi trobem el diari de rodatge i 
l’escaleta, que és el cos del projecte. A la cinquena part hi trobem la postproducció, on hi 
ha l’edició del documental i com s’ha pensat que es farà la seva comercialització. I 
finalment, la sisena part, que són els annexos, que poden no semblar importants, però és 
tot allò que no té cabuda en el projecte però que ha estat vital per dur-lo a terme.

El documental podrà anar destinat a diverses persones. Per una banda a tota aquella 
gent que estigui interessada en saber què en pensen els diferents actors implicats sobre 
el tema, ja que és un debat bastant recurrent quan succeeix una tragèdia i es publiquen 
fotografies o vídeos als mitjans que poden arribar a ferir la sensibilitat de la gent en genral 
o de la víctima i de la família de la víctima, en particular. D’altra banda també pot atraure 
als professionals del sector per saber, més o menys, quina és l’opinió que hi ha avui dia 
sobre la publicació d’imatges als mitjans quan es produeix un cas d’aquestes 
característiques. Aquesta reflexió es veurà implicita a l’apartat on es parla sobre la 
comercialització del documental. 
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1.2. Justificació

Al haver estudiat periodisme, al llarg dels quatre anys de carrera, han anat sorgint dubtes 
sobre la professió. Et fixes més en com estan fetes les notícies, quins criteris utilitzen els 
professionals, com tracten l’informació, i en un moment donat te n’adones que la teva 
futura feina és essencial per tal que els demés entenguin el món i colaborin a millorar-lo. 
Moltes vegades, quan estàs davant de la televisió o d’un diari, obviem aquella informació 
que ens arriva pel sentit de la vista, quan, la majoria de vegades és un dels estímuls més 
important que ens venen.

Cada vegada més, acostumem a veure imatges impactants a la televisió i als diaris que 
ens mostren la realitat, en quin món vivim i què està passant al nostre voltant. Són 
imatges desagradables, de les quals, moltes vegades volem apartar la mirada, ja que no 
ens resulten delectables a la nostra vista. De fet, molts dels espectadors, es queixen de 
les imatges que es publiquen actualment als mitjans de comunicació. Estem parlant 
d’imatges de cadàvers, imatges  on s’aprecia perfectament la sang, de nens morts, …, en 
definitiva de víctimes d’accidents, de desastres naturals, d’atemptats contra la vida de 
persones, o de guerres, que deixen enrere moltes vides.

L’estil o tipografia d’imatges de la qual estem comentant, la majoria de vegades que 
apareixen als mitjans de comunicació, sigui de premsa escrita o a la televisió, s’inicia un 
debat. El debat és sobre si s’haurien de publicar o no les fotografies o vídeos dels quals 
parlem. 

Sempre s’han vist fotografies que impacten a la societat un cop es publiquen, i que 
impacten encara més a la societat d’occident, on no es viuen tant d’aprop les desgràcies 
humanitàries que succeïxen al món. 

Un clar exemple és la fotografia que va fer que Kevin Carter guanyés un Pulitzer i després 
se suïcidés. En ella s’observava a un nen de l’Àfrica, desnutrit, i que a menys de tres 
metres hi havia un bultó. La seva publicació va generar un àmpli debat, no només sobre si 
s’havia de publicar, sinó que també sobre si és lícit fer una fotografia com aquesta, tot i 
això, també va fer que molta gent reflexionés sobre la situació en la qual es troben moltes 
persones que viuen a l’Àfrica.

Un altre exemple molt visual és la imatge de Kim Phuc, la nena vietnamita despullada que 
corria cap a la càmera després que, els Estats Units llencés una bomba de napalm a la 
seva població. La fotografia va ser feta per Nick Ut, qui també va guanyar el premi 
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Pulitzer. Va donar la volta al món i va obrir als ulls a tots aquells que no sabien quin paper 
jugava els Estats Units a la guerra, a més també va fer que es frenés la guerra, és a dir, 
que va tenir una gran repercussió a la història.

El documental, tracta el tema principal, l’ètica pariodística pel que fa a publicar segons 
quines imatges als mitjans de comunicació, a partir de tres exemples recents de 
fotografies que han fet reflexionar a la societat actual. A més, també han provocat que les 
autoritats facin un pas endavant. Els tres exemples que s’utilitzen són l’avió de 
Germanwings que es va estavellar als Alps francesos, la fotografia d’Aylan Kurdi sense 
vida a una platja de Turquia i els atemptats de París que es van produir el passat més de 
novembre. Tots tres casos van passar al llarg del 2015 i es justifica la seva tria més 
endavant.
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2. METODOLOGIA

2.1. Cronologia del documental

Com que s’està duent a terme un projecte, s’ha de planejar prèviament allò que es farà. 
És per això, que s’ha establert un calendari sobre quan estan previstes que es facin les 
diferents tasques que es volen elaborar, des de l’inici fins al final del treball.

El primer que es vol fer és buscar el màxim d’informació possible sobre l’ètica periodística 
i la fotografia per tal d’establir quina serà la teoria que s’utilitzarà en el documental, també 
s’hauran de recopilar tots aquells articles que parlin sobre el tema, així com informació 
sobre els tres casos en concrets que s’han escollit per fer el documental.

Posteriorment s’haurà d’establir un pressupost, ja que per dur a terme un documental 
s’hauran de fer algunes despeses, i cal tenir-ho mínimament previst.

Després s’ha de buscar quines persones són les adequades per entrevistar en el 
documental que estem fent, i un cop ja tenim una llista de possibles persones, s’haurà de 
contactar amb elles per tal de concertar una entrevista. Quan ja hi hagi dia i hora exacte 
per fer l’entrevista, s’haurà de preparar l’entrevista, buscant informació sobre la persona 
que s’entrevistarà i fent un petit guió de preguntes que volem fer-li.

El pas següent serà fer les entrevistes, anant al lloc indicat que hagi triat l’entrevistat. 
Aquest apartat també podria formar part del rodatge, ja que les entrevistes s’haurien de 
gravar per tal que apareguin al documental. També s’han d’enregistrar altres imatges, que 
anomenarem imatges de recurs, aquestes estaran relacionades amb allò que estigui dient 
la veu en off en aquell moment. 

Quan ja tenim algunes imatges podem començar a fer l’escaleta del documental, que serà 
el que ens permeti fer una edició acurada, tot i que per acabar-la hauríem d’haver finalitzat 
el rodatge per saber quines són totes les imatges de les quals disposem.

Un cop ja tenim totes les imatges i ja hem fet l’escaleta del documental, podem començar 
l’edició, és a dir el muntatge de les imatges.

Per acabar, caldrà comercialitzar el documental, per tal que la gent a la qual va destinada 
pugui consumir el producte i així tenir un feedback sobre com està fet.

A continuació es presenta una taula on es veu clarament quina cronologia més o menys 
exacte es vol seguir per fer tots els passos que s’acaben d’explicar. La taula està dividida 
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pels apartats comentats i per mesos, cada mes disposa de quatre caselles que 
representen ser les quatre setmanes del més (es tracta d’una cronologia aproximada, ja 
que és una previsió i no se sap ben bé si es farà en aquestes dates o no).

Taula del calendari:

Taula 1. Calendari de la cronologia del documental. Font d’elaboració pròpia.
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2.2. Programes d’edició

Per obtenir les imatges del documental i el so de les persones entrevistades, s’han utilitzat 
dues càmeres, els models són la Canon C100 i la Nikon D3100, i una gravadora del 
model SONY ICD-TX50, ja que no es disposa d’un micròfon de corbata.

En el moment que s’hagi d’editar les imatges obtingudes, s’utilitzarà el Final Cut Pro, ja 
que es disposa de Macs. S’ha contactat amb una estudiant de l’ESCAC, l’escola de 
cinema de Catalunya, l’Alexandra Cavaglià. Ella sap fer funcionar perfectament el 
programa, i és per aquest motiu que es faran tres sessions de dues hores, en les que 
s’intentarà ensenyar quines són les eines bàsiques i com funciona el programa. Si en 
aquest període de temps no s’assolissin els coneixements bàsics, l’Alexandra estarà en el 
moment de l’edició del documental per resoldre algun dubte que hi hagi en el moment.

En aquestes tres sessions, es van fer diferents proves amb imatges que no tenien relació 
amb el documental, i es va aprendre a posar títols (banners), a enfocar imatges, a 
estabilitzar-les, a fer el balanç de colors, entre altres funcions. També es va ensenyar a 
col·locar figures i documents en el vídeo, ja que hi haurà moments del documental en el 
qual s’inclouran per tal de contextualitzar la informació.

Un altre programa que s’utilitzarà per a l’edició és l’inforgr.am. Serveix per mostrar 
gràficament el resultat de dades, i en el nostre cas s’utilitzarà per exposar el resultat de 
les enquestes.

A més, el Photoshop, també serà un dels programes que s’utilitzi per retocar, retallar i 
perfilar algunes de les fotografies que s’inclouran en el documental.
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3. MARC TEÒRIC

L’ètica periodística existeix des de fa relativament poc. És amb la inclusió de la fotografia, 
la ràdio i la televisió en el món del periodisme, quan les institucions i els mitjans de 
comunicació es comencen a plantejar fer una regulació sobre el que es pot o no es pot 
publicar.

3.1. Codi deontològic de la Federación de Associaciones de Premsa de España

Les primeres regulacions que es van fer en l’àmbit nacional, van sorgir amb la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE). Es va crear l’any 1922 a Santander on 
les associacions de premsa de diferents ciutats d’Espanya, com la de Barcelona, Zamora, 
Bilbao, Burgos, Sevilla, València o Valladolid, van delegar la seva representació a una 
entitat més gran, que és la Federació.

La FAPE, és la primera organització professional sindical de periodistes d’Espanya. Avui 
dia la formen 49 associacions federals i 16 estan vinculades. En total representen més de 
21.000 associats. (FAPE, 2016). Amb la creació de la Federació també es va crear un dels 
primers codis deontològics a l’àmbit Espanyol. 

Abans de descriure sobre què parla el codi deontològic de la FAPE és necessari explicar 
què és realment un codi deontològic. Un codi deontològic és un document on es plasmen 
tot un conjunt de criteris, normes i valors, que pacten i prenen com a seus aquells que 
duen a terme una activitat professional. Principalment fan referència a la posada en 
pràctica, dins la mateixa professió, de l’ètica, que en el nostre cas és el periodisme. 
D’aquesta manera, els que formen part d’un col·lectiu professional on hi ha creat un codi 
deontològic, s’atenen a tot allò que està escrit en el codi com a norma de conducta dins 
l’activitat que realitza.

Així doncs, el codi deontològic de la FAPE, està clar que parlarà de l’ètica periodística. Ara 
analitzarem en quins punts i de quina forma en fa referència. Abans d’això, però, és 
important aturar-nos a la introducció del codi, ja que ens parla sobre la responsabilitat  i 
compromís social que té el periodista i la importància de la lliure informació i expressió 
d’idees.

Dins mateix del preàmbul, també hi trobem uns apartats que ens interessen pel tema que 
tractem. En el segon paràgraf veiem com esmenta que el codi “està sotmès als límits que 
impedeixin la vulneració d’altres drets fonamentals” (FAPE, 2016). És una de les normes 
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bàsiques que el periodista ha de tenir clara abans de publicar o no una informació o una 
imatge. 

Dins del primer punt anomenat “Principis Bàsics”, en el punt quatre del codi deontològic 
de la FAPE, es parla del dret a protegir als ciutadans a estar informats i a la seva intimitat i 
imatge. Concretament, a l’apartat b) del punt 4, veiem que es fa referència al tema que és 
del nostre interès:

“En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o 
aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las 
especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias.” (FAPE, 2016).

Juntament amb aquest apartat, es pot incloure el següent, ja que està totalment relacionat 
amb el que es parla. Per tant, a l’apartat c) del punt 4, està escrit el següent:

“Las restricciones sobre instromisiones en la intimidad deberán observarse con 
especial cuidado cuando se trate de personas en Centros hospitalarios o en 
instituciones similares.” (FAPE, 2016).

Vist el que es demana en aquests dos apartats, traiem en clar que moltes de les 
pràctiques que es fan actualment en programes televisius, com en premsa escrita, no 
segueixen les directrius del codi. D’altra banda, aquestes normes no acaben d’aclarir fins 
a quin punt allò que es publica és d’interès públic o arriba a fer mal a persones implicades 
o relacionades amb els afectats, ja que deixen la porta oberta a què sigui el mateix 
periodista qui triï segons el seu criteri allò que es pot publicar o no.

A part del tema que hem tractat en el punt anterior, també és molt important fer esmena al 
deure que té el periodista de dir la veritat i d’explicar i mostrar tot allò que passa arreu del 
món. En aquest sentit, la FAPE, comenta i afirma aquesta obligació que té el professional 
en dos punts del codi on s’inicia explícitament.

El primer apartat on ho trobem és dins de “I - PRINCIPIOS GENERALES”, concretament 
en el punt número 2, que diu:

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.” (FAPE, 2016).

Amb el que posa aquí, s’entén perfectament el que comentàvem anteriorment. El 
periodista té el deure i l’obligació de publicar la veritat, ja que actua com a servei públic 
davant la societat, i ha d’explicar tot allò que pugui arribar a afectar-la.
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L’altre punt on apareix la mateixa idea, és en el punt 13, a l’apartat “III - PRINCIPIOS DE 
ACTUACIÓN”, que diu:

“El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar 
sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir 
informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso 
o deformado.” (FAPE, 2016)

Fa referència a informar d’aquelles notícies que sabem cent per cent que són veritat i que 
sabem d’on prové la informació, ja que si el que es difon no és cert, estarem fent 
malament la nostra feina. 

3.2. Codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya

És important remarcar el fet que les associacions espanyoles de premsa van començar a 
organitzar-se com a tal per la recuperació de la democràcia i per aconseguir el 
reconeixement dels drets a la seva feina. Així doncs, l’associació del periodisme català va 
culminar l’any 1985, quan es va crear el Col·legi de Periodistes de Catalunya. La seva 
formació es va fer amb “la voluntat de servei públic i en resposta a les necessitats dels 
professionals i de la societat catalana”. (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2013). El 
Col·legi es va poder constituir gràcies a la Llei aprovada al Parlament de Catalunya, quan 
es va democratitzar realment l’Associació de la Premsa de Barcelona. El president de 
l’Associació va ser Carles Sentís, qui va posar en marxa la creació del Col·legi juntament 
amb la col·laboració dels diferents partits polítics i de diferents periodistes com Margarida 
Rivière, Josep Penau o Josep M. Huertas, que van ser clau en la seva constitució.

Amb la creació del Col·legi també es va crear un codi deontològic per aquells que 
volguessin formar-ne part. Aquest s’ha anat adaptant a les necessitats que hi ha hagut en 
cada moment i a les noves regulacions que s’han anat incorporant al llarg els anys. Igual 
que el codi deontològic de la Federació de l’Associació de Premsa Espanyola, hi ha 
diferents parts on es parla sobre el tema que ens interessa, és a dir, l’ètica periodística 
envers la publicació de segons quines imatges.

Dins la Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya, en els criteris que 
s’hi estableixen, trobem una apreciació en el punt número 9 on ens hem de parar a 
analitzar el que diu:
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“Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en 
situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les 
persones afectades ho explicitin.” (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2013)

De fet, és molt semblant al punt número 4, tant en l’apartat b) com en el c). Fa referència 
al dret de les persones que tenen quant a la seva vida privada. És important respectar a 
les víctimes d’un accident, o aquells que es troben en una situació de risc o dolor, tant físic 
com emocional.

Com amb el codi deontològic de la FAPE, en el cas del codi deontològic del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, també és important remarcar aquells punts que fan referència al 
deure del periodista pel que fa a mostrar i explicar tot allò que és veraç, és a dir, destacar 
el que ha succeït al món. Així doncs, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, remarca 
l’afirmació anterior en els punts que s’exposen a continuació, que els trobem en el punt 1 i 
2 respectivament.

“Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant 
tota confusió o distorsió deliberada d'ambdues coses, així com la difusió de 
conjectures i rumors com si es tractés de fets.” (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
2013).

“Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o 
dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat 
de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat a institucions i entitats públiques 
i privades, així com la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos.” (Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, 2013).

Cal destacar, a més a més, dos punts més. Pel que fa al primer punt, que correspon al 
número 10, i parla sobre el principi d’innocència:

“Observar escrupolosament el principi de presumpció d'innocència en les informacions 
i opinions relatives a causes o procediments penals en curs.” (Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, 2013).

El segon, que és el número 11, fa referència a una especial protecció als menors d’edat, 
ja sigui sobre les seves dades personals com sobre la seva imatge:

�16



“Tractar amb especial cura tota informació que afecti menors, evitant difondre la seva 
identificació quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d'homicidi), testimonis 
o inculpats en causes criminals, sobretot en assumptes d'especial transcendència 
social, com és el cas dels delictes sexuals. També s'evitarà identificar contra la seva 
voluntat les persones pròximes o parents innocents d'acusats o convictes en 
procediments penals.” (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2013).

A més, al codi deontològic s’inclou un annex, el número 2 exactament, que es titula 
“Recomanació sobre fotoil·lustració”. (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2013). El que 
proposa és una recomanació on es dóna “prioritat a la regulació d’aquesta activitat, a fi de 
poder-ne fer esment en el Codi Deontològic”. És un apartat que incentiva al periodista a 
utilitzar imatges juntament amb la informació que es proporcioni al ciutadà. Així doncs, 
sempre que es pugui s’hauran d’incloure imatges per il·lustrar allò del que s’està parlant, 
però s’ha de tenir en compte tot allò que s’ha esmentat en els criteris escrits anteriorment. 
La recomanació es va fer al IV Congrés de Periodistes de Catalunya.

Així doncs, veiem que existeixen unes normes que han de seguir els periodistes quan es 
troben davant d’una notícia delicada que pot repercutir en altres persones, sigui perquè 
aquestes són les víctimes o perquè són familiars dels afectats. Tot i això, no només 
existeixen aquestes normes, sinó que també hi ha una regulació feta pels diferents 
governs, en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic. És per això que existeixen 
institucions sancionadores i que recomanen allò que els mitjans han de fer o deixar de fer.

3.3. Codi deontològic Europeu de la Professió Periodística

L’any 1993, l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, aprova per unanimitat a 
Estrasburg, els principis ètics del periodisme que hauran de ser acceptats i aplicats per 
tots els periodistes d’Europa. Els principis que recull el document en qüestió, estan basats 
en el codi deontològic de la Federaciones de Asociaciones de Prensa de España, ja que 
el que els va redactar, és Manuel Núñez Encabo, parlamentari europeu i filòsof en dret. 
Actualment, existeix l’Associació Europea de Periodistes, de la qual Espanya en forma 
part i que, com era d’esperar, segueix el codi deontològic que es va aprobar a Estrasburg 
fa 23 anys.

Els punts que ens interessen del codi deontològic europeu pel tema que estem tractant, 
són concretament quatre, que s’expliquen a continuació. El primer fa referència al dret a la 
informació que té la ciutadania, que correspon a l’apartat número 8 que s’inclou sota el 
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títol de “El derecho a la indormación como derecho fundamental de las personas, editores, 
propietarios y periodistas”:

“La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el 
Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, cuyo 
sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la 
información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y 
honestidad en las opiniones sin ingerencias exteriores, tanto de los poderes públicos 
como de los sectores privados.” (Núñez, 1993).

El següent punt que també és interessant per contextualitzar la temàtica escollida, parla 
sobre les garanties que han de tenir els periodistes quant a la llibertat d’expressió, que va 
lligat amb el punt anterior, ja que la societat té dret a saber que el passa realment. 
Aquesta informació la trobem en el punt número 14, que també està inclòs en l’apartat 
que s’ha mencionat en el punt anterior: 

“En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de libertad de 
expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los 
emisores finales de la información. (…)” (Núñez, 1993).

El següent aspecte a analitzar és el punt número 30, que el trobem inclòs en l’apartat que 
es titula “La función del periodismo y su actividad ética”, el que ens indica més o menys 
del que es parlarà. Concretament fa referència a no confondre la informació rellevant amb 
el que és espectacular o conflictiu, fet que a vegades succeeix dins la nostra professió:

“En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo importante 
desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará el ejercicio de su 
función con la finalidad principal de adquirir prestigio o influencia personal.” (Núñez, 
1993).

L’últim punt que ens interessa en relació al tema a tractar és el número 33. Està dins 
l’apartat de “Situaciones de conflicto y casos de protección especial”, un apartat totalment 
necessari perquè moltes vegades un periodista no sap com reaccionar davant una 
situació de conflicte. Presisament és sobre aquest tema del que parla el punt 33, on 
explica que els mitjans han de defensar la democràcia i respectar la dignitat humana: 

“En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos bajo la 
presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la xenofobia 
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o la guerra. En estas circunstancias los medios de comunicación tienen la obligación 
moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la 
solución de los problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia, y en 
consecuencia oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, 
rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión.” (Núñez, 1993).

Podem veure que els codis deontològics defensen l’ètica i la moral dins la professió 
periodística i que a més fan referència a temes que, a vegades, un professional no hi 
havia parat a pensar, o que cal recordar-ho de tant en tant.

3.4. Llibres d’estil

Per tenir una idea totalment completa sobre el que es pot emetre i el que no a l’estat 
espanyol i a Catalunya, també ens hem de fixar en els llibres d’estil o manuals d’estil de 
cada mitjà. Per aquells que no estiguin familiaritzats amb els mitjans i el seu 
funcionalment, s’explica a continuació què és un llibre d’estil.

Cada mitjà, ja sigui audiovisual, radiofònic, escrit en una pàgina web, imprès, etc, té un 
“recull de directrius i recomanacions que guien i orienten la feina de producció i difusió de 
continguts dels mitjans (…) recull els valors i principis de servei públic, compromís amb el 
país, qualitat de continguts i transparència i eficiència en la gestió” (CCMA, 2016). A partir 
d’aquestes normes o regles, els treballadors saben com han de fer la seva feina dins el 
mitjà en el qual es trobin. 

Els llibres d’estil que s’exposen a continuació no valen per tots els mitjans, ja que un llibre 
d’estil només serveix pel mitjà pel qual es va crear.

3.4.1. Manual d’estil de CRTVE

El primer manual d’estil que comentarem és el de Radio Televisión Española. Té diversos 
apartats, el primer és un espai general que serveix tant per ràdio com per televisió, i va 
destinat a tots els treballadors de la corporació. En aquest punt ens interessen el primer 
subapartat, que és titula “La información en CRTVE”. 

Dins la informació ens aturem en el punt “El respeto a la intimidad, al honor y a la propia 
imagen”, on trobem tres subapartats més, dels quals ens fixarem en els dos primers “Los 
pilares del respeto” i “La intimidad de las víctimas”. El primer subapartat es pot resumir 
amb el que presenta les diferents parts explicades: 
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“RTVE, cuando deba difundir información sobre situaciones dramáticas, deberá 
armonizar los intereses informativos con la obligación de evitar el dolor innecesario 
tanto a víctimas como a familiares.” (CRTVE, 2010).

És a dir, se centren en el respecte a les víctimes i als familiars d’aquestes. En el següent 
subapartat (“La intimidad de las víctimas”), hi ha diferents punts que expliquen com tractar 
la informació quan hi ha hagut una tragèdia. Els que més ens interessen en aquest cas 
són el tercer i el quart punt. (CRTVE, 2010).

El tercer punt es diu “Imágenes especialmente duras y/o dramáticas”. S’especifica de 
forma general com s’ha de tractar la informació quan s’ha produït una desgràcia i es veu 
explícitament a les imatges de les quals es disposen:

“El uso de este tipo de imágenes se debe limitar a los casos en que tengan un alto 
valor informativo y su emisión sea necesaria para entender el alcance de lo sucedido. 
Reproducir imágenes o sonidos de gran impacto y/o violencia únicamente por su valor 
visual o auditivo no está justificado en RTVE. El recurso de avisar con antelación sobre 
el crácter violento de imágenes o sonidos no exime de la responsabilidad que conlleva 
la emisión de materiales prescindibles porque incluso puede atraer más la atención de 
la audiencia.” (CRTVE, 2010).

L’altre punt a comentar és el que es titula “Detalles”, on es parla dels primers plans quan 
hi ha víctimes ferides i/o cadàvers: 

“Los primeros planos de personas heridas y cadáveres son siempre innecesarios, 
incluso si se trata de víctimas de atentados terroristas. Lo mismo cabe decir de las 
personas que estén sufriendo una situación de gran tensión. Debemos describir el 
horror sin causar más daño a sus víctimas” (CRTVE, 2010)

Els altres punts que s’especifiquen al llarg de l’apartat fan referència a la protecció de 
dades, sobretot a les del menor. També es comenta quan es dóna el cas de persones 
desaparegudes com tractar la informació i procurar que tota informació que es faci pública 
sigui veraç i contrastada.

El manual d’estil té un apartat dedicat a TVE, però en ell trobem aspectes repetits al bloc 
anterior o característiques i normes que no són rellevants perquè no estan relacionades 
amb el tema que estem tractant.
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3.4.2. Llibre d’estil de la CCMA

Un altre dels llibres d’estil que cal comentar és el de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA, 2016), és a dir, que serveix tant per Catalunya Ràdio com per TV3. 
La CCMA divideix el seu llibre d’estil en tres blocs diferents.

El primer bloc és la Guia Editorial. Aquí s’expliquen els principis i els valors que tenen els 
mitjans de comunicació de la Corporació: “Recull la missió institucional dels mitjans de la 
CCMA i el compromís amb la ciutadania, amb el país i amb la llengua”.  (CCMA, 2016).

El segon bloc, que és el que ens interessa, és el Manual d’Ús de la Corporació, en el qual 
es resolen els dubtes generals i específics que poden tenir els treballadors de la CCMA, 
com per exemple els conflictes deontològics que puguin haver-hi entre els diferents 
periodistes. (CCMA, 2016).

En el Manual hi ha diversos apartats en els que està explicada la informació, però no hi ha 
cap que estigui dedicat exclusivament a les imatges que s’han de publicar quan hi ha una 
tragèdia, ni com tractar la informació que té el mitjà davant una catàstrofe.

El tercer bloc és la Llengua. Com escriure en els diferents mitjans de la CCMA està 
especificat en el Manual d’ús i a l’és A dir, una plataforma on estan recopilats la majoria de 
dubtes que poden sorgir a l’hora d’escriure en català quan s’ha d’adaptar el llenguatge als 
diferents mitjans. (CCMA, 2016).

3.5. Associacions i legislació europea

En l’àmbit europeu, fora de la Unió Europea, hi trobem tres organitzacions importants que 
s’encarreguen de la regulació audiovisual a Europa de forma independent. Una d’elles és 
la European platform of regulatory authorities (d’ara en endevant EPRA). L’EPRA va ser 
creada l’any 1995 com a “resposta a la necessitat de cooperació entre les autoritats 
reguladores europees” (EPRA, 2015).  És l’organització reguladora d’audiovisual més 
antiga que incentiva la cooperació entre els diferents països europeus. 

A part de regular l’espectre audiovisual, també té documents que fan referència a l’ètica 
que han de tenir els mitjans en el moment d’emetre segons quines imatges. Fan molta 
incisió, sobretot, a la violència televisiva i la relacionen molt amb la protecció de menors. 
Tot i això, es pot considerar que la violència televisiva no només és la lluita cos a cos, o 
psicològica entre les persones, sinó que en el moment en què es mostren imatges on hi 
apareixen cadàvers, sang, o escenaris per l’estil, també es pot considerar violència.
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Els documents més importants on es parla sobre el que s’ha comentat en el paràgraf 
anterior són tres: 

- La EPRA es troba en la setena reunió a Fredrikstad, Noruega convida a l’Autoritat de 
Mitjans de Massa Noruecs el 14-15 de maig de 1998 — The EPRA held its seventh 
meeting in Fredrikstad, Norway at the invitation of the Norwegian Mass Media 
Authority on 14-15 May 1998. (EPRA, 1998).

- Aproximacions de les regulacions a les notícies i dels programes d’affairs actuals — 
Regulatory Approaches to News and Current Affairs Programmes. (EPRA, 2012).

- Autoregulació del contingut televisiu amb el respecte a la protecció de menors i la 
violència — Self regulation of TV content with respect to protection of minors and 
violence. (EPRA, 2003).

Amb els títols ja veiem exactament el que es parla en cada document, sobretot en el 
segon i en el tercer. De fet, el segon document és un dels que més fa incisió en el tema 
que ens interessa, és a dir, en quines són les imatges que es poden publicar o no segons 
l’ètica periodística, si es poden considerar informació, i per tant són necessàries, o pel 
contrari, si, en ser imatges que poden afectar a la sensibilitat del espectadors i fins i tot de 
la família de les víctimes, no és necessària la seva publicació.

Un altre organisme a tenir en compta fora de la Unió Europea és l’International Institut of 
Comunications, que es va crear amb la idea de fer possible i activar un diàleg obert que 
donés forma a la regulació de la comunicació. Així doncs, és una organització que 
organitza esdeveniments, reunions, congressos, etc, per tal de parlar sobretot de sis 
temes en concret: les tendències en la innovació, la governança, el contingut, la 
competència, la privacitat i l’espectre. (IIC, 2011). 

És a dir, que trobem que hi ha un altre organisme que tracte temes relacionats amb la 
publicació de contingut quan es tracta de material delicat, ja perquè pot afectar a una 
mateixa persona, o a les persones del seu entorn.

Per últim, fora de la Unió Europea, tenim el Mediterranean Network of Regulatory 
Authorities (d’ara en endavant se’l nomenarà amb les sigles MNRA). Es va crear l’any 
1997, proposat pel Consell superior de l’audiovisual de França i pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. La proposta es va fer per “enfortir els enllaços històrics i 
culturals que existeixen entre els països del Mediterrani, així com per donar una 
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oportunitat a les organitzacions reguladores independents per tenir un espai on 
intercanviar aquells reptes comuns als que han de fer front”. (RIRM, 2006).

Dins l’MNRA hi ha una sèrie de documents que són transcendentals per la configuració de 
l’organització, i pels països que en formen part. Dos d’ells tracten directament sobre el 
contingut audiovisual, és a dir, d’allò que se’ls hi permet publicar als mitjans i quins drets 
té la societat en segons quins moments:

- Declaració de la regulació del contingut audiovisual — Declaration on the visual 
content regulation. (RIRM, 2008).

- Declaració amb el propòsit relatiu a la protecció dels menors i la lluita contra la 
violència als mitjans — Declaration of intent concerning the protection of young 
publics and the fight against the violence in the media. (RIRM, 2009).

Les dues declaracions, com podem deduir a partir del títol, fan referència al contingut 
audiovisual, la primera més general i la segona més específica. De fet, en el que se centre 
específicament la primera declaració són uns principis bàsics que l’organització té molt en 
compte, que es resumeixen en el respecte per la dignitat humana, la protecció dels nens i 
els adolescents, la presició de la informació i la pluralitat de punts de vista.

Així doncs, podem comprovar que se li dóna una especial importància a la dignitat 
humana i a la precisió de la informació, temes que estan estretament lligats amb què es 
pot publicar quan succeeix un esdeveniment com el de la fotografia d’Aylan Kurdi, 
l’accident de Germanwings o els atemptats de París.

En el segon document, el que es volia fer, és assenyalar les parts més delicades del 
document que hem parlat anteriorment. Es posa més èmfasis en aquests temes, ja que 
són considerats de vital importància. És per això, que a partir d’aquí, es prenen una sèrie 
de mesures, són consells que haurien de seguir tots els mitjans, en particular tots el que 
són membres de l’organització. Una de les mesures que es creen és la formació de 
l’Aliança entre els països del Mediterrani per tal d’informar de la literalitat dels mitjans a 
educadors, pares i totes aquelles persones que estiguin en contacte o treballin amb nens.

A part de les institucions europees, en trobem d’altres que estan dins la Unió Europea que 
són de vital importància, ja que tots els països que en formen part han de seguir les 
consignes a les quals s’arriba l’acord. En aquest sentit s’ha obligat als estats membres a 
coordinar les seves lleis d’acord amb les de la Unió Europea, ja que, en ser un organisme 
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governamental superior, tots els estats que en formen part han d’acotar-se a les seves 
normes. (UE, 2004).

Dins la Unió Europea trobem a més d’un milió de persones que treballen en el sector de 
l’audiovisual. És per això que hi ha una legislació dedicada exclusivament a aquest tema 
en concret, al món de l’audiovisual, per saber com han d’actual els mitjans en segons 
quines situacions. Està basada en la regulació general de l’audiovisual a nivell europeu, la 
Directiva 89/552/CEE (UE, 2007), també anomenada Directiva dels “Mitjans Audiovisuals”, 
on s’expliquen tots els punts que acota la legislació europea sobre el sector audiovisual, 
donant lloc, posteriorment al document al qual fèiem referència en un inici. Així doncs, 
trobem un document específic que se centre en la “Protecció dels menors i de la dignitat 
humana en els serveis audiovisuals i d’informació” (UE, 2006)

El document ens presenta diversos punts on es fa referència a la dignitat humana per tal 
que no es violi els drets fonamentals, incloent-hi la violència com a acte a evitar, ja que és 
una de les maneres amb les quals es pot arribar a ferir o a interposar-se en aquesta 
dignitat. Si bé és cert que són recomanacions, la majoria de països que han configurat 
l’escrit, han adoptat les mesures acordades. 

3.6. Legislació espanyola

Respecte a Espanya hi ha una llei que s’ocupa de la regulació audiovisual i de com s’han 
de tractar les imatges que reben els mitjans. De fet, prèviament a aquesta llei, que és la 
Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, el que regulava el 
món de l’audiovisual estava comprès en un gran nombre de diverses lleis, espargides per 
la Constitució Espanyola. La llei espanyola que comprèn tot el que fa referència a la 
regulació de la comunicació audiovisual es va fer basant-se en la Directiva 89/552/CEE de 
la Unió Europea esmentada anteriorment. 

La Llei 7/2010 (Boletin Oficial del Estado, 2010) vol garantir una “llibertat de pensament, 
d’expressió, d’idees, de comunicar i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà 
de difusió, (…) així com el pluralisme i la diversitat cultural” (Wikitel, 2016). Dins la llei 
trobem un apartat dedicat específicament a la violència, tot i que ho trobem quan parlen 
de la protecció als menors, i per tant fa referència a la violència gratuïta.

A partir d’aquesta llei, es va voler crear el Consell Estatal de Mitjans Audiovisual (d’ara en 
endavant CEMA). Es tracta d’una autoritat independent que té com a objectiu supervisar i 
regular tot el que es refereix a l’activitat dels mitjans audiovisuals que són propietat de 
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l’Estat, així com d’aquells que estiguin sota les seves competències. A més a més, també 
comptaria amb una capacitat sancionadora i s’encarrega de controlar si es compleix la llei 
general d’àmbit estatal. Tot i això, aquest organisme no es va arribar a crear mai, i per tant 
Espanya no té cap entitat que reguli tot allò que comprèn al sector de l’audiovisual. 
(Carniel, 2011). Per tant, no hi ha documents específics que regulin o facin recomanacions 
envers com tractar la informació en els casos que han anat apareixent al llarg dels darrers 
anys, a diferència del CAC (Consell Audiovisual de Catalunya), com veurem 
posteriorment.

Per tant, un cop vistes les regulacions europea i espanyola, podem arribar a la conclusió 
que es deixa bastant espai de marge per tal que els territoris, com les Comunitats 
Autònomes, creein les seves pròpies lleis envers els diferents temes, sobretot pel que fa 
al contingut, ja que sí que se li dóna molta importància a la protecció dels menors, pel que 
fa a la violència gratuïta, i a la violència de gènere, però no es parla massa sobre la 
privacitat personal i la violència en general, i com aquesta pot afectar els televidents, o a 
les famílies de les víctimes, fins i tot, a les mateixes víctimes.

3.7. Associacions i legislació catalana

Per últim, quan parlem de Catalunya veiem que s’han fet diferents lleis al llarg dels darrers 
anys que regulen el món de l’audiovisual. El Consell d’Audiovisual de Catalunya (d’ara en 
endavant CAC) es va crear l’any 1996 arran de la llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació 
de la programació audiovisual distribuïda per cable. (CAC, 1996). L’organisme es regeix 
per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com per la 
llei marc del sector, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. Abans de la creació del CAC, però, ja hi havia una menció a l’Estatut 
d’autonomia sobre la regulació i el règim de radiodifusió i de televisió.

El CAC es va crear per la necessitat que hi havia a Catalunya de tenir un òrgan que 
aconsellés als mitjans, en general, i també com a consultor i assessor del Govern de la 
Generalitat. D’aquesta manera, existeix un organisme independent que vetlla per 
l’objectivitat i la transparència. Té com a principis la defensa de la llibertat d’expressió i 
d’informació, de la neutralitat, el pluralisme i la lliure concurrència del sector. (CAC, 2016). 
Quan es va crear, el que volia era que es convertís en un referent social de prestigi que 
funcioni com a ajuda a la societat i al Govern català per tenir un periodisme de més 
qualitat i que sigui cada vegada millor.
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També hem de tenir en compte l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell Audiovisual 
de Catalunya, aprovat el 28 de febrer del 2001. El document ha patit quatre modificacions, 
la darrera va ser la introduïda pels Acords 5/2014, aprovada pel Ple del CAC. Aquí és on 
estan incloses totes les funcions i l’organigrama del CAC, així com tots els processos 
d’actuació. (CAC, 2014). És important tenir present l’Estatut esmentat, ja que és el que 
dóna cos, finalment, a l’organisme regulador i consultor de l’audiovisual de Catalunya.

A més, el CAC té una sèrie de funcions sobre els diferents continguts que emeten els 
mitjans audiovisuals. Principalment, ens fixem en el punt que fa referència al compliment 
de la normativa reguladora de l’audiovisual, és a dir, que s’han de fer complir tot allò que 
tracten les lleis esmentades anteriorment (l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 
22/2005, la Llei 2/2000 i l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell Audiovisual de 
Catalunya, aprovat el 28 de febrer del 2001), que són aquelles que regulen exactament tot 
el que pot aparèixer o no en els continguts dels mitjans.

A partir d’una de lleis mencionades al paràgraf anterior, la Llei 2/2000, es va iniciar un 
document que es diu “Recomanacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el 
tractament informatiu de les tragèdies personals”. En el redactat es justifica la creació del 
text, ja que l’activitat periodística en aquests casos, es troba davant un repte molt 
complex. No solament, moltes vegades, quan succeeix una desgràcia d’aquestes 
característiques, els professionals posen per davant la urgència periodística sense tenir 
en ment la intimitat de les víctimes i els seus familiars, sinó que també prioritzen la 
informació a la intimitat de les persones. Així doncs, es fa esment a la fràgil delimitació 
que hi ha entre el dret inalienable d’informar i ser informat, i l’altre dret inalienable del 
respecte a la intimitat d’un mateix. 

Les recomanacions, tal com s’explica en el document en si, també es fan, ja que no 
existeixen unes vies de conducte estipulades a l’hora d’informar sobre una tragèdia, més 
que en alguns codis deontològics de col·lectius de professionals del sector, o guies 
d’orientació d’alguns mitjans. D’aquesta manera, el que proposa el text, és que els 
professionals que es dediquin a les notícies relacionades amb tragèdies personals, es 
formin prèviament en aquest camp per tenir una mínima sensibilitat i per saber com actuar 
segons la informació amb la qual hagi de lidiar.

Els consells que proposa el CAC, es basen en tres principis bàsics (CAC, 2000):
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1. “El respecte a la dignitat de les persones, singularment en aquelles circumstàncies en 
les quals la seva capacitat de decidir lliurement es veu greument limitada.”

2. “El lliure accés i la lliure difusió de la informació sobre aquells fets o circumstàncies de 
naturalesa dolorosa que desperten l’interès públic.”

3. “La cooperació entre autoritats públiques, professionals de la informació i operadors 
de ràdio i televisió, per garantir la coherència de les respectives intervencions i la 
vigència dels dos principis anteriors.”

Així doncs, a falta d’una regulació explícita d’actuació en aquest camp, el CAC orienta i 
aconsella a les autoritats, les empreses audiovisuals i als professionals de la informació 
audiovisual de com fer-ho a través del document “Recomanacions del Consell Audiovisual 
de Catalunya sobre el tractament informatiu de tragèdies personals” (CAC, 2001). Els 
punts que més interessen pel tema a tractar, els trobem dins les “Recomanacions 
adreçades especialment als professionals de la informació audiovisual”, concretament són 
el punt número 5, el 6, el 8 i el 13, que s’exposen a continuació.

Punt número 5:

“Cal procurar que els plans de persones afectades no transgredeixin la seva 
privadesa. Incrementar pel zoom la sensació de proximitat de la càmera més 
enllà de la que s’obtindria per l’observació directa sovint pot vulnerar aquella 
privadesa.” (CAC, 2001).

Punt número 6:

“No haurien d’obtenir-se ni haurien de ser emesos primer plans o plans curts 
de persones ferides, en estat de xoc, o en situació de patiment. En qualsevol 
cas, mai sense el seu consentiment explícit.” (CAC, 2001).

Punt número 8:

“Convé introduir sempre un avís amb prou temps abans de l’emissió 
d’imatges d’escenes «dures», assenyalant-ne clarament les característiques i 
proporcionant a l’audiència l’oportunitat efectiva de renunciar a la seva 
contemplació.” (CAC, 2001).

Punt número 13:
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“En cap cas no es poden aventurar relacions de víctimes fins que no es tracti 
de llistes oficials i comprovades. Cal assegurar també que les persones 
implicades i els familiars són al corrent de la informació abans de difondre-
la.” (CAC, 2001).

Els quatre punts que s’acaben d’exposar, donen unes pautes per tal de tractar aquest 
tipus d’informació que arriba a les redaccions. Això no vol dir que els professionals hagin 
de complir explícitament tot el que diu el CAC, ja que no és una llei, sinó que són 
recomanacions que fa per tal d’intentar que la informació que tenen els periodistes es 
tracti de la millor manera possible. 

Altres recomanacions que ens fa el Consell és que no s’emetin les imatges de tragèdies 
directament, sinó que tinguin un procés d’edició previ, ja que d’aquesta manera, el 
periodista pot fer una tria més acurada de les imatges que poden ferir als espectadors o 
no. (Punt 16)

També és important fixar-se en el punt número 17, ja que fa una especificació rellevant 
sobre les imatges:

“Les imatges de dolor referides a tragèdies produïdes lluny de l’àmbit 
immediat de referència dels mitjans que les emeten han de ser usades també 
amb cura especial evitant de cursar, mitjançant flagrants diferències de tracte, un 
efecte de banalització del patiment dels «altres» en contrast amb el patiment de 
proximitat.(…)” (CAC, 2001).

Sembla un punt sense massa importància, però en el fons és tot el contrari. Actualment, 
donem molta més importància al que ens passa més a prop, i quan una desgràcia no 
succeeix al nostre costat, ens impacte però arriba un moment que ho acabem veient com 
a normal, introduint-ho a les nostres vides com un fet més. Això no pot arribar a passar, ja 
que si arribar a succeir la tragèdia a casa nostra, no ho hauríem arribat a acceptar com un 
fet normal.

Finalment, el document dedicat a les tragèdies que va elaborar el Consell Audiovisual de 
Catalunya, fa esment sobre les “Recomanecions finals adreçades a la consideració 
general”, és a dir, dirigides a tothom. L’apartat més rellevant és el punt número 4, que 
només amb el començament ja veiem per on va la resta del paràgraf:
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“Cal evitar fins on sigui possible, i com a norma general, el recurs a imatges 
de víctimes mortes, de fèretres o persones ferides. (…)” (CAC, 2001).

Com veiem, aquesta frase es contradiu amb la majoria de notícies que s’han donat sobre 
tragèdies, ja que sempre es mostren els cadàvers i les víctimes ferides.

El CAC també participa de manera activa en l’àmbit internacional, ja que és un dels 
membres d’algunes de les associacions de les quals hem parlat anteriorment. Una és la 
Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA), que té com a missió compartir i 
debatre entre els seus 42 membres, que òbviament són països europeus, i els 51 
organismes reguladors de l’àmbit audiovisual, així com coordinar aspectes que estiguin 
relacionats amb aquesta temàtica per tal que hi hagi un acord i unes polítiques semblant 
entre els membres. 

També és part de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies, ja que és un dels 
impulsors juntament amb el CSA francès. Aquesta institució reuneix autoritats audiovisuals 
de 12 països del mediterrani i té com a objectiu consolidar les relacions entre aquests, així 
com l’intercanvi d’idees i polítiques relacionades amb el sector.

Per últim, una de les relacions que també té el CAC amb organismes de la Unió Europea, 
és amb l’International Institute of Communications, una entitat que promou el debat i 
l’intercanvi internacional centrat en el món de la comunicació, i per tant queda inclòs el 
món audiovisual.

Així doncs veiem que el CAC és membre de diferents institucions. Cal remarcar també, 
que a part de les membresies que té arreu d’Europa, participa activament en trobades 
internacionals on es posen sobre la taula consells audiovisuals per establir una relació 
entre els diferents participants i que cada un pugui nodrir-se del que els altres proposa. Un 
exemple és la Primera Trobada d’Autoritats de Regulació de la Península Ibèrica, on hi 
van participar els consells audiovisuals de Andalusia, Navarra, Portuga i Catalunya. 

Per acabar amb les associacions i la llei catalana, cal parlar del Consell de la Informació 
de Catalunya. És una fundació privada creada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
que s’empara amb la Llei 1/82, de 3 de març, de la Generalitat de Catalunya. El seu 
objectiu principal és defensar i protegir els principis ètics del periodisme que es recullen 
en el Codi Deontològic. Segons el CIC “amb el Consell de la Informació de Catalunya, els 
periodistes catalans posen en mans de la societat una eina que garanteixi un exercici 
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efectiu de la llibertat i de la responsabilitat, del rigor, l’eficàcia, el pluralisme i la 
independència” (CIC, 2016).

El CIC, a l’igual que el CAC, també envia alertes cada cegada que es produeix un 
accident o una tragèdia, on recorda diferents punts del Codi Deontològic per tal que els 
professionals tinguin en compte els diferents components ètics que es troba en el 
contingut del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

3.8. Recomanacions CAC

El CAC, com a consultor dels mitjans de Catalunya, moltes vegades fa recomanacions de 
com tractar algunes informacions delicades. Per dur-ho a terme, ho fa basant-se en la Llei 
2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en data 21 de febrer de 
2001, quan el Consell va aprovar les “Recomanacions del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals”, la qual ja s’ha 
comentat anteriorment. (CAC, 2015)

Si bé no ho han fet sobre les tragèdies que van succeir en el mateix any, com la d’Aylan 
Kurdi o els atemptats de París, sí que trobem un informe molt elaborat sobre el tractament 
de l’informatiu de l’avió de Germanwings que es va estavellar als Alps l’any 2015, al llarg 
de les primeres 72 hores. (CAC, 2015).

Concretament es fa un anàlisi detallat, no només de les televisions autonòmiques, sinó 
que també ho fa a escala estatal. A més a més, tampoc fa una distinció entre televisions 
privades i públiques. Així doncs, els canals de televisió analitzats en l’informe han estat 
TV3, TVE Catalunya, 8tv, La 1, Antena 3 i Telecinco. A part de l’anàlisi dels canals 
esmentats al llarg de les primeres 72 hores, també s’analitza el tractament informatiu dels 
canals públics d’informació contínua de la televisió catalana, el 3/24, i de la televisió 
espanyola, el Canal 24 Horas.

L’informe presentat s’estructura en cinc parts importants. Després de la introducció, 
l’anàlisi comença amb una breu presentació sobre com es farà l’anàlisi, on es concreta de 
quins canals es parlarà i es defineixen els conceptes clau que s’utilitzaran al llarg de 
l’informe (punt 2. Mètode d’estudi). A més, hi ha un apartat molt important dins aquest 
segon punt, que correspon a l’apartat 2.4., que es titula “Operacionalització de les 
Recomanacions sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals”, en aquest punt 
s’explicita quines són les recomanacions que s’han tingut en compte al llarg de l’informe 
per tal de fer l’anàlisi pertinent. El següent punt és on s’analitzen totes les dades, és a dir, 
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es comenta la reacció informativa de cada mitjà, la graella de la programació i la 
descripció del contingut. Aquest està molt relacionat amb el que ve a continuació, que és 
l’atenció informativa, que correspon a les 72 hores posteriors a l’estavellament. 

A partir d’aquí, ve el tema central de l’informe, que és l’anàlisi del tractament informatiu en 
cada canal. Així doncs, es pot veure clarament quins són els paràmetres en què es fixa en 
totes les cadenes per tal de fer un anàlisi acurat. Primer de tot s’aprofundeix en la 
informació que es dóna sobre el sinistre aeri. Tot seguit es descompon qui és l’aparició 
dels diferents actors en funció del temps i la intervenció de cada un. 

Posteriorment es fa un estudi sobre dos dels punts que són els que més interessen pel 
tema a exposar. Un són els elements de dramatització i espectacularització, que es centra 
en tres aspectes, el canal visual, el canal del so i altres recursos d’espectacularització. En 
l’altre, es fixen en el respecte que tenen els canals mencionats de la privadesa de les 
persones afectades. Finalment, després de totes les variants analitzades, es troba el punt 
on es comprova si es compleixen les Recomanacions sobre el tractament informatiu de 
les tragèdies personals.

En el nostre cas, ens fixarem en els últims punts, que són els que estan relacionats amb 
el tractament informatiu pròpiament dit, on s’especifica com s’haurien de tractar 
esdeveniments tràgics posant d’exemple l’estavellament d’avió de Germanwings, tot i que 
podria servir per qualsevol altra tragèdia.

Ens fixarem concretament en sis de les recomanacions que fa el CAC. La primera 
correspon a la Recomanació número 1, on parla sobre les víctimes i com abordar-les en 
circumstàncies extremes, ja que no es troben en el moment idoni:

“Convé tenir present sempre que no és acceptable formular requeriments a les 
víctimes en circumstàncies inadequades, quan no disposen d'una efectiva llibertat 
d'elecció i decisió, o quan poden veure incrementat el seu patiment per qualsevol via. 
És imperatiu respectar el seu dret a la privadesa.” (CAC, 2015)

La segona recomanació és la Recomanació número 2, que fa referència a evitar la 
col·laboració de menors per contextualitzar o explicar el fet en qüestió:

“Cal evitar, en general i fins on sigui possible, recórrer a la participació de 
menors.” (CAC, 2015)
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La següent recomanació, que és la Recomanació número 5, la podríem ajuntar amb la 
Recomanació número 6, ja que fan referència a la mateixa temàtica, que és la de 
transgredir la privadesa de les persones afectades ja sigui amb la proximitat de la càmera, 
com emetre ferides o persones que estan patint: 

“Cal procurar que els plans de persones afectades no transgredeixin la seva 
privadesa. Incrementar pel zoom la sensació de proximitat de la càmera més enllà del 
que s'obtindria per l'observació directa sovint pot vulnerar aquella privadesa.” (CAC, 
2015).

“No haurien d'obtenir-se ni haurien de ser emesos primers plans o plans curts de 
persones ferides, en estat de xoc, o en situació de patiment. En qualsevol cas, mai 
sense el seu consentiment explícit.” (CAC, 2015).

Els últims dos punts que queden són la Recomanació número 7 i la Recomanació número 
8. La número 7 esmenta que s’ha de tenir precaució amb les imatges d’arxiu que 
s’utilitzen quan s’ha produït una tragèdia, i que si es fa ús d’elles, s’avisi amb anterioritat a 
la seva publicació, per evitar el patiment de persones relacionades: 

“Cal tenir molta cura amb la reutilització d’imatges d’arxiu sobre esdeveniments tràgics, 
perquè poden evocar sobtadament situacions de patiment intens a moltes persones. 
Aquestes imatges d'arxiu, en qualsevol cas, haurien de ser preferentment 
despersonalitzades i no invocar tragèdies particulars si no és imprescindible.” (CAC, 
2015).

La Recomanació número 8, explica la importància d’avisar abans d’una escena on puguin 
aparèixer imatges que puguin ferir emocionalment a l’espectador, per tal que aquest pugui 
decidir si les vol veure o no:

“Convé introduir sempre un avís amb prou temps abans de l’emissió d'imatges 
d’escenes ‘dures’, assenyalant-ne clarament les característiques i proporcionant a 
l'audiència l’oportunitat efectiva de renunciar a veure-les.” (CAC, 2015).

3.9. Teoria del fotoperiodisme

Moltes de les imatges que es publiquen sobre tragèdies, estan fetes per fotoperiodistes, 
és per aquest precís motiu que s’ha de mencionar una part de la teoria de la professió. A 
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Espanya no existeix una associació de fotoperiodistes on hi hagi estipulat un codi ètic, així 
com tampoc es menciona res semblen en els codis deontològics català i espanyol en 
referència al fotoperiodisme.

Tot i això, sí que existeixen associacions de fotoperiodistes en altres països que ens 
poden servir d’exemples, ja que aquestes posseeixen uns codis ètics on es parla dels 
límits que poden travessar, o no, els fotoperiodistes. El millor exemple que hi ha 
actualment és el Codi Ètic de l’Associació Nacional de Fotoperiodistes (NPPA), que està 
creada per professionals d’Atenes, però que pot servir per qualsevol persona que es 
dediqui al fotoperiodisme.

En el codi s’explicita que un fotoperiodista “actua com a testimoni pel públic”, i que ha de 
mostrar tot allò que té un interès per la societat, així com ensenyar els diferents punts de 
vista que es troben. (NPPA, 2016).

A més a més, dins del mateix codi, en el punt 4, concretament, es fa referència a què, tant 
els fotògrafs com aquells professionals que treballen en el món audiovisual, han de “tenir 
respecte,  (…) una consideració especial (…) i compassió a les víctimes de crims i 
tragèdies” (NPPA, 2016), així que tornem a veure què es torna a tenir en compte a les 
víctimes que han patit una tragèdia en un altre codi ètic, i torna a aparèixer la mateixa 
idea.

A part d’aquest codi ètic que acabem de mencionar, també s’ha de tenir en compte la 
teoria del fotoperiodisme, ja que quan algú s’especialitza en aquest àmbit i estudia l’ampli 
món del fotoperiodisme, li ensenyen diferents estratègies per saber què fer en cada 
moment. Si bé és cert que queda en el mateix judici de cada persona, s’ha de tenir en 
compte que, tant el fotoperiodista com el periodista, està per denunciar les injustícies que 
la societat no sap, i per explicar la realitat que existeix avui dia, i a partir d’aquí cada 
persona tria què fotografia i què no.

Com que no hi ha cap norma especifiqui quina és l’ètica d’un fotoperiodista, ens podríem 
fixar en un dels investigadors clàssics dels Estats Units, Paul Lester, que l’any 1991, va fer 
una aproximació de sis punts que serien l’ètica del fotoperiodisme. Els sis principis creats 
segons Lester, estan centrats en diferents pensaments filosòfics (Galvàn, 2015):

1. Kant: el que és aplicable a una persona, s’ha d’aplicar a la resta.
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2. Utilitarisme: quins són els punts positius i negatius d’una situació per tal d’afavorir al 
màxim de persones possibles

3. Hedonisme: fer allò que ens agrada.

4. Aristòtil: trobar un terme intermedi en qualsevol situació, no sempre ha de ser o blanc 
o negre.

5. John Rawls: posar-se en el lloc de l’altre.

6. Cristianisme: tratar als altres com t’agradaria que et tractessin a tu.

A partir d’aquests sis corrents o filosofies de vida, podem extreure diferents formes ètiques  
que pot incloure en el seu llistat un fotoperiodista. Tot i que, com ja hem dit anteriorment, 
cada persona ha d’utilitzar la seva pròpia moral i ètica quan fa una fotografia.
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4. PREPRODUCCIÓ

4.1. Exposició i justificació dels casos

Per tal de dur a terme el documental, i d’exemplificar en què es basa i quins són els 
principals problemes de l’ètica periodística quan hi ha una tragèdia, s’ha fet la tria de tres 
casos concrets que van succeir al llarg de l’any 2015. Són considerats tres exemples 
tràgics, ja que van ser seguits pels mitjans de comunicació, els quals van publicar imatges 
i varen generar un debat a la societat sobre la publicació de les corresponents fotografies 
i/o víedos. A més, són exemples idonis, a causa que es produïren al llarg del 2015, i per 
tant tothom té present el que va passar i com els mitjans van cobrir les diverses 
informacions. Els casos triats s’exposen a continuació, en ordre cronològic, i es justifica el 
perquè de la seva tria.

El primer cas es tracta de 
l’estavellament de l’avió de 
l a c o m p a n y i a a è r i a 
alemanya Germanwings, 
que va tenir lloc el passat 24 
de març de 2015. És un 
trajecte que es feia sortint de 
Barcelona per arribar a 
Düsseldorf. En aquest cas, el 

copilot de l’avió, de qui es va 
dir el nom en el moment en què es va saber i es va fer difusió de la seva fotografia, a 
causa d’un atac psicòtic, va fer rompre l’avió contra els Alps francesos, prenent la vida a la 
tripulació i els passatgers del vol, en total 149 persones. La majoria de mitjans, tant en 
l’àmbit nacional com en l’internacional, van emetre les fotografies de l’avió fet trossos pels 
Alps, així com les fotografies de diferents passatgers, del copilot, i de les famílies de les 
víctimes.

El segon cas és la publicació de la fotografia del nen sirià, Aylan Kurdi, mort a una 
platja de Turquia, del passat 2 de setembre de 2015. En el context de la guerra de Síria, 
molts dels ciutadans sirians inicien un llarg viatge cap a Europa per tal de fugir de les 
calamitats que estan succeint alseu país. El recorregut el fa tothom, tant nens, com 
persones grans, com adults. Europa no va ser conscient de la gravetat fins que Nilufer 
Demir va fotografiar a Aylan mort a la costa turca de Bodrum, Turquia, on un policia 
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comprovava si el nen estava 
mort. Al fer pública la imatge 
a través de diferents diaris i 
t e l e v i s i o n s , o n a l g u n s 
pixelaven la cara de l’infant i 
d’altres no,  va fer que la 
societat europea, i fins i tot la 
societat mundial, reflexionés 
sobre el que la humanitat és 
capaç de fer, i es va tornar a 
reobrir el debat sobre la 
publicació d’aquest tipus de 
fotografies.

El tercer, i últim cas, fa referència als 
atemptats de París que hi van haver 
els passats 13 i 14 de novembre de 
2015. Tornem a Orient Mitjà, on el grup 
terrorista Estat Islàmic, altrament dit 
ISIS, intenta destruir tot allò que va en 
contra la sharia, la llei islàmica. El grup 
recol·lecta persones arreu del món per 
tal de formar una xarxa d’islamistes 

radicals i imposar la fe d’Al·là. A París, des de fa anys, hi ha una àmplia comunitat 
musulmana, de la qual, alguns dels islamistes s’han incorporat a l’ISIS. Aquests van 
organitzar uns atemptats a les terrasses i a una de les sales de concerts de la capital 
francesa, el que va provocar un gran ressò internacional. Les imatges dels ferits plens de 
sang, del pànic i fins i tot dels cadàvers, van ser distribuïdes per molts mitjans a escala 
mundial.

Els tres casos anteriors, són els que serviran com a exemple quan es parli del gran dubte 
ètic  en l’àmbit periodístic que generen actualment aquest tipus de fotografies. Les 
imatges que es van publicar en els tres exemples citats, són preses en l’instant que hi ha 
un accident, un atemptat o un desastre natural, i és llavors quan el periodista, i la societat 
en general, es qüestiona a ell mateix si preval la informació, o si pel contrari, preval la 
dignitat i/o intimitat de la persona morta o ferida, així com de la seva família. S’han triat les 
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tragèdies anteriors perquè són considerades exemples actuals que passaran a la història, 
ja que han proporcionat imatges i informació que han reobert el debat en el qual se centra 
el documental.
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4.2. Previsió del pressupost

Un documental comporta invertir temps i dedicació, és per això que al llarg de la seva 
realització es preveu que hi haurà una sèrie de desplaçaments, així com una sèrie de 
compres que s’hauran de fer per poder fer el reportatge. En conseqüència, durant la 
realització de la filmació i de la recerca d’informació, es faran algunes despeses que 
s’expliquen i s’exposen a continuació com a previsió d’allò que es necessitarà i dels diners 
que es gastaran. A més, al final de la descripció de tot el que es necessari, hi ha 
adjuntada una taula on està tot el que s’ha explicat d’una forma més esquematitzada. El 
pressupost es divideix en tres grans aspectes: el transport; les dietes, que fan referència 
al menjar en general; i el material. 

En el primer apartat, destinat al transport, es preveu que s’utilitzaran 20 euros per la 
compra de dues targetes de transport públic T-10. Les targetes es faran servir per al 
despalaçament que es farà en la realització de les diferents entrevistes, ja que poden ser 
per tota la província de Barcelona, a més, també s’inclou la persona que gravarà les 
entrevistes. Les T-10 també s’utilitzaran per si s’ha de gravar algun pla recurs arreu de la 
ciutat, on el transport utilitzat seria el transport públic. En aquest apartat, també s’ha inclòs 
la benzina, ja que es preveu que s’anirà a rodar alguns dels plans que ens serviran com a 
recurs. Està previst, que s’anirà fins al Prat del Llobregat, a l’aeroport, a gravar els avions; 
a més també es vol anar a la platja i a alguns miradors per tenir plans de la ciutat de 
Barcelona. Al ser desplaçaments llargs, s’agafaria el cotxe per estalviar temps.

A l’apartat de les dietes, que correspon al segon apartat, hi ha incloses diverses coses. Es 
té previst que el rodatge de plans recurs es faci al llarg d’un dia sencer, i per tant, es 
comprarien entrepans i ampolles d’aigua per dinar; també es compraria fruita, per berenar 
el mateix dia que es vagi de rodatge. A més, com que algunes de les entrevistes es faran 
en cafeteries, es preveu que un dels costos serà el cafè o el té que bevem en el moment, 
tant del convidat, com el de l’entrevistadora, com el de la persona que faci de càmera. Així 
doncs estan incloses totes les despeses que es creu que es faran en menjar durant la 
realització del reportatge.

El tercer i últim apartat, és el del material. En ell hi trobem tot el que es creu que 
s’utilitzarà al llarg dels dies que es farè el documental. Una de les més importants és la 
càmera, així com la gravadora i el trípode, que tot i que no es van comprar exclusivament 
per aquesta feina, hi va haver una inversió inicial. També s’utilitzaran fulls, en els quals 
s’imprimiran diferents documents necessaris per tal de dur a terme el film, com per 
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exemple, la gravació de les lleis, els guions de les entrevistes o informació que pugui 
servir per a algun dels entrevistats.

Taula del pressupost

Taula 2. Pressupost previst. Font d’elaboració pròpia.

Concepte Diners

Transoprt Benzina

T-10 20 €

Dietes Entrepans 6 €

Ampolles d’Aigua 6 €

Fruita 5 €

Cafè/Beguda 6 €

Material Càmeras 900 €

Gravadora 150 €

Trípode 100 €

Fulls 3,95 €

TOTAL 1.196,95 €
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4.3. Perfils dels entrevistats

Carlos Pérez de Rozas

Ocupació: Periodista i professor

Contacte: 649 895 070 l cprozas@gmail.com

Data de l’entrevista: dijous 17 de març de 2016

Biografia: Va començar la seva carrera com a periodista l’any 1970 a la revista Destino. A 
partir de 1975, va formar part de l’equip de disseny del Diari de Barcelona, tenint càrrecs 
de responsabilitat. L’any 1978 va formar part de l’equip que va fundar El Periódico de 
Catalunya, on va ser cap de secció i posteriorment redactor en cap. Va formar part del 
grup de persones que van iniciar l’edició catalana de El País. Posteriorment, l’any 1986 va 
entrar a formar part de l’equip directiu de La Vanguardia, on hi va ser fins a l’any 2008. En 
aquest mitjà, va participar activament en redissenyar-lo l’any 1989, l’any a partir del qual el 
van nombrar director adjunt fins al 2008. Ha col·laborat amb diversos mitjans com 8tv, 
TV3, BTV, Catalunya Ràdio i El Mundo Deportivo.

Des de 1976 fins a l’any 1992 va ser professor de periodisme de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i a partir de llavors va entrar al claustre de professors de la Universitat 
Pompeu Fabra fins a l’any 2013. També ho ha estat a la Universitat Ramon Llull i a la 
Universitat Internacional de Catalunya.

Justificació: En Carlos Pérez de Rozas, ha treballat com a periodista juntament amb molts 
fotoperiodistes a molts mitjans, és per això que té manté contacte amb molts 
fotoperiodistes de primera línia que actualment estan treballant per les grans agències 
d’imatges. Ha format part de molts equips d’edició gràfica, tal com hem pogut veure a la 
seva biografia. A l’haver estat professor de fotoperiodisme de diverses universitats, té un 
criteri i una opinió consolidada sobre l’ètica periodística i les fotografies que es publiquen 
actualment els mitjans. 
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Salvador Alsius

Ocupació: Periodista i Vicepresident del CAC

Contacte: icabre.cac@gencat.cat (Imma Cabré, secretària)

Data de l’entrevista: dilluns 4 d’abril de 2016

Biografia: Entre 1997 i 2001, va ser degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ha 
col·laborat a diferents mitjans com al setmanari El món, al Diari de Barcelona, a El 
Periódico de Catalunya, al Diari Avui, a TVE Catalunya i a TV3, on ha presentat diversos 
programes com el TN Migdia, el TN Nit, La Revista i Blanc o Negre entre d’altres. 
Actualment és membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

També és professor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra des de 
1975.

Justificació: Vista la seva trajectòria, pot donar diferents punts de vista, com editor 
d’informatius, com a conseller del CAC i com a periodista. La seva experiència també 
aportarà una riquesa a l’entrevista, ja que segurament ha viscut moltes situacions en què 
s’ha trobat si publicar o no una imatge com les comentades.
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Joan Roura

Ocupació: Periodista de guerra a TV3

Contacte: 649.810.709

Data de l’entrevista: dijous 12 de maig de 2016

Biografia: És redactor de la secció d'internacional dels Informatius de TV3. A més a més, 
és escriptor i especialista en el Pròxim Orient. Des que va començar, l’any 1982 ha cobert, 
molts conflictes, entre els quals es troben l'araboisraelià, la guerra de l'Iraq, la guerra del 
Líban, la revolució egípcia de 2011 (Primavera Àrab) i l'actual conflicte a Síria.

També ha participat a diferents classes de màster de diverses universitats i a xerrades 
sobre conflictes internacionals i el periodisme de guerra.

Justificació: Al ser reporter de guerra, ha vist moltes escenes dures, i és molt conscient 
quines són les imatges que la societat ha de conèixer. Té una opinió molt formada sobre 
l’ètica periodística ja que s’ha trobat moltes vegades amb una situació en què no sabia si 
publicar una imatge d’aquestes característiques.
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Albert Garrido

Ocupació: Periodista i Secretari general del Consell de la Informació de 
Catalunya

Contacte: cic@periodistes.org

Data de l’entrevista: divendres 13 de maig de 2016

Biografia: Ha treballat a molts mitjans, com el Diari de Barcelona, a El Correo Catalan, al 
Mundo Diario, a El Periódico de Catalunya, a El Independiente, i ha estat redactor en cap 
de la Revista Dominical i de El Globo. Pel que fa a la televisió ha estat cap de política de 
l’informatiu de TVE Catalunya, subdirector i guionista del programa Ésta es su vida i 
director d’Europa i d’Impactes.

També ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat 
Pompeu Fabra, on segueix donant un curs de Periodisme.

Justificació: la seva bibliografia justifica el fet que se l’hagi escollit per aquest documental, 
ja que la seva trajectòria l’acredita per parlar d’aquests temes. A més, la posició que 
ocupa actualment, Secretari General del CIC, fa que tingui una visió diferent a la qual té 
qualsevol altre periodista, ja que té un recorregut més llarg i ha vist diversos casos com 
els que es presenten.
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Ernest Maymó

Ocupació: Periodista, Redactor en cap dels informatius del cap de 
setmana de TV3

Contacte: emaymo.j@ccma.cat 

Data de l’entrevista: dilluns 15 de maig de 2016

Biografia: Sempre ha treballat a TV3, va començar com a redactor i amb els anys ha anat 
ocupant càrrecs de responsabilitat. Ha estat cap de la secció de societat dels informatius, 
cap de política dels informatius, cap d’informatius, editor d’informatius i actualment és 
redactor en cap d’informatius del cap de setmana.

Justificació: des que va començar a exercir de periodista ha estat treballant a TV3, el que 
li permet tenir una visió molt àmplia sobre les imatges que publiquen els mitjans 
audiovisuals. A més, ha anat passant per diverses posicions dins la cadena, i això també li 
ha permès estar present en diverses preses de decisió sobre si es publica una imatge o 
no, ens ofereix el punt de vista des de dins d’un mitjà.
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4.4. Enquesta

Per tal de saber l’opinió pública, de la societat en general, s’ha passat una enquesta per 
internet. S’ha fet en castellà perquè així la poguessin fer més persones. Està estructurada 
en 13 preguntes, que volen relacionar l’edat, el sexe, la professió i el nivell d’interès per 
l’actualitat amb l’opinió que es té sobre les imatges que avui dia es publiquen als mitjans. 
També inclou una petita introducció al tema perquè la persona que la faci tingui una 
referència de sobre què serà l’enquesta. L’han omplert més de 324 persones, una mostra 
bastant àmplia per poder extrapolar els resultats que ha proporcionat.

A continuació està el model d’enquesta que s’ha distribuit, sota cada pregunta s’ha fet una 
breu explicació del resultat que s’ha obtingut:

La ética periodística

Los periodistas, a lo largo de la historia, se han enfrentado a la retransmisión de 
diferentes desastres naturales, atentados terroristas y accidentes que han afectado a 
muchas personas. Nunca se han llegado a establecer cuáles son las reglas del juego 
cuando se tiene que informar de un tema como éste, ni qué imágenes se deben publicar o 
no. Es por eso que, a través de este cuestionario, quiero saber cuál es la opinión de la 
sociedad de las fotografías que se publican en medios de comunicación cuando se 
produce una desgracia.

7. Edad  
a) Menos de 18  
b) Entre 19 y 35  
c) Entre 36 y 50  
d) Entre 51 y 64  
e) Más 65

Resultat: del total de persones que han respòs l’enquesta, 21 són de menys de 18 anys, 
que correspòn a un 7%; 147 són entre 18 i 35 anys, la gran majoria, que és un 45% del 
total; 54 persones són d’entre 36 i 50 anys, que és un 17%; 89 correspòn a la franja 
d’edats d’entre 51 i 65 anys, que és un 27% de les respostes; i 13 persones han estat de 
més de 65 anys, és a dir, un 4% del total.

�45



8. Sexo  
a) Masculino  
b) Femenino

Resultat: han respòs moltes més dones que homes, ja que de 324, 207 eren dones i 117 
homes, el que correspon a un 64% i un 36% respectivament.

9. ¿A qué te dedicas? (Pregunta abierta)

Resultat: Han sortit moltes professions. Molts dels enquestats són estudiants, d’altres es 
dediquen a la construcció, al periodisme, al món de l’enginyeria, hi ha psicòlegs, aturats, 
juvilats, administratius, etc. Com a conclusió es podria dir que predominen els estudiants, 
però que hi ha una gran varietat de feines.

10.¿Estás al dia de la actualidad informativa?  
a) Sí 
b) No

Resultat: la gran majoria afirma estar informada de les notícies, ja que 308 persones han 
respòs que sí, el que correspon a un 95% del enquestats, i 16 persones han admès que 
no ho estan, que són el 5% restant.

11. ¿En que formato te informas?  
a) Prensa escrita (tanto diario com digital)  
b) TV 
c) Radio

Resultat: un 49% de les persones enquestades, que són 158, s’informen a través de la 
televisió, i un 38% ho fan a través de la premsa escrita, que són 122 persones, dos 
mitjans que utilitzen les imatges. El 13% restant ho fa a través de la ràdio, i correspon a 
44 persones del total.

12.¿Crees que se deberían publicar imágenes de desgracias/accidentes/atentados en la 
televisión o en la prensa escrita?  
a) Sí 
b) No  
c) Depende
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Resultat: 99 de les 324 persones que va participar a l’enquesta, creuen que sí que s’han 
de publicar les imatges de desastres, el que és un 32% del total; 43 persones, un 31%, 
creu que no; i un 56% de les persones, 182, creuen que depenent de la imatge i el context 
les imatges s’han de publicar o no.

13.¿Prohibirias algunas de les imágenes que aparecen en la tv o en los periódicos?  
a) Sí 
b) No  
c) Depende

Resultat: un 46% del total, és a dir, 148 persones, consideren que sí que s’haurien prohibir 
algunes de les imatges que apareixen a la premsa; un 26%, 85 persones, creu que no; i 
un 28% del total, 91 persones, creuen que depèn de les imatges i el context.

14.¿Cuál de estos tres casos te afectó más cuando lo viste?  
a) Estrellamiento del avión de Germanwings 
b) El cadáver de Aylan Kurdi muerto en la platya de Turquía  
c) Atentados de París

Resultat: 43 persones, un 13%, li va afectar més el cas de l’estavellament de l’avió de 
Germanwings; 187 persones, un 58% dels enquestats, li va afectar més veure el nen mort 
a la platja de Turquia; i a 94 persones, un 29%, li va afectar més veure els atemptats de 
París.

15.¿Te impactaron las imágenes publicadas de los tres casos anteriores?  
a) Sí, de los tres 
b) Las de Germanwings 
c) Las de los atentados de París  
d) Las de Aylan muerto  
e) No

Resultat: a la gran majoria, a un 76% dels enquestats, que són 245 persones, li van 
impactar els tres casos; a un 1%, a 5 persones, els hi va impactar el cas de Germanwings; 
a 32 persones, que és un 10%, els hi va impactar la fotografia d’Aylan Kurdi; a un 5%, que 
són 17 persones, els hi va impactar les imatges dels atemptats de París; i a un 8%, que 
són 25 persones, no els hi va impactar cap de les imatges dels tres casos comentats.
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16.¿Crees que pueden llegar a afectar a alguien emocionalmente?  
a) Sí 
b) No

Resultat: a 314 persones els hi sembla que les imatges comentades van afectar 
emocionalment a algú, el que és un 97% del total, al 3% restant, a 10 persones, els hi va 
semblar que no van afectar a ningú.

17.¿Crees que si se publican muchas imágenes de este estilo la sociedad puede llegar a 
banalizalas?  
a) Sí 
b) Sí, aunque son necesarias  
c) No

Resultat: a 139 persones, que és un 43% dels enquestats, creuen que les imatges es 
poden arribar a banalitzar; a 127 persones, que és un 39% dels enquestats, creuen que 
es poden banalitzar les imatges tot i que són necessàries; i a un 18% dels enquestats, 
que són 58 persones, creuen que no es poden banalitzar les imatges d’aquest estil.

18.¿Sabes qué funciones realiza el CAC (Consejo Audiovisual de Catalunya)?  
a) Sí 
b) No  
c) Núnca había oído hablar de ello

Resultat: 104 persones, un 32% dels enquestats, saben quines funcions fa el CAC; 114 
persones, un 35%, no saben quines funcions fa; i 106 persones, que són un 33%, mai 
havien sentit a parlar del CAC.

19.¿Crees que es necesario un código deontológico en la profesión periodística? 
a) Sí 
b) No  
c) Ns/Nc

Resultat: 229 persones, que són un 71% dels enquestats, creuen que és necessari que hi 
hagi un codi deontològic en el periodisme; 16 persones, un 5%, creu que no; i 79 
persones, que és un 24%, no sabia què respondre.
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5. PRODUCCIÓ

5.1. Cronologia de la producció

Abans de començar a plantejar com s’organitzarà el documental, s’haurà de buscar el 
material necessari, a part de tota la informació sobre el tema en qüestió. També es farà 
una recerca de les persones que s’entrevistaran, i quin tipus d’enquesta es farà, com 
s’estructurà el rodatge, etc. 

5.1.1. Informació

Primer de tot, s’ha de buscar informació general sobre el tema i sobre els tres casos que 
exemplifiquen el documental, en concret. Així doncs, es fa un recull de diversos artícles i 
peces televisives on es donen les diferents notícies. Tot seguit, es fa un llistat de les 
pàgines que s’hauran de consultar per tractar la teoria de l’ètica periodística, que es recull 
posteriorment en el Marc teòric (Punt 3 del Projecte) i que és la informació de context del 
documental. També en forma part de la informació contextual, una part de la teoria del 
fotoperiodisme, ja que en el documental es parla sobre si les imatges s’han de publicar o 
no, però primer es fa una breu referència sobre quines accions o moments són lícits que 
es fotografiin. A més a més, a la informació contextual s’incoluen articles d’opinió, llibres i 
altres documents realitzats per experts, on hi ha informació necessària per la realització 
del documental.

Un cop ja tenim tota la informació necessària, s’ha de pensar en les entrevistes. Quines 
són les persones adequades per parlar sobre aquest tema i per què? Es proposen 
diversos professionals com periodistes, comunicadors, editors gràfics, fotògrafs, autoritats 
audiovisuals, entre d’altres, i després de tenir uns quants noms en ment, es va contacta 
amb tots ells. Ja es preveu que molts no respondran a les peticions d’entrevistes 
demanades, és per això que s’intenta contactar amb el màxim de persones possible. Amb 
els que sí que estan disposats a donar la seva opinió sobre el tema, es concreta un dia 
per tal de fer l’entrevista.

5.1.2. Material

Per dur a terme un documental és bàsic una càmera de vídeo. En el meu cas no tinc cap 
càmera a la meva disposició, així que he contactat amb una estudiant de l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), que està en el seu tercer any de carrera 
i ja ha realitzat diversos curtmetratges finals de carrera que s’han presentat a diferents 
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festivals on han guanyat alguns premis com a reconeixements. Així doncs, l’Alexandra 
Cavaglià, em proporcionarà la càmera de vídeo i el trípode, i és la persona que m’ajuda a 
rodar les entrevistes, ja que jo no puc fer les preguntes i estar preocupada per la càmera. 

També és necessari un micròfon per tal de captar millor el so de l’entrevistat, però no vaig 
trobar cap persona que me’n pogués deixar un, i els preus d’aquests micròfons se sortien 
del meu pressupost. D’aquesta manera, s’utilitzarà la meva gravadora de veu com a 
micròfon, ja que capta bastant bé el so, tant d’una persona que està parlant com el so 
ambient d’un espai en concret.

5.1.3. El rodatge

El documental tindrà quatre pilars fonamentals en quant al rodatge. D’una banda hi ha les 
entrevistes personals, després tenim la informació de context, que inclou el marc teòric i 
l’opinió pública extreta de les enquestes, les diferents imatges que representen els tres 
casos escollits i la veu en off del documental.

Sense saber molt bé com anirà el rodatge, es planteja la idea de començar a rodar primer 
les entrevistes, d’aquesta manera ja sabrem sobre què parlen les persones entrevistades, 
i es podrà fer una cerca més acurada de les altres imatges. Es té previst que les 
entrevistes es rodin entre el més de març i el més d’abril. Totes es faran a la província de 
Barcelona, als diferents lloc o espais on proposin els entrevistats. Les persones 
entrevistades són un dels punts clau del documental, ja que són professionals que tenen 
un llarg recorregut en el món del periodisme i tenen una opinió fonamentada en el tema 
que es tracta. Un cop concertades les entrevistes, s’ha de buscar informació sobre 
aquestes persones. S’ha de saber on treballen, per què poden ser persones rellevants en 
el documental, on han treballat, etc, per controlar una mica tots els temes que domina 
l’entrevistat. Tot seguit es farà un guió amb les preguntes que se li vol fer a la persona en 
qüestió, per anar seguint un ordre i saber de quins temes volem parlar exactament. Això 
no vol dir que s’hagi de seguir el guió tal i com està, ja que si es vol fer una pregunta que 
en aquell moment es creu que pot ser interessant i no s’havia contemplat, no hi ha cap 
problema. Així doncs es durà a terme una entrevista semiestructurada.

Un altre punt important és la informació de context, ja que ha de sortir representada en el 
documental. Prèviament es van pensar dues maneres per tal que apareixés la informació 
de les quals es faran servir les dues. Una d’elles és que la informació estigui narrada per 
la veu en off mentre apareixien imatges que ho representessin relacionades amb algun 
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dels tres casos. L’altra forma, és gravar aquelles informacions teòriques escrites en el 
paper o document en qüestió, resaltant els punts dels que es volen parar en aquell 
moment per tal que, qui estigui veient el documental, també pugui llegir el que s’està 
explicant.

Com hem comentat en el paràgraf anterior, s’utilitzaran les imatges que van publicar en el 
seu moment els mitjans de comunicació per exemplificar tot allò del que es parla. De fet, 
són una part molt important del documental perquè seran aquestes imatges les que 
permetran que s’entengui perfectament el que expliquen les persones entrevistades i 
també servirà per entendre la part en la que es parli sobre la teoria que s’ha recollit de 
l’ètica periodística relacionada amb les tragèdies i les imatges que es publiquen en els 
mitjans. 

La veu en off es gravarà quan s’hagi escrit el text. Per escriure allò que narra la veu en off 
és necessari tenir totes les imatges gravades i llestes, així doncs, posteriorment es pot 
saber exactament, quin ordre se li volen donar a les imatges que es tenen, i què es vol dir. 
La gravaré jo mateixa, ja que no tinc suficient pressupost com per contractar a algú que 
pugui llegir el text que previament hauré escrit.

5.1.4. Edició

Està clar que l’edició del documental forma part de la postproducció, però en aquest cas 
en concret també hi ha una part de preproducció. Com s’ha comentat amb anterioritat, 
sobre programes d’edició se sap lo bàsic per fer una peça informativa, i no per elaborar un 
reportatge. Malgrat tot, es comptarà amb l’ajuda de l’Alexandra Cavaglià, l’estudiant de 
cinema de l’ESCAC, que com s’ha comentat amb anterioritat, ha elaborat una sèrie de 
curtmetratges i sap perfectament com s’utilitza un programa d’edició. El programa que 
s’utilitza per editar el documental, és el FinalCut. Així doncs, l’Alexandra s’ecarrega 
d’organitzar les sessions necessàries per tal que s’aprengui a utitlitzar totes les eines del 
programa per dur a terme el documental.
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5.2. Diari de rodatge

Per rodar el documental s’ha fet al llarg de tres setmanes i mitja. A continuació s’exposen 
les dates i com s’han rodat les diferents parts de documental.

5.2.1. Entrevistes

Les entrevistes als diferents experts que surten en el documental, s’han gravat al llarg de 
els mesos de maig, abril i març, fora del període en el que estava previst fer la gravació 
del documental a causa de la disponibilitat que que tenien les persones amb les que es va 
contactar.

Taula 3. Diari de rodatge de les entrevistes. Font d’elaboració pròpia.

5.2.2. Imatges recurs

Per contextualitzar el documental necessitavem imatges recurs. Es va decidir que es 
farien al voltant dels tres casos escollits, els que ilustren el documental, el cas de l’avió 
estavellat de Germanwings, el cas d’Aylan Kurdi mort a la platja, i l’atemptat als carrers de 
París. També es van gravar imatges per poder contextualitzar el resultat de les enquestes. 
Aquestes imatges sí que es van rodar en el període que s’havia previst. A més, també es 
va aprofitar de gravar els espais on es van fer les entrevistes amb el permís dels 
entrevistats, per tal de tenir imatges recurs per abans o després de les entrevistes.

Data Persona Càrrec Lloc

17 de març Carlos Pérez de 
Rozas

A la cafeteria La Farga

4 d’abril Salvador Alsius Secretari general del 
Consell Audiovisual de 
Catalunya

Al CAC

12 de maig Joan Roura Periodista 
internacional de 
guerra de TV3

A casa seva

13 de maig Albert Garrido Secretari general del 
Consell de la 
Informació de 
Catalunya

Al Col·legi de 
Periodistes de 
Catalunya

15 de maig Ernest Maymó Redactor en cap dels 
informatius del cap de 
setmana de TV3

A TV3

�52



Taula 4. Diari de rodatge de les imatges de recurs. Font d’elaboració pròpia.

5.2.3. Imatges dels casos escollits

Per tal que l’espectador que estigués veient el documental, reconeixés les imatges de les 
quals es parlen, es van baixar les notícies de les pàgines webs corresponents (TV3 i TVE) 
on apareixien per primera vegada els tres casos.

Taula 5. Diari de rodatge de les imatges dels casos escollits. Font d’elaboració pròpia.

Data Lloc Imatges

24 d’abril Terrasses de Barcelona Terrasses buides, i terrasses 
amb persones prenent alguna 
cosa.

24 d'abril Les Rambles Pla general de la gent 
passejant per Les Rambles.

30 d’abril i 1 de maig Platja de Barcelona Primers plans de les onades 
arribant a la costa.

13, 14 i 15 de maig Aeroport del Prat Avió de Germanwings, altres 
avions, pista d’aterratge, 
enlairament dels avions.

4 d’abril CAC L’edifici per fora

12 de maig Casa d’en Joan Roura En Joan Roura llegint un diari

13 de maig Col·legi de Periodistes de 
Catalunya

Logotip de la sala on es feia 
l’entrevista

15 de maig TV3 Sala de realització dels 
informatius, redacció 
d’informatius i plató 
d’informatius

Data Notícies Mitjà

25 d’abril Estavellament de l’avió de 
Germanwings, Aylan Kurdi 
mort a la platja, atemptats de 
París

TV3

26 d’abril Estavellament de l’avió de 
Germanwings, Aylan Kurdi 
mort a la platja, atemptats de 
París

TVE
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5.2.3. Imatges dels documents

Al llarg del documental apareixen diferents documents, com el codi deontològic dels 
periodistes de Catalunya i d’Espanya, documents del CAC on es fa referència al 
tractament informatiu de les tragèdies, etc. Així doncs també s’inclouen aquestes imatges 
al documental. Són imatges que es poden descarregar d’internet, un cop descarregades 
vam seleccionar les parts que ens interessaven amb l’editor de vídeo.

Taula 6. Diari de rodatge de les imatges dels documents. Font d’elaboració pròpia.

Data Documents Entitat

19 d’abril Codi Deontològic del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya

Col·legi de Periodistes de 
Catalunya

20 d’abril Codi Deontològic de la FAPE FAPE
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5.3. Escaleta del documental

Minuts Tipus de 
Plans

Imatge So

0:00-0:03 - Fons blanc -

0:03-0:08 - Fons blanc, va 
apareixent una 
cita:
“La violencia, 
sea cual sea la 
forma en que se 
manifiesta, es un 
fracaso”
Jean-Paul Sartre

-

0:08-0:10 - Fons blanc, va 
desapareixent la 
cita:
“La violencia, 
sea cual sea la 
forma en que se 
manifiesta, es un 
fracaso”
Jean-Paul Sartre

-

0:10-0:18 Presentació TN 
TV3

Música TN

0:18-0:36 Pla Americà Notícia TV3, 
Ariadna Oltra 
donant l’última 
hora d’Aylan 
Kurdi

Drames com el dels refugiats, que 
tenim devant ara mateix, és innegable 
que posen en front la nostra societat 
devant d’una realitat que no es mia ni 
es vol mirar. Fins que arriba als 
mitjans una foto que canvia les coses, 
una foto que impacte, com la d’avui 
d’aquesta marxa de Budapest a 
Viena o la d’un nen petit, 3 anys, mort 
en una platja turca.

0:36-0:37 - Presentació 
Telediario TV1

Música Telediario

Minuts
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0:37-0:48 Pla General Notícia Telediario 
TV1, platja de 
Bodrum, on els 
policies estan al 
voltant de morts.

El drama de la immigración hacia 
Europa nos vuelve a dejar hoy una 
imagen dramática, la de una mujer i 
un niño ahogados en Turquía que 
intentaban alcanzar las costas 
griegas

0:48: 0:53 - Careta Especial 
Informatiu 
Germanwings

Música TN

0:53:1:01 Pla Americà Notícia TV3, 
Núria Soler 
donant l’última 
hora de 
l’estavellament 
d’avió de 
Germanwings

148 persones han mort aquest matí 
en un accident aeri als Alps 
francesos. No hi ha supervivents en 
aquesta tragèdia aèrea.

1:01-1:12 Diversos 
plans: Pla 
Mig, Primer 
Pla, 

Notícia TVE, la 
presentadora 
informa sobre 
l’última hora de 
lestavellement 
de l’avió de 
Germanwings, 
en la notícia 
s’inclouen 
imatges de l’avió

El avión de la compañía 
Germanwings salió poco después de 
las 10 de la mañana del Aeropuerto 
del Prat, en Barcelona. Poco antes de 
las 11 se pierde la señal de la nave 
que tenia que tenia como destino 
Düsseldorf, en Alemania.

1:12-1:22 Pla General Notícia TV3, es 
dóna l’última 
hora sobre els 
atemptats que hi 
ha hagut a París. 
Vídeo d’un 
periodista de Le 
Monde on es veu 
gent fugint.

És l’exterior de la sala de concerts 
Batalclan durant l’atac terrorista. Un 
periodista de Le Monde ha enregistrat 
des de  casa sev la fugida d’algunes 
persones que hi havia dins la sala.

1:22-1:36 Pla General Notícia TV1, es 
dóna l’última 
hora sobre els 
atemptats que hi 
ha hagut a París. 
Vídeo d’un 
periodista de Le 
Monde on es veu 
gent caient per la 
finestra.

És el momento en el que decenas de 
rehenes logran huir en París de la 
sala de espectáculos Bataclan. Uno 
de los seis escenarios en los que los 
yihadistas han llevado a cabo esta 
noche, una auténtica masacre.

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts
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1:36-1:38 - Fons blanc Música: Una Mattina

1:38-1:44 - Fons blanc, va 
apareixent el títol 
del documental

L’ètica periodística. Com transmetre 
una imatge
Música: Una Mattina

1:44-1:46 - Fons blanc, 
desapareixen les 
lletres

Música: Una Mattina

1:46-1:50 Pla detall Les onades 
arribant a la 
platja

Música: Una Mattina
Sempre s’ha dit que una imatge val 
més que mil paraules, i ara més que 
mai,

1:50-1:53 Pla Mig Avió de 
Germanwings

Música: Una Mattina
ja que majoritariament ens entra més 
informació per la vista

1:53-1:56 Pla General, 
contrapicat

Terrassa de la 
Barceloneta

que no pas per la oïda.
Música: Una Mattina

1:56-2:00 Travelling Gent passejant Música: Una Mattina
Més del 80% de la població està al 
corrent de l’actualitat informativa

2:00-2:03 Pla escorç Persona mirant 
la televisió amb 
les notícies

a través de la televisió i de la premsa 
escrita,
Música: Una mattina

2:03-2:06 Pla escorç Persona llegint el 
diari

dos formats que utilitzen les imatges 
com a elements principals.
Música: Una Mattina

2:06-2:11 Panoràmica Edifici on es 
troben les 
oficines del CAC

Música: Una Mattina
A Catalunya hi ha 
diferentsorganismes que regulen els 
mitjans audiovisuals. Un d’ells

2:11-2:12 Pla detall Lletrer que 
apareix a la 
porta del CAC

és el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.
Música: Una Mattina

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts
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2:12-2:56 Pla mig Salvador Alsius, 
vicepresident del 
CAC

El CAC fonamentalment és un 
organisme regulador. Com a tal 
organisme regulador, és una entitat 
de dret públic, emmanada pel 
Parlament, etc, etc, i ha d’atendre a la 
vigilància d’una sèrie de coses molt 
concretes, que són la distribució de 
l’espai radioelèctric, el repartiment 
d’emisores, tu pots, tu no pots, fer de 
guardia urbanu de les ones, diguem-
ne, tu pots passar per aquí, tu no 
pots, alto, a tú et dono permís, a tú no 
te’n dono, etc, etc, aquesta és una 
funció. I pel que fa a continguts, ha de 
vetllar per allò que entra dins de les 
línies vermelles clarament 
definidesper les lleis.

2:56-3:02 Pla detall Càmera de fotos Una imatge és la captació d’un instant 
de la realitat en un suport físic que 
perdura en el temps. Per tant,

3:02-3:10 Pla escorç Persona 
manipulant una 
càmera de fotos

les notícies també es poden explicar 
a través del foto periodisme, que és la 
narració d’un succés amb imatges. 
Però fins a quin punt podem publicar-
les?

3:10-4:08 Pla mig Joan Roura, 
periodista de 
TV3

Això és un debat que no… en els 40 
anys que em dedico al periodisme no 
s’ha aclarit mai. Jo he après a fer, jo, 
el meu criteri, que no té res a veure 
amb els llibres d’estil que tots són 
diferents, amb els codis deontològics 
que tots són diferents… Jo faig una 
distinció claríssima: quan són imatges 
desgraciades causades o motivades 
políticament, sóc molt laxe, jo crec 
que s’ha de publicar al màxim, és a 
dir, que la gent ha d’entendre la 
duresa del que s’està produint al lloc 
dels fets, al màxim, sense ser 
morbosos. La gent té el dret i nosaltre 
l’obligació de mostrar el patiment que 
causa una contesa política, sigui del 
tipus que sigui

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts
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4:08-4:22 Pla detall, 
travelling

Document del 
codi deontològic

Pel periodista és molt important tenir 
en compte, en el moment d’informar a 
la societat, els diferents codis 
deontològics que té la professió. El 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
creador d’un d’aquests codis, parla 
sobre la imatge en un dels punts:

4:22-4:34 Pla detall Punt 9 del Codi 
Deontològic de 
Periodistes

“Respetar el dret de les persones a la 
seva pròpia intimitat i imatge, 
especialment en situacions de 
vulnerabilitat i malaltia i en casos o 
esdeveniments que generin 
situacions d'aflicció o dolor...”

4:34-4:46 Diversos 
plans: plans 
generals

Notícia que va 
donar TV3 
explicant el cas 
de la mort 
d’Aylan Kurdi

El cadàver d’Aylan Kurdi va aterrar a 
les costes de Turquía i també a les 
consciències endormiscades 
d’Europa. Una puntada de peu a 
l’estómag en plena síndrome 
postvacacional.

4:46-5:25 Pla Mig Albert Garrido, 
Secretari 
General del CIC

En el cas del nen de Turquia, de 
l’Aylan Kurdi, és un fet, que la 
publicació de la imatge del nen a la 
platja, va ser un punt d’inflexió en la 
comprensió del conflicte, i per 
desgràcia crec que l’efecte Aylan ha 
desaparegut de la complexió del 
conflicte, però allò va tenir un efecte 
immediat, és a dir, una sola imatge en 
un sol moment, la imatge d’un policia 
turc, o d’una persona  que estava a la 
platja, que va recollir el nen i se’l va 
emportar, aquella imatge només, va 
tenir un pes específic molt gran en la 
complexió del que significava 
desentendre’s dels refugiats, i per 
tant va ser un encert publicar-la.

5:25-5:40 Pla Mig Ernest Maymó, 
redactor en cap 
de TV3

En el cas del nano aquest mort a la 
platja, potser de les tres que ens 
comentaves va ser la que vam tenir 
més dubtes de publicar-lo i vam trigar 
una mica a publicar-ho, altres mitjans 
la van publicar abans

5:40-5:51 Pla General, 
panoràmica

Realització dels 
informatius de 
TV3

perquè d’entrada es considerava que 
el fet de publicar aquella foto no 
aportava res específic a la informació 
sobre el drama dels refugiats,

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts
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5:51-6:02 Pla Mig Ernest Maymó, 
redactor en cap 
de TV3

el que passa que vist l’impacte que va 
tenir en altres mitjans, vam veure que 
segurament era absurd quedar-se al 
marge de la publicació i vam publicar.

6:02-6:28 Pla Mig Salvador Alsius, 
vicepresident del 
CAC

La difusió d’aquella imatge, 
d’aquell nen, havia servit per picar 
a la porta de moltes consciències 
respecte al tema dels refugiats. 
Dóna tota la sensació ara que a 
Can Europa, si allò en aquell 
moment va servir per estovar la 
consciència, la consciència s’ha 
tornat a endurir, perquè la imatge 
del nen ha quedat com una icona 
ja clàssica per sempre…

6:28-7:00 Pla Mig Carlos Pérez de 
Rozas

Grandes agencias internacionales, 
los grandes diarios, de más 
prestigio del mundo, estamos 
hablando del NYTimes, del 
Washington Post, de The 
Guardian, de Le monde, de estos 
diarios, sin pixelar, por supuesto, 
todos las han publicado, y no solo 
las han publicado, si no que 
cuando han hecho la selección de 
las mejores fotos del año 2015, 
entre esas fotos siempre ha 
estado o la foto de Aylan Kurdi en 
la playa con el policía, en la 
mayoría de estos medios 
importantes, o si no en los mismos 
casos la foto de Aylan Kurdi que lo 
lleva el policía en brazos

7:00-7:08 Pla detall, 
travelling

Document 
Recomanacions 
del Consell de 
l’Audiovisual de 
Catalunya sobre 
el tractament 
informatiu de les 
tragèdies 
personals

El CAC fa diferents recomanacions 
sobre com tractar la informació, una 
d’elles és sobre les tragèdies 
personals, en el que trobem el 
següent:

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts

�60



7:08-7:18 Pla detall Punt específic de 
les 
Recomanacions 
del Consell de 
de l’Audiovisual 
de Catalunya 
sobre el 
tractament 
informatiu de les 
tragèdies 
personals

“…no és acceptable formular 
requeriments a les víctimes en 
circumstàncies inadequades, quan 
no disposen d'una efectiva llibertat 
d'elecció i decisió, o quan poden 
veure incrementat el seu 
patiment…”

7:18-7:33 Diversos 
plans: Pla 
Mig, Pla 
detall

Notícia que va 
donar TV3 
explicant 
l’estavellament 
de l’avió de 
Germanwings

Pellicer: Aquí estarem pendents dels 
familiars de les víctimes, que els han 
atès els serveis de psicòlegs des de 
primera hora, Carles Prats des de 
l’Aeroport del Prat.
Carles Prats: Doncs sí, uns 150 
familiars dels passatgers s’han 
acostat fins a l’aeroport del Prat on 
alguns d’ells han donat mostres 
d’ADN per tal de facilitar les 
identificacions, i els Mossos 
d’Esquadra, posteriorment els han 
escoltat en petits grups fins a hotels 
propers. 

7:33-7:42 Pla Mig Ernest Maymó, 
redactor en cap 
de TV3

A TV3, sí que vam tenir molta cura 
era amb no difondre imatges de 
familiars patint per la mort dels 
parents, en això

7:42-7:47 Pla General, 
panoràmica

Redacció dels 
informatius de 
TV3

vam ser super prudents, altres 
mitjans van ser més atrevits

7:47-7:51 Pla detall Realització dels 
informatius de 
TV3

en aquest sentit, i crec que vam fer 
ben fet,

7:51-7:54 Pla Mig Ernest Maymó, 
redactor en cap 
de TV3

perquè en casos d’aquests la intimitat 
de les persones és molt important.

7:54-8:11 Diversos 
plans: Pla 
Mig, Primer 
Pla, Pla 
General

Notícia que va 
donar TV1 sobre 
l’estavellament 
d’avió de 
Germanwings

El avión es de la compañía 
Germanwings, la filial de bajo coste 
de Lufthansa, era un Airbus A320, el 
avión más antíguo de la comapñía, 
tanía 24 años. Por el momento se 
desconocen las causas del siniestro

Tipus de 
Plans

Imatge SoMinuts
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8:11-8:14 Pla Detall Terrassa de 
Barcelona

Les imatges que es publiquen als 
mitjans, generalment, tenen una 
intenció de ser,

8:14-8:18 Pla detall Terrassa de 
Barcelona

s’escullen per intentar explicar el 
que està passant a la realitat.

8:18-8:26 Pla Mig Albert Garrido, 
Secretari 
General del CIC

De la mateixa manera que publicar 
les imatges, algunes imatges dels 
atemptats de París, va ser un punt 
d’inflexió, no un punt d’inflexió, un 
mecanisme

8:26-8:31 Pla Detall Gent posant flors 
als llocs on es 
van produir els 
atemptats de 
París.

de solidaritat europea amb les 
víctimes, és evident

8:31-8:32 Pla General Carrers de París jo crec que són encerts això,

8:32-8:35 Pla General Cua de gent 
sortint de l’estadi 
del París Sant 
Germain

això no és escandalós, això és 
informació.

8:35-8:46 Pla Mig Albert Garrido, 
Secretari 
General del CIC

Això projecta sobre la opinió pública, 
una versió molt, diria, molt núa del 
que realment està passant.

8:46-9:05 Pla detall, 
travelling

Document sobre 
El tractament 
informatiu de 
l’estavellment de 
l’avió de 
Germanwings

Una altra recomanació que fa el 
CAC sobre el tractament de les 
tragèdies personals és la número 
6: “No haurien d’obtenir-se ni 
haurien de ser emesos primers 
plans o plans curts de persones 
ferides, en estat de xoc, o en 
situació de patiment. En qualsevol 
cas, mai sense el seu 
consentiment explícit.”

9:05-9:09 Pla Mig Joan Roura, 
periodista de 
TV3

Mostrar però en la justa mesura,

Tipus de 
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9:09-9:13 Diversos 
plan: Pla 
Mig, Pla 
Americà

Atemptats de 
París, la mateix 
nit que es van 
produir.

jo crec que la distància bona és la 
que té el reporter, mostrar

9:13-9:33 Pla Mig Joan Roura, 
periodista de 
TV3

el que tu veus. No cal dir al càmera 
“enfoca el budell que surt de la 
panxa” o “enfoca el cervell mig sortint 
del cap”, no. La imatge ha de ser en 
un plano obert, perquè així veus la 
quantitat de gent que pateix. El morbo 
està

9:33-9:38 Pla Mig Víctimes dels 
atemptats de 
París.

en buscar les vísceres, però

9:38-9:48 Pla Mig Joan Roura, 
periodista de 
TV3

mostrar en un pla mig què està 
passant allà, i si hi ha un home que 
està rebentat, ensenyar-lo, 
ensenyem-lo.

9:48-9:51 Pla General Realització dels 
informatius de 
TV3

La tria de vídeos i fotografies per 
una peça televisiva

9:51-9:53 Pla Mig, 
contrapicat

Joan Roura, 
periodista de 
TV3, llegint el 
diari

o per un diari és molt subjectiva.

9:53-10.00 Pla General, 
transicións 
de llibre

Diferents 
documents que 
s’han utilitzat per 
fer el documental

És per això que existeixen els 
codis deontològics i les 
recomanacions i no una llei 
específica que ho reguli.

10:00-10:34 Pla Mig, tres 
quarts

Joan Roura, 
periodista de 
TV3

Això és impossible, impossible... 
Perquè per bé o malament, el 
periodisme és subjectiu. És 
subjectiu perquè és el que et deia 
abans, això què, a 10 metres, a 5 
metres, a quant ho enfoquem això, 
no? i aleshores els receptors igual, 
una persona pensa que podríem 
dir més coses i altres penses que 
li estem agriant la sopa.
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10:34-11:22 Pla Mig Salvador Alsius, 
vicepresident del 
CAC

Al final la decisió l’acaba prenent, 
tenint en compte moltes variables, 
un editor gràfic, que el que ha de 
tenir és criteri i ha d’estar induït 
pels principis ètics però no pot dir 
que sí que es publica perquè tal 
com diu el codi aquí es dóna 
aquesta condició, amb sobre 10 7 
punts, aquesta sobre 10 només 
dos punts, aquesta sobre deu es 
dóna un... per tant aquesta 
fotografia obté un 5,3, la podem 
donar aprova. Això seria 
manicomnial, és impossible arribar 
amb codis i amb catecismes, 
preveure al detall tota la 
casuística, tota la complexitat...

11:22-11:44 Pla Mig Albert Garrido, 
Secretari 
General del CIC

Jo crec que quan més es regula, més 
s’acota d’una manera discutible al 
marge de decisió i maniobra de cada 
mitjà, i sobretot quins instruments 
utilitza cada mitjà per transmetre una 
determinada versió del que està 
succeint, del que està succeint en 
termes generals, i per tant jo crec que 
no, jo crec que el que sí que és 
interessant és que els mitjans 
s’ajustin al que hi ha als consells de 
la informació de tota Europa
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11:44-12:48 Pla Mig Carlos Pérez de 
Rozas

Primero está la justicia, donde las 
cosas que no son honestas 
puedes llevarlas a esas 
instituciones de la justicia 
ordinaria, que debe actuar cuando 
el periodismo traspasa las 
fronteras. Y después en alguno de 
esos países ya existen códigos 
éticos, profesionales, que emiten 
comunicados, analizan estas 
situaciones y existen en muchos 
lugares del mundo. Incluso en un 
tercer livel están estas  
instituciones que controlan la 
imágenes, el texto, lo que hacen 
los periodistas. Y después en 
muchos medios también están los 
defensores de les lectores que son 
periodistas que recogen las quejas 
de la sociedad a través de los 
lectores de sus diarios y también 
dictan unos códigos y explicando 
el porqué y motivos, reconociendo 
errores. En fin que hay 
mecanismos para controlar la 
calidad de los medios y de las 
fotografías, y la honestidad.

12:48-13:21 Pla General En el fons es 
veu, difuminat, 
com passeja la 
gent. Davant van 
apareixent i 
desapareixent 
els resultats de 
les enquestes.

Segons una enquesta realitzada a 
la població catalana, més del 50% 
de les persones enquestades 
creuen que publicar una imatge 
depèn de quina imatge sigui i del 
context en què es troba, i gairebé 
el 50% de la població creu que 
s’haurien de prohibir algunes de 
les imatges que apareixen als 
mitjans.
Centrat-nos en els tres casos 
exposats, les tres notícies van 
impactar a més del 70% de la 
població, i el que més va ser el 
cas de l’Aylan Kurdi.
Però el kid de la qüestió és si 
aquestes imatges les podem 
arribar a banalitzar, i la gran 
majoria creu que sí.
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13:21-13:52 Pla Mig Albert Garrido, 
Secretari 
General del CIC

La violència reiterada, la violència 
repetida, té un cert efecte 
immunològic, i per tant això 
permet la banalització, és a dir es 
poden transmetre diferents 
imatges, que si per primera 
vegada sortissin segurament 
serien totalment colpidores, i que 
en canvi després de n vegades en 
les quals es projecten per la 
televisió o es veuen als diaris, 
sobretot que es veuen en els 
mitjans amb imatge, després de 
sortir, a vegades, tenen un efecte 
immunitzador, i per tant es 
banalitza bastant la tragèdia.

13:52-14:50 Pla Mig Carlos Pérez de 
Rozas

Hay algo muy peculiar, yo siempre 
voy con mucho respeto, porqué a 
veces cuando doy una clase o un 
charla y aparecen estas imágenes, 
procuro ser tan serio como espero 
serlo en esta entrevista. Sí, a 
veces pienso que sin consciencia 
lo hacemos, y lo más importante 
es tener un inmenso respeto por la 
familia, pero también pienso que 
en la mayoría de casos es 
necesario publicarlas para que la 
gente sepa l que está pasando y 
que muchas de las personas 
retratadas quiere que el fotógrafo 
haga el click y que la gente vea 
cuales son sus problemas, para 
que les puedan ayudar. 
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14:50-15:33 Pla Mig Joan Roura, 
periodista de 
TV3

24 hores, televisió espanyola, tots els 
informatius que tenim, la BBC, Al-
Jezeera, France24, la televisió russa, 
la televisió xinesa... És tan repetitiu i 
monòtom… no, és tan repetitiu que al 
final es fa monòton. Però això té poc 
a veure en mostrar una realitat, altra 
cosa és que jo crec que hi ha una 
excessiva repetició de mostrar 
aquesta realitat, en masses canals, 
en masses hores, en masses 
informatius... Sí, en el meu entendre, 
hi ha un excés d’informació repetitiva, 
i això és el que banalitza.

15:33-15:41 Pla Mig, 
càmera lenta

Onades arribant 
a la platja

Música: Una Mattina
Les imatges són essencials en el 
nostre dia a dia i estan presents en 
els nostres entorns.

15:41-15:46 Pla General Avió enlairant-se Música: Una Mattina
Ens deixen veure què passa a l’altra 
banda de la Terra i conèixer altres 
realitats.

15:46-15:51 Pla General Carrer de 
Barcelona

Una part de la societat es nega a 
veure les desgràcies que 
succeeixen al món, però agradi o 
no,

15:51-15:55 Pla General, 
càmera lenta

Nens jugant al 
carrer amb 
bombolles de 
sabó

Música: Una Mattina
aquestes imatges són necessàries 
per saber en quina realitat vivim, i 
s’han de mostrar. Ara bé,

15:55-16:00 Pla Americà, 
càmera lenta

Gent passejant Música: Una Mattina
és complicat saber quines 
fotografies s’han d’escollir per 
explicar una tragèdia,

16:00-16:16 Pla General, 
càmera 
lenta, amb 
un fos a 
negre al final

El mar arribant a 
la platja

Música: Una Mattina
per tant queda en el seny de cada 
persona com es transmeten 
aquest tipus d’imatges.
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Taula 7. Taula de l’escaleta del documental. Font d’elaboració pròpia.

16:06-16:30 - Fons negre, 
apareix una cita 
gradualment i al 
final desapareix:
"La fotografia es 
una herramienta 
para tratar con 
cosas que todos 
conocen pero 
que nadie presta 
atención”
Henri Cartier-
Bresson

Música: Una Mattina

16:30-17:01 - Fons negre, 
comencen a 
aparèixer els 
crèdits:
“L’ÈTICA 
PERIODÍSTICA
Realitzat per:
Judit Linares
Agraïments 
especials:
Alexandra 
Cavaglià”

Música: Una Mattina

17:01-17:32 - Fons negre, 
apareixen més 
credits i 
desapareixen al 
final:
“Agraïments:
Salvador Alsius
Albert Garrido
Ernest Maymó
Joan Roura”

Música: Una Mattina

17:32-18:00 - Fons negre Música: Una Mattina
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6. POSTPRODUCCIÓ

6.1. Edició del documental

Una de les parts més importants de fer un documental és l’edició, que és quan es munta 
el documental pròpiament dit, és a dir, a partir de l’escaleta, s’ajunten i s’editen les 
imatges que s’havien planejat prèviament. És fonamental, ja que d’aquí és d’on apareixerà 
el producte final, que estarà llest per la comercialització i difusió, per això l’escaleta ha 
d’estar molt ben feta, ja que ha de quadrar tot el que s’havia previst en el documental en 
sí. Sí que és cert, que a vegades no acaben de quedar bé algunes imatges, per aquest 
motiu quan s’acaba d’editar el documental, s’ha de canviar l’escaleta, ja que editar les 
imatges no és el mateix que fer-ho sobre paper sense saber exactament com quedarà tot 
junt.

Com s’ha comentat en apartats anteriors, l’edició del documental s’ha fet amb el programa 
Final Cut Pro, amb l’ajuda de l’estudiant de cinema de l’ESCAC, l’Alexandra Cavaglià, qui 
prèviament ha organitzat unes sessions per tal que s’aprenguessin els coneixements 
bàsics del programa d’edició.

Per fer els gràfics que apareixen s’ha utilitzat un programa online que es diu infogr.am. 
Les eines bàsiques del programa van ser ensenyades a la universitat. Igual que el 
programa anterior, el Photoshop, també va ser un dels programes del qual es va fer un 
tast a la universitat, i en el documental s’ha utilitzat per retocar les imatges dels 
documents que  es mostren.

En l’edició també s’ha de mirar que tot tingui una coherència i un sentit, que cada 
fragment de vídeo que inclous estigui relacionat amb l’anterior i el posterior, una 
caracetrística bàsica per tal que el documental o reportatge quedi bé. Un element 
essencial és la música. En aquest cas, s’ha triat la cançó Una Mattina de Ludovico 
Einaudi, ja que és una melodia de només piano, tranquila, que acompanya perfectament a 
les imatges que s’exposen al llarg del documental.

L’edició s’ha fet al llarg de les tres primeres setmanes de maig, ja que és una feina 
precisa, lenta i complicada.
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6.2. Comercialització

Un cop acabat el documental, s’ha de comercialitzar per tal que hi hagi una difusió de la 
feina feta. En ser un documental fet amb baix pressupost s’intentarà comercialitzar-lo a 
espais on no et facin pagar per mostrar la peça filmogràfica.

Es planeja fer un teaser d’un o dos minuts que resumeixi el documental per tal de 
presentar-lo a les diferents entitats i que aquestes tinguin una idea sobre què tracta. 
També s’ha pensat fer un cartell que servirà de portada del documental i de propaganda, 
en aquest apareixerà la informació bàsica i es podrà fer servir per publicitar la seva 
projecció en els espais que l’acceptin. A més, estarà present a les diferents xarxes socials, 
com Facebook, Twitter i Instagram, per tal d’informar als interessats on es podrà veure.

S’ha contactat amb diferents centres cívics de Barcelona, ja que la majoria ofereixen un 
espai per tal que la societat exposi els seus treballs sense cap cost. S’ha parlat amb el 
Centre Cívic d’Urgell (934 536 480), el Centre Cívic Golferichs (golferichs@golferichs.org), 
el Centre Cívic de Drassanes (934 41 22 80), el Centre Cívic Navas (ccnavas@bcn.cat) i 
el Centre Cívic Sagrada Família (934 50 89 17). Se’ls hi va explicar sobre què anava el 
documental amb el següent resum:

“Sóc una estudiant de periodisme i per Treball Final de Grau estic fent un documental 
sobre les imatges impactants que publiquen els mitjans de tragèdies (guerres, 
atemptats, desastres naturals, accidents d'avió, etc). Es basa en tres casos en concret: 
el nen sirià mort a la platja de Turquia, l'estavellament d'avió de Germanwings i els 
atemptats de París de novembre passat. Estaria interessada a projectar-lo en el vostre 
espai.”

Amb la informació proporcionada sobre el documental, han respòs el Centre Cívic 
Golferichs, el Centre Cívic Navas i el Centre Cívic d’Urgell. 

Des del primer, el Centre Cívic Golferichs, es va respondre que les propostes que reben 
passen un procés de selecció i un estudi, i quan hi ha un espai adequat per elles, es 
contacta amb el responsable per comunicar que estan interessats en el projecte que havia 
presentat. Des del Centre Cívic Navas va agradar la proposta i es va demanar que 
contactéssim amb el coordinador cultural per tal de saber de quina disponibilitat es 
disposa per poder presentar el documental. I des del Centre Cívic d’Urgell es va comentar 
que seria interessant passar-lo i que es mantenia el contacte per saber quan es podria dur 
a terme.
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Dels altres centres cívics es resta a l’espera d’una resposta, igual que els diferents canals 
de televisió (TV3, BTV i 8tv) amb els que s’ha contactat, els quals han pres nota de les 
meves dades i la informació bàsica del documental i es va dir que ja es posarien en 
contacte amb la persona responsable.

Posteriorment es projectarà en els espais que han acceptat mostrar el documental i se’ls 
hi cedirà el teaser i el cartell principal perquè en facin difusió a les seves xarxes socials.

Per acabar, es penjarà a la plataforma de Youtube, cedint-li els drets amb una llicència 
estàndard per tal que tothom en pugui fer ús i sigui d’accés públic.
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7. ANNEX

7.1. Transcripció de les entrevistes

Les entrevistes estan transcrites literalment, amb les preguntes incloses, és per això que 
és possible que hi hagi diferents errors gramaticals.

ENTREVISTA CARLOS PÉREZ DE ROZAS

Como toda profesión el periodismo, y en este caso el foto periodismo, tienen unas reglas 
éticas y morales que se deben cumplir. Dicho esto, te citaré algún autor, pero también es 
importante subrayar una cosa que forma parte del periodismo que te lo puedo resumir en 
una frase: “noticia es algo que alguien no quiere que se publique”, por lo tanto de la 
misma manera que el otro día leía una frase del último premio novel de literatura del año 
pasado, que decía “el poder necesita que nunca se sepa la verdad”. Por lo tanto, hay 
muchísimas fotografías e imágenes que hay que publicar, es justo que la gente sepa lo 
que está pasando y la realidad es, en algunos casos muy dura, pero que a veces, para 
hacer justicia y en otros para movilizar conciencias, es necesario publicar esas imágenes. 
Sin duda alguna, en algunos casos son la fotografías que hizo una joven fotógrafa en una 
playa de Turquía, en la que aparecía el niño Aylan Kurdi de tres años muerto. Yo creo que 
esa fotografía hay que publicarla, con todo el respeto del mundo, pero hay que publicarla, 
y agradecer, en este caso, el trabajo que hizo Nilufer Demir, de la agencia de noticias 
turca Dogan, en Bodrum que es la playa donde se produjo esta tragerdia. En esta tragedia 
también murió el hermano de Aylan, Galib, de cinco años, y su madre Rehan de 35, por lo 
tanto el único familiar que se salvó fue el padre, Abdulah. Huían de Kobani, iniciaban un 
viaje que terminaba en Canadá donde tenían una tía, precisamente de Aylan Kurdi. Por lo 
tanto, yo creo que, citándote uno de los clásicos del fotoperiodismo, uno de los mejores 
fotógrafos que ha dado la historia, que es Eugeny Smith, decía que “la foto es un acto 
moral y puede dar la voz a los que no la tienen”, y en este caso  yo creo que en el tema 
de la emigración, por ejemplo, de lo que está sucediendo, tanto de la emigración 
económica, como la gente que huye de la guerra y del conflicto político, tanto en Siria, 
como en Afganistán, como en Irak, que esta seria la emigración política, creo que es justo 
que estas imágenes se publiquen. Entre tras razones para intentar que la gente se 
movilice, que conozca los problemas de otra gente i sobretodo para hacer una presión, o 
la que se pueda, des de los medios de comunicación, que tienen que ser siempre un 
servicio social, sean públicos o sean privados, hacer una presión, a los gobiernos, a los 
políticos, a las instituciones internacionales, para que solucionen estos problemas, y por lo 
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tanto, en este sentido, como decía también Eugeni Smith, la fotografía podría ser también 
esa tenue luz que modestamente nos ayudara a cambiar las cosas. Ésta es una frase que 
me parece que confirma todo lo que te estoy diciendo y que suscribo también. Al final, los 
periodistas en cualquier medio de comunicación, debemos estar preparados, en este 
sentido es importante los estudios en la universidad, las lecturas, los conocimientos 
culturales…, para valorar y para decidir si una imagen debe o no ser publicada. Pero en 
cualquier caso es importante también, que tengamos en cuenta que nuestros ojos no 
deben ser los únicos que vean esas imágenes, si no que los ciudadanos, la sociedad que 
nos rodea, tiene el mismo derecho también, a juzgar cuando ve esas imágenes, cambiar 
su manera de ver las cosas… Es importante que el periodismo cumpla su función, y que 
en muchos casos la debe cumplir precisamente, dando esas imágenes, explicándolas 
bien, analizándolas… En algunos casos, como el que estamos citando, que a veces 
merecen ser acompañadas por editoriales o por textos que expliquen porqué publicas esa 
foto y qué significa que publiques esa foto. En el caso de Aylan Kurdi, hubo muchos 
periódicos que sus directores, editores y periodistas escribieron sobre esa foto. Por 
ejemplo el caso de Mario Calabresi, director entonces de la Stamppa, ahora de la 
república, que en la portada de la Stamppa, publicó una de las fotos de Aylan Kurdi, un 
tema que merece un inmenso respeto, y justo al lado de la imagen escribía un texto en el 
qué explicaba porqué publicaba esa foto, pedía a los poderes públicos que hicieran algo 
para que esta tragedia se empezara a solucionar, que dura ya desde hace muchísimos 
años, pero especialmente des de la primavera del año pasado… Pero Mario Calabresi 
citaba entre algunas de otras imágenes de la historia que se publicaron, y que se 
publicaron en aquel momento, movilizaron conciencias, cambiaron opiniones sobre la 
intervención de EEUU en la guerra de Vietnam, me estoy refiriendo a la foto de Kim Pugh, 
de la niña que corría después del ataque de la aviación de Vietnam del Sur con bombas 
napalm, una foto que hizo Nick out, fotógrafo de Assosciated Press, de la agencia 
norteamericana y que realmente fue una foto que explicaba al mundo lo que estaba 
pasando allí. Eso fue en junio de 1972, estamos hablando de hace muchísimos años, y 
entonces nadie dudó que esa imagen se tenía que publicar, y esa imagen se publicó en 
todo el mundo, y esa imagen incluso recibió elogios. La propia niña, se trasladó a vivir a 
Estados Unidos, y ahora es embajadora de la paz y viaja en muchas ocasiones por el 
mundo con Nick Out, con el fotógrafo de la mano, y el fotógrafo que disparó aquel instante 
decisivo de la historia. Mario Calabresi se refería a esa foto como muchos otros 
periodistas y escritores se han referido a esa imagen de Vietnam cómo referencia. Y 
después citaba también otra foto del gueto de Varsóvia, que hay un niño con los brazos 

�73



levantados durante la Segunda Guerra Mundial. Hacía referencia a esas dos fotos 
históricas y eran parte de su argumento para publicar eso. 

Hay un fotógrafo español ya veterano, muy comprometido, que ha estado en muchos 
conflictos internacionales, Gervasio Sánchez, que tiene una frase que también me parece 
que vale la pena que citemos, “soy los ojos del dolor, el notario del horror”, es decir, tu con 
tu cámara, con tus ojos, trasladas como un notario el dolor y el horror de cosas como los 
atentados en el caso de Bataclan, de las terrazas de París, o en el caso de Aylan Kurdi y 
de todo lo que está pasando con el tema de la emigración, tanto la política des de Síria, 
des de Afganistan y desde Irak, cómo la económica des de, especialmente desde África.

- Y por qué crees que cada vez que se publica una foto parecida a la de Aylan, se 
abre un debate en los medios de comunicación o la sociedad… Sobre si se debería 
publicar o no?

En el caso de las fotos de Aylan Kurdi hay tres temas:

1. Publicarlas o no publicarlas, que merecen un respeto ante todo, yo sabes que doy 
clases de periodismo, conferencias, he enseñado he debatido y analizado estas 
imágenes con diferentes grupos de trabajo. La inmensa mayoría de la gente, una 
mayoría aplastante, de las mujeres y hombres que he tenido delante de mí, que les 
he preguntado si hubieran publicado esas fotos han dicho que sí.

2.   La inmensa mayoría de las personas también, no hubieran pixelado la imagen. En 
este tema también quiero subrayar que yo no soy partidario de pixelar ninguna foto. 
Antes no la publico que pixelarla. Las fotos no se tienen que tocar y por lo tanto no 
tienen porqué pixelarse. Tu decides dar la foto o no, estas en tu derecho que tomas 
con tus códigos éticos, morales, etc. 

3.  Hay cómo tres imágenes de Aylan Kurdi, la que está el muerto en la playa, en la 
arena, junto a un policía turco o un agente turco, que está contando de alguna 
manera los muertos que están llegando a la orilla. Hay otra que está llevando a 
Aylan Kurdi en brazos, y una tercera que está solo en la playa. Yo creo que la foto 
más dura, es la foto que explica mejor, que tiene más contexto, que el contexto 
creo que es clave, es la imagen que está el niño en la arena muerto y el policía 
está contando las personas que llegan muertas a la playa. Creo que esa es la foto 
que hay que dar, porqué es la foto que lo explica todo. La foto que el niño es 
llevado en brazos por el policía, es una imagen menos dura, efectivamente, pero 
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en la que tu te puedes hacer unas preguntas que no te haces en la otra, por 
ejemplo el niño puede estar herido, cansado, puede haberse desmayado, etc. En la 
primera de las imágenes, el niño está muerto.

Sí que me interesa subrayar eso, que son muchas la personas que han visto estas 
imágenes conmigo y es una minoría las personas que no hubieran publicado ninguna de 
las tres imágenes que yo suele enseñar en este caso, con todo el respeto hacia esta 
familia. La prueba está en que las grandes agencias internacionales, los grandes diarios, 
de más prestigio del mundo, estamos hablando del NYTimes, del Washington Post, de 
The Guardian, de Le monde, de estos diarios, sin pixelar, por supuesto, todos las han 
publicado, y no solo las han publicado, si no que cuando han hecho la selección de las 
mejores fotos del año 2015, entre esas fotos siempre ha estado o la foto de Aylan Kurdi 
en la playa con el policía, en la mayoría de estos medios importantes, o si no en los 
mismos casos la foto de Aylan Kurdi que lo lleva el policía en brazos, pero todos lo han 
citado como una de las fotos que explican la tragedia más importantes, con los atentados 
de París y los de Charlie Hebdo, y yo creo que son dos de las noticias del 2015, y en el 
caso de la inmigración ya lo empieza a ser también en 2016, porqué cuando aparece la 
foto de Aylan Kurdi, ya habían muerto más de 50 niñas y niños por este desastre, por este 
asunto que está viviendo Europa y con mucha culpa de las instituciones europeas. Para 
mi una de las portada más contundentes, con más periodismo es la portada de The 
Independent, de Londres, porqué no solo da la portada del niño en la arena con el policía 
tomando notas, si no que el titular, es un titular donde la relación entre la forma y el fondo, 
la forma visual y el contenido es muy periodístico que es el hijo de alguien. Al cabo de dos 
meses, Liberación hizo una portada con una foto con otro niño muerto, también intentando 
cruzar de Turquía a las Islas Griegas, y ya habían muerto un promedio de dos niños 
muertos al día, es decir, estábamos hablando  de más de cien, y en enero, que había 
pasado 4 meses, ya eran más de 300 los que habían muerto por responsabilidad, por 
culpa de esta catástrofe, de esta tragedia. Por lo tanto yo creo que esas imágenes de 
Nilufer Demir, son imágenes que por supuesto debían publicar, y que por supuesto en los 
resúmenes del año volverán a aparecer, el caso de The Independent citando lo del hijo de 
alguien, por ejemplo el NYTimes hizo un reportaje en el mes de diciembre con el padre de 
Aylan Kurdi con Abdulah en el que explicaba la historia de su familia, y como habían huido 
de la ciudad de Kobani en el norte de Siria para encontrar un mundo mejor, sin violencia, 
donde sus hijos pudieran vivir como se merecen y no como lo están pasando en esos 
países.
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- Se cuestionan más la publicación de estas fotografías, no tanto en la profesión si no 
más en otros entornos. Fuera de la profesión a veces se ha tachado a estas 
imágenes cómo morbo.

No, una cosa es el morbo, que hay que evitar siempre, el periodismo debe evitar el 
morbo, por supuesto, y otra cosa es que a veces estas fotos molesten, y el periodismo 
está para molestar. Ésta es una palabra que se la oí pronunciar a un fotoperiodista de 
aquí, joven, nacido en Santa Coloma de Gramanet, Samuel Arnada, freelance, que ahora, 
por ejemplo publica fotos de este asunto tanto en el Ara, cómo en el NYTimes, y él dijo, 
“los fotoperiodistas estamos en esta tierra para molestar”, es decir, para molestar a los 
poderes públicos, a los poderosos económicos, para molestar… Y el analizar y el saber 
entender lo que significan éstas imágenes debería ser enseñado en las escuelas, éste es 
el tema que quería comentar porqué yo siempre cito también que parece mentira que en 
el siglo XXI, y sobretodo en el año 2016, en la enseñanza, que para mi junto con la 
sanidad me parecen esenciales para que la democracia funcione y para que la sociedad 
sea justa, cómo es que en las escuelas no se enseña a analizar, a aprender lo que 
significan las imágenes, en este caso pueden ser tanto imágenes en movimiento como 
estáticas. Y cito un texto de 1996 que salió en una revista que editaba Benetton, que tenía 
un editor gráfico que se llamaba Oliviero Toscani, y un editor en jefe que era un diseñador 
gráfico magnífico que se llamaba Tibor Capman. Hicieron un número de Benetton, lleno 
de fotografías en las que no había pie de fotos, tenías que interpretar lo que había en 
esas imágenes sin pie de fotos. He de recalcar, que los pies de foto son informaciones 
fundamentales que acompañan a las fotografías, pero en este caso, era un ejercicio 
intelectual interesante. El único texto que acompañaba estas fotografías, era un 
introducción, una editorial, que escribían “en un mundo en el que la comunicación visual 
es cada vez más importante –si lo era en el 96, fíjate ahora en el 2016–, los que nunca 
aprendieron a analizar, a hacerse preguntas, o incluso a resistir los encantos de la 
imagen, están en situación de desventaja, son analfabetos visuales. En la escuela los 
niños aprenden a leer palabras, ¿por qué no enseñarles también la lectura de imágenes? 
El primer día de colegio, podrían dedicar una hora entera de clase a mirar una fotografía 
con detenimiento”. Es decir, por supuesto que estamos a favor que las escuelas enseñen 
a leer y a escribir lo mejor posible, pero también les tendrían que enseñar a leer las 
fotografías. Y sería maravilloso que el primer día de clase durante 3 o 4 horas, 
introdujeras imágenes como las de las que estamos hablando, tuvieras un debate como 
profesor/a con los niños, miraras la fotos, analizar el porqué se hicieron, el trabajo que 
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hicieron los fotoperiodistas, cual es el problema que hay detrás de esas fotos, como se 
podría solucionar, qué hacen las instituciones y poderes políticos para solucionarlos… Y 
eso no se hace, estamos en el año 2016 y no se hace, y eso puede influir a la hora de que 
la gente considere que una imagen visual dura no debe ser publicada. Yo creo que una 
imagen visual, dura, debe y tiene que ser publicada como decía Gervasio Sánchez, 
Eugeni Smith y como tantos y tantos pensamos que la realidad es así de cruda y que el 
periodismo y los medios de comunicación estamos obligados a trasladarla, forma parte 
fundamental de la ética y la moral del periodismo, para intentar, cómo mínimo, molesta. Y 
siempre donde la finalidad que las cosas puedan cambiar, porqué estamos aquí para que 
las cosas cambien para mejor, y por eso creo que es fundamental la libertad de prensa, y 
dentro la libertad de prensa, está la libertad para publicar esas imágenes.

- A parte de molestar a los poderes públicos, estas fotografías también molestan a la 
gente que tienen una posición económica estable y privilegiada, porqué no quieren 
ver lo que está pasando fuera de su entorno…

Y lo que hay que hacer es que lo vean, pero no solo eso, si no que en algunos casos 
también sucede que las personas que están sufriendo, piden a los fotoperiodistas que los 
retraten para que se conozcan sus problemas en el mundo, y de esta forma que se 
movilice gente para ayudar, tanto en este caso de instituciones, como en ONGs. El 
fotoperiodismo y el periodismo ha hecho un trabajo formidable en una enfermedad cruel 
como era el évola, que en áfrica  la gente murió, sufrió y tuvo esta enfermedad y en parte 
ha sido la medicina la que ha curado este tema, porqué se han descubierto tratamientos y 
medicinas,… pero el trabajo que hicieron los medios de comunicación en la televisión, en 
la radio, la prensa escrita, en las webs, enseñando al mundo cual era la enfermedad y 
cual era el sufrimiento de esa parte de la sociedad de Sierra Leona, de Liberia y de 
Guinea, creo que colaboró, ayudo y despertó conciencias, y consiguió  algunas ayudas 
que si se hubieran tenido desconocimiento en el mundo de que la gente se estaba 
muriendo en esos lugares de África, habría sido diferente. Samuel Aranda fue uno de los 
fotoperiodistas que estuvo en Sierra Leona y en Guinea, y que hizo un trabajo excepcional 
para el NYTimes, y estuvo en la zona comprometida, difícil, con muchos riesgos, y me 
acuerdo que siempre estábamos en contacto y le decía que se cuidara, y a veces nos 
llegaban fotos de periodistas que estaban en la zona e iban muy protegidos para hacer su 
trabajo. Pues trasladar eso es lo que se debe hacer.
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- Últimamente sí que es verdad que vemos más fotografías por el estilo y parece que 
los periodistas ya no tienen tanto miedo y se atreven más a publicar esas 
fotografías que antes.

Eso depende de en qué país estés, hay países que hay más libertad de prensa que en 
otros, pero sí que es verdad que volviendo a la foto de 1982 de la niña de Vietnam, sí que 
es verdad que hemos pasado unos años en los cuales, y a lo mejor ahora también, igual 
esa foto el año 2000 o 2010 no se hubiera publicado, la niña está desnuda, su cuerpo 
está quemado… No la hubiéramos publicado, seguramente, nos hubiéramos equivocado. 
Ahora, con la foto de Aylan Kurdi, se ha publicado, yo no la hubiera publicado pixelada, y 
después había las dos fotos diferentes, y hay que respetar todas la decisiones que se 
toman en los medios, pero hay unas fotos que tienen siempre más valor que las otras.

- Crees que podemos llegar a banalizar una foto coma esta?

Hay algo muy peculiar, yo siempre voy con mucho respeto, porqué a veces cuando doy 
una clase o un charla y aparecen estas imágenes, procuro ser tan serio como espero 
serlo en esta entrevista. Sí, a veces pienso que sin consciencia lo hacemos, y lo más 
importante es tener un inmenso respeto por la familia, pero también pienso que en la 
mayoría de casos es necesario publicarlas para que la gente sepa l que está pasando y 
que muchas de las personas retratadas quiere que el fotógrafo haga el click y que la 
gente vea cuales son sus problemas, para que les puedan ayudar. La gente está 
desesperada, por ejemplo Javier Bauluz, que es otro veterano de los fotoperiodistas 
españoles, que ganó el Pulitzer trabajando con Associated Press el año 1995 con un 
grupo de fotógrafos que habían estado en el horror de Ruanda y a él le preguntaron como 
podía hacer el click, y el decía que la gente les pedía que hicieran ls fotos para que 
enseñaran al mundo el dolor inmenso, el sufrimiento, el hambre,…. Todo lo que les estaba 
pasando en Ruanda el año 94 cuando hicieron las fotos, y es así. La inmensa mayoría de 
fotoperiodistas son fotógrafos comprometidos, con muchos valores, en fin, que hacen un 
trabajo excepcional, que también tienen referencias que aún que no fotografíen en zonas 
de conflicto, en el que también están muy presente la cultura, la democracia, el respeto a 
la gente, … A uno de estos fotógrafos, Jose Manuel Navia no le gusta utilizar la palabra 
disparar, porqué los fotógrafos no disparan, disparan las armas, los fotógrafos le dan al 
click, retratan la realidad, y el periodismo está para trasladar a la gente, a la sociedad, lo 
que está pasando y la gente pueda crear su propio criterio y su propia conciencia.
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- A veces en unos de estos debates que se crean cuando se publican imágenes de 
estas, se ha comentado de crear una regulación sobre este tipo de fotografías

Primero está la justicia, donde las cosas que no son honestas puedes llevarlas a esas 
instituciones de la justicia ordinaria, que debe actuar cuando el periodismo traspasa las 
fronteras. Y después en alguno de esos países ya existen códigos éticos, profesionales, 
que emiten comunicados, analizan estas situaciones y existen en muchos lugares del 
mundo. Incluso en un tercer livel están estas  instituciones que controlan la imágenes, el 
texto, lo que hacen los periodistas. Y después en muchos medios también están los 
defensores de les lectores que son periodistas que recogen las quejas de la sociedad a 
través de los lectores de sus diarios y también dictan unos códigos y explicando el porqué 
y motivos, reconociendo errores. En fin que hay mecanismos para controlar la calidad de 
los medios y de las fotografías, y la honestidad.
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ENTREVISTA SALVADOR ALSIUS

- Per què creus que cada vegada que es mostren imatges relacionades amb 
tragèdies s’inicia el debat de si s’haurien de publicar aquestes imatges o no?

Bé, perquè com amb gairebé totes les qüestions relacionades amb ètica periodística, 
ens trobem amb una balança de drets a defensar. Jo sempre explico als meus 
alumnes l’ètica periodística en termes d’una balança on en un plat hi ha el dret a tenir 
tota la informació, la informació completa, veraç, etc, un dret reconegut a la declaració 
universal dels drets humans, i a l’altre plat un dia hi ha un dret, un altre dia hi ha un 
altre, que si el dret a la seguretat, el dret a la privacitat. En aquest cas estaríem parlant 
el dret a la privacitat o a la pròpia imatge de les persones. Doncs és una pesada més 
d’aquesta famosa balança de dos platerets. En aquest cas concret del nen sirià a la 
platja, què pesa més, el dret de la gent a estar informada, o el dret a la privacitat en 
aquesta cas d’aquesta persona concreta, un menor etc, etc. I llavors es fan pesades i 
pesades i pesades, i en funció de moltes coses, de cultures polític-professionals, de 
contextos informatius, de com està el mercat, la competència també juga, ara hi ha el 
nou element de les xarxes socials, on s’acaben difonent igualment les coses, doncs 
l’avaluació d’aquesta pesada doncs és una o és una altra, i els mateixos jutges, quan 
hi ha coses que acaben als jutjats, doncs tenen incerteses, i la jurisprudència en temes 
relacionats amb la privacitat, de fet, és molt sinuosa. Finalment, sempre hi ha la llum 
que il·lumina una mica, que és la famosa primera esmena de la Constitució Americana 
que ve a dir que en cas de dubte entre si ha de prevaler el dret a la informació o 
llibertat d’expressió o un altre dret, pesarà més el dret a la informació, i això és una 
cosa que els jutges, en els països occidentals, en general han tingut força en compte 
en fer prevaler el dret a la informació avanç de donar la raó a qualsevol que digui que 
han atemptat contra qualsevol altre dret. A vegades però, se’ls hi ha de donar raó a la 
gent que defensa drets particulars.

- Concretament la fotografia d’Aylan Kurdi va ser una de les fotografies que més 
va sobtar a tothom qui la va veure, a més també va informar d’una part que la 
societat no sabia sobre la realitat dels refugiats sirians. Creus que era 
necessària la seva publicació?
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El més de gener vaig començar la meva assignatura anual de deontologia periodística 
a la Pompeu Fabra, i parlant-ho amb els altres dos professors que fan l’assignatura 
amb mi els hi vaig dir que aquest any se m’havia acudit començar el curs de la següent 
manera: quan entrin els estudiants a la classe es trobaran ja posada a la pantalla la 
foto del nen. Com a proposta d’actualitat per fer una reflexió sobre ètica més clara, en 
el sentit que ha sigut més objecte de debat... i així ho vam fer, abans de començar a dir 
què s’havia de fer per aprovar, aquestes coses que has d’explicar als alumnes el 
primer dia, i si hi ha examen i no hi hauria, de com serien les classes,... vam dir, va, 
comencem ja ara mateix, sense ni presentar-nos, amb un debat sobre aquest tema, 
gent que estaria a favor de publicar la fotografia en la portada del diari on treballéssiu, 
gent que estaria en contra, arguments. Vam muntar una discussió molt rica de pros i de 
contres, però finalment això, ens vam quedar amb una llista de pros i de contres. I 
s’hauria de publicar? Jo mai els hi acabo dient als estudiants això, com no t’ho diré a tu 
tampoc, jo sempre dic que aquests dilemes ètics no són com els jeroglífics dels diaris 
que diuen, si no ho  treus la solució a la pàgina 35, no, no hi ha una solució a la pàgina 
35. Fora que la solució la doni el jutjat perquè li toca, perquè per això el paguen. Hi ha 
moltes coses en les que ens quedarem amb el dubte permanent de si hauria de ser 
d’una manera o d’una altra. Quan estàs editant informatius, com jo vaig fer molts anys, 
coses d’aquestes te les has de plantejar, i al final això, també has de prendre una 
dedició perquè a la tele, com que jo estava al migdia, a dos quarts de tres hi ha una 
agulla que va corrent, i quan arriba l’agulla allà baix has de sortir i explicar les coses, i 
has d’haver decidit si ensenyaràs la foto o si no l’ensenyaràs, i no sempre és fàcil 
prendre aquesta dedició, i per això  et deia abans que depèn de moltes coses, i fins i 
tot si m’apures també depèn de l’estat d’ànim d’aquell dia, dels últims imputs que t’han 
arribat... Jo recordo haver de prendre una dedició amb una cosa comparable amb 
aquesta, que era en plena guerra de els Balcans, un diumenge, la matança que es va 
dir de la cua del pa, una matança a Sarajevo a una sèrie de gent que estava esperant 
per comprar el pa. I vam donar imatges bastant fortes amb el dubte de si les havíem 
de donar o no. Després se’ns va assegurar que la difusió mundial que havien tingut 
aquelles imatges, no només per TV3, havia servit per, diguem-ne, fer entrar en mala 
consciència als gran líders mundials i que allò havia accelerat el final de la guerra dels 
Balcans. Mai ho sabrem segur, tampoc, però és la justificació moral que a vegades ens 
puguem fer, de dir Bueno mira, potser sí que la publicació d’imatges més o menys 
esgarrifoses serveix per, com fer un toc a la consciència d’aquells que han de prendre 
dedicions geo estratègiques, en tot cas seria l’única, bé, l’única no, però la raó més 
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poderosa per ser lax i donar imatges d’aquesta manera. Es va dir, també que la difusió 
d’aquella imatge, d’aquell nen, va servir per picar a la porta de moltes consciències 
respecte al tema dels refugiats. Dóna tota la sensació ara que a Can Europa, si allò en 
aquell moment va servir per estovar la consciència, la consciència s’ha tornat a endurir, 
perquè la imatge del nen ha quedat com una icona ja clàssica per sempre, com ho és 
la de la nena vietnamita corrent, que és una icona i no sabrem mai si realment va 
servir per alguna cosa o no. O sigui que, una cosa que té tants interrogants, fins i tot 
mirada amb una certa perspectiva històrica, quan estàs en una redacció i has de 
decidir si ho publiquem o no ho publiquem, t’omples de dubtes i acabes fent una mica 
el que aquell dia et sembla, però és molt difícil que hi hagi un catecisme de normes, de 
si s’ha de donar o no s’ha de donar.

- És possible que es decideixi publicar o no publicar per si es banalitza o no una 
fotografia?

Sí, això de la banalització és un dels ingredients d’aquesta complexa decisió, 
naturalment. Com també ho és, en aquest cas concret, el fet que fos un menor, que 
necessiten una atenció especial pel que fa a la seva imatge, etc, etc. No tant aquell 
menor en concret que pobret ja esta mort, estava d’esquena, fins i tot el seu pare 
mateix va donar per bo el que s’hagués publicar, si allò hauria servit per alguna cosa, 
etc, etc, sinó que hi ha una cosa que va una mica més enllà que és que si publiques 
aquest, perquè no en publiquem un altre, és molt fàcil entrà a la rampa de la 
permissivitat i publicar qualsevol imatge de qualsevol menor, en qualsevol situació o 
condició. No em serveix tampoc massa un altre argument subtil que és el de la 
distància. És un menor que aquí no el perjudiques concretament, a mi això no em 
serveix per vàries raons, primer perquè la dignitat és la mateixa sigui un nen que te 
l’hagis pogut creuar per la Rambla de Catalunya o no, encara que sigui en un país 
remot. Però és que a més a més hi ha hagut casos on s0ha demostrat que amb la 
globalització això de la distància es relativitza, i a mi em va atrapar molt un cas concret 
d’una imatge d’una nena adolescent, per tant jurídicament menor d’edat, una imatge 
publicada en un diari gratuït d’una noia no se si era marroquina sense vel, imatge 
publicada sense el coneixement o consentiment dels seus pares. El problema no van 
ser els pares d’ella, que eren gent que s’havia integrat i que eren permissius i tal, sinó 
que era un gratuït d’aquests de cadena europea que també es publicava a Milà, a Milà 
van posar la mateixa fotografia, i uns oncles de la nena molt més reaccionaris o 
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fonamentalistes que la família de Barcelona, van posar el crit al cel i va causar tot un 
enrenou amb la família. És a dir que, amb la globalització, el tema de la distància tot el 
relativitza, de tota manera hi ha un element de valor absolut que és que la dignitat és la 
dignitat sigui un nen reconeixible per algú o no ho sigui, són temes que tenen moltes 
arestes, moles consideracions a fer.

- És per aquesta dificultat que potser no hi ha una regulació específica per 
aquests casos?

Jo crec que és perquè és molt difícil a imaginar tota la casuística. Per això jo crec que 
els codis deontològics dels periodistes, com ho és el Col·legi de Periodistes, no han de 
ser catasísmics, és a dir, han de ser principis molt generals i baixar poc a detall, 
perquè al final la decisió l’acaba prenent, tenint en compte moltes variables, un editor 
gràfic, que el que ha de tenir és criteri i ha d’estar induït pels principis ètics però no pot 
dir que sí que es publica perquè tal com diu el codi aquí es dóna aquesta condició, 
amb sobre 10 7 punts, aquesta sobre 10 només dos punts, aquesta sobre deu es dóna 
un... per tant aquesta fotografia obté un 5,3, la podem donar aprova. Això seria 
manicomnial, és impossible arribar amb codis i amb catecismes, preveure al detall tota 
la casuística, tota la complexitat... i per tant, finalment, quedarà sota la consciència del 
periodista, del mitjà si publicar unes coses i unes altres. Una cosa que és preocupant 
és que després fas recerca preguntant sobre qüestions concretes d’ètica periodística, 
com aquesta que va fer el meu equip de recerca a la PF fa quatre o cinc anys, 
enquesta de camp entre periodistes catalans, van contestar 1998, per tant una mostra 
molt àmplia, i si alguna constant hi ha és que quan introduíem la variable d’edat, 
treballant amb tres grups de persones, amb molt poques coses encreues la variable de 
sexe, en molt poques es troben grans diferències, en edat sí, i la constant és gairebé  
sempre són que els joves són més laxes, més permissius, més de màniga ampla, més 
de tant li fa que la gent de la franja intermèdia i que la gent de més edat, el que m’és 
més difícil és esbrinar el per què, perquè es podrien fer moltes explicacions que anirien 
des de la societat actual en general és més permissiva en tot i també ho notem en 
això, o els joves aniran evolucionant i quan tinguin l’edat de les antres franges també 
seran menys permissius, o bé això és fruit de la precarietat laboral que fa que els joves 
diguin, escolti miri l’ètica passa a un segon pla, jo el que no puc fer és perdre el meu 
lloc de treball i faig el que em manen i per tant tirà que te va, perquè l’ambient que he 
vist de les empreses on treballo va el tira que te va. És molt complex analitzar això, 
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però els resultats són molt inequívocs, perquè la gent més jove és més laxa quan en 
canvi ara hi ha molta ètica, assignatura, diguem-ne, a les facultats, que abans no hi 
havia tanta... és difícil d’analitzar. 

- Diferència d’edat, més estabilitat econòmica, menys ganes de publicar i rebre 
imatges com aquesta, tant com a espectador com a periodista

És diferent si ets públic com si ets periodista. El públic en general és menys permissiu 
que els mateixos periodistes quan es parla de limitacions de la publicació de coses, 
això està més que comprovat amb organismes com el Consell de la Informació on hi 
ha representants del públic i representants dels periodistes. El representants del públic 
en general solen ser més estrictes (“això no s’hauria de fer, això ...”) i els representants 
dels periodistes (“Escolti perdoni, recordi que hi ha una cosa que es diu dret a la 
informació, per tant vostè té en nom dels drets individuals no pot acabar restringint, és 
a dir, que no em pot dir que aquella balança pesa més el plat dels drets individuals que 
el plat dels drets a la informació, per què sinó al final ens oblidaríem del dret a la 
informació, tot hauria d’estar limitat tot hauria d’estar prohibit i entraríem en una 
societat obscurantista que amagaria les coses etc. però això el públic té dret, l’alta 
cosa és el que faci amb el seus comportaments, el públic, per què no és coherent el 
públic. La segona part d’aquesta recerca va ser contrastar el mateix és amb el públic, 
contrast entre el que diuen els periodistes i el que diu el públic, i aquí torna a sortir 
això, els ciutadans més estrictes que a l’hora d’opinar en un foc al grup, després 
l’audiència de les coses sensacionalistes, de la televisió escombraria, etc, la fa 
aquesta mateixa gent, la construeix aquesta mateixa gent que de boquilla et diu “això 
és espantós, els periodistes no se què”, el discurs del taxista, que jo en dic “ah vostè 
és periodista, quina vergonya!”, i aquest és el que arribarà a casa seva i es mirarà el 
Salvame Deluxe i el no se què. O sigui que és un discurs ambigu, el del públic, 
equivoc. I el dels professionals el factor edat, que és pel que també ara em 
preguntaves, queda distorsionat pel que és la posició jeràrquica que s’ocupa a les 
redaccions, una cosa són les conviccions de la gent en una certa edat i una altra cosa 
és que si en una certa edat hi ha més gent ocupant càrrecs de responsabilitat de 
empreses que volen ser permissives perquè això els hi dóna audiència, etc, el 
periodista ben pagat, ben mimat, i que creu que es deu a l’empresa, acaba sent més 
laxa que el que seria si no ocupés aquest càrrec. Una cosa emmaranya una mica una 
altra i el resultat és difícil d’analitzar, però estic bastant convençut que si ho despullem 

�84



de la variable status a la redacció, en general és més estricte, èticament parlant, la 
gent gran que la gent jove, i en canvi si posem aquest element de l’estatus, els caps, 
solen ser més, sobretot en el camp de la televisió, són més “va escolta’m vinga, que 
això ens dóna audiència”.

- El CAC a vegades denuncia imatges que poden afectar la sensibilitat de 
l’espectador. En quines variables us fixeu?

Sempre s’ha d’explicar que el CAC té com dues cares. Bàsica i fonamentalment és un 
organisme regulador, és una entitat de dret públic, emmenada pel Parlament, i que ha 
d’atendre a la vigilància d’una sèrie de coses molt concretes que són: la distribució de 
l’espai radioelèctric, fer de Guardia Urbana de les ones; i pel que fa a continguts ha de 
vetllar per allò que entre dins de les línies vermelles clarament definides per les lleis, 
és a dir, protecció de menors, no excessos de publicitat, però això són molt poquetes 
coses, perquè en general vivim en un país on prima la llibertat d’expressió i la llei diu 
poques coses que digui d’aquí no passes. Per tant hi ha moltes coses de continguts, 
no tant com a organisme regulador sinó com que el CAC té assumides històricament 
funcions d’organisme que contribueix l’autoregulació, com ho fa el Consell de la 
Informació de Catalunya, etc, per tant aquí hi ha una finestreta de queixes, electrònica 
o per telèfon, que es miren, es contrasten, moltes vegades s’interpel·la el mitjà afectat, 
s’expliquen, es fa un dictamen i ja està, i a no ser que sigui una cosa de línies 
vermelles, que a les hores o es posa un multa o es va a la fiscalia directament. Però 
normalment el que fa el CAC, com qualsevol altre organisme auto-regulador, és avisar, 
“escolti, em sembla que això que ha fet vostè no va gaire fi”, i dir-li a la persona 
denunciant que ja ens hem posat en contacte amb el mitjà i aquí s’acaba. Llavors hi ha 
algun tema que està en discussió de si entra o no dins les línies vermelles. El que està 
me´s debatut últimament és el que es diu discurs de l’odi, perquè no hi ha una 
regulació explícita que entri en això, però sí que la UE està començant a produir 
estudis, documentació per sortit del pas del discurs de l’odi, però clar, és un tema molt 
complex perquè definir què entra i què no entre dins el que és el discurs de l’odi, és 
molt complicat i necessites que es vagi consolidant un bagatge d’anàlisi textual molt 
complicat. Actualment que algú digui a algú altre nazi, s’ha de considerar en el discurs 
de l’odi o és com si vas conduint i et diuen burro! La paraula nazi en quins contextos la 
podem dir, ara clar si surt un senyor dient que el president de la Generalitat “lo que le 
hace falta a Mas és un buen fusilamento” això ho podem arribar a considerar greu dins 
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el que s’anomena el discurs de l’odi, perquè jo puc opinar això i el conseller d’aquí al 
costat pot opinar exactament el contrari, perquè aquí juga la ideologia i al final la 
política.

- A vegades heu arribat a denunciar imatges com aquestes o heu fet alguna 
publicació al respecte?

D’aquestes tres concretes no, perquè del tema del nen no hem rebut cap denúncia ni 
cap objecció explícita ni internament ningú va dir que era una vergonya que s’hagués 
publicat la fotografia del nen, per això com que era una cosa subjecte a debat públic, 
era opinable i per tant no vam entrar. Amb els temptats de París crec que va haver-hi 
una nota del CAC fent un recordatori, el que fa el CAC, actuant com a membre 
regulador, nosaltres tenim publicades, des del 2000 ha ant publicant una sèrie de 
recomanacions de la tragèdia informativa. Són com mini codis deontològics, codis 
deontològics temàtics, si vas a buscar la primera, febrer del 2001 hi ha 
Recomanacions del Consell Audiovisual de Catalunya sobre tractament informatiu de 
les tragèdies personals. Jo conec molt bé la història, jo ni podia sospitar que estaria al 
CAC, perquè jo encara estava a TV3, però havia fet ja la meva tesi doctoral sobre ètica 
periodística. A l’any 2001 va haver-hi un accident en autocar escolar a la província de 
Sòria, en el que viatjaven unes colònies escolars de Catalunya, nens, escolars de 
Catalunya de Ripollet i de Viladecans, si no recordo malament. Va haver-hi una bona 
quantitat de nens morts i el tractament que en vam fer televisions pròpies i estranyes 
va ser horrorós, pel que sembla no se n’havia après prou encara respecte l’altre gran 
tragèdia que es va tractar espantosament pitjor encara que va ser el de les noies 
d’Alcasser, que allò sí que va marcar un abans i un després fins i tot respecte l’actitud 
de la gent respecte l’ètica periodística. Havien passat ja uns anyets, i aleshores de 
resultes el CAC s’acabava d’estrena i va organitzar unes jornades sobre el tractament 
de les tragèdies, i a mi em van demanar un ponència a aquelles jornades, i d’allà en va 
sortir el redactat d’unes recomanacions, un codi deontològic específic, sobre  el 
tractament de les tragèdies. Llavors el que fa el CAC ara, a l’atemptat de París el 
mateix matí ja hi ha una nota de premsa del CAC i Twitter recordant que hi ha unes 
recomanacions del CAC sobre el tractament de totes les tragèdies i convidem a  tots 
els mitjans a que ho compleixis, etc, es fa aquesta mena de recordatori, que en el 
camp de l’autoregulació és el que s’ha de fer, jo sempre dit que l’autoregulació 
consisteix en pluja fina. Per què serveixen els codis deontològics, per res, per què 
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serveixen els defensors del telespectador, per res, per què serveixen les oficines 
electròniques perquè la gent presenti queixes, per res, quan dic per res dic per molt 
poc, perquè serveix que el CAC tingui ell mateix una finestreta electrònica perquè la 
gent presenti queixes, per molt poc,  perquè serveix el Consell de la Informació de 
Catalunya, per molt poc... Però tot aquest conjunt de coses, a les quals ara s’hi ha 
afegit les xarxes socials, serveixen per crear pedagogia, és a dir, perquè tots els actors 
del procés comunicatiu públic, empreses periodístiques i els mateixes periodistes, 
anem recordant que hi ha una sèrie de coses que estan bé i una sèrie de coses que no 
estan tant bé o que estan malament. Jo crec que això al final és útil, perquè sinó hi 
hagués res de tot això, viurem encara més a la selva i estaríem veient barbaritats en 
els mitjans com s’havien vist anys enrere i ara de tant en tant se’n veuen però potser 
no tantes. I es tracta d’això, d’anar-ho fent, i el CAC el que fa de lo de les tragèdies 
personals és això, cada vegada que hi ha coses d’aquestes, recordar. O bé, a 
posteriori fer un anàlisi i aleshores es diu quan una cosa s’ha fet malament, i això es fa 
quan  es pot, quan els recursos disponibles ho permeten. M’he deixat pel final la 
al·lusió a Germanwings perquè es va fer un informe. Per davant recorda que hi ha 
unes recomanacions sobre  el tractament de les tragèdies, es fa una alerta, i després 
es treu un informe analitzant si les tv ho han fet bé o malament. Portar ja a l’extrem de 
multar-los o de denunciar-los, això és complicat atès que són coses que estan poc 
codificades a les lleis, poc definides de les lleis, necessitaríem molts més elements per 
posar una sanció directe. 

- En funció de què es fa l’informe?

El nostre àmbit d’actuació és Catalunya i entenem per Catalunya aquelles televisions 
que tenen títol habilitant a Catalunya, sigui concedit pel CAC, pel Parlament o pel 
Govern. El que no treu és que per fer segons quin tipus d’anàlisi, donat que els anàlisi 
de qualsevol mena han de tenir un caràcter comparatiu perquè sinó no són tals 
anàlisis, en alguns casos ens ha semblat oportú posar en contrast el que fa TV3 amb 
el que fan cadenes estatals que també reben els espectadors, perquè si del que es 
tracte és analitzar pluralisme en època electoral, i el telespectador de Catalunya està 
rebent TV3 i Telecinco i etc, sinó ho mirarem tot l’anàlisi és irrellevant. Això no ha estat 
vist de la mateixa manera per tots els consellers del CAC, i aquí hem tingut 
dissensions, en el sentit que les dues últimes campanyes lectorals s’analitzés no 
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només les cadenes catalanes va ser motiu d’un considerable enfrontament, i al final es 
va fer perquè hi havia el vot de qualitat del President.

- I quan parlem de tragèdies personal quan es decideix fer un informe?

Una de dos, per a proposta d’algun conseller es decideix fer d’ofici, perquè es decideix 
un tema prou greu i d’analitzar-lo s’encarrega l’àrea de continguts, o bé quan ve una 
denúncia externa, i llavors es demana un anàlisi de contingut, la secció més potent de 
la casa  és la de continguts perquè hi ha molta feina a analitzar. La segona secció amb 
importància és la secció jurídica, perquè aleshores un cop està l’informe de continguts 
no es mou un dit si no hi ha un informe jurídic si no hi ha un informe jurídic que recolzi 
una possible decisió del consell, perquè som una institució de dret públic i s’ha de 
sustentar legalment. 

- L’informe de Germanwings per què es va decidir fer-lo?

Perquè ràpidament entre tots els consellers vam estar tots d’acord en què l’àrea de 
continguts fes un seguiment. En tot cas la que assumeix l’encàrrec és la consellera 
que porta l’àrea de continguts. Però amb el de Germanwings sí que recordo que de 
seguida va haver un consens intern perquè es fes un seguiment.

- S’han desestimat alguns casos?

Sí, normalment és perquè falten efectius en moment d’eleccions, també en diverses 
ocasions peticions a consellers d’analitzar tertúlies, però no era de l’àrea que a tu 
t’interessa, perquè aquí hi ha un element metodològic. Que s’hagi desestimat un 
anàlisi amb imatges de tragèdies, jo no recordo cap cas.
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ENTREVISTA JOAN ROURA

- Tu haguessis publicat les imatges que apareixen en aquestes tres situacions?

Això és un debat que, en els 40 anys que porto dedicant-me al periodisme, no s’ha 
aclarit mai. Jo, amb el meu criteri, que no té res a veure amb els llibres d’estil, que tots 
són diferents, els codis deontològics que sots són diferents, ... faig una distinció 
claríssima: quan són imatges desgraciades, causades, motivades políticament sóc 
molt laxa, crec que s’ha de publicar al màxim, és a dir, la gent ha d’entendre la duresa 
del que s’està produint en el lloc dels fets, al màxim, sense ser morbosos. La gent té el 
dret, i nosaltres tenim l’obligació de mostrar el patiment que causa d’una contesa 
política, sigui del tipus que sigui. 
Quan no hi ha motivació política, sóc molt més restringit. És a dir, quan són accidents, 
o suïcidis davant de càmera, que hi ha hagut. Jo vaig estar totalment en contra de 
donar-ho, i es va donar, un senyor que se suïcidava allà en directe, en un programa, es 
fotia una pistola al cap i es suïcidava. Jo crec que això no és notícia, és un problema 
personal d’aquest senyor, una malaltia mental, un problema amb la seva dona, el que 
sigui, és igual, això és una cosa personal, aquí jo sóc molt restrictiu. 
Però insisteixo el que està causat políticament, en conflictes, en conflictes bèl·lics, en 
atemptats en grups armats, això jo crec que la gent té tot el dret de conèixer quina és 
la profunditat, l’amplitud de la tragèdia de les víctimes.

- Què és el morbo? On està el límit?

Això és totalment subjectiu. El periodisme és subjectivitat, no hi ha res... Hi ha uns 
grans principis ètics, però en qüestió de quines imatges mostrem i quines no, és 
impossible, perquè cada dia arriben imatges que estan al llindar, que ens preguntem 
això ho fem o no ho fem. Jo sóc partidari de mostrar el patiment general, en quant 
imatges, però òbviament no... Clar què vol di morbo? Vol dir que si un senyo s’està 
morint o ha perdut una cama o s’està arrossegant per terra, en fi, amb un pla, a 5 10 
metre, ja hi ha prou, no cal fer un pla... Que això passa molt, per exemple les teles 
paquistaneses filmen tot, i no cal. O sigui, cadascú ha de trobar el seu llindar, en el 
sentit que la gent entengui quan pateixen les víctimes, i per tant això danya la vista i la 
consciència, i es tracta d’això, perquè si no ensenyem res, la gent es pensa que tot 
són flors i violes. Quan es bombardeja amb bidons bomba, i es demoleix un bloc de 
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cases com aquest, clar, hi ha gent a dintre, hi estaríem tu i jo, si sortim ferits i captes la 
imatge a uns metros vista, ja dones l’efecte que allà hi ha nens, mares, senyors, que 
estan patint una situació extrema, no cal posar la càmera a 50cm o a un metre. Clar, 
entre i els 10 metres... 8 sí, 5 no, 50cm... clar, complicat.

- Suposo que tu has publicat imatges com aquestes...

Moltes, i a més a més he tingut la oportunitat de viure moments en què a la tele hi ha 
hagut gent que deia... “Però això no ho podem publicar!”, Bueno .... Jo ja et dic, quan 
és motivació política, quan és casos bèl·lics, quan és lluita armada... sóc partidari de 
mostrar a la gent al màxim sense passar-nos. Què vol dir això? No t’ho sé dir... Perquè 
hi ha algú que et diu: “Aquest pla no el posis”, home però si aquest pla... Per exemple, 
hi ha una imatge molt famosa, que jo he fet servir alguna vegada, d’un bombardeig 
d’Israel a Gaza, que surt un pare que té una filla que té mesos, mesos vull dir 6 o 7 o 8 
mesos, i l’aixeca així i l’ensenya morta. Aquí vam tenir un problema, jo era 
absolutament partidari a donar aquesta imatge, que estava pressa a 20 metres, i es 
veia aquell home ensorrat, indignat i amb el bebè a dalt... Això és morbo? No, això no 
és morbo, això és el que passa a la realitat, si tu treballes a aquests països, això passa 
a la realitat, et maten nadons i els pares s’indignen. Si això no ho ensenyes, la gent és 
impossible que capti la realitat del que està passant allà. Ara bé, si el plano s’acosta,  
agafen la nena, la cara blava i el zoom amunt, zoom avall... No, no cal. Però sí que 
s’ha de mostrar, hi ha imatges molt colpidores i s’han de mostrar.

- Alguna vegada t’has penedit de publicar alguna imatge?

No, perquè mai han sigut primers plans, sempre procures no mostrar el que no és 
necessari. Però jo crec que és bo mostrar fins el límit del patiment que allà passa, 
perquè clar, els directius dels informatius diuen “home, estem amargant el dinar de la 
gent”, però escolta’m, a aquest senyor li han matat un nadó de sis mesos, o a aquest 
altre ha perdut dues cames, no? Què vol dir el dinar de la gent? Doncs que posin 
dibuixos animats o que mirin una sèrie o una altra cosa, però la informació és la 
informació. La majoria de la gent al món pateix, si vols estar informat has d’entendre 
que la gent pateix. Com es mostra això en televisió? Mostrant a la gent patint.
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- Alguna vegada has tingut dubtes de publicar dues imatges molt semblants, d’un 
mateix moment?

Moltes, i sempre el que intento és mostrar la que menys pot repel·lir a la gent. Mostrar 
però en la justa mesura, en definitiva mostrar una mica el que veus allà. Com a 
periodista, els càmeres són diferents, els càmeres sí que estan molt a sobre, però jo 
crec que la distància bona és la que té el reporter, mostrar el que tu veus. No cal dir al 
càmera “enfoca el budell que surt de la panxa” o “enfoca el cervell mig sortint del cap”, 
no. La imatge ha de ser en un plano obert, perquè així veus la quantitat de gent que 
pateix. El morbo està en buscar les vísceres, però mostrar en un pla mig què està 
passant allà, i si hi ha un home que està rebentat, ensenyar-lo, ensenyem-lo. 
Amb els càmeres de TV3 ja tenim una mateixa forma de pensar, respectem a la gent 
però transmetem el patiment, no es pot ni fer morbo ni edulcorar, si has de donar la 
imatge el màxim possible del que tu veus allà, sense posar zoom i sense apartar-te. 
S’ha d’intentar fer veure a la gent el que tu veus.

- Sí que és veritat que molta gent pateix i això s’ha de mostrar, però no creus que 
si es mostra molt sovint es pot arribar a banalitzar el patiment dels demés?

És una cosa que e pensat moltes vegades i en certa forma és el que passa. Per què 
passa això? Encara en el supòsit que tots els periodistes que treballem siguem 
honrats, hi ha tantes hores d’exposició d’informació... 24 hores, televisió espanyola, 
tots els informatius que tenim, la BBC, Al-Jezeera, France24, la televisió russa, la 
televisió xinesa... És tant repetitiu que al final es fa monòton. Però això té poc a veure 
en mostrar una realitat, altra cosa és que jo crec que hi ha una excessiva repetició de 
mostrar aquesta realitat, en masses canals, en masses hores, en masses informatius... 
Sí, en el meu entendre, hi ha un excés d’informació repetitiva, i això és el que 
banalitza. Com que no hi ha diners, es repeteix el mateix, perquè quan s’han de fer 
reportatges que parlin de per què passen aquestes imatges, es van repetint les 
imatges i la informació... Per exemple, avui mateix avui 50 morts a Bagdad en un cotxe 
bomba, això ho sentirem a tots els canals i cada mitja hora repetit a les 24 hores. El 
que estaria molt bé és que es pogués explicar per què a Bagdad han matat a 50 
persones. La informació complementaria, que és la més cara, i per tant la més 
freqüent, és la que trencaria aquesta banalització, es banalitza amb la repetició 
excessiva d’aquesta informació.
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- I les imatges són d’agència i tots els canals tenen les mateixes imatges i la 
mateixa informació.

Exacte, hi ha pocs emissors i poca presència de periodistes en el terreny, perquè tenir 
presència en el terreny vol dir inversió de diners.

- Alguna vegada us han arribat avisos del CAC sobre alguna peça que hagueu 
publicat?

Això ho hauria de rumiar perquè crec que hi ha un cas, i la peça era meva, però ara no 
em facis dir quin...

- Però no és freqüent, no?

No, no, freqüent gens, a TV3 som molt curosos. Hi ha força debat sobre això, que això 
està molt bé. Debat entre els editors, que són els responsables de les notícies, els 
periodistes, i parlem les coses. És un tema on hi ha debat, si hi ha debat vol dir que la 
cosa surt bastant depurada, no decideix una persona, tot sovint es diu “o però aquest 
pla..”, però això és la realitat ho he de mostrar. I a vegades guanyen uns i a vegades 
guanyem els altres. El resultat del que acaba sortint és que està bastant depurat 
prèviament, és a dir, que hi ha un cert consens. Per tant no ens han cridat l’atenció, 
alguna vegada sí però no ho recordo. Imagina’t si és poc freqüent... Però tenim aquest 
debat i estem en aquest llindar. Però tampoc faig molt de cas al CAC, perquè passo les 
coses a última hora...

- I les “baralles” que hi ha a la redacció és entre els editors i els periodistes...

Sí, durant el dia a dia sí, però tampoc els periodistes ho tenim del tot clar, jo sóc molt 
laxe amb amb això, amb el tema de violència amb contingut polític, i hi ha companys 
de la secció que són més restringits, i els editors encara ho són més.

- Creus que hi hauria d’haver una regulació més específica?
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Això és impossible, impossible... Perquè per bé o malament, el periodisme és 
subjectiu. És subjectiu perquè és el que et deia abans, i aleshores els receptors igual, 
una persona pensa que podríem dir més coses i altres penses que li estem amargant 
la sopa. Jo crec que aquesta és la grandesa de l’ofici, que es pot jugar... El periodisme, 
contràriament el que poden dir les universitats, objectivitat no n’hi ha. El periodisme 
consisteix en la manipulació de la realitat, qui manipula? El periodista.
El que diu que les notícies són objectives és el periodista que cobra del poder, perquè 
només el poder pretén ser objectiu, i el periodisme òbviament es basa en qüestionar el 
poder, en estar al costat de la gent. L’objectivitat... què és l’objectivitat? Per què donem 
més credibilitat a un senyor en corbata que a un tio amb un turbant? L’objectivitat 
consisteix en donar suport al poder, quan s’entén que no hi ha objectivitat, sinó que hi 
ha subjectivitat... què vol dir subjectivitat? Vol dir que el periodista escriu 
independentment d’allò que li diu el poder que escrigui, llavors ja no ets objectiu, ets 
subjectiu, et poses a la pell de les víctimes, dels agredits, i qüestiones el poder.

- Va haver debat a la redacció en publicar les imatges d’Aylan Kurdi mort a la 
platja?

No, en aquest cas vam estar-hi tots d’acord. Val a dir que a pesar del que sembli, a la 
redacció encara queden periodistes independents, és a dir, progres. No va haver-hi 
debat d’això. En el tema dels refugiats va haver-hi un consens gran a la nostra 
redacció que calia estar al costat d’aquesta gent. Objectivitat en el cas dels refugiats 
què vol dir? Que has de tractar igual al govern de Polònia, que a una família siriana? 
No, el govern de Polònia és racista, i els refugiats són víctimes d’una guerra que 
intenten buscar refugi a Europa. Davant d’això ser objectiu què vol dir, no vol dir res. 
Objectiu és una paraula absurda en periodisme, el periodista és independent, verifica 
la informació, però el periodista sempre ha d’estar al costat de la gent que el mira, de 
la gent que el paga, que és l’audiència.

- I quan hi ha algun atemptat, posem d’exemple els atemptats de París del 
novembre passat, quines imatges gravaries i quines no.

Jo el cas que van matar a un agent d’arma, l’he donat bastantes vegades. Van matar 
un agent d’arma, Bueno, però clar aquesta era la confrontació, hi ha un tio armat que 
mata a un policia, i allò et donava molt la mesura de la confrontació que hi ha entre 
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una certa gent i una altra. Si tens aquesta imatge, per què l’hem de censurar. No era 
un primer pla de l’agent d’arma allà escopint sang per la boca, era una imatge de lluny 
d’un tiroteig. Per què aquesta imatge causa problemes a les redaccions occidentals, i 
per què no la mateixa matant un policia iraquià no en causa. Perquè l’agent d’arma és 
blanc i el policia iraquià és moro. Per què quan maten a gent de la nostra “civilització” 
tenim més problemes que quan hi ha una matança al Kurdistan, o al Paquistan o a la 
Índia o a l’Iraq o a Líbia o a Síria... aleshores no hi ha tants problemes, és curiós, no? 
Jo diria que és una manca d’objectivitat. 

La grandesa del nostre ofici és que permet aquests debats i aquests diàlegs, i 
reflexionar-hi i tothom té la seva opinió. Cada dia s’aprenen coses, i amb el tema de 
les imatges és el mateix, quin problema tenim en ensenyar com maten a un agent 
d’arma? I quantes vegades hem ensenyat com maten un soldat sirià o un iraquià. Un 
altre exemple molt clar és tapar les cares dels nens. El Codi Deontològic Periodístic de 
Catalunya diu que als menors d’edat se’ls hi tapa la cara. Però clar, aquí els hi tapem 
sempre, i quan moren nens iraquians, allà s’ensenya tot. Són preguntes que llenço a 
l’aire, però que dius que són menys nens els nens iraquians, o els libis, o el 
iemenites... que no els catalans? Doncs aparentment sí. 

Està molt bé aquesta franja de grisos on tothom parla i nosaltres n’hem de prendre 
nota com a periodistes. Prendre nota no vol dir obeir, vol dir prendre’n nota i fer el que 
et sembli.

- Heu rebut queixes de l’audiència?

Sí, hi ha molta gent que es queixa dient “aquestes imatges com les podeu ensenyar, jo 
estava amb els nets dinant..” escolti senyora no m’expliqui històries, posi dibuixos 
animats, el super3... Hi ha un munt de gent, que són molts, que es neguen a veure la 
realitat, que volen happy ends, i de happy ends com no vagin a les perruqueries 
xineses no... A política internacional de happy ends hi ha molt pocs. La vida no és un 
happy end, malauradament en el decurs de la història solen guanyar els que no 
voldríem que guanyessin.

La nostra cultura, occidental tendeix al escapisme, si tinc un problema me’n vaig a un 
shopping center, així és difícil entendre el món. Si tinc un problema me’n vaig a un 
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voluntariat, a una ONG, a rescatar refugiats, això seria lo normal, clar si tinc un 
problema i em compro uns texans, diguem que es resolen pocs problemes així. La 
indústria del cinema nord-americà està ple... han canviat finals per vendre més  
pel·lícules, si el final acaba malament no es ven la pel·lícula, es canvien els finals 
perquè sinó la gent es deprimeix i no la veu i li diu al veí, ui no no, quina pel·lícula més 
trista... Bàsicament la realitat del món és trista, de 7 o 8 mil milions de persones que 
devem ser, doncs probablement 6mil milions tenen realitats molt tristes. Ara com que 
nosaltres tenim gasolina, cotxes i anem de vacances no ho volem veure, només ens 
falta veure un final trist en una pel·lícula després de la feina. La indústria Disney 
funciona no?
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ENTREVISTA ALBERT GARRIDO

- Ens podries explicar quines són les funcions principals del CIC i quin paper té a 
Catalunya?

Les funcions principals del Consell de la Informació de Catalunya, les bàsiques, són 
tutelar el respecte dels mitjans pel Codi deontològic, que el mateix Col·legi de 
Periodistes va donar en el seu moment, i que bàsicament el que fan és establir un 
marc de referència sobre quina ha de ser la praxis professional en relació a això, 
difondre informació. La segona funció del CIC és, en el cas que hi hagi alguna queixa, 
dirigida a un mitjà de Catalunya, per algun usuari, algun actor, algun oïdor, algun 
telespectador, en relació a la informació que s’ha difós, tramitar aquesta queixa, i en el 
seu cas, si es considera que la queixa té fonamentació, doncs generar un dictamen en 
el qual es diu si la queixa té o no raó de ser, si el mitjà ha incomplert o no el codi 
deontològic, etc. I la tercera funció és una funció de difusió, és a dir, nosaltres 
participem en cursos, en seminaris, donem conferències per tot arreu, on expliquem el 
codi deontològic, els codis ètics bàsics, etc.

- El codi deontològic té perfectament establert una sèrie de pautes sobre quina 
informació és l’adequada al publicar quan hi ha una tragèdia. Em podries 
explicar quines són?

Sí, és així. La pauta general és el respecte a les víctimes, aleshores, crec que citar un 
punt o un altre, el més important és això, el respecte a les víctimes d’una manera casi 
conseqüència d’això, hi ha un interès especial en garantir la intimitat i la imatge dels 
menors, i de tot allò que podríem considerar minories vulnerables. A partir d’aquí, 
naturalment, la casuística és molt llarga i no és molt senzill, no és “sota, caballo, rey”, 
al contrari. Hi ha molt a discutir sempre, hi ha molt a reflexionar, no tots els casos són 
iguals... A partir d’aquesta idea general, crec que pesa molt la situació que en cada cas 
es dóna quan es produeix una situació de conflicte, diguem, de conflicte dur, però la 
idea bàsica és el que t’he explicat.

- Llavors aquí, és quan comença el debat. Quan arriba una imatge a la redacció 
d’aquestes característiques, et planteges què preval més la informació  o el 
respecte a la intimitat a les víctimes. Per què es genera sempre aquest debat?
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Estic convençut que la discussió es produeix perquè es tracta sempre de situacions 
colpidores, i en aquestes situacions colpidores la reacció de la gent, de les persones, 
dels mitjans, no és una reacció mecànica, sinó que depèn de les persones i dels 
mitjans. No és la reacció d’un grup de seguidors d’un club de futbol, que quan al futbol 
algú marca un gol tothom aplaudeix, i per tant aquí hi ha una raó de partida perquè es 
produeixi aquesta controvèrsia permanent. En segon lloc perquè massa vegades s’han 
utilitzat imatges amb la intenció de commoure mitjançant un amena de cop de puny a 
la boca de l’estómac, però moltes vegades també s’han difós imatges que ha sigut 
l’element central, l’element més de convicció en relació a la cosa de la qual s’informa, 
que la imatge per si mateixa diu més coses que el que pugui explicar la millor ploma, el 
millor editorialista, el millor narrador, el millor descriptor de la realitat. Aleshores, com 
que hi ha aquesta controvèrsia perquè moltes vegades s’han publicat imatges, d’una 
manera més o menys poc curosa, però moltes vegades s’han utilitzat imatges que han 
sigut francament esclaridores, hi ha aquesta controvèrsia.

- Creus que en els tres casos són necessàries la publicació de les imatges?

Jo crec que sí. En el cas del nen de Turquia, de l’Aylan Kurdi, és un fet, que la 
publicació de la imatge del nen a la platja, va ser un punt d’inflexió en la comprensió 
del conflicte, i per desgràcia crec que l’efecte Aylan ha desaparegut de la complexió del 
conflicte, però allò va tenir un efecte immediat, és a dir, una sola imatge en un sol 
moment, la imatge d’un policia turc, o d’una persona  que estava a la platja, que va 
recollir el nen i se’l va emportar, aquella imatge només, va tenir un pes específic molt 
gran en la complexió del que significava desentendre’s dels refugiats, i per tant va ser 
un encert publicar-la. De la mateixa manera que publicar algunes imatges dels 
atemptats de París, van ser un mecanisme de solidaritat europea amb les víctimes, és 
evident. La imatge del terrorista de París que mata, quan està a terra, a un policia 
francès, que per cert, era musulmà, és determinant, no s’ha d’explicar gaires coses 
més, més que dir que un terrorista mata a una persona, o a un policia que està a terra, 
després de mata a 12 persones a la redacció de Charlie Hebdó. Jo crec que són 
encerts, això no és escandalós, això són encerts, això projecta sobre la opinió pública, 
una versió molt nua del que realment està passant, i a partir d’aquí es poden fer tota 
mena de reflexions, i d’articles i de comentaris i de regressions, però el fet central és 
que la imatge determina, no determina, sinó que projecta sobre l’opinió pública una 
versió gairebé nua del que està passant.
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- Tinc entès que el CIC fa una sèrie d’advertències quan es produeix una 
tragèdia. Quines advertències són i amb quina intenció van?

Sí, les advertències són recordatoris que remeten al codi deontològic. I quin és aquest 
recordatori, bàsicament el que he dit abans, és respectar les víctimes, respectar la 
intimitat de les víctimes respectar la imatge de les víctimes, ser especialment curós en 
la tutela, dels drets de les minories vulnerables, etc.

- Abans has dit que algunes de les fotografies que es publiquen no és informació, 
sinó que busquen el morbo, quan es pot distingir una cosa de l’altre?

Jo crec que la diferència, la frontera entre la informació i la morbositat en situacions 
extremes és molt primeta, i no es pot establir una norma general, però si algú no és 
capaç en una situació extrema de distingir aquesta línia, està perdut, perquè aleshores 
ha perdut la sensibilitat. Recordo un cas que em va cridar molt l’atenció, més que 
cridar l’atenció el recordo perquè jo estava present. Fa uns anys, en un atemptat no 
recordo a on, però sí que era un atemptat en un autobús, en el que viatjaven cadets 
d’una acadèmia militar, contra l’autobús hi va haver-hi un atemptat i van morir diverses 
persones, i va arribar una imatge d’una agència internacional que crec que era 
Reuters, però no estic segur, en el qual es veia al fons un autobús totalment calcinat, i 
un escampall de cadàvers, cap dels quals identificable, dels que anaven al autobús. 
Aleshores, al diari en el que jo treballava que era El Periódico, aquella tarda hi va 
haver una llarguíssima discussió sobre si s’havia de publicar o no s’havia de publicar 
aquella fotografia. Jo vaig defensar que es publiqués, i altres també ho van defensar, i 
finalment es va publicar. Quin va ser el meu argument? Aquesta fotografia en la qual 
no s’identifica a ningú, és tan expressiva del conflicte que, naturalment s’ha d’explicar 
on és i què ha passat, però la fotografia en sí mateixa té una càrrega d’informació en 
relació a la intensitat el conflicte que de cap altre manera és possible projectar sobre 
l’opinió pública.

- Molts espectadors es queixen de les imatges que surten a les notícies, creus 
que aquestes persones ho diuen per algun motiu en concret?

No sé si ho diuen per algun motiu en concret, jo crec que en el fons hi ha una mena de 
molèstia davant de la realitat. Avui mateix hi ha hagut una sèrie d’atemptats a Lataquia 
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i a Tartús, a la costa de Síria, hi ha hagut 100 morts. Això no són jocs florals, és a dir, tu 
pots donar o no donar la informació, donar o no donar imatges, el que no pots fer és 
falsejar la realitat, i la realitat és que hi ha hagut 100 mort. Aleshores, si aquesta 
informació que es dóna a través d’unes imatges contribueix a transmetre en el 
consumidor d’informació, una versió més o menys versemblant del que està passant, 
jo crec que és legítim donar-les, si algú se sent molest davant de la realitat, doncs se 
sent molest davant de la realitat, però aquesta mateixa persona que diu això, pot veure 
una pel·lícula d’acció, extremadament crua i violenta, totalment gratuïta, on els morts 
es conten per desenes, i ho veu tranquil·lament quan s’està prenent un cervesa un 
dissabte a la tarda. Aleshores, com que és ficció un està més o menys immunitzat, com 
que no és ficció el preocupa, se sent incòmode davant de l’entorn polític, social, 
econòmic, de conflicte, en el qual està vivint.

- És possible que la societat arribi a banalitzar fotografies com aquesta?

Jo crec que ja les ha banalitzat moltes vegades, és indiscutible. La violència reiterada, 
la violència repetida, té un cert efecte immunològic, i per tant això permet la 
banalització, és a dir es poden transmetre diferents imatges, que si per primera vegada 
sortissin segurament serien totalment colpidores, i que en canvi després de n vegades 
en les quals es projecten per la televisió o es veuen als diaris, sobretot que es veuen 
en els mitjans amb imatge, després de sortir, a vegades, tenen un efecte immunitzador, 
i per tant es banalitza bastant la tragèdia.

- Us han arribat queixes al CIC d’espectadors que es queixen d’imatges sagnants 
o de cadàvers?

Sí, no masses. Ens han arribat més queixes d’imatges que es refereixen a persones 
concretes en situacions concretes. D’aquest estil no ens han arribat masses i jo que 
recordi, en els dos últims anys, al juliol farà tres anys que jo són secretari general del 
CIC, en els tres últims anys potser que jo recordi hi ha una, i a demés era una imatge 
no especialment crua, però no recordo de què era.

- Actualment no existeix una regulació específica en aquest camp. Creus que 
hauria d’existir?
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No, jo crec que quan més es regula, més s’acota d’una manera discutible al marge de 
decisió i maniobra de cada mitjà, i sobretot quins instruments utilitza cada mitjà per 
transmetre una determinada versió del que està succeint, del que està succeint en 
termes generals, i per tant jo crec que no, jo crec que el que sí que és interessant és 
que els mitjans s’ajustin al que hi ha als consells de la informació de tota Europa, que 
és criteris, pautes, guies, instruments per consolidar una determinada línia de 
comportament dels mitjans de comunicació, tant en la manera que tenen de transmetre 
la informació, com la seva relació amb els consumidors d’informació.

- Els mitjans segueixen aquestes directrius?

Jo crec que en termes generals, sí en els diaris, i potser menys en la televisió. Però en 
termes generals jo crec que els diaris i la televisió, la prova està en què el nombre de 
queixes és relativament petit, encara que en l’àmbit privat hi ha el que tu has dit abans, 
mira quina cosa ens estan passant, però jo crec que en termes generals no vivim en 
una societat en el qual la difusió d’imatges sigui apocalíptica. Lo de internet i les xarxes 
socials és un altre món bastant ingovernable i hi ha bastant soroll en tot el que fa 
referència a les xarxes socials.

- Has treballat a diferents mitjans. Ha canviat la teva visió sobre diferents imatges 
des que vas començar fins ara?

Jo vaig començar l’any 72... No ho se, crec que en termes generals no, un determinat 
període de la televisió que va ser especialment impactant, probablement em va obligar 
a revisar algunes idees que jo tenia, però crec que en termes generals no, sempre es 
canvia, ningú és immutable, però no són canvis substancials. El que sí mantinc un punt 
de vista des de fa molts anys, és en relació a com s’ha d’informar el comportament de 
les organitzacions terroristes, aleshores jo crec que la millor manera d’informar és 
transmetre allò que sense violentar al memòria, la imatge de les víctimes, transmeti la 
tragèdia que viuen les víctimes.

- En els casos comentats, vas veure alguna imatge en algun mitjà que creguis 
que no s’hauria d’haver publicat?
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Recordo de tots els atemptats de París que va haver-hi el 13 de novembre, no els de 
Charlie Hebdó, dels del 13 de novembre, jo recordo una informació que es va donar en 
una cadena de televisió que es va donar, aquí, que em va semblar que se’ls hi havia 
anat molt la mà, i hi havia un efecte sensacionalista, la tele boujuois, d’esverar molt i 
recordo haver vist a una televisió estrangera que recordo  que se’ls i va anar la mà. 
Però recordo que en altres televisions la contenció era excessiva i que per tant, el que 
significa amartellar la terrassa d’una cerveseria de París un divendres al vespre, 
quedava mutilat, en part, per aquesta contenció excessiva. És molt difícil, el que a mi 
em pot semblar una contenció excessiva, pel que està al meu costat pot semblar-li que 
està molt ben tractat allò, i allò que a mi em sembla que se’ls hi ha anat la mà a lo 
millor algú altre pot pensar que tampoc se’ls hi ha anat tant la mà. Però jo crec que 
sobretot en aquestes dos televisions en les que jo vaig veure reportatges, una era 
estrangera i una altra era d’aquí, se’ls hi va anar bastant la mà, jo crec que els 
atemptats de París del 13 de novembre, per si mateixos eren tant absolutament brutals 
que no calia esforçar-s’hi massa per portar la brutalitat a la saleta d’estar dels 
espectadors, perquè allò era una brutalitat absoluta.

- El CIC a vegades organitza xerrades sobre com tractar aquest tipus de 
tragèdies

Sí, n’hem fet a universitats, a biblioteques, a col·legis, i les conclusions generals són 
les que t’he explicat, el mètode científic no val aquí, perquè això té molt a veure amb 
els sentiments, amb la cultura, amb els hàbits culturals, amb la habituació o no a veure 
aquest tipus d’imatges, i per tant no crec que puguem arribar a més conclusions a les 
que t’he dit al principi que és el respecte a la memòria de les víctimes, a les minories 
vulnerables, etc.
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ENTREVISTA A ERNEST MAYMÓ

- Creus que en els tres casos s’havien de publicar les imatges que es van 
publicar?

Les tres informacions són informacions rellevants per la gent i per tant has de mirar 
d’explicar-ho sense caure en la morbositat. Cada cas és una mica diferent, en el cas 
del nano mort a la platja, potser de les tres que ens comentaves va ser la que vam 
tenir més dubtes de publicar-lo i vam trigar una mica a publicar-ho, altres mitjans la van 
publicar abans perquè d’entrada es considerava que el fet de publicar aquella foto no 
aportava res específic a la informació sobre el drama dels refugiats, el que passa que 
vist l’impacte que va tenir en altres mitjans, vam veure que segurament era absurd 
quedar-se al marge de la publicació i vam publicar. Pel que fa als temptats de París, és 
una de les informacions, tant els atemptats de París com el de Germanwings, que més 
seguiment han tingut a nivell de televisió o a nivell de xarxes a TV3 en l’últim any, jo 
crec que una és la primera i l’altre és la segona. En el cas de Germanwings la majoria 
eren famílies, o els morts eren de famílies catalanes i això afegeix un plus a la 
informació, i el que sí que vam tenir molta cura era amb no difondre imatges de 
familiars patint per la mort dels parents, en això vam ser super prudents, altres mitjans 
van ser més atrevits en aquest sentit, i crec que vam fer ben fet, perquè en casos 
d’aquests la intimitat de les persones és molt important. I en el cas dels atemptats de 
París, segurament la que menys, perquè tot i que París està relativament aprop, hi ha 
una distància geogràfica i això fa que a vegades siguis més atrevit, tot i que tampoc 
vam publicar imatges excessivament escabroses, sinó que amb les imatges fas una 
tria.

- Tu que has estat editor d’informatius, has triat quines imatges apareixen a les 
notícies. Quins criteris utilitzes per fer aquesta tria?

Quan hi ha imatges d’aquest tipus no és una decisió unilateral de l’editor, d’alguna 
manera amb la secció es debat si són imatges rellevants o no i si porten informació 
important per l’espectador o no. Moltes vegades hi ha discrepàncies, perquè pel que 
per tu fereix la sensibilitat d’un espectador o pel cap d’una secció determinada, a l’altre 
no li passa, i això s’ha de tenir en compte. Però normalment sempre arribem a un 
acord, som molt prudents, i crec que el públic en general ho agraeix.
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Les imatges el que han de fer és aportar una informació rellevant per l’espectador, si 
són gratuïtes, o sigui publicar-les per publicar-les, per sentiment de morbositat, no val 
res publicar-les.

- Tu que has estat a les dues bandes del debat, has anat canviat d’opinió?

Sí, és possible. Quan estàs en una secció ets més propens a publicar-les, quan estàs 
en un equip d’edició, suposo que perquè tens una visió més global de tot, ets més 
prudent, o sigui hi ha un afegit de prudència.

- Alguna vegada t’has penedit de publicar una imatge?

Sí, sobretot en atemptats, bombardejos o casos similars en què hi ha cossos molts a 
terra que realment es veuen cossos amputats, o excés de sang, o coses d’aquestes, sí 
que penses que... Normalment quan tens una tramesa d’aquestes hi ha plans que es 
veuen més i plans que es veuen menys, i pots explicar el drama igualment a vegades 
sense la necessitat de mostrar segons quins primers plans i segons quines imatges.

- Abans parlaves de la morbositat, hi ha un límit entre la informació i el morbo?

Sí, segur que hi ha un límit, segur que hi ha un límit. És difícil fixar-lo, perquè cadascú, 
cada persona té un límit diferent, per això no es prenen decisions unilaterals sinó que 
s’intenta arribar a un consens entre diverses persones de la redacció, i no et diré que 
s’arribi a votar però sí que ha d’haver-hi un consens, i la gent... sempre hi ha algú que 
no hi estarà d’acord hi haurà gent que sí, però es fa un joc d’equilibris i entre la gent 
implicada, l’equip d’edició, la gent d’informatius, la secció, els caps d’informatius, els 
redactors en cap, es debat i es fa. El que passa que això ha canviat una mica, perquè 
anys enrere la immediatesa no era tant important, perquè ara arriben les imatges, com 
que tens canals 24h, tens internet, etc, tens la obligació d’explicar-ho de seguida 
perquè sinó els altres ho fan, i llavors a vegades no ens aturem a fer una reflexió 
perquè és massa ràpid, i d’això ens en hem de penedir.

- Creus que podem arribar a banalitzar fotografies com aquestes?
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Sí, perquè és això, que els mitjans jo crec que pequem de publicar-ho tot, sense a 
vegades fer una reflexió en serio de si allò val la pena publicar-ho o no perquè aporta 
alguna cosa a l’espectador. Ho publiquem perquè volem ser els primers i perquè no 
volem que els altres ho publiquin i nosaltres anem a remolc, el que passa és que a 
vegades val la pena no córrer tant, esperar-se una mica, pensar i decidir si allò val la 
pena o no.

- A quines conclusions arribeu quan feu xerrades entre la redacció?

Habitualment fem dues reunions al dia fixes, una al matí d’hora i una a la tarda amb 
tots els representats de les seccions, i de la redacció i dels equips d’edició, i aquí es fa 
un planteig inicial de quines imatges, i quines informacions fem i quines no fem, el que 
passa és que això al llarg del matí o al llarg de la tarda varia, el que tu has decidit a les 
9 del matí, a les 13 ja no és el mateix, i el que has decidit a les 16 de la tarda i a les 21 
tampoc. Llavors variem bastant les decisiona inicials  en funció del que hagi anant 
passant, i a vegades no reunim a tota la redacció sinó que a vegades són decisions 
unilaterals d’un cap de secció i un redactor en cap o d’un editor i un cap de secció, i si 
una mica decidim el que fem i el que no fem. 

- Alguna vegada heu rebut avisos del CAC o del CIC?

Sí, alguna vegada sí, però jo crec que percentualment molt més baix que totes les 
televisions  que hi ha avui a Espanya.

- Trobes que les fotografies són una intromissió a la intimitat?

Jo crec que són una intromissió les imatges dels familiars de les víctimes, o sigui quan 
hi ha víctimes mortals, si tu ja tens la precaució de no ensenyar segons quines 
imatges, i no s’identifica exactament qui són, segurament no és tanta la intromissió. La 
intromissió és quan tu forgues en els familiars de les víctimes, jo crec que aquí sí que 
crees un dolor i una ... greu en els familiars.

- Creus que hi hauria d’haver una regulació més específica?
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Sí, de fet aquí a TV3 tenim un llibre d’estil propi que hem elaborat entre els 
professionals de la casa durant molts anys i que intentem complir-lo. I fixa uns criteris 
que hem de fer servir en qualsevol informació.
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7.2. Resultats enquestes

1. Edad

Taula 8. Resultat enquesta pregunta 1.

2. Sexe

Taula 9. Resultat enquesta pregunta 2.

3. A què et dediques?

Al ser una pregunta oberta, no s’han comptabilitzat totes les professions que es 
mencionaven, ja que hi havia massa varietat. Tot i això, hi ha un resum del resultat a 
l’apartat “4.4. Enquestes” del treball.

4. Estàs al dia de l’actualitat informativa?

Taula 10. Resultat enquesta pregunta 4.

Edat Respostes Percentatges

Menys de 18 21 7%

Entre 18 i 35 147 45%

Entre 36 i 50 54 17%

Entre 51 i 65 89 27%

Més de 65 13 4%

Total 324 100%

Sexe Respostes Percentatges

Masculí 117 64%

Femení 207 36%

Total 324 100%

Actualitat Respostes Percentatges

Sí 308 95%

No 16 5%

Total 324 100%
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5. En quin format t’informes?

Taula 11. Resultat enquesta pregunta 5.

6. Creus que s’haurien de publicar imatges de desgràcies/accidents/atemptats a la 
televisió o a la premsa escrita?

Taula 12. Resultat enquesta pregunta 6.

7. Prohibiries algunes de les imatges que apareixen a la televisió o als diaris?

Taula 13. Resultat enquesta pregunta 7.

8. Quin dels tres casos següents et va afectar més?

Taula 14. Resultat enquesta pregunta 8.

Format de les notícies Respostes Percentatges

Premsa escrita 122 38%

Televisió 158 49%

Ràdio 44 13%

Total 324 100%

Publicació Respostes Percentatges

Sí 99 31%

No 43 13%

Depèn 182 56%

Total 324 100%

Prohibició Respostes Percentatges

Sí 148 46%

No 85 26%

Depèn 91 28%

Total 324 100%

Casos Respostes Percentatge

Avió 43 13%

Nen 187 58%

París 94 29%

Total 324 100%
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9. Et van impactar les imatges publicades dels tres casos anteriors?

Taula 15. Resultat enquesta pregunta 9.

10. Creus que poden arribar a efectar a algú emocionalment?

Taula 16. Resultat enquesta pregunta 10.

11. Creus que si es publiquen moltes imatges d’aquest estil la societat pot arribar a 
banalitzar-les?

Taula 17. Resultat enquesta pregunta 11.

Impacte Respostes Percentatges

Sí, dels tres 245 76%

Avió 5 1%

Nen 32 10%

París 17 5%

No 25 8%

Total 324 100%

Afectació Respostes Percentatges

Sí 314 97%

No 10 3%

Total 324 100%

Banalització Respostes Percentatges

Sí 139 43%

Sí, tot i que són necessàries 127 39%

No 58 18%

Total 324 100%
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12. Saps quines funcions fa el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya)?

Taula 18. Resultat enquesta pregunta 12.

13. Creus que és necessari un codi deontològic a la professió periodística?

Taula 19. Resultat enquesta pregunta 13.

Gràfics dels resultats

Funcions CAC Respostes Percentatges

Sí 104 32%

No 114 35%

Mai havia sentit a parlar-ne 106 33%

Total 324 100%

Codi deontològic Respostes Percentatges

Sí 229 71%

No 16 5%

NS/NC 79 24%

Total 324 100%
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