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Xavier Giró: “El perill dels mitjans
alternatius és convertir-se en mitjans de
propaganda”
Sergi Picazo

Cadascú té els seus mestres. Aquells que sempre, sempre, sempre t’ensenyen alguna cosa nova. El
meu és, sens dubte, Xavier Giró. Giró és periodista i, com ell sol dir, professor de periodistes. Fa
classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigeix l’Observatori de la Cobertura dels
Conflictes. També coordina el màster La Comunicació dels Conflictes Socials i Internacionals. El seu
treball és una crítica raonada i radical sobre el rol dels periodistes a Catalunya. Més enllà de la
demagògia fàcil, denuncia la manipulació subtil, el doble llenguatge i la propietat concentrada dels
mitjans de comunicació. Sap del que parla perquè ha treballat a les dues bandes de la trinxera: El
Viejo Topo o El Triangle, però també al Diari de Barcelona i Antena 3. Recupero ara, que neix
CRÍTIC, el nostre mitjà de comunicació, una entrevista que li vaig fa uns quants anys per al
setmanari Directa. Només vaig publicar-ne un extracte. Ara la podeu llegir sencera. És perfectament
vàlida per aquests temps durs pel #BonPeriodisme. Com diu en Giró, “els mitjans de comunicació
tenen moltes urgències”.

Molta gent ens acusa als periodistes de mentir. Mentim o ens fan dir mentides?

La meva resposta serà equivocada si accepto una formulació no precisa de la pregunta.

¿…?

“Els periodistes” són un col·lectiu molt heterogeni. Podem buscar similituds, però no podem
generalitzar. Hi ha periodistes que menteixen i periodistes que no ho fan. Hi ha periodistes que
reprodueixen mentides dites per altres i periodistes que tenen la capacitat per no reproduir
afirmacions que saben que són mentida. Hi ha molts grisos.

Quins grisos?

Els periodistes parlen de coses que passen: accidents de trànsit o polítiques de l’Administració. Però,
sobretot, dediquen bona part del seu temps a explicar actes de parla o declaracions dels polítics, el
que ha dit un i el que ha respòs l’altre. És difícil que el periodista menteixi perquè normalment
transmet les declaracions de forma exacta, malgrat que poden tergiversar el que s’ha dit traient les
paraules fora del seu context, provocant tensions que no són reals o fent espectaculars coses que no
ho són. Tanmateix el problema més greu és que les fonts d’informació que fa servir el periodista són
actors interessats del conflicte. Si algú diu una mentida, i el periodista la transmet de manera exacta
però acríticament s’acaba convertint en un vehicle que transporta mentides.

Què més?

La majoria de mitjans de comunicació no tenen recursos suficients: pocs treballadors, sous baixos,
moltes urgències. No tenen espai per explicar la complexitat dels conflictes ni temps per contrastar
les fonts d’informació.

“La ideologia del mitjà és un gran limitador. El periodista sap que no pot fer o no pot dir
determinades coses”

http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/
http://observatoricoberturaconflictes.uab.cat/
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https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
2 / 3

El problema de la independència periodística, segons tu, rau en els propietaris dels
mitjans?

El propietari té uns interessos econòmics i polítics. L’empresa ha de donar beneficis i, per tant, cal
aconseguir el màxim d’audiència amb el cost mínim. Això es prioritza per sobre de qualsevol qüestió.
És un mal inici, però el problema encara és més gran ja que el sector de la informació està en mans
d’uns pocs grups econòmics que tendencialment redueixen les veus.

Quan feies de periodista, què afectava més la teva feina?

La ideologia del mitjà. És un gran limitador. El periodista sap que no pot fer o no pot dir
determinades coses.

I apareix l’autocensura.

En gran mesura. Els periodistes saben que poden fer o dir coses diferents una o dues vegades, però
que saltar la ideologia del mitjà no serà tolerat. L’estructura de poder de la societat es reprodueix
als mitjans de comunicació. Lògicament, quan més important és una persona, més temps i espai té
per expressar el seu punt de vista sobre un conflicte. El periodista pot intentar oferir també visions
alternatives, però aquestes posicions tenen poc poder i, sovint, són minoritàries.

Posa’m un exemple.

Euskadi. Cada vegada que hi ha hagut una treva d’ETA, els mitjans s’han obert al món abertzale
radical. Quan no hi havia treva, els mitjans només demonitzaven aquests sectors. És absurd, i això
ha provocat efectes molt greus. El PP té en part una posició tan intransigent contra el procés de pau
perquè hi ha una opinió pública també molt intransigent. Aquesta opinió pública ha estat creada i
construïda com un subproducte de la informació donada sobre el conflicte a Euskadi. Durant anys,
els mitjans han explicat el tema d’una manera apolítica i com un cas de simple delinqüència. Sempre
ens han dit que ETA és una banda, però una banda és Bonnie & Clyde, i no una organització com
ETA malgrat que ens sembli molt malament el que han fet.

Les paraules són importants…

O la connotació que porten les paraules. Les paraules construeixen context. Si situem la qüestió
d’ETA com un cas de delinqüència la nostra aproximació al conflicte serà molt diferent que si la
situem en el marc d’un conflicte polític.

Els grans mitjans de comunicació de masses actuen, com va defensar Noam Chomsky, com
a gossos guardians de la moralitat i els valors del sistema?

El rol de la premsa era teòricament vigilar, ser un gos guardià, del bon funcionament de la
democràcia. L’anomenat quart poder. Però això coexisteix amb un altre fenomen més important. Els
mitjans, sobretot els conservadors, s’encarreguen ara de defendre i preservar els valors socials.

“Les veus dissidents han aconseguit certs espais, encara que siguin minoritaris”

El panorama que dibuixes sembla que fa impossible trobar una informació rigorosa, sense
manipulació i veritablement independent. És realment així?

No! Gràcies a les esquerdes dels mitjans de comunicació. Un periodista no pot criticar la seva

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_5D5yvwoYDJo/TKjZ84oNOgI/AAAAAAAAHrA/YGflGJuUScM/s1600/1233098570936_f.jpg&imgrefurl=http://oceanclash.blogspot.com/2012/04/bonnie-clyde.html&h=402&w=465&sz=34&tbnid=GMBOuZLjyw0OlM:&tbnh=93&tbnw=107&zoom=1&usg=__oeKwjsOQYH7oz8BT_rBInl7qY9M=&docid=H1_lIeIeFBYNdM&hl=es&sa=X&ei=xpAEUMTXBsqi0QWjgeHdBw&ved=0CHwQ9QEwBA&dur=14
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empresa ni els seus aliats, però sí fer-ho contra les empreses de la competència i els seus aliats. Per
això El Mundo critica el PSOE i El País critica el PP. El discurs dels mitjans és molt elàstic.

Com poden els periodistes dels grans mitjans fer servir aquestes esquerdes?

No depèn només del periodista, sinó també de la pròpia força del moviment social. Els periodistes
sensibles poden aprofitar els grans moviments –com el de l’altermundialització o contra la guerra de
l’Iraq- per visibilitzar discursos alternatius al dominant. Les veus dissidents han aconseguit uns certs
espais, encara que siguin minoritaris.

Bona part dels moviments socials i crítics contra el sistema han demonitzat tots els mitjans
de comunicació i, de retruc, tots els periodistes. 

El primer error és pensar que el discurs dels mitjans és homogeni, que tots són iguals i que no hi ha
res a fer. Els mitjans són dinàmics i, com a mínim, sensibles als canvis de la societat i les
reivindicacions socials que són justes, com l’accés a l’habitatge o l’ecologisme. Dintre dels mitjans,
hi treballen moltes persones preocupades per millorar el món. Estan disposats a escoltar i no són
cecs. Els mitjans tenen un compromís amb la societat per tal de reflectir la realitat d’una forma
crítica.

Com poden aquells que fan discursos crítics tenir presència als mitjans de masses?

Han de tenir una relació directa i honesta amb els periodistes sensibles. Però no se’ls pot enganyar
perquè aleshores perdríem la seva confiança.

N’hi ha prou amb els mitjans de comunicació “convencionals”, o s’han de seguir fent
revistes i webs d’informació anomenada alternativa?

També se n’han de fer! La societat, i els moviments socials en concret, no pot prescindir dels mitjans
alternatius. Les esquerdes són només esquerdes als grans mitjans de comunicació, però no són el
discurs dominant i ni són un bon lloc pel caldo de cultiu de les idees de transformació. Aquestes
idees s’han de reproduir, discutir i buscar coherència en mitjans on el fet de sobreviure
econòmicament no és el seu objectiu fonamental. Els mitjans alternatius són mitjans però s’han
d’entendre com un element més de l’activisme: la seva supervivència depèn de l’existència d’una
moviment social que sigui coixí i audiència.

Serveixen només per convèncer als ja convençuts?

El perill dels mitjans alternatius és convertir-se en mitjans de propaganda dels moviments socials
quan no construeixen coneixement, menteixen a la seva manera, diuen les coses sense proves i no
tenen cap credibilitat.
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