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A la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) sabem de la importància dels
mitjans de comunicació en les societats actuals i com aquestos influeixen en la opinió publica.
Són un pilar bàsic de tota democràcia i tenen un paper fonamental en la construcció d’un relat
i d’uns marcs que poden reforçar o debilitar els valors que la sostenen.
És per això què a CEAR-PV hem volgut facilitar la tasca dels i les periodistes a l’hora d’informar
al voltant del fenomen migratori i les persones refugiades, aportant aquesta eina juntament
amb alguns recursos per a la reflexió i l’anàlisi.
Al projecte Alça la teua veu contra el racisme i la xenofòbia que vàrem presentar a la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana decidírem encetar un
observatori dels mitjans de comunicació valencians sobre el tractament mediàtic en diferents
matèries relacionades amb les migracions i el refugi.
La plataforma que hem creat per a l’observatori porta per nom Sense Tòpics, i s’estrena amb
aquest primer informe que hem elaborat junt a la Unió de Periodistes. De la mà de dos
periodistes implicats en la lluita contra les desigualtats, el racisme i la xenofòbia, hem estudiat
el tractament donat pels mitjans valencians durant els mesos d’estiu de 2018 en varies
temàtiques.
A l’informe, elaborat per la periodista Teresa Diaz, s’analitza i interpreta el tractament
mediàtic de l’arribada dels vaixells de l’operació Aquarius al port de València, les arribades de
persones migrants i refugiades per costes andaluses i valencianes, i les entrades de persones a
través de les tanques de Ceuta i Melilla.
D’altra banda, l’observatori recull un apartat dedicat a la desinformació, les conegudes com
notícies falses o fake news, explicades i detallades pel periodista Miquel Ramos.
La importància de prestar atenció a aquestes “fàbriques de tòpics” com són els webs de
desinformació és clau degut a l’allau d’informacions que permeten les noves tecnologies i que
també poden servir per sembrar confusió, crear alarma social o estendre rumors i falsedats
amb la intenció de destruir la convivència i els valors democràtics de tolerància i solidaritat. La
intencionalitat de la desinformació no és altra que la criminalització i el menyspreu a les
persones refugiades i migrades.
Aquest projecte d’observatori dels mitjans de comunicació es va concebre en previsió de
l’increment de les arribades de persones migrades i refugiades que anava a produir-se a les
costes de l’estat espanyol, conscients què l’any anterior ja s’havien multiplicat.
Aquest fet –afegit al tancament i l’externalització de fronteres sobretot entre Turquia i Grècia,
i des de Líbia a Itàlia i Malta, sumat a les revoltes al Rif i a l’ús de les migracions com a element
de pressió entre el Marroc i l’Estat espanyol i la UE– ha fet que les costes espanyoles siguen la
principal ruta d’arribada de persones migrants i refugiades a Europa.

També l’augment de partits, organitzacions i mitjans d’ultradreta a tota Europa i al món, i l’ús
que fan del fet migratori i de les persones refugiades i migrades als nostres països, fan
necessari aquest tipus d’observatoris per intentar que els i les periodistes puguen tindre una
eina més d’anàlisi i tota una sèrie de recursos per poder donar una informació més veraç, més
rigorosa i més justa de les migracions i l’exili, intentant que la desinformació, el racisme i la
xenofòbia no continuen contaminant la opinió pública i posant en risc la convivència i els
valors que la fan possible.
Els drets humans exigeixen una comunicació responsable i esperem que aquest observatori i
els recursos que aportem, contribuisquen i ajuden a aquesta important tasca.

Desinformació
Miquel Ramos
Periodista i tècnic de CEAR PV

No tota informació apareguda en format periodístic ni tot succés que es difón a les xarxes
socials és real. Si bé la intoxicació, les mentides, els tòpics, els rumors, els prejudicis i la
manipulació han existit sempre, ara, amb les noves eines de comunicació social i de masses, la
seua difusió ha esdevingut molt més fàcil, més habitual i per extensió, molt més difícil de
neutralitzar.
El Consell d’Europa va realitzar l’informe «Trastorn de la informació: cap a un marc
interdisciplinari per a la recerca i la formulació de polítiques» (2017) on definia la
desinformació com la informació falsa creada deliberadament per danyar una persona, un
grup social, una organització o un país. No són poques les (des)informacions que venim
detectant des de fa anys al voltant del fenomen migratori, de les persones migrants, de les
organitzacions que treballen en aquest àmbit, i de qualsevol col·lectiu vulnerable. Darrerament
però, en un context on la xenofòbia i el racisme tornen a infectar els debats polítics i les
agendes mediàtiques, les desinformacions han esdevingut una poderosa eina d’estigmatització
i criminalització que s’estenen sense cap control i perillosament per totes les xarxes socials.
Algunes (des)informacions es presenten en format periodístic, provinents de webs que tenen
apariència de mitjà de comunicació convencional, però que no són més que fàbriques de
rumors i notícies falses orientades a crear opinions desfavorables cap a determinats
col•lectius. Les organitzacions xenòfobes i els seus ideòlegs saben ben bé com fer-ho i hi
dediquen grans esforços a promocionar aquests webs i difondre els seus missatges, quan no
són directament aquestes les qui les han creat.
Aquestes notícies, majoritàriament de Successos, destaquen sempre la nacionalitat, l’ètnia o
l’origen dels subjectes protagonistes, i les acompanyen amb imatges denigrants i sovint falses,
pertanyents a altres notícies sense cap relació amb el fet que s’explica. Altres vegades inclús
els fets que relaten no són ni tan sols certs. Només cal produir un titular espectacular,
sensacionalista i indignant per remoure els instints i els sentiments més primaris del públic,
que difón la notícia a les seues xarxes i comença així a escampar-se sense cap tipus de control.
Tot i que existeixen diverses eines per detectar la veracitat d’aquestes informacions, i molt
sovint són desmentides, el mal ja està fet i la veritat ja no importa. Moltes vegades ni tan sols
la reben els qui han difós la mentida. Inclús havent rebut el desmentit, ni el mitjà ni els qui ho
han compartit rectifiquen.
Davant aquest allau desinformatiu han aparegut diverses iniciatives per desmentir totes i
cadascuna de les (des)informacions que circulen a les xarxes, conscients de la necessitat de
neutralitzar els prejudicis i reivindicar una comunicació i una informació rigorosa i responsable.
No oblidem que la intenció de la desinformació referida en aquest cas a les persones
refugiades i migrants no és altra que fomentar els estereotips, promoure el racisme i danyar la
convivència.

A continuació oferim alguns enllaços d’interès:
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Introducció
L’Observatori Sense Tòpics és un projecte impulsat per la Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat País Valencià (CEAR PV), i finançat per la Generalitat Valenciana, que s’emmarca dins
del programa Alça la teua veu contra els delictes d’odi.
Aquest programa va començar l’any passat amb l’elaboració d’un decàleg de recomanacions
per a periodistes que informen sobre migracions redactat per la també periodista Laura Julián.
La proposta d’enguany consistia en la creació de l’Observatori Sense Tòpics i la seua posada en
marxa amb la recollida i anàlisi de les notícies publicades en els mitjans de comunicació de la
Comunitat Valenciana durant els mesos de juliol i agost sobre les arribades de persones
migrants a les costes espanyoles o a través de les fronteres terrestres de Ceuta i Melilla.
No obstant això, després dels dies 10 de juny –quan Itàlia va rebutjar que el vaixell de rescat
Aquarius, amb més de 600 persones a bord, atracara en els seus ports i desembarcara a
aquella gent rescatada– i 11 de juny –quan l’acabat d’estrenar president del Govern, Pedro
Sánchez, va oferir València com a port segur, on va arribar finalment el matí del 17 de juny la
flotilla encapçalada per l’Aquarius–, es va decidir que s’inclouria el mes de juny en la
investigació.
L’11 de juny la informació sobre aquest vaixell de rescat ancorat en aigües internacionals va
passar a ser un tema destacat de l’agenda mediàtica en els mitjans locals valencians, en virtut
del valor de notícia de proximitat.
La definició i execució del projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb la Unió de
Periodistes, associació professional a la qual pertany la periodista autora de l’informe: Teresa
Díaz Guzmán, el compromís del qual amb la lliure mobilitat de les persones i els drets humans
ve des de lluny, a més.
La combinació del seu coneixement de les rutines productives dels mitjans i de la realitat de les
associacions en favor de les persones migrants i pro-drets humans li aporten l’experiència i la
mirada necessàries per a posar en marxa aquest observatori en col·laboració amb CEAR.
Declarada feminista «en procés d’autocorreció constant», Teresa Díaz ha passat les
informacions analitzades per un filtre de perspectiva de gènere, prestant especial atenció a la
visibilització de les dones.
Tot això amb la ferma intenció que aquest estudi servisca com a eina de canvi del tractament
informatiu que del fenomen migratori es fa en els mitjans de comunicació valencians.
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Mostra i metodologia
El volum d’informacions publicades en el món sobre l’Aquarius va ser enorme. Per exemple,
durant les tres primeres setmanes de juny (tenint en compte que el periple de l’Aquarius va
durar del 9 al 17 d’aquell mes) es van publicar a tot el món quasi 102.500 peces informatives,
en premsa de paper, digital, ràdios i televisions.

Font: Resultat de la cerca del terme «Aquarius» en la plataforma Mynews entre el 4 i
el 26 de juny

Recollida
La labor de l’Observatori Sense Tòpics ha consistit a recollir informacions de les edicions
digitals de capçaleres impreses (excepte eldiario.es i El Salt, inclosos malgrat tindre únicament
edició digital –encara que aquest últim a juny va saltar al paper–) presents en la Comunitat
Valenciana.
L’univers (el total de notícies recollides) s’ha configurat a través de cinc alertes de Google
(«Aquarius», «immigrants+costes», «rescat», «refugiats», «migració») i de cerques per aquests
mateixos termes en les edicions digitals de cadascun dels diaris.
FIGURA 1. UNIVERS
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Levante-EMV (i algunes d’Informació d’Alacant, que forma part del mateix grup i que s’han
unificat com si foren un únic mitjà), Las Provincias i Valencia Plaza es van triar per ser mitjans
regionals.
D’El País, El Mundo i eldiario.es es van incloure les informacions nacionals i les de les seccions
que dediquen a la Comunitat Valenciana, excloent altres edicions autonòmiques. De la mateixa
manera es va procedir amb La Vanguardia, inclòs pel seu extens tractament sobre la
immigració.
El diari Jornada es va incloure com un mitjà representatiu dels quals escriuen en català en la
Comunitat, i El Salt per la seua consideració feminista.

Selecció
De totes aquestes informacions, es va realitzar una selecció no sempre aleatòria per a fitar la
mostra sobre la qual es realitzaria l’anàlisi centrada en les variables següents: extensió, secció,
text i imatges de les informacions.
El sedàs per a definir la mostra de les informacions analitzades (coneguda com a selecció per
conveniència en el món acadèmic) ha buscat poder realitzar una anàlisi en profunditat d’una
mostra representativa i, alhora, rellevant per a l’objecte d’estudi d’aquest observatori.
En la selecció de la mostra de notícies de cada mitjà a analitzar s’ha respectat la proporció
respecte al total de notícies publicades en els mitjans analitzats. Només en el cas de LevanteEMV s’ha incrementat aquesta proporció per a equiparar-la a la de Las Provincias, prioritzant
així l’anàlisi de notícies en mitjans valencians. I s’ha reduït en el cas d’El País, per tractar-se
d’un mitjà d’àmbit nacional.
FIGURA 2. COMPARACIÓ ENTRE LA PART DE L’UNIVERS CORRESPONENT A LA MOSTRA I LA MOSTRA

La selecció de les informacions per a analitzar respon principalment al criteri temàtic:
l’Aquarius –sobretot dels dies posteriors a la seua atracada–, arribades a costes i entrades a
través de les tanques de Ceuta i Melilla, i peces que parlaren específicament de menors i de
dones.
Un altre criteri que hem aplicat ha sigut la rellevància que li atribuíem com a exemple de bona
pràctica periodística o, per contra, com un funcionament preocupant en les rutines
professionals que és important assenyalar per a prendre consciència i poder canviar-ho.
La càrrega xenòfoba també ha pesat per a incloure aquestes informacions entre les
posteriorment analitzades, per exemple, les que recullen algunes de les declaracions de
càrrecs polítics com Pablo Casado (PP) o de Grande-Marlaska (PSOE).
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Quant a les fotografies, s’ha fet una selecció aleatòria de 50 imatges de les aparegudes en part
dels mitjans de l’univers: Las Provincias, El País, El Mundo, Levante-EMV i Valencia Plaza.

Anàlisi
L’anàlisi ha comptat amb una part d’estudi quantitatiu de la mostra: nombre d’informacions,
mitjà, secció i data de publicació; una altra part d’anàlisi formal: extensió i gènere periodístic; i
una tercera relativa al contingut.
En aquesta última part, hem establert una línia de continuïtat amb l’informe de 2017: el
decàleg de recomanacions per a periodistes que informen sobre migracions, elaborat per
Laura Julián. Un any després, continua plenament vigent.
A més, ens hem posat les ulleres violetes per a donar una mirada de gènere transversal a les
informacions analitzades: titulars, fonts, fotografies, termes relacionats amb les dones…
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Anàlisi formal
L’anàlisi formal s’ha establert sobre dues àrees. D’una banda, en alguns aspectes com la
quantitat i la freqüència de publicació s’ha considera el total d’informacions recollides
(univers).
Per un altre, només a partir de les informacions analitzades (mostra) s’han extret conclusions
sobre el gènere, l’extensió de les peces i les seccions en què es presenten.
Freqüència temporal d’aparició del tema per mitjans
Les notícies recollides es distribueixen al llarg dels mesos i resulta cridaner que el 50% de les
informacions recollides es trobe durant el mes de juny.
Òbviament, aquesta quantitat de notícies publicades guarda relació amb l’Aquarius: de les 198
informacions publicades sobre l’entrada de persones migrants a Espanya a Las Provincias
durant el mes de juny, 147 d’elles tenen a veure amb l’Aquarius. En el cas del Levante-EMV,
del total de 108 peces, 85 d’elles estan relacionades amb aquest vaixell.
Així, si el cas de l’Aquarius no haguera esdevingut, la nostra investigació hauria inclòs solament
els mesos de juliol i agost. Sumant aquests dos mesos, per exemple, a Las Provincias obtenim
una xifra de 96 peces (49 al juliol i 47 a l’agost), encara lluny de les 198 informacions recollides
el mes de juny.
Com pot observar-se en el gràfic inferior, la distribució d’informacions seria molt diferent si
només s’hagueren recollit informacions publicades durant els mesos de juliol i agost, com
estava previst en l’origen d’aquest observatori.
FIGURA 3. DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DE LES INFORMACIONS
AMB I SENSE EL MES DE JUNY

Foto: Óscar Corral, en El País (14/06/2018)
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Gèneres i extensió
De les notícies analitzades, hem observat una distinció bàsica entre gèneres periodístics i hem
establert tres tipus: notícia, reportatge i entrevista o testimoniatge.
Per gèneres, quasi el 70% de les informacions analitzades són notícies (67,65%) i la resta de
peces es reparteix entre reportatges (27,45%) i entrevistes o testimoniatges (4,9%).
Aquesta distribució per gèneres reflecteix l’atenció breu a l’urgent, sense donar temps (ni
espai) a la reflexió ni al context, atés que les notícies són immediates i necessàries per a
mantindre informada la societat, però són els reportatges –en els quals hi ha possibilitat de
donar context i interpretar les dades– els que fan comprensible la realitat.
FIGURA 4. MOSTRA CLASSIFICADA PER GÈNERE I MITJANA DE PARAULES PER PEÇA I GÈNERE

Quant a l’extensió, la mitjana de les notícies és de 535 paraules per peça, mentre que en els
reportatges aquest recompte puja a 1.289 paraules. Lògicament, ofereixen més possibilitats
d’analitzar aquell context del qual parlem en les peces més llargues.
Si traiem una mitjana independentment del gènere utilitzat, la mitjana per informació és de
825 paraules.

Seccions
El repartiment d’informacions per seccions presenta sorpreses si tenim en compte la ubicació
habitual d’aquestes notícies sobre l’arribada de pasteres o l’entrada a través de les tanques de
Ceuta i Melilla.
Aquestes notícies solen recollir-se en les pàgines de Successos o Política quan es parla de
control fronterer, encara que no tenim dades d’altres anys sobre les quals sustentar aquesta
hipòtesi, més enllà de la nostra experiència.
En aquest sentit, es percep un canvi i assenyalem el seguiment de l’Aquarius com a raó de la
reubicació d’aquestes informacions. Després de la designació de València com a port
d’atracada de l’Aquarius, la informació es converteix en local per als mitjans valencians pel
valor de notícia de la proximitat.
Per això, predomina la secció Comunitat Valenciana amb un 39% de les informacions
analitzades, seguida de la secció Espanya amb quasi el 20% de les informacions. A continuació,
amb el mateix percentatge (13,73%) estan les seccions de València i Política.
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Menor presència dels temes d’immigració trobem en Societat (3,92%), en el suplement
Crònica d’El Mundo –que apareix en la taula com a Extres– (3,92%), Internacional (2,9%) i
Economia (1,9%).
FIGURA 5. MOSTRA CLASSIFICADA PER GÈNERE I SECCIÓ EN QUÈ SE SITUA

En últim lloc, la secció de Successos que sorprenentment no arriba a l’1% de les informacions
analitzades. Aquesta dada contrasta amb l’espai que és habitual quan les notícies fan
referència a les entrades irregulars de migrants en punts fronterers, i es deu al fet que
aquestes informacions han quedat eclipsades aquest estiu en els mitjans valencians pe
l’Aquarius i el seu seguiment.
FIGURA 6. PECES SOBRE ENTRADES IRREGULARS CLASSIFICADES PER SECCIÓ

Foto: Óscar Corral, en El País (17/06/2018)

De les 20 peces analitzades relacionades amb les entrades irregulars en passos fronterers,
només el 5% s’han situat en Successos –on es trobaven habitualment, com hem dit– i la
majoria han quedat repartides entre les seccions de Comunitat Valenciana, València i Espanya,
amb un 25% de les informacions cadascuna.
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És un bon senyal aquest canvi de secció perquè indica una tendència més enllà de comptar
l’emergència, com bé assenyala en aquest text de Valencia Plaza (18/03/2016) el fotògraf
Gianfranco Tripodo, el treball del qual sobre les fronteres –que forma part de la mostra
Fronteres d’Europa– va ser guardonat en el World Press Photo 2015:
Quan es conta el que passa a les fronteres sempre es parla d’emergència, mai hi ha un
relat. Grècia, la tanca… el periodisme mainstream el tracta sempre com alguna cosa
excepcional, alguna cosa que de sobte ocorre. El meu rol com a storyteller és fer el
contrari, tindre una mirada més reflexiva. Contar la història des de tots els punts de
vista perquè si no caus en el parany de ser superficial, de l’emergència.
El relat d’un succés sol centrar-se a recopilar les dades rellevants del fet en si, de forma
immediata pel seu caràcter inesperat. No obstant això, la inclusió de les causes i del context en
el text periodístic són necessàries per a abordar un tema com el de les migracions, de gran
complexitat com a fenomen social, que no hauria d’abordar-se, per tant, com a un fet puntual
o aïllat.

L’Aquarius
El volum d’informacions recollides desglossades per mesos mostra el pes que va tindre
l’Aquarius, convertit en símbol, entre tot el publicat sobre l’arribada de persones immigrants al
nostre país a través de costes o de les fronteres amb Ceuta i Melilla durant el mes de juny en
els mitjans de la Comunitat Valenciana.
El mateix cap de setmana en què l’Aquarius va arribar a port a València (16 i 17 de juny), quasi
1.000 persones van arribar a costes andaluses:


Andalusia rep 986 immigrants arribats en pastera en menys de 48 hores

Vam recollir entre el 16 i el 18 de juny un total de 192 peces informatives, i analitzem d’aquest
cap de setmana 26 notícies. Sols 7 de les peces (27%) es referien a les 1.000 persones que van
arribar a Andalusia, i la resta (73%) correspon a la rebuda de l’Aquarius, amb 629 persones
rescatades a bord.
Tot i ser conscients de les diferències entre ambdues situacions i del component de proximitat
a l’àmbit valencià en el cas de l’Aquarius, aquestes xifres ens haurien de fer reflexionar sobre
com ens hem acostumat a les progressives arribades estivals fins a no prestar-los quasi
atenció.
El cap de setmana següent ocorria el mateix:


Quasi mil immigrants rescatats el cap de setmana en les costes espanyoles

El mateix cas de l’Aquarius va amenaçar amb convertir-se en alguna cosa habitual com a
conseqüència de les conductes xenòfobes de determinats ministres europeus com Salvini
(Itàlia) o Muscat (Malta), que negaren l’acolliment en el port segur més proper.
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Anàlisi de contingut
En l’anàlisi de contingut s’ha tractat de convertir en xifres quantificables diferents continguts
de les informacions, de manera que pogueren extraure’s conclusions comunes als diferents
mitjans.

TITULARS
Protagonistes de la informació
A partir de l’anàlisi dels subjectes gramaticals dels titulars hem establert qui ostenta el
protagonisme de la informació, la W del qui en cada text periodístic, a qui la persona que
elabora aquesta peça li va donar l’acció en el titular.
En quasi el 60% dels titulars són protagonistes les persones migrants. Si desglossem aquest
percentatge, veiem que es posa el focus en l’Aquarius en el 38% de les informacions: en els
migrants de l’Aquarius (35,29%) i en l’Aquarius en general (2,94%).
Només el 20,59% dels titulars atorguen el subjecte del titular a persones immigrants en
contextos diferents a l’Aquarius.
FIGURA 7. PROTAGONISTES EN ELS TITULARS DE LA MOSTRA (EN NOMBRE D’INFORMACIONS)

A continuació, el 28,43% dels titulars donen el protagonisme a càrrecs polítics o institucionals.
Si deixem de costat els titulars de l’Aquarius, aquesta xifra està per damunt d’aquells titulars
on el focus d’atenció són les persones immigrants.
Així, podem establir que l’Aquarius ha aconseguit que el subjecte de les informacions sobre
immigració no siguen els representants polítics o de les forces de seguretat, sinó les mateixes
persones migrants i el seu drama humà.
En menor proporció s’atén les ONG (4,9%) i les forces de seguretat (2,94%), aquestes últimes
generalment relacionades amb informacions sobre entrades irregulars a través de les tanques
frontereres i, també, en les arribades d’embarcacions sense permisos.
En quasi un 5% dels casos la construcció és impersonal i es refereix a conceptes genèrics com
la immigració, les sol·licituds d’asil o el tràfic de persones.
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Dones protagonistes
Les dones migrants només apareixen representades en el 10,78% dels titulars, ja siga citades
expressament o dins del terme persona/es.
De les notícies analitzades, només en un cas una dona immigrant és el subjecte del titular de la
informació, més concretament a una declaració seua, però no apareix el seu nom (real ni
fictici) en cap lloc de la informació. Només la seua fotografia il·lustra el text sota el titular.
Encara que és cert que en algun cas també passa amb els homes, és més freqüent quan es
tracta de dones.


«Vaig pensar que moria en el mar, Déu ens ha salvat»

MSF, a Las Provincias (13/06/2018)

Si parlem del total de dones que són subjecte del titular de les informacions, no solament les
estrangeres, el percentatge de protagonisme pujaria fins al 14,71%. Aquesta diferència es deu
al fet que sí que apareixen dones, pertanyents a ONG o càrrecs polítics o institucionals, que
són citades a causa de la seua professió. És el cas de Carmen Calvo (PSOE) o Mónica Oltra
(Compromís), per citar només dos exemples coneguts.
En el 85% d’informacions s’opta pel masculí genèric. És el masculí genèric una manera
d’anomenar que, encara que entenem que és correcte des del punt de vista gramatical i com a
part de la rutina productiva periodística, creiem que ha de canviar-se per un model de redacció
més inclusiu.
En aquest sentit, destaca el compromís del diari Jornada per utilitzar en la major part de les
seues peces un llenguatge inclusiu sense perdre per això ni intel·ligibilitat ni ritme, ni cap altra
excusa habitual que sol aparéixer com a resistència davant l’ús d’un llenguatge que es referisca
a totes les persones.


Arriben a Melilla en una pastera 13 persones, una d’elles una menor

Per exemple, en aquesta informació, només apareix una vegada la paraula immigrants i
únicament perquè forma part del nom del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI). La
resta d’al·lusions als subjectes de la informació es fa amb aquests termes: persones, dona,
homes, ocupants de la pastera.
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Termes amb els quals s’anomena les persones immigrants
Quant als termes amb què els mitjans es refereixen a les persones migrants, en primer lloc
trobem la paraula immigrant/s –és el substantiu més utilitzat i apareix en el 56,86% de les
peces–. Si li sumem el terme migrant/s (34,31%), ascendeix aquest percentatge al 92,16%–.
En una jornada dirigida a periodistes sobre com tractar la immigració en els mitjans celebrada
el mes de juny a València, Neus Fábregas, regidora de Cooperació i Participació per València en
Comú, es preguntava: «Fa falta dir migrant cada vegada que ens referim a aquestes
persones? […] Som persones, vinguem d’on vinguem. Aquest seria un primer pas per a poder
començar a treballar la notícia d’una manera més inclusiva i humana».
FIGURA 8. LLISTA DE PRINCIPALS TERMES AMB QUÈ ES DENOMINA LES PERSONES MIGRANTS

Menor/s (51,96%) ocupa la segona posició en el llistat de termes més emprats per a referir-se
en els mitjans a les persones immigrants, encara que aquest percentatge possiblement respon
al fet que s’han seleccionat pràcticament totes les notícies relacionades amb infància per la
seua rellevància per a l’objecte d’anàlisi d’aquest observatori.
Només en tercer lloc trobem –i amb bastant diferència– l’ús de la paraula persona/es, que
s’ha comptabilitzat en el 37,25% de les informacions analitzades. Això reflecteix que com a
professió encara estem lluny de tindre una mentalitat inclusiva que tinga el seu reflex en la
nostra forma de redactar.
El concepte següent que comptabilitzem per nombre d’aparicions en articles és dona/es que
està present en el 29,41% dels textos. La resta es recullen en menys del 10% de peces.
Si es classifiquen els termes recollits en blocs de contingut similar, el més cridaner és que el
primer lloc de la taula l’ocupen aquells que al·ludeixen al gènere (menor/s, dona/es, xiquet/s,
home/s, entre altres): suposen un 39,25% del total de termes recollits.
A continuació, migrant/s + immigrant/s apareixen en el 21,96% de les peces informatives
analitzades. I en el 10,28% dels textos s’al·ludeix a la situació legal de la persona immigrant
(refugiat/s, sol·licitant/s, etc.)
Només en quart lloc de la taula trobem persona/es el que significa que només s’usa aquest
terme en el 9,81% de la mostra.
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FIGURA 9. PRINCIPALS TERMES AMB QUÈ ES DENOMINA LES PERSONES MIGRANTS PER TEMES

Dones i sexisme
La paraula dona/es apareix com a substantiu en el 29,41% dels textos analitzats, també
probablement a causa de la inclusió d’aquestes informacions en la mostra d’anàlisi de forma
intencionada per l’especial interés per estudiar el tractament de la dona en aquest estudi.
Hem volgut revisar més a fons els termes que es relacionen amb dona/es i sorprén el sexisme
que sobrevola les dades recollides. La terminologia utilitzada encasella la dona en el seu paper
reproductiu i d’atenció als altres.
De totes les notícies en què han aparegut termes relacionats amb les dones (30 peces), en més
del 20% dels casos (23,33%) es destaca que estiguen embarassades (en alguns casos
s’especifica l’alta probabilitat que siga conseqüència d’una violació) o el fet que vagen
acompanyades de xiquets (13,3%).
El mateix ocorre amb el sintagma dones soles que hem comptat en 3 peces informatives
(10%), mentre l’equivalent homes sols únicament apareix una vegada i així citat: «homes i
dones que viatgen a soles». Ens fa sospitar que si no s’hagueren lligat tots dos conceptes
(homes i dones) mai no se’ls hauria inclòs en aquesta referència a viatjar sense companyia.
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Aquesta al·lusió no es refereix mai als homes, encara que sí que hi ha pares que viatgen amb la
seua descendència. De nou, el sexisme posa la seua mirada en la funció reproductora i
d’atenció als altres que es lliga a les dones.

EP, a Las Provincias (13/06/2018)

En l’ús dels termes xiquets i xiquetes, la proporció és 3 a 1, és a dir, que per cada peça en la
qual apareix almenys una vegada la paraula xiqueta/es, hi ha 3 que recullen el genèric xiquet/s.

14

IMATGES
Les fotografies que apareixen en les informacions de premsa són una mica més que un mer
acompanyament al text i tenen la capacitat d’influir en la percepció social dels temes, tant
cognitivament com afectiva.
En un article acadèmic de 2006, llegim sobre la teoria del framing (enquadrament) per a
l’estudi de les imatges en premsa escrita espanyola. Plantegen com més estesa la definició de
l’expert en comunicació política Robert Entman:
Enquadrar comporta la selecció d’«alguns aspectes de la realitat percebuda, fent-los
més excel·lents en el text comunicatiu, de tal manera que aconseguisquen promoure
una definició del problema particular, una interpretació causal, una avaluació moral i/o
una recomanació de tractament per a l’assumpte descrit».
No obstant això, la major part del públic assumeix les fotografies com a una fidel representació
de la realitat –igual que ocorre amb les xifres en molts casos–, i no es qüestionen
l’enquadrament de la imatge ni la seua intencionalitat.
Tal vegada per això les informacions que incorporen text i imatges, com afirmen en el citat
article, «són més accessibles per al públic, criden més la seua atenció, són compreses millor i
es genera un millor record d’allò que ha sigut informat», així que, com veiem, el
fotoperiodisme no és un tema menor.

Protagonistes de les imatges
De la mostra analitzada, no arriben al 8% les peces informatives que no porten foto i en el 92%
restant les persones immigrants sí que són protagonistes de les imatges de les informacions
analitzades en més del 60% dels casos.
FIGURA 10. PROTAGONISTES EN LES IMATGES DE LA MOSTRA

Aquesta xifra coincideix amb el percentatge de titulars en què apareixen com a protagonistes,
però queda molt per damunt del 8% de les vegades en què les persones migrants són fonts
informatives, com veurem en l’apartat següent.
El bloc següent, molt menor, correspon a càrrecs polítics o institucions (17,65%), seguits de
representants d’ONG (6,86%) i forces de seguretat (6,86%). En les fotografies dels dos últims
casos solen aparéixer també persones immigrants, però no com a protagonistes d’aquestes,
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per això s’inclouen en aquestes categories d’ONG o forces de seguretat. En el salt de les
tanques, es barregen diversos tipus, per això s’ha classificat a banda (3,92%).

Anàlisi de les fotografies
Per a fer una anàlisi més profunda de les imatges, hem establert una classificació de la mostra
gràfica estudiada en cinc grans blocs: l’Aquarius (54%), arribades en pasteres (20%), salts de
tanques (8%), persones immigrants en altres contextos (6%) i el món de la política (12%).
FIGURA 11. CLASSIFICACIÓ DE LES IMATGES ESTUDIADES PER TEMES

Quant als subtemes d’aquests blocs, sobre l’Aquarius predominen imatges relacionades amb
menors: el 37% de les fotografies, que són el 100% el total del bloc Aquarius. A continuació,
imatges de moments del rescat (22%) i de l’atenció sanitària que van rebre en el port (14,8%).
En menor mesura, les fotografies es refereixen també a altres moments de l’acolliment (11%),
a la tripulació de l’Aquarius (7,4%) i al mateix vaixell (7,4%).
FIGURA 12. DESGLOSSAMENT DE LES IMATGES ESTUDIADES SOBRE L’AQUARIUS

Les arribades en pasteres també se centren en el rescat (50% de les fotografies sobre
pasteres) i en la presència de les forces de seguretat (30%); després en l’atenció sanitària
(10%) i en la travessia (10%).
Aquesta última dada no és representativa, ja que es refereix a un reportatge concret sobre les
màfies que creuen l’estret de Gibraltar però en conjunt no hi ha tantes imatges sobre les
travessies en si.
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FIGURA 13. DESGLOSSAMENT DE LES IMATGES ESTUDIADES SOBRE ARRIBADES A COSTES

En relació al tema, si es tracta la immigració en general o l’entrada per costes o a través de les
tanques frontereres, sempre es mostren grups de persones immigrants, fet que les identifica
com a un col·lectiu ampli i unificat que les despersonalitza. Així, reprodueixen la imatge
estereotipada que es té en aquesta societat sobre els qui arriben en pasteres o travessen les
fronteres de Ceuta i Melilla: homes adults magrebins i subsaharians, cada vegada més joves.
De nou, l’estereotip ignora les dones i n’hi ha.

Óscar Corral, en El País (18/06/2018)

En canvi, encara que en la majoria de fotografies relacionades amb l’Aquarius es mostren
grups de persones (81,4%) –ja siguen grans (55,5%) o grups reduïts (25,9%)–, crida l’atenció
que l’11,1% d’elles siguen fotografies d’una única persona.
Com es veu, també en les fotografies el cas de l’Aquarius ha suposat un canvi en el tractament
de la immigració. Ofereix un tractament més digne i humà a les persones protagonistes
d’aquesta realitat.
Ens alegra comprovar que apareixen xiquetes i dones en les imatges analitzades però, des
d’una perspectiva de gènere, continuen reflectint el sexisme que les relaciona majoritàriament
amb la reproducció i l’atenció de menors.
Si es miren les imatges de representants polítics, el tractament individual de les seues
fotografies aconsegueix el 42,86%, igual percentatge que aquell en el qual apareixen en grups
reduïts.
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Si s’atén aspectes formals de les fotografies com l’enquadrament o l’angle, s’observen
diferències clares en el tractament fotogràfic segons qui siga la persona protagonista de la
imatge: persones migrants, representants de la política o membres de les forces de seguretat.
FIGURA 14. CLASSIFICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES PER NOMBRE DE PROTAGONISTES

Quant al tipus de pla utilitzat, en el cas de representants polítics, aquest percentatge baixa al
14,29%, i la major quantitat de plans són americans o tres quarts (57,14%) o mitjans (28,57%),
tots dos tipus utilitzats per a retratar a grups de persones que interactuen entre si.
FIGURA 15. CLASSIFICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES PER TIPUS DE PLA

El pla general és el més utilitzat tant en l’Aquarius (40,74%) com en altres aspectes de la
immigració (33,33%) i de traspàs de fronteres terrestres (50%) o marítimes (20%). Són plans
oberts que ofereixen context de la situació i en els quals el protagonisme el té l’escena en si,
l’espai, i no tant les persones que hi apareixen, que queden allunyades i despersonalitzades.
A més, són freqüents els plans mitjans en l’Aquarius (25,93%), igual que en la immigració en
altres contextos (33,33%), i sorprenen els plans curts que se centren en la persona aïllada de
l’entorn. S’utilitzen també en el tema de les tanques frontereres (33,33%) però sense rostres,
només com a pla detall per a il·lustrar la informació sense personificar.
També resulta interessant atendre el tipus d’angle més utilitzat en les fotografies analitzades.
Predomina el pla frontal en tots els casos, la qual cosa pot qualificar-se de bona pràctica, ja
que pren el subjecte de la imatge de manera natural i transmet una sensació estable i el més
objectiva possible.
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FIGURA 16. CLASSIFICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES PER TIPUS D’ANGLE

Els plans picats tenen un percentatge elevat en el tractament de les entrades irregulars en les
tanques (25%) o en pastera (20%), i en l’Aquarius (18,52%). Es pren la imatge des d’un lloc més
elevat, la qual cosa incrementa la sensació de profunditat i, també, empetiteix al subjecte
fotografiat. Es relaciona amb feblesa o vulnerabilitat i destaca que no s’haja utilitzat en cap cas
amb els representants polítics.
Al contrari, els plans en contrapicat engrandeixen al subjecte fotografiat i transmeten
importància i domini respecte a qui observa la imatge. Suposen el 14,29% de les imatges
preses a persones del món polític o institucional, com aquesta de Pablo Casado a Algesires
(29/07/2018).

José Carlos Villanueva, en eldiario.es (01/08/2018)

Finalment, cal ressenyar que moltes de les fotografies es repeteixen una vegada i una altra en
diferents peces, especialment les que corresponen als dies de la travessia i l’atracada de
l’Aquarius. Una mostra inequívoca de la falta de fotoperiodistes en les redaccions dels diaris,
d’on se’ls ha expulsat progressivament des de l’inici de la crisi.
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Context de les imatges
Si ens fixem en el context de les imatges, podem determinar que en la majoria de casos es
mostra les persones immigrants en els vaixells de rescat. El 22,22% del total de fotografies de
l’Aquarius, que ascendeix fins al 50% del total de les imatges relacionades amb pasteres i altres
embarcacions.
En les seues actituds predomina la inactivitat: majoritàriament, aquestes persones estan
assegudes en la coberta dels vaixells de rescat o en els ports. També se les mostra sent ateses
pels serveis sanitaris: en un 10% en el cas de les pasteres, i en un 14,81% en el cas de
l’Aquarius.
En algunes de les imatges de rescats en pasteres o entrades irregulars a través de les tanques
frontereres, apareixen persones immigrants rescatades i, al costat d’elles, policies o guàrdies
civils.
En aquestes imatges mixtes entre persones migrants i forces de seguretat, veiem que no se’ls
tracta de la mateixa manera, com podem veure en aquesta imatge en la qual el rostre dels
guàrdies civils ha sigut pixelat mentre que no s’ha actuat igual amb les altres persones que ixen
en la fotografia.

A. Carrasco Ragel (EFE), a Las Provincias (01/07/2018)

Imatge d’arxiu, a Las Provincias (06/06/2018)

Reuters, a Las Provincias (15/06/2018)
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També canvia la realitat amb l’enquadrament d’una mateixa situació, segons se centre en les
forces de seguretat o en les persones que esperen per a baixar de la tanca en territori
espanyol.
Majoritàriament, les persones migrants són mostrades en contextos d’entrades irregulars, i
amb les fotografies s’aprofundeix en prejudicis que ratllen a aquestes persones de violentes o
agressives, o passives.
Com hem dit abans, el tractament sobre l’Aquarius ha permés, en part, una humanització del
fenomen migratori, i s’ha acostat a històries personals que tenen el seu reflex en les
fotografies publicades.
Es pot veure a persones migrants en altres contextos com ballant o caminant fora del complex
de Xest on van ser acollides algunes de les persones arribades en l’Aquarius.
Més amables són els contextos en els quals es presenta als càrrecs polítics, generalment en
interiors, en despatxos, a l’Ajuntament o amb elements que reforcen la sensació de poder com
a banderes o la cartera ministerial de Grande-Marlaska.

Sense signatura, a Valencia Plaza (15/06/2018)

Jaime Villanueva, en El País (14/06/2018)

En el cas d’aquelles que afecten menors, apreciem que en la seua majoria es divideixen en tres
blocs: en primer lloc, totes aquelles relacionades amb l’Aquarius (60%), amb plans mitjans i
angle frontal.
A continuació, en el 30% dels casos s’utilitzen recursos per a protegir la imatge d’aquestes
persones menors d’edat. Per exemple, es mostren fotografies generals de les instal·lacions del
complex de Xest o del centre de menors d’Alacant, on també se situa a Mónica Oltra com a
recurs en un tema que afecta a menors.
En tercer lloc, les forces de seguretat volten a un grup de menors a Alacant (10%), en una
imatge que no vulnera els seus drets d’imatge –perquè no es veu el rostre de cap–, però que sí
que implica un context negatiu.
Un bon indicatiu per a seleccionar o no una fotografia pot ser el que indica el guardonat
fotoperiodista Ricardo García Vilanova (especialista en crisis humanitàries i zones de conflicte)
en una entrevista per a El Periódico (10/10/2018): «La línia roja és la foto que no m’agradaria
que em feren si jo fóra el protagonista de la imatge».
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FONTS
Tipus de fonts
A les persones migrants sol se’ls dóna veu directament com a font en menys del 9% dels casos
i tots ells guarden relació amb l’Aquarius. Crida l’atenció, per contrast, que el 60% de les
vegades sí que són protagonistes dels titulars i de les imatges.
L’opinió de les ONG es recull en el 32% dels casos, de manera que si les considerem
representants de les persones migrants, la seua presència total augmentaria fins al 41% dels
casos.
FIGURA 17. CLASSIFICACIÓ DE LES FONTS QUE APAREIXEN EN LA MOSTRA PER TIPUS

Nombre i tipus de fonts
Quant al nombre de fonts consultades, observem que quasi el 40% de les informacions només
esmenten una única font, principalment de tipus institucional, i pertanyen en la seua gran
majoria al gènere notícia o entrevista/testimoniatge.
FIGURA 18. CLASSIFICACIÓ DE LA MOSTRA SEGONS NOMBRE DE FONTS PER NOTÍCIA EN RELACIÓ AMB EL TIPUS

Si sumem aquelles que malgrat consultar a més d’una font no s’ixen del mateix sector
(14,86%), el percentatge pujaria fins al 54,67%, i les consultes es refereixen majoritàriament a
fonts de tipus institucional primer, seguides des de lluny per ONG.
Aquesta concentració de fonts en un únic tipus no es dóna únicament en les notícies, ja que el
26% d’aquest 22,3% d’informacions construïdes a partir de diverses fonts pertanyents a un
mateix sector es dóna en reportatges, on seria important mostrar una visió més àmplia.
Encara que pot entendre’s dins de l’habitual procedir d’agències i mitjans i és conseqüència
lògica de la sobrecàrrega de treball en les minses redaccions que no permeten la presència de
periodistes sobre el terreny que contacten amb testimonis directes del fenomen en el lloc,
recordem que una de les màximes del periodisme és contrastar la informació, també en les
notícies i especialment en els reportatges que han d’ajudar a entendre la realitat.
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Dones com a font
Si apliquem ací també la mirada de gènere, ens adonem que del total de fonts que sumen les
notícies analitzades, no arriben al 35% les que són dones. Si desglossem aquest percentatge,
quasi el 91% ho són per qüestió del seu càrrec o professió i guarden relació amb institucions o
ONG, per tant, només el 9% d’aquest 35% són dones immigrants.
FIGURA 19. DESGLOSSAMENT DE LES DONES QUE APAREIXEN COM A FONTS EN LA MOSTRA

Foto: Óscar Corral, en El País (14/06/2018)

Com veieu, la proporció persones migrants/altres persones és pràcticament igual que sobre el
total de fonts (8,97%). No obstant això, resulta cridaner que quasi la meitat d’aquest 9% de
dones immigrants que són fonts de les informacions apareix citada sense nom (ni real ni
fictici).
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Generació d’estereotips
Els estudis sobre la representació de grups minoritaris en els mitjans de comunicació tenen el
seu origen als Estats Units a principis dels 70. Els estudis des de llavors arriben a la conclusió
que les minories tendeixen a ser representades d’una manera més prejudiciosa que la majoria
blanca.
Aquesta repetició constant de prejudicis negatius sobre determinades minories (a Espanya es
tractaria de l’ètnia gitana i el conjunt de persones migrants) perpetua les actituds
discriminatòries i racistes. Tampoc ajuda a revertir una situació en la qual la percepció de la
societat sobre la realitat de la immigració està distorsionada.
Ser conscients dels prejudicis racistes que totes les persones tenim i que podem traslladar
inconscientment als nostres textos és el primer pas per a deixar de reproduir-los.
Probablement, aquesta falta de consciència és la causa que en la premsa es perpetuen una
sèrie d’estereotips sobre les persones que migren.
Alguns dels estereotips que hem trobat en les notícies analitzades són:
1. Es creu que la majoria creuen la tanca o arriben en pasteres, és a dir, de forma irregular,
quan la realitat és que la majoria de persones que arriben a Europa ho fan de forma legal, amb
els seus papers corresponents. No obstant això, alguns titulars empren termes que
reflecteixen la situació com un problema:


Allau de pasteres en les costes espanyoles amb prop de 800 immigrants



Espanya s’enfronta ja a la major crisi migratòria de l’última dècada



La immigració és un problema greu per al 40%

Segons el sociòleg Hein de Haas, comparat amb la població mundial, el nombre total de
persones migrants internacionals s’ha mantingut relativament estable: al voltant del 3% des de
1960. Ho llegim en un assaig que desmunta cinc dels mites sobre la immigració, publicat en
The Guardian i traduït per eldiario.es: Cinc mites sobre la crisi de refugiats.

2. Establir diferències entre els qui van arribar en el primer Aquarius i altres persones
migrants que arriben en pasteres o que creuen la tanca de Ceuta o Melilla, qualificats com a
immigrants econòmics, terme que ha adquirit un tint pejoratiu.
La condició de refugiat/da és una situació legal que s’atorga a les persones que abandonen el
seu país degut a «un temor fundat a ser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat,
pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques».
Quant a l’aplicació d’aquesta definició, no cal oblidar les traves que posa el govern espanyol,
tal com denuncia CEAR: Espanya va rebutjar dos de cada tres sol·licituds d’asil en 2017.
Segons el conveni sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951, les persones que abandonen els seus
països per desastres econòmics, pel canvi climàtic o a la recerca d’una vida millor no estan
incloses en l’empara.
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Encara que és cert que les circumstàncies de l’arribada de l’Aquarius van ser especials, també
ho és que en la resta de casos de vaixells de rescat que han sol·licitat un port on desembarcar
a les persones rescatades en la mar, cada vegada s’ha donat una solució diferent quan sempre
es tracta de persones:


Els 630 de l’Aquarius reben un permís especial de residència de 45 dies



El Govern deixa d’aplicar els avantatges concedits als migrants de l’Aquarius

Les restriccions a l’acolliment d’aquestes persones sorprén quan la circulació de béns,
comunicacions i certs tipus de persones (per exemple, futbolistes) gaudeix d’una llibertat
sense precedents.

3. Una anàlisi simplista presenta una realitat fàcil per a les persones immigrants, sense tindre
en compte les dificultats que han de passar una vegada arriben a Espanya o Europa. Per
exemple, en aquesta informació:


Espanya retorna un 7,5% dels immigrants de pasteres
Moltes persones que han arribat en pastera a les costes espanyoles queden en una
situació irregular amb una ordre d’expulsió que les institucions no fan efectiva (el que
es recull en el text com «un expedient policial per infracció de la Llei d’Estrangeria») i
que les condemna a la mera supervivència.
Tampoc és fàcil per a les persones menors d’edat, els qui queden sense protecció en
complir 18 anys, encara que en el text s’afirma que és fàcil que «en un termini de tres
anys i demostrant un cert arrelament, acaben regularitzant la seua situació».

Molt diferent és plantejar-ho d’aquesta manera, que demostra un major coneixement de la
realitat migratòria:


El 62% dels immigrants que ingressen en centres d’internament queden en llibertat
sense ser expulsats

4. L’efecte crida no existeix, com desmenteixen dades i persones expertes en aquest
àmbit,però es continua reproduint en titulars sense cap mena de matisació:


Les Forces de Seguretat adverteixen de l’efecte crida: «Sense concertines,
necessitem més recursos»



Pablo Casado aposta per un Pla Marshall per a Àfrica i acusa el populisme
d’encoratjar l’efecte crida

Com veurem en l’anàlisi del discurs polític, no deixa de ser una mentida repetida per a
reclamar una política migratòria restrictiva, que encoratja un caldo de cultiu xenòfob procliu al
floriment de l’extrema dreta.
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5. Es presenta les persones immigrants com a desagraïdes o violentes:


Alguns migrants de l’Aquarius opten per abandonar el seu refugi de Xest



El Govern avisa que seguiran les devolucions dels immigrants que empren la
«violència»



Nova baralla entre els migrants menors acollits a Alacant
La reproducció d’aquests estereotips resulta especialment dolorosa en el cas de
persones menors d’edat que, només pel fet de ser-ho, estan sota tutela
governamental i mai no han de ser considerades immigrants.
Per això considerem aquest últim titular molt desafortunat, ja que es magnifica un fet
puntual que no tindria transcendència d’haver ocorregut en un altre context, per
exemple,
en
un
centre
on
els
menors
no
foren
immigrants.

6. Les persones migrants que venen no són tan pobres... Se’ls criminalitza per ser migrants
econòmics i també per no ser-ho, s’estableix una doble rasadora respecte als qui emigren des
d’aquest país cap al nord d’Europa, i es qüestiona que puguen portar amb ells pertinences com
un mòbil.


La nova vida comença amb una targeta telefònica



(Text de la informació) «Són tots homes i tenen entre 20 i 30 anys. Portaven motxilles
amb efectes personals i fins i tot telèfons mòbils»

Òbviament, no hauria de ser notícia perquè reflecteix una mirada desactualitzada sobre Àfrica,
un continent on la penetració mòbil va començar a principis dels 2000 i ja ha aconseguit el
80%, com podem llegir en el text del Confidencial (18/06/2018).

Discursos bonistes que són xenòfobs
Més perillosos, fins i tot, resulten els discursos utilitaristes que es colen en informacions
aparentment asèptiques i ben intencionades, vinculades generalment a pàgines d’Economia i
on les xifres relatives al creixement demogràfic i econòmic són les protagonistes.


La població a Espanya torna a créixer gràcies a l’augment de la immigració



L’arribada d’immigrants i refugiats té un efecte econòmic positiu



La Seguretat Social necessita més de cinc milions d’immigrants

Com ocorre en el punt anterior, l’imaginari col·lectiu d’aquest país és racista i xenòfob i la
majoria de la població tenim interioritzat un esquema del món –i una forma de parlar– que el
reflecteix, per això és tan fàcil que calen determinats discursos xenòfobs que connecten amb
la nostra base de creences.
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I no hi ha res que active tant aquestes creences irracionals com la por i entre les primeres
preocupacions està la por a perdre l’ocupació. Per això, aquestes informacions poden semblar,
a simple vista, una manera de véncer el recel però el transfons és perillós, ja que converteixen
la persona migrant en un recurs útil.
Volem persones migrants amb descendència o en edat de tindre-la perquè la nostra població
cresca o perquè no tanquen escoles rurals, perquè aporten al fons de la Seguretat Social i
asseguren el pagament de les pensions.
Però les persones som més –molt més– que la nostra força de treball o la nostra possibilitat
reproductora, encara que el capitalisme imperant obvie aquesta concepció holística de la
persona i aposte per la seua visió utilitarista com a simple recurs productiu.
Què ocorrerà quan ja no necessitem persones immigrants que contribuïsquen amb el seu
esforç a la Seguretat Social? Què ocorre quan necessiten de la nostra ajuda com les persones
que es troben en situació irregular, que estan malaltes o són menors d’edat?
Aquestes mateixes situacions ens agermanen independentment de la nostra procedència, ja
que les vivim o viurem en algun moment de la nostra vida. Pensem en les tasques d’atenció als
altres que carreguen sobre la seua esquena majoritàriament les dones, les dificultats de la
conciliació entre la vida laboral i personal, en l’assistència més enllà de l’aspecte mèdic a
persones amb càncer… I tants exemples que podríem posar que fan més necessària que mai la
vella i desprestigiada solidaritat internacional de classe.
Si llegim els paràgrafs següents en La utilitat de l’inútil. Manifest, de Nuccio Ordine (Quaderns
Crema, 2013) i només podem pensar que parla de tot allò que té valor més enllà del mercat,
com la vida de les persones. I que només canviant sabers per persones, explica per què són
perversos els discursos utilitaristes sobre la immigració i tots aquells allunyats d’una economia
que pose en el centre a les persones:
«Existeixen sabers que són fins per si mateixos i que –precisament per la seva
naturalesa gratuïta i desinteressada, allunyada de tot vincle pràctic i comercial– poden
exercir un paper fonamental en el conreu de l’esperit i en el desenvolupament civil i
cultural de la humanitat.
[…]
Però la lògica del benefici mina per la base els institucions (escoles, universitats,
centres de recerca, laboratoris, museus, biblioteques, arxius) i els disciplines
(humanístiques i científiques) el valor dels quals hauria de coincidir amb el saber en si,
al marge de la capacitat de produir guanys immediats o beneficis pràctics. És
indubtable que molt sovint els museus o els jaciments arqueològics poden ser també
fonts d’extraordinaris ingressos. Però la seva existència, contràriament al qual alguns
voldrien fer-nos creure, no pot subordinar-se a l’èxit en la rendibilitat: la vida d’un
museu o d’una excavació arqueològica, com la d’un arxiu o una biblioteca, és un tresor
que la col·lectivitat ha de preservar zelosament costi el que costi.»
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Agenda mediàtica
L’acumulació d’informació sobre un mateix tema en un període de temps concret provoca una
impressió distorsionada sobre la realitat.
Com assenyalàvem a l’inici d’aquest informe, entre l’1 i el 26 de juny de 2018, es van publicar a
tot el món quasi 102.500 peces informatives, en premsa de paper, digital, ràdios i televisions
relacionades amb el vaixell de rescat Aquarius.
Tal com hem vist en l’anàlisi formal, el mateix cap de setmana que l’Aquarius va arribar a
València, quasi 1.000 persones arribaven en diferents embarcacions a les costes andaluses. No
obstant això, només un 6% de les informacions recollides versen sobre Andalusia i altres
arribades a la Comunitat Valenciana o sobre entrades a través de les tanques de Ceuta i
Melilla.
Vist d’una altra manera, de les 868 notícies publicades en la Comunitat Valenciana durant el
mes de juny i recopilades per a aquest estudi, el 80% d’elles estan relacionades amb
l’Aquarius. Podem aventurar –sense por d’equivocar-nos– que, sense l’Aquarius, la quantitat
total d’informacions recopilades (univers) hauria sigut molt de menor.
Com a conseqüència d’aquesta sobreexposició a informacions sobre persones immigrants
rescatades i rebudes al nostre país concentrada en un període concret de temps, la
preocupació dels ciutadans per la immigració puja huit punts en el mes següent, el mes de
juliol, segons el CIS.
Hugo Sáez relaciona –en aquest fil de Twitter del 29/08/2018– aquest pic de preocupació (que
no correspon amb un augment equivalent de les arribades) amb l’excés d’informació del mes
de juny i «la forma en la qual el nostre cervell les processa», la qual cosa qualifica com el biaix
de disponibilitat.
«Espanya porta des de 2012 rebent cada any un nombre major d’immigrants il·legals, a
excepció del lleu descens de 2016» i estem molt lluny de les quasi 40.000 persones que van
entrar a Espanya per costes o a través de les fronteres de Ceuta i Melilla en 2006.
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Com podem veure en el gràfic següent d’eldiario.es, que recopila les dades del CIS sobre
aquest tema, des de 2006 la preocupació de la població espanyola per la immigració no havia
parat de descendir i es mantenia per davall del 10% des de 2012 fins a la primera setmana
d’aquest mes de juliol, quan aquesta preocupació va pujar 8 punts, «i va passar de 3,5% a
11,1%».

Biaix de disponibilitat
Quan no disposem de dades objectives, s’activa el biaix de disponibilitat: «avaluem les
possibilitats d’alguna cosa preguntant-nos amb quina facilitat ens venen a la ment exemples
sobre això». Si acudeixen molts exemples, ens semblarà un problema greu.
Sáez ho exemplifica així: «La majoria desconeixem l’estadística de morts per animals, per la
qual cosa responem a la pregunta substituint-la per una altra: Quins animals perillosos conec?
Què he vist últimament en els mitjans? Per aquest motiu poca gent respon que el mosquit és
l’animal més letal».

De la mateixa manera, si no faig més que llegir notícies relacionades amb l’Aquarius i l’arribada
de persones migrants a Espanya, la dimensió de la situació em sembla major del que és quan la
realitat és que són les menys les persones migrants que arriben per aquestes vies. Encara que
aquest estiu s’hi haja posat el focus mediàtic.
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«En conclusió, els mitjans tenen una gran capacitat per a modelar la nostra percepció sobre
certs temes. Per això cal anar amb compte amb les enquestes d’opinió sobre fets recents i
sempre cal avaluar els seus resultats tenint en compte el context en el qual es produeixen»,
conclou aquest fil.
El context és que la població desconeix les xifres reals dels moviments migratoris. Com diu
Sáez en el seu fil, segons dades de l’Eurobaròmetre, «un 74% dels espanyols afirma no
conéixer molt sobre immigració». I així és, ja que «la mitjana d’enquestats va respondre que
un 23,2% de la població d’Espanya és immigrant, quan en realitat és un 8,8%».
Aquesta informació d’El Mundo (25/06/2018) inclou un gràfic interactiu perquè cada persona
comprove si la seua visió sobre la immigració està o no distorsionada. Esteu convidats
respondre’l. És una bona pràctica que mostra de forma molt il·lustrativa la gran diferència
entre la percepció social i la realitat.

Per això, sent conscients del profund desconeixement, titular amb l’opinió de la població
expressada en enquestes com aquesta de Sigma Dos per a un dels mitjans analitzats és, com a
mínim, qüestionable: La immigració és un problema greu per al 40%. Encara que la dada
existisca.
Ens preguntem com és possible aquest nivell de desconeixement malgrat les moltes
informacions que s’han publicat aquest estiu sobre immigració, i ens sorgeixen diverses
respostes possibles, relacionades les unes amb les altres:


Les informacions van tan ràpid que en molts casos només aporten l’última dada sense
contextualitzar-la: s’ofereixen dades absolutes («augmenten...», «descendeixen…»)
però en relació a què? Amb quines altres dades o temes cal relacionar-la perquè
s’entenga en la seua dimensió real?
En aquest mateix sentit, una altra causa és la dificultat d’abordar un tema complex
amb implicacions globals en un moment de crisi o emergència, on l’urgent eclipsa
l’important.
En situacions com la de l’Aquarius, brilla per la seua absència el context més enllà del
background immediat per a situar la persona que llig. No apareix, per exemple, la
responsabilitat històrica i actual d’Europa en els moviments migratoris.
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En aquest sentit ho apunta el sociòleg Felipe Ponce en aquesta columna del
mostrador: L’efecte el·lipsi en la crisi dels refugiats.
Els mitjans han atés l’immediat (portar a aquestes persones a un país segur) i no hi ha
hagut a penes ressò sobre la desatenció d’Itàlia. Això és molt greu perquè, com llegim
en aquest assaig anteriorment citat:
«Encara que hui considerem que hi ha uns certs drets fonamentals i universals,
en general només la pertinença a un estat-nació els garanteix.
En el seu llibre de 1951 Els orígens del totalitarisme, Hannah Arendt
argumentava que la incapacitat dels països de garantir els drets dels desplaçats
a l’Europa d’entreguerres va contribuir a crear les condicions per a la
dictadura.»
En el mateix text, hi ha una altra pista que considerem clau: «Arendt parla d’amenaces
i no d’alguna cosa inevitable. I el que és més important: els governs responen quan els
votants els pressionen», i aquest poder agitador també el té la premsa. Per exemple:
«La indignació pública que va despertar la fotografia d’un xiquet ofegat, Alan Kurdi,
publicada en la tardor de 2015 en els mitjans de comunicació internacionals va obligar
el govern britànic a ampliar un pla de reassentament de refugiats sirians».
El fenomen migratori no desapareixerà i és possible que s’incremente per altres causes
com el canvi climàtic, per això és fonamental lluitar per un sistema de protecció real
per a totes les persones que migren, siga per la raó que siga.
La pèrdua de drets ens afecta a totes les persones, encara que hui vulguem aplicar allò
d’«a mi no em va importar, perquè jo no ho era» del famós poema de Bertolt Brecht.


L’atenció de l’audiència és efímera i difícil de captar, la qual cosa afecta també a la
producció informativa, pagada per empreses editores amb ànim de lucre que
competeixen en un mercat. Així, es tracta un tema que està d’actualitat i quan baixa
l’interés (quan el tema perd el valor de notícia de la immediatesa), s’abandona per un
altre
tema.



El progressiu descens dels índexs de lectura de premsa: «[…] es confirma la tendència
decreixent iniciada per la premsa escrita espanyola en 2009.»
I del temps que dediquem a informar-nos, a més de la manera de fer-ho, cada vegada
més a través de les xarxes socials, la qual cosa fa que cada persona reba només
aquella informació que li interessa o que als seus contactes els interessa.
Per això, a vegades, tenen més influència les desinformacions (com recomana
anomenar-les el Grup d’experts d’alt nivell sobre fake news de la Comissió Europea)
que corren pels grups de Whatsapp que els desmentits sobre elles que apareixen en
els mitjans de comunicació.
o

No, els refugiats de l’Aquarius no van menysprear la roba que els va entregar
Creu Roja en arribar a València

o

El jutge descarta que hi haguera agressions sexuals a dones en l’Aquarius
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En aquest sentit, la intoxicació informativa de determinats mitjans (que han quedat fora del
nostre univers) i les mentides que corren de mòbil a mòbil sense cap reflexió són un problema
difícil d’atallar que alimenta un clima d’odi en aprofundir en les diferències entre la societat
d’acolliment i les persones que migren.
Algunes de les conclusions de l’Estudi de percepcions sobre les persones migrants i refugiades
a Espanya realitzat per Intermón Oxfam (enllaç de descàrrega directa) demostren que la
desinformació intencionada aconsegueix els seus objectius:


Un 64% de la ciutadania creu que cal atendre les persones perquè no muiguen al
Mediterrani (igual que a les persones immigrants i refugiades), però amb la
perspectiva que tornen als seus països d’origen. La ciutadania espanyola tampoc
inclou a les persones afectades per la pobresa o el canvi climàtic en la consideració de
refugiades.



Per a un 47% com més persones immigrants s’acullen, més persones immigrants
vindran fruit de l’efecte crida –que ja hem explicat que no existeix–.



Un 21% de la població opina que les persones refugiades ens estan envaint –això
guarda relació també amb el biaix de disponibilitat–.
La població espanyola de major edat és la que més creu en afirmacions com aquesta, o
que Espanya té suficient amb els seus problemes econòmics i no hi ha recursos per a
ajudar o atendre altres persones, o que ja hi ha altres països que acullen les persones
refugiades.



Per a un 55% el principal problema d’acollir persones refugiades és que vinguen
terroristes infiltrats. Com és possible? També tenen responsabilitat ací els mitjans:
o

El 60% de les notícies sobre l’islam publicades pels diaris espanyols tenen
contingut islamòfob, segons un estudi

El més curiós és que a un 80% el preocupa el creixement del racisme i la xenofòbia, sense que
vegen la relació entre els percentatges de població que té integrada aquestes falses creences i
el racisme.
Algunes d’aquestes creences també les tenim el col·lectiu de periodistes i, com hem vist, les
traslladem a les informacions que escrivim. Per això és important ser conscients dels nostres
prejudicis i revisar els nostres textos per a eliminar-los. Com tot procés que implica un canvi,
això és alguna cosa progressiva i la clau està en la voluntat.
A més de les recomanacions del decàleg elaborat per Laura Julián, i l’esforç conscient per
superar els nostres prejudicis i bandejar-los de les nostres informacions, és important donar
cabuda en els mitjans a les persones migrants en altres contextos. Fer protagonista a les
persones ja presents en la nostra societat, mostrar exemples positius, naturalitzar la presència
de persones migrants en les imatges d’informacions generals… són algunes rutines que podem
adoptar per a mostrar una realitat integradora i no alarmista.
Això s’allunya, en molts casos, de l’agenda política i suposa una ferma aposta per continguts
propis, vertebradors d’una societat democràtica i justa que tinga reflex en els mitjans.
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Ús polític de la immigració
No obstant això, segons Daniel La Parra, professor titular de Sociologia de la Universitat
d’Alacant, en una entrevista per a El Mundo (09/07/2018), no són els mitjans els qui realment
decideixen el focus informatiu: «És la utilització política d’aquests debats el que marca
l’agenda, els mitjans de comunicació simplement segueixen aquest flux».
Si mirem les fonts, el 54,67% de les analitzades són de tipus institucional, la qual cosa posa en
evidència la subordinació dels mitjans al món polític, més enllà de ser una mera rutina
productiva.
Les dades de la nostra anàlisi confirmarien aquesta idea, quan ens mostren que el 2 8,43% dels
subjectes gramaticals dels titulars analitzats són càrrecs polítics o institucions, per davant de
les persones migrants que només aconsegueixen el protagonisme en el 20,59% dels casos, si
no contem els relacionats amb l’Aquarius.
D’altra banda, podria considerar-se que quan les informacions són elaborades a iniciativa del
mateix mitjà, i no reproduint els actes i declaracions institucionals, podrien separar-se de
l’agenda política imposada.
Si atenem l’autoria de les peces analitzades en aquest informe, quasi el 58% de les
informacions estan signades per algú de la redacció del mitjà; la resta es divideixen per igual
entre peces d’agència (21,57%) i aquelles elaborades per la redacció a partir de teletips
d’agència (21,57%), que reprodueixen les informacions elaborades per fonts polítiques i
institucionals.
No obstant això, aquest quasi 58% de peces pròpies no necessàriament significa que vagen al
marge de l’agenda política, ja que, a vegades, encara que es partisca d’un teletip, s’elabora la
informació amb fonts pròpies, s’amplia o es reenfoca. Aleshores se signa com a pròpia, però
segueix els temes que ja estan sobre la taula.
Es reacciona, per exemple, a declaracions xenòfobes interessades de líders polítics (cal
destacar que corresponen totes a homes, encara que no hem aprofundit l’anàlisi en aquest
sentit):


Salvini demana a Espanya que es faça càrrec de la «càrrega de carn humana» d’un
altre vaixell d’immigrants



Matteo Salvini defensa la seua política de ports tancats als immigrants «fins que els
contrabandistes es cansen»
En tot el text no es fa esment ni una vegada al fet que les actuacions i les paraules de
Salvini siguen racistes o xenòfobes.



Casado: «No és possible papers per a tots»



Albert Rivera acusa a Pedro Sánchez de provocar un efecte crida i urgeix a enfortir
les fronteres



El vicepresident de la Diputació [d’Alacant] exigeix «deportacions massives»
d’immigrants i tancament de fronteres



Marlaska: «Els vull fóra ja!»
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Si comparem les dates de les declaracions d’aquests polítics, totes elles a la fi de juliol (quan ja
han passat les urgències informatives sobre l’Aquarius i l’Open Arms), amb el nombre
d’informacions publicades en els mitjans en les dates que les segueixen, podem observar el
seu efecte en el lleuger repunt d’informacions publicades els dies següents.
FIGURA 20. NOMBRE DE NOTÍCIES DE LA MOSTRA PER DATA DE PUBLICACIÓ

Després d’una disminució de notícies sobre entrades irregulars en territori espanyol, les
afirmacions xenòfobes de Casado (29 de juliol) i Rivera (30 de juliol) creen una xicoteta onada
informativa en els dies següents.
Quan la setmana anterior la mitjana era de 13,4 notícies per dia, el dia 29 de juliol van passar a
15 notícies; el dia 30 van ser 30 les informacions, i el dia 31, 22 textos. L’1 i 2 d’agost es van
recollir 26 i 24 notícies respectivament, per a tornar a baixar el dia 3 d’agost (una vegada
l’Open Arms va arribar a Algesires) a 16.
Després d’una mitjana la setmana anterior de 10,4 notícies per dia, el dia de les declaracions
del ministre d’Interior, Grande-Marlaska, (27 d’agost) es recullen 12 informacions, 18 l’endemà
(28 d’agost) i altres 18 peces el 29 d’agost. Tornen a 11 i 10 notícies recollides, respectivament,
en els dos últims dies del mes d’agost.
Així, reprenent les paraules del professor La Parra: «és la utilització política d’aquests debats el
que marca l’agenda».

Declaracions racistes
En el 9,8% de la mostra apareixen declaracions racistes, com les recollides en l’apartat
anterior, en els titulars i, encara que en la seua majoria han sigut contextualitzades d’alguna
manera al llarg del text i s’indica la seua condició xenòfoba, això no sol fer-se en el titular.
Lamentablement, sabem que moltes vegades no es llig més enllà del titular i, més important
encara perquè sí que està a la nostra mà, és que no podem oblidar aquest 20% d’informacions
que no indica en cap lloc del text que es tracta de declaracions xenòfobes.
En l’elecció de les paraules (i de les xifres) hi ha una càrrega intencional, conscient o
inconscient, tant fa. Bé ho assenyala Juan Cruz en aquesta columna publicada en El País
(07/08/2018): Veritats, mentides i males intencions.
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«[…] la generalment peresosa audiència espanyola, que prefereix una mentida moltes
vegades, per a esmortir-se, que el rigor de les xifres o dels fets. Per exemple, qui pot
dir ara si Pedro Sánchez es va retratar o no amb els emigrants de l’Aquarius? S’ha dit
tantes vegades (i els que ho han dit estan en el primer paràgraf d’aquestes 530
paraules) que el notori governant va anar a retratar-se a València amb aquelles
persones, que ara és impossible alçar el dit en una tertúlia per a dir: «Escolta, perdona,
però és que això mai no va ser cert. Pedro Sánchez no es va fer mai aquest retrat».
No importa, les exageracions, les mentides (com les de Trump, que són encara més
grosses) se serveixen adobades amb la intenció d’assenyalar l’enemic amb els pitjors
epítets, amb les pitjors companyies… i amb les pitjors xifres. És millor imaginar a un
milió de negres arribant a Espanya pel sud que dir que potser hui arribaran a Cadis 86
persones en una pastera. Si dius 86, els fidels de la comptabilitat creativa miren cap a
un altre costat. Els espanyols fa estona que ens acostumem al fet que el milió siga
veritat si ens ve bé per al convent.»

Han de tindre’s en compte també els eufemismes o termes desvirtuats que utilitza la classe
política i que es reprodueixen tal qual en els mitjans, sense interpretar-los per al conjunt de
lectors i lectores.
En les declaracions del ministre d’Interior italià, Matteo Salvini, «els contrabandistes» que ell
anomena no són uns altres que la tripulació del vaixell de rescat Open Arms, i en cap lloc del
text es qualifica aquestes declaracions més enllà de «discurs agressiu i electoralista».
Tan sols en l’últim paràgraf es recull una afirmació que desmenteix la imatge falsa creada amb
la declaració de Salvini: «Al Mediterrani les ONG salven els migrants i fan un treball
extraordinari», va dir aquest dissabte Roberto Fico, president de la Cambra dels Diputats.
Es perpetuen així les mentides que a força de repetides es converteixen en veritat, com
apuntava Juan Cruz: es desvirtua l’ús de les paraules i es titlla de criminal a qui no fa més que
complir amb el mandat universal dels drets humans.
Aquestes afirmacions falses (com demostra aquesta altra notícia: Grècia absol els tres
bombers espanyols a qui va acusar de tràfic de persones) que no són desmuntades
afavoreixen els prejudicis i creences racistes arrelades en la societat espanyola.

En aquest sentit, caldria aprofundir també en el debat sobre la política migratòria europea des
d’un enfocament basat en els drets humans. Cal, per tant, traduir eufemismes com «centres
tancats en sòl europeu», les «plataformes» en països africans o els CIES per expressions més
properes a la realitat com ara centres de detenció.


Macron i Sánchez proposen centres de desembarcament per als immigrants que
arriben a Europa



Pedro Sánchez advoca per crear ports segurs per a atendre i acollir migrants que
arriben en pastera i mantindre els CIE



Xarxa Odysseus assenyala que l’ús dels CIES no és el que hauria de ser per llei
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Per què és important interpretar les paraules dels discursos polítics? Perquè la funció de
l’oratòria política és persuadir i no sempre coincideix amb la periodística d’informar,
especialment en períodes electorals. En molts casos, de fet, són més aviat antagòniques i ha
de prevaldre en la nostra professió, sempre, el deure d’informar la ciutadania, més enllà de ser
uns mers transmissors de cites textuals.
Per a això, també cal assenyalar les contradiccions en el discurs:


Els vaivens del Govern en la política migratòria: d’amfitrió de l’Aquarius a les
devolucions expresses en 60 dies

I cal evitar ser altaveu d’estratègies tendencioses que busquen polemitzar i enfrontar, com
aquest exemple:


Una diputada del PP acusa el Govern de desatendre la violència masclista «per estar
molt estar ocupat amb l’Aquarius»

Es tracta d’una notícia breu i en cap cas es qüestiona l’evident manipulació i la mala intenció
després de la relació entre tots dos temes, altament complexos.
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Conclusions

1
Tot per les persones migrants però sense les persones migrants
En quasi el 60% dels titulars són protagonistes les persones migrants i aquest mateix
percentatge es repeteix en el protagonisme de les imatges. No obstant això, aquesta dada
queda molt per damunt del 8% de les vegades en què les persones migrants són fonts
informatives.
A les persones migrants solo se’ls dóna veu directament com a font en menys del 9% dels
casos i tots ells guarden relació amb l’Aquarius. Si considerem les ONG representants de les
persones migrants, la seua presència total augmentaria fins al 41% dels casos.
D’altra banda, si deixàrem de costat els titulars relacionats amb l’Aquarius, quasi el 30% dels
titulars tindrien com a protagonistes a càrrecs polítics o institucionals, una xifra per damunt de
la qual es dóna el protagonisme a les persones immigrants que no tenen a veure amb
l’embarcació rescatada.
Així, podem establir que l’Aquarius ha aconseguit que el subjecte principal de les informacions
sobre immigració no siga la classe política o les forces de seguretat, sinó les mateixes persones
migrants i el seu drama humà.
Hauria de donar-se més veu a persones immigrants però no solament a les nouvingudes
després d’un succés puntual (als qui, com apunten des de les ONG, cal protegir i salvaguardar
en una situació de vulnerabilitat), sinó també a unes altres que ja estan plenament incloses en
la nostra societat i puguen ser exemple de convivència.

2
L’Aquarius com a succés humanitzador de la informació sobre la
immigració
El tractament sobre l’Aquarius ha permés, en part, una humanització del fenomen migratori, i
s’ha acostat a històries personals que tenen el seu reflex en les fotografies publicades.
Crida l’atenció positivament que l’11% de les imatges de l’Aquarius siguen fotografies d’una
única persona, la qual cosa suposa un tractament més digne i humà de les protagonistes
d’aquesta realitat.
L’ús predominant del pla frontal també és una bona pràctica perquè pren el subjecte de la
imatge de manera natural i transmet una sensació més objectiva.
No obstant això, al mateix temps es manté la tendència d’il·lustrar la immigració amb grups de
persones, i les presenta com un col·lectiu ampli i homogeni. De nou la despersonalització.
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A més, es reprodueix la imatge social estereotipada de la persona que migra: homes adults
magrebins i subsaharians, cada vegada més joves, i es torna a ignorar les dones, que sabem
que migren perquè suposen el gros quan es parla de tràfic de persones amb finalitats
d’explotació sexual.

Canvi de secció
El repartiment d’informacions per seccions llança sorpreses si tenim en compte la ubicació
habitual d’aquestes notícies sobre l’arribada de pasteres o l’entrada a través de les tanques de
Ceuta i Melilla.
Aquestes notícies solen recollir-se en les pàgines de Successos o Política quan es parla de
control fronterer, encara que no tenim dades d’altres anys sobre les quals sustentar aquesta
hipòtesi, més enllà de la nostra experiència.
El seguiment de l’Aquarius ha suposat un canvi en la ubicació habitual de les notícies que fan
referència a les entrades irregulars de migrants en punts fronterers.
Predominen les informacions en la secció Comunitat Valenciana (39%) i no arriben a l’1% les
informacions analitzades que se situen en la secció de Successos.
Valorem aquest canvi de secció com un bon senyal perquè indica una tendència a comptar
més enllà de l’emergència, i una major possibilitat d’incloure causes i context en el text
periodístic, dos elements necessaris per a abordar un tema com el de les migracions, de gran
complexitat i que, per tant, no hauria d’abordar-se com un fet puntual o aïllat.

3
La dona: ni està ni se l’espera
Les dones migrants només apareixen citades expressament o dins del terme persona/es en el
10,78% dels titulars. Si parlem del total de dones, el percentatge de protagonisme pujaria fins
al 14,71% per la presència de dones que són citades a causa de la seua professió: pertanyents
a ONG o càrrecs polítics o institucionals.
Només en un cas una dona immigrant és el subjecte del titular de la informació –més
concretament una declaració seua–, però no apareix el seu nom (real ni fictici) en cap lloc de la
informació. S’ha observat que aquesta falta de noms propis és més freqüent quan es tracta de
dones que d’homes.
Tampoc se’ls dóna espai com a fonts informatives: del total de fonts que sumen les notícies
analitzades, no arriben al 35% les que són dones. Si desglossem aquest percentatge, quasi el
91% ho són per qüestió del seu càrrec o professió i guarden relació amb institucions o ONG.
Dit d’una altra manera, només el 9% d’aquest 35% són dones immigrants.
I encara que la proporció persones migrants/altres persones és pràcticament igual que sobre el
total de fonts (8,97%), sí que resulta cridaner que quasi la meitat d’aquestes dones immigrants
que són fonts de les informacions apareix citada sense nom (ni real ni fictici).

38

El revolucionari terme persona
El terme inclusiu persona/es s’ha comptabilitzat en el 37,25% de les informacions analitzades,
molt per darrere de l’adjectiu immigrant/s que s’utilitza substantivat en el 56,86% de les peces
analitzades. Si sumem migrant/s (34,31%), ascendeix aquest percentatge al 92,16%.
Segons les dades, com a professió encara estem lluny de tindre una mentalitat inclusiva que
tinga el seu reflex en la nostra forma de redactar, que no solament visibilitze les dones sinó
també que trenque les distàncies entre persones, vingen d’on vinguen.
Encara que el masculí genèric (pel qual s’opta en el 85% d’informacions) és correcte des del
punt de vista gramatical i forma part de la rutina productiva periodística, ens trobem en el
moment oportú per a fer una aposta real per un model de redacció més inclusiu.
Això passa necessàriament per un canvi de mentalitat i, també, de construcció del discurs que
va molt més enllà de la duplicació de formes per a mostrar una ciutadania rica en diversitat.

Les dones migrants només són mares o víctimes
La terminologia utilitzada encasella la dona en el seu paper reproductiu i d’atenció als altres.
De les 30 peces en què ha aparegut el terme dona/es, en més del 20% dels casos es destaca
que estiguen embarassades.
El fet que vagen acompanyades de xiquets s’assenyala en el 13% dels casos. Aquesta al·lusió
no es refereix mai als homes, encara que sí que hi ha pares que viatgen amb la seua
descendència.
De nou, el sexisme posa la seua mirada, d’una banda, en la funció reproductora i de d’atenció
als altres que es lliga a les dones, i, per una altra, en el seu encasellament com a víctima
(encara que el tema del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual ha quedat fora
d’aquesta anàlisi) i no com persona adulta, independent i responsable de si mateixa.
Així, hem trobat en 3 peces informatives (10%) el sintagma dones soles mentre l’equivalent
homes sols no apareix mai.
Aquest mateix biaix masclista s’observa en les fotografies analitzades.

4
Compromís professional davant el racisme i la xenofòbia
Ja en l’origen dels estudis sobre la representació de grups minoritaris en els mitjans de
comunicació (els EUA, principis de 1970) es va arribar a la conclusió que les minories tendeixen
a ser representades d’una manera més prejudiciosa que la majoria blanca.
A Espanya, els prejudicis més injustos i arrelats es refereixen a l’ètnia gitana i al col·lectiu
immigrant, i la repetició constant de prejudicis negatius sobre aquestes minories perpetua les
actituds discriminatòries i racistes.
Ser conscients dels prejudicis racistes que totes les persones tenim i que podem traslladar
inconscientment als nostres textos és el primer pas per a deixar de reproduir-los.
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Probablement, aquesta falta de consciència és la causa que en la premsa es perpetuen una
sèrie d’estereotips sobre les persones que migren.
Alguns dels estereotips oposats en les notícies analitzades que no hem de reproduir són:
1. La creença que la majoria de persones immigrants que rebem a Espanya creuen la
tanca o arriben en pasteres, és a dir, de forma irregular, quan la realitat és que la
majoria de persones que arriben a Europa ho fan de forma legal.
2. Establir diferències entre els qui van arribar en el primer Aquarius i altres persones
migrants que arriben en pasteres o que creuen la tanca de Ceuta o Melilla, qualificats
com a immigrants econòmics. Més enllà de la situació legal, sempre es tracta de
persones.
3. Es presenta una realitat fàcil per a les persones immigrants, sense tindre en
compte i explicar, en conseqüència, les dificultats reals que han de passar una vegada
arriben a Espanya o Europa.
4. L’efecte crida no existeix. Com desmenteixen dades i persones expertes en aquest
àmbit, no existeix però es continua reproduint en titulars sense cap mena de
matisació. No deixa de ser una mentida repetida amb la intenció de fer-la passar per
veritat i reclamar una política migratòria restrictiva.
5. Es presenta les persones immigrants com a desagraïdes o violentes per destacar en
les informacions aspectes anecdòtics sense donar-los context (per exemple, que
marxaren de Xest per a anar a la recerca de familiars o amistats) o magnificar
successos que si no tingueren a veure amb la immigració, no serien notícia.
6. Les persones immigrants que vénen no són tan pobres... Demostra una imatge
desactualitzada d’Àfrica, un continent on la penetració mòbil va començar a principis
dels 2000 i ja ha aconseguit el 80%, i una doble rasadora respecte als qui emigren des
d’aquest país cap al nord d’Europa.

5
Les persones no som mercaderies
Els discursos utilitaristes es colen en informacions aparentment asèptiques i ben
intencionades, vinculades generalment a pàgines d’Economia i on les xifres relatives al
creixement demogràfic i econòmic són les protagonistes.
Donarem un parell d’exemples per a il·lustrar a què ens referim:
 La població a Espanya torna a créixer gràcies a l’augment de la immigració
 La Seguretat Social necessita més de cinc milions d’immigrants
Aquestes informacions poden semblar, a simple vista, una manera de véncer el recel però el
rerefons és perillós, ja que converteixen la persona migrant en un recurs útil.
Volem persones migrants amb descendència o en edat de tindre-la perquè la nostra població
cresca o perquè no tanquen escoles rurals, i amb capacitat de treballar perquè aporten al fons
de la Seguretat Social i asseguren el pagament de les pensions.
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Però les persones som més –molt més– que la nostra força de treball o la nostra possibilitat
reproductora, encara que el capitalisme imperant obvie aquesta concepció holística de la
persona i aposte per la seua visió utilitarista com a uns mers recursos productius.
Què ocorrerà quan ja no necessitem a persones immigrants que contribuïsquen amb el seu
esforç a la Seguretat Social? Què ocorre quan necessiten de la nostra ajuda com les persones
que es troben en situació irregular, que estan malaltes o són menors d’edat?
Aquestes mateixes situacions ens agermanen independentment de la nostra procedència, ja
que les vivim o viurem en algun moment de la nostra vida. Pensem en les tasques d’atenció als
altres que carreguen sobre la seua esquena majoritàriament les dones, les dificultats de la
conciliació entre la vida laboral i personal, en l’assistència més enllà de l’aspecte mèdic a
persones amb càncer… I tants exemples que podríem posar que fan més necessària que mai la
vella i desprestigiada solidaritat internacional de classe.

El context que manca: la responsabilitat d’Europa en el fenomen migratori
Les informacions van tan ràpid que en molts casos només aporten l’última dada sense
contextualitzar-la més enllà de l’immediat per a situar a la persona que llig, i deixen que
l’urgent eclipsi l’important en el tractament d’un tema complex amb implicacions globals.
No apareix la responsabilitat històrica i actual d’Europa en els moviments migratoris en la qual
participem com a país (amb la indústria armamentística, per exemple) i com a persones
consumidores (en quin banc tenim els nostres diners o on comprem la nostra roba?).
El fenomen migratori no desapareixerà i és possible que s’incremente per noves causes com el
canvi climàtic, per això és fonamental donar-lo a conéixer en el seu conjunt, les causes i les
conseqüències d’aquest drama humà, i la necessitat de lluitar per un sistema de protecció real
per a totes les persones que migren, siga quina siga la raó.
Com a ciutadania hem d’exigir aquesta protecció i el paper dels mitjans és donar veu a aquesta
pressió del carrer –des del seu estat més embrionari– i traslladar-la als governs per a exigir el
compliment d’acords (com el compromís que va adquirir Espanya d’acollir a 19.449 persones
refugiades procedents de Grècia i Itàlia) i per a produir canvis de legislacions injustes.

6
Què va ser abans: la premsa o la classe política?
Si mirem les fonts, quasi el 55% de les analitzades són de tipus institucional –el 40% de les
informacions esmenta una única font i el 15%, malgrat consultar a més d’una font, no ix del
mateix sector–, la qual cosa posa en evidència la subordinació dels mitjans al món polític, més
enllà de ser una mera rutina productiva.
És preocupant que aquesta concentració de fonts en un únic tipus no siga de únicament en les
notícies: el 26% d’aquest 22,3% d’informacions construïdes a partir de diverses fonts
pertanyents a un mateix sector són reportatges, on s’hauria de mostrar una visió més àmplia
per a ajudar a entendre la realitat.
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Encara que pot entendre’s dins de l’habitual procedir i és conseqüència lògica de la
sobrecàrrega de treball en les minses redaccions que no permeten la presència de periodistes
sobre el terreny que contacten amb testimonis directes del fenomen en el lloc, recordem que
una de les màximes del periodisme és contrastar la informació, també en les notícies.
Un altre aspecte de la nostra anàlisi que abunda en aquesta línia és que el 28% dels subjectes
gramaticals dels titulars analitzats són càrrecs polítics o institucions, per davant de les
persones migrants que només aconsegueixen el protagonisme en el 20% dels casos, si no
comptem els relacionats amb l’Aquarius.
En molts casos, es reacciona, per exemple, a declaracions xenòfobes interessades de líders
polítics i es busquen reaccions d’altres membres de la classe política. Encara que en la seua
majoria han sigut contextualitzades d’alguna manera al llarg del text i s’indica la seua condició
xenòfoba, això no sol fer-se en el titular.
No obstant això, no podem oblidar aquest 20% d’informacions que no indica en cap lloc del
text que es tracta de declaracions xenòfobes. Això sí que està a la nostra mà canviar-ho,
perquè la denúncia del racisme no és opcional.
En aquest sentit, és clau deixar de reproduir les expressions que la classe política utilitza a
vegades per a no mostrar amb tota la seua cruesa algunes situacions o decisions. L’elecció de
les paraules (i de les xifres) comporta una càrrega intencional, conscient o inconscient.
Algunes d’elles busquen les mentides que a força de repetides es converteixen en veritat per a
crear un clima concret en l’opinió pública i la labor professional dels i les periodistes és,
precisament, desmuntar les afirmacions que siguen falses amb l’exposició de dades i fets reals
que oferisquen una informació contrastada a la ciutadania, així com assenyalar les
contradiccions en el discurs.

7
La sobreexposició informativa a l’Aquarius va augmentar la preocupació
per la immigració
El mes de juny de 2018 es van generar més de 100.000 peces informatives relacionades amb el
vaixell de rescat Aquarius, en premsa de paper, digital, ràdios i televisions.
Aquesta sobreexposició provoca una impressió distorsionada sobre la realitat i, de fet, va
tindre un reflex en la pujada de huit punts de la preocupació dels ciutadans per la
immigració, segons el CIS, en el mes següent (juliol).
Hugo Sáez estableix una relació causa-conseqüència entre aquestes dues situacions –en
aquest fil de Twitter del 29/08/2018– i l’explica amb el biaix de disponibilitat. Quan no
disposem de dades objectives, «avaluem les possibilitats d’alguna cosa preguntant-nos amb
quina facilitat ens vénen a la ment exemples sobre això». Si acudeixen molts exemples, ens
semblarà un problema greu.
Més enllà de la capacitat que tenen els mitjans per a influir en la percepció social i la
importància, per tant, de la responsabilitat professional, la solució a aquest fenomen passa per
trencar l’estacionalitat de les informacions sobre immigració.
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Ampliar les peces sobre immigració (des de molts àmbits) al llarg de l’any, normalitzar la
presència de persones immigrants en qualsevol informació o apostar per mostrar casos
d’inclusió que segur que podem presentar com a noticiosos són algunes rutines que podem
adoptar per a mostrar una realitat integradora i no alarmista.
Això s’allunya, en molts casos, de l’agenda política i suposa una ferma aposta per continguts
propis, vertebradors d’una societat democràtica i justa que tinga reflex en els mitjans.
Aquest compromís és més necessari que mai per a contrarestar les desinformacions que
corren pels grups de Whatsapp amb més repercussió que els desmentits sobre elles que
apareixen en els mitjans de comunicació.
Aquestes mentides que corren de mòbil a mòbil sense cap reflexió són un problema difícil
d’atallar que alimenta un clima d’odi en aprofundir en les diferències entre la societat
d’acolliment i les persones que migren, completament allunyat de les xifres reals dels
moviments migratoris.
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