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Recomanacions bibliogràfiques

Noam Chomsky e Ignacio Ramonet Cómo nos 
venden la moto. Información, poder y 
concentración de medios.

Pascual Serrano Desinformación. Cómo los medios 
ocultan el mundo



La comunicació, tal como la conceben els mitjans 
dominants en premsa, ràdio, televisió i internet, té 
com funció principal convèncer el conjunt de les 
poblacions de la seva adhesió a les idees de las 
classes dominants.



Mitjans de desinformació

- Sistema mediàtic de fabricació de mentides.

- Nova forma de censura: Pensem que la censura 
es pròpia de la dictadura i no de la democràcia, 
quan en realitat la censura es pròpia del poder, 
de tot poder.



Cóm funciona la censura en democràcia?

Per amuntegament, per asfixia, per sobre-informació 
i per contrainformació.

L'ocultació, la mentida i el dissimul són les 
pràctiques de la “censura invisible” pròpia dels 
grans grups mediàtics i dels governs en els 
sistemes democràtics.



Més informació = Més llibertat?

Eleccions?: Noam Chomsky, “En les 
democràcies occidentals, un president 
és un producte del sistema de 
construcció de candidats”

Guerra d'Iraq?: Mentides reconegudes 
per polítics i mitjans que ens van 
arrossegar a una guerra de 
conseqüències devastadores.



Més informació = Més llibertat????

Més menjar = Més Salut????

“En los periódicos y en los noticieros televisivos se cocina de 
muy mala manera, pero nuestra sociedad devora el alimento 
basura con total algarabía. Y con la mayor impunidad. No hay 
inspección sanitaria informativa, ni a los telediarios se les 
exige una etiqueta en la que se indiquen sus ingredientes o su 
elaboración, nada garantiza que la dosis de noticias que 
tomamos haya sido contrastada adecuadamente.”

Concha Mateos, Profesora de Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos en Noticias 
televisivas genéticamente modificadas  http://rebelion.org/noticia.php?id=67100  

http://rebelion.org/noticia.php?id=67100


Sistema de Producció Capitalista
Incompatibilitats (contradiccions) irreconciliables

● Propietat privada dels 
mitjans de producció = EL 
PODER (recordem que la 
informació és un producte, 
transformat en mercaderia)

● Mercat lliure: eina de 
distribució i ajust entre 
l'oferta i la demanda

● Àmbit econòmic/financer

● Àmbit polític/legal

● Àmbit acadèmic/tecnocientífic

● Àmbit comunicatiu

El capitalisme transforma tot en mercaderia, en producte susceptible 
d'esser comprat o venut; molts pocs àmbits escapen als tentacles del 
sistema capitalista de producció. (veure quotes de carboni: 
privatització de l'aire)



La 'cosa' no ve d'ara, però la sofisticació de les TIC en un 
sistema capitalista ha agreujat la situació

Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos como 
portavoces de la opinión pública. Pero muy recientemente, 
algunos nos hemos convencido, y de un modo súbito, que no 
gradual, de que no son en absoluto tales. Son, por su misma 
naturaleza, los juguetes de unos pocos hombres ricos. El 
capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han 
apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie se oponga a 
la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la 
prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos 
comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para 
impedir que la verdad se diga.

G. K. CHESTERTON, 1917



Així funciona el model
La selecció de la informació

El filtres

1) Magnitud, propietat i orientació dels beneficis dels 
mitjans de comunicació
2) La publicitat com a font principal d'ingressos
3) El subministrament de notícies als mitjans de 
comunicació
4) Les “contramesures” i els correctius diversos a fi de 
disciplinar els mitjans “rebels”



Consideracions a tenir presents del
 Model de Producció Capitalista de la Informació

A) La major part de les notícies que ens arriben 
s'elaboren resumint, sense crítica i sense contrastar, el 
que una font interessada ha explicat als periodistes
B) Periodistes en precari
C) 23% de fonts són decoratives, pseudofonts
D) Silenciaments, frivolització, ridiculització, 
desviament de l'atenció, marginació d'intel·lectuals 
“rebels” (Cas V. Navarro)
E) Control dels accionistes sobre les línies editorials
F) Pèrdua de credibilitat



Des de què està considerada com una mercaderia, 

la informació ha deixat de veure's sotmesa als 

criteris tradicionals de la verificació, l'autenticitat o 

l'error. Ara es regeix per les lleis del mercat.

Ryszard Kapuscinsky



Filtre 1: Magnitud, propietat i orientació dels 
beneficis dels mitjans de comunicació

Actualment el 80% de les notícies que circulen pel món provenen de 
4 agències internacionals:

Associated Press
United Press International

Reuters
France Press

A qui pertanyen els mitjans?

Infografia

http://www.solosequenosenada.com/2011/11/18/quien-manda-en-los-medios-de-comunicacion-en-espana/%20
http://img.elblogsalmon.com/2011/07/medios-de-comunicacion-propietarios.jpg


Filtre 2: La publicitat com a font principal 
d'ingressos.

- La dependència de la publicitat modifica els continguts

- La publicitat també implica una disminució del nivell 
cultural dels continguts. Si no ets el client, ets la 
mercaderia

- Falsa és l'afirmació de què els anunciants no tenen 
ideologia

- Amb la publicitat, els anunciants es garanteixen el 
silenciament de les seves notícies negatives



Filtre 3: El subministrament de notícies als 
mitjans de comunicació

El mercat exigeix reducció de costos. És més barato esperar que vingui la 
notícia que anar a buscar-la

- El 80% de les notícies a TV s'elaboren amb els continguts 

proporcionats per un informant quins interessos estan directament 

relacionats amb el que explica.

- El 77% són fruit d'actes declaratius. Domini informatiu de les fonts 

organitzades = Periodisme Transgènic. Els mitjans no parlen del 

que passa, parlen del que es parla. 

- El mitjans oficials posseeixen un aura de veracitat i neutralitat que 

sedueix la majoria de periodistes.

- Pressupostos milionaris i exèrcits de “voceros”



Filtre 4: Les “contramesures” i els correctius 
diversos a fi de disciplinar els mitjans “rebels”

Els lobbies empresarials, fundacions, grups de poder polític, etc., 
organitzen campanyes contra  mitjans o periodistes que se 
surten de la línia dominant (petrolieres, farmacèutiques, 
tabaqueres, armamentístiques, financeres, etc.) controlen 
organitzacions destinades a desestabilitzar els mitjans que els 
hi van en contra, fins i tot a vegades el propi Estat.



Passa el que ens expliquen?
Menteixen els mitjans?

-  L'enquadrament: més que mentir, es torça la realitat. Exemple del 
15M

- El manteniment com a ACTUALITAT: competitivitat entre 
mitjans, abandó de notícies, la descontextualitzacó, “l'excés de 
realitat”, la “interpretació empaquetada”, la velocitat de noves 
notícies, etc.

- La dicotomia amic/enemic, creient/heretge en funció dels 
paràmetres econòmics del “Consens de Washington”

- Silenciaments i desviament de l'atenció: Mitjans informatius com 
a industria de l'entreteniment. 



SENSE CONTEXT NI ANTECEDENTS 
(NO HI HA COMPRENSIÓ)

Tendència a la simplicitat: bé/mal, blanc/negre, estàs amb mi/estàs 
contra mi

Culte a la immediatesa: el que compta és la notícia calenta

Culte a la imatge: la imatge és la notícia

“Multiperiodisme” per estalvi de costos: els “totòlegs”

Confusió entre testimoni ocular i interpretació de la realitat

Al no aprofundir es generen estandaritzacions: “los combates 
estallaron en la región” “Van morir 4 persones en els disturbis”

El llenguatge econòmic:



Llenguatge econòmic 

● “Reforma”

● CNN 2006: “Lula, aunque fue el candidato de la izquierda, 
se empeñó en mantener la economia del país a flote”

● BBC 2007: “Strauss-Kahn, un socialista privatizador”

● El País 2007: “Vienen tiempos de extremismo político, 
quizàs incluso el retorno al marxismo”



A mode de conclusió
 i

 retornant a la metàfora gastronòmica

Hem de buscar informació
com més ecològica millor
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