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Catalunya Ràdio i RAC1 sobrerepresenten
l’independentisme en les seves entrevistes

Un estudi elaborat per CRÍTIC dels entrevistats als principals
programes de ràdio i de televisió revela que Catalunya Ràdio i
RAC1 sobrerepresenten els membres de Junts pel Sí i de la CUP i,
en canvi, que La Sexta i, en menor mesura, la Cadena SER
amplifiquen Ciutadans. TV3, la televisió pública catalana, manté en
les seves entrevistes un paral·lelisme amb la proporció d'escons al
Parlament amb l'excepció del Partit Popular. L'estudi es va
elaborar entre el 3 d'agost, dia que es van convocar les eleccions
del 27-S i l'Onze de Setembre, dia d'inici de la campanya electoral.

Elisenda Rovira / @elisendarovira

Un estudi elaborat per CRÍTIC dels entrevistats als principals programes de ràdio i de televisió
catalans i espanyols revela que Catalunya Ràdio i RAC1 sobrerepresenten els membres de Junts
pel Sí i de la CUP i, en canvi, que La Sexta i, en menor mesura, la Cadena SER amplifiquen
Ciutadans. TV3, la televisió pública catalana, manté en les seves entrevistes un paral·lelisme fidel a
la proporció d’escons al Parlament, amb l’excepció de l’infraentrevistat Partit Popular. L’estudi es va
elaborar entre el 3 d’agost, dia que es van convocar les eleccions del 27-S i l’Onze de Setembre, dia
d’inici de la campanya electoral amb els programes d’entrevistes a polítics de Televisió de
Catalunya, La Sexta, Catalunya Ràdio, RAC1 i la SER. Caldria, però, ampliar la mostra al conjunt de
l’any per treure’n conclusions més profundes.

Les opcions independentistes estan massa representades als mitjans catalans i ho estan massa poc
als mitjans d’àmbit espanyol? Aquest ha estat un dels principals debats de la campanya
electoral, amb acusacions encreuades, la creació d’observatoris específics i, com a colofó, la decisió
de la Junta Electoral Central que obligava TV3 i Catalunya Ràdio a “compensar” els partits que no
havien participat en la manifestació transmesa en directe de la Diada.

CRÍTIC ha analitzat les entrevistes a polítics catalans en actiu o membres de les llistes que
concorren a les eleccions del 27-s, als programes ‘L’entrevista de l’estiu’, del 3/24, i ‘Els matins’, de
TV3; ‘El matí de Catalunya Ràdio’ (estiu i temporada regular); ‘Hoy por hoy’ i ‘El balcó, de la SER, i
‘La Sexta noche’ (incloent-hi tant entrevistats com tertulians). Vam optar per buscar una mostra fora
del període oficial de campanya electoral per evitar la rigidesa dels blocs electorals que encara
mantenen els mitjans públics, però en un període en què els polítics ja estiguessin de ple en la
precampanya.

Podeu consultar en aquest gràfic interactiu quin partit apareix sobrerepresentat i
infrarepresentat en relació als escons actuals de que té al Parlament de Catalunya. Cal clicar sobre
cada mitjà de comunicació per veure el seu resultat.
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Junts pel Sí, incloent-hi dirigents del Govern de la Generalitat, de Convergència i d’ERC, és la
formació que més entrevistes ha realitzat en tots els mitjans amb excepció de ‘La Sexta’. Però, si
ho comparem amb el seu nombre de diputats actuals, només queda sobrerepresentada a RAC1 i a
Catalunya Ràdio. Els segons amb més entrevistes en termes totals són el PP i Ciutadans, sobretot
gràcies als cops que apareixen a la SER i a La Sexta. Els que menys apareixen als mitjans són
Catalunya Sí que es Pot (CSQEP), Unió Democràtica (UDC) i la CUP.

Malgrat la invisibilitat als mitjans públics catalans de què s’ha queixat històricament Ciutadans, les
dades de la mostra analitzada demostren que sí ha estat entrevistat igual o de forma superior als
seus escons. A TV3 i a Catalunya Ràdio obté una representació corresponent al seu nombre
d’escons, al voltant d’un 6%. El percentatge és una mica superior a RAC1, d’un 8%.

 

Un 70% d’independentistes a la ràdio pública
Si el nombre de polítics catalans entrevistats a ‘El matí de Catalunya Ràdio’ fos un retrat fidel de
la pluralitat del Parlament, pràcticament 7 de cada 10 diputats de la cambra pertanyerien a partits
independentistes. Dels 16 polítics que van passar pels micròfons del programa, la meitat, 8, eren
membres de les formacions que integren Junts pel Sí. Aquest recompte inclou els entrevistats amb
càrrecs al Govern, que en aquest cas eren 3. Els 8 entrevistats de Junts pel Sí, sumats a 3 més de la
CUP, representen un 69% dels polítics catalans entrevistats al programa. Així, Catalunya Ràdio és
el mitjà que proporcionalment més polítics independentistes va entrevistar en el període
analitzat. Es tracta d’una mostra petita, però significativa, ja que va coincidir amb el període
posterior a la convocatòria electoral. En canvi, només va entrevistar un membre de cadascuna de les
altres formacions amb representació que concorren a aquestes eleccions.

Més de la meitat dels entrevistats a RAC1 eren de Junts pel
Sí
El programa matinal ‘El món a RAC1’ va entrevistar 23 polítics catalans en actiu de partits amb
representació parlamentària, dels quals 13, un 56%, eren de Junts pel Sí. Entre aquestes persones
n’hi ha 6 que tenen responsabilitats al Govern, com el president de la Generalitat, 4 consellers i la
presidenta de l’Institut Català de les Dones, cosa que podria justificar que tinguessin més presència
als mitjans. En tot cas, la llista encapçalada per Raül Romeva és la més sobrerepresentada amb
diferència a l’emissora del Grup Godó. Sumant a aquesta xifra un sol entrevistat de la CUP, el
candidat Antonio Baños, els independentistes representen un 61% dels polítics que han passat pel
programa líder de la ràdio catalana. A banda, també hi han entrevistat 3 representants del PP, 2 del
PSC i de Ciutadans i 1 de CSQEP i d’UDC.

La Sexta i la SER aposten per entrevistats de C’s
La convergent Míriam Nogueras és l’única membre d’un partit independentista català
convidada a ‘La Sexta noche’ en tot el període analitzat. Posteriorment, ja en campanya, La Sexta
ha convidat més polítics independentistes i, fins i tot, és l’única cadena de televisió espanyola que ha
organitzat un debat amb tots els candidats catalans. Els altres polítics catalans que han passat pel
plató, ja sigui com a entrevistats o com a tertulians, eren 2 de Ciutadans i 2 del Partit Popular. Així,
l’independentisme va representar només un 20% de les veus de partits incloses entre els convidats.
La Cadena SER també va infrarepresentar les opcions sobiranistes, que van ser un 37% del total de
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polítics entrevistats. En aquest cas, 1 de cada 5 polítics catalans entrevistats als programes ‘Hoy por
hoy’ i ‘El balcó’ eren de Ciutadans; per tant, apareixen per sobre de la seva representació al
Parlament. En canvi, la SER minimitza, amb relació als seus escons, candidatures com Catalunya Sí
que es Pot i, en menor mesura, Junts pel Sí, el PSC i el PP.

 

Televisió de Catalunya, la més proporcional
Malgrat les ferotges crítiques de manca de pluralitat a què es veu sotmesa la televisió pública
catalana, TV3 és el mitjà on el nombre de polítics entrevistats de cada partit es correspon
més amb la seva representació parlamentària. Gairebé totes les candidatures es troben en un
percentatge d’aparició similar al nombre d’escons que ostentaven aquesta última legislatura al
Parlament, si analitzem els convidats a ‘L’entrevista de l’estiu, del 3/24, i el programa ‘Els matins’,
de TV3. D’un total de 16 entrevistats, 7 eren membres de Junts pel Sí, 4 dels quals amb càrrecs
públics. Això suposa un 43% de la representació, similar al percentatge que resultaria de sumar els
escons que tenen actualment les formacions que integren la candidatura unitària. Sumant-hi l’únic
entrevistat de la CUP, el resultat és que exactament la meitat dels entrevistats pertanyien a
formacions independentistes, mentre que 5 eren de formacions unionistes i 3 de grups que aposten
per opcions intermèdies.

Quan parlem de pluralisme als mitjans de comunicació, es tendeix a relacionar les aparicions de
cada partit o tendència política amb el seu nombre d’escons o d’acceptació entre la societat.
Precisament, vincular la presència que ha de tenir un partit a la seva representació parlamentària és
el que fan els blocs electorals, que deixen les decisions periodístiques en segon pla i imposen a la
informació un criteri polític.

Des d’una altra perspectiva, es podria considerar que la missió dels mitjans de comunicació, sobretot
els públics, consisteix a visibilitzar tots els punts de vista, especialment aquells que gaudeixen de
menys altaveus propis, per tal que la ciutadania conegui les opcions que té al seu abast. Després
d’una campanya en què s’ha parlat molt de quins mitjans són més plurals o menys, el debat pendent
és quina pluralitat volem o quina seria desitjable.

https://www.elcritic.cat

