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Introducció

La informació electoral és avui una realitat esquerdada per una crisi triple: la

crisi del periodisme, la de la política i la del concepte de ciutadania. Cap de

les tres vicissituds no se'ns dibuixen com a turbulències puntuals i fàcilment

resolubles sinó més aviat com a signes de caducitat d'uns models i com a mos-

tres d'unes necessitats de catarsi clares.

La crisi del periodisme presenta diverses arestes: problemes en el model de ne-

goci agreujats per la crisi econòmica, una crisi de paradigma amb canvis pro-

funds en els pilars de la disciplina i també una crisi de credibilitat i llenguatge

que està produint un cert allunyament dels seus espectadors, oïdors o lectors.

En definitiva, un trencament amb els usuaris.

El periodisme, una disciplina molt dinàmica, ha canviat tant que ha deixat

obsolets alguns dels termes emprats per a referir-s'hi. Així, la paraula alemanya

per a designar les notícies, Nachrichten, ha perdut tot el sentit. Es pot descom-

pondre en nach, que traduïm com després, i Richten, que es refereix als fets. Però

el periodisme avui ha deixat de ser essencialment un relat posterior als fets.

Els canals 24 hores, però també l'impacte de les xarxes socials, han provocat

una immediatesa que no solament ha canviat el temps de les notícies sinó que

també està modelant les rutines i els continguts. D'altra banda, el periodisme

–com veurem amb més profunditat– ha deixat de ser només el relat dels fets

per incorporar també les narracions sobre les percepcions, les emocions, els

rumors, els futurs que es poden predir, les "hiperrealitats" o realitats creades...

Sens dubte, la base de les històries està canviant i, amb això, també ho fa el

periodisme.

La crisi de la política tampoc no se'ns presenta com una qüestió trivial, tot i

que hi ha molts interessos que impel·leixen a tractar el problema d'una manera

parcial i tangencial. A Catalunya, entre el 2003 i el 2010, la participació en

tots els comicis efectuats baixa si es compara amb la mateixa cita electoral

anterior. En els comicis al Parlament de Catalunya del 28-N de 2010 i en les

eleccions municipals del 22-M de 2011, la participació s'incrementa, però en

les eleccions al Congrés del 20-N de 2011 torna a baixar. Els vots en blanc i

nuls també creixen i, alhora, s'acumulen els estudis demoscòpics que dibuixen

un malestar més gran amb la política i una certa desil·lusió per una gestió que

els ciutadans, en general, consideren poc resolutiva, és a dir, que no serveix

per a superar els problemes que tenen.

Paral·lelament, en els darrers anys s'han succeït casos de presumpta corrupció

i han aparegut arreu del món, promoguts amb l'ajuda de les xarxes socials,

moviments de malestar amb la política i de demanda d'altres gestions públi-
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ques (la primavera àrab, el 15-M, Occupy Wall Street, les iniciatives a Islàndia

que van posar fi al Govern i van proposar una nova Constitució...). La crisi

econòmica també ha impactat en aquest context: les dificultats de l'euro i la

crisi del deute estan contribuint a posar en relleu, cada cop més, que la sobi-

rania dels països, dels Estats, està amenaçada pel que dicten els mercats.

Els ciutadans es troben enmig de totes aquestes crisis que els impacten, men-

tre miren de contenir-les, d'eludir-les o de lluitar-hi en contra. Algunes veus

critiquen que els mitjans no estan exercint la funció fiscalitzadora del poder

que se suposa que tenen, a la vegada que clamen que els partits polítics basen

l'agenda pública en qüestions que no interessen als ciutadans i que se centren

en el joc partidista i en els interessos propis. Per a alguns ciutadans, la política

i el periodisme parlen de temes que no els atreuen i amb un llenguatge que

no és el seu.

I és en aquest panorama de gran complexitat que se situa la informació elec-

toral, tocada per múltiples crisis, explorant nous models, en canvi constant.

Com han de recuperar el periodisme i la política la confiança i la il·lusió per-

duda per part dels ciutadans? L'entreteniment banalitza la política i els seus

dirigents o es presenta com una eina útil per a acostar la política a grups so-

cials com els joves o els menys informats que, d'una altra manera, no serien

públic objectiu?

Els interrogants que ens podem plantejar continuen. L'impacte i les formes de

l'espectacle són necessaris per a seduir i captar l'atenció d'una audiència cada

vegada més dispersa, sotmesa a un excés d'impactes comunicatius i allunyada

de la política tradicional? Les formes de l'espectacle i l'entreteniment poden

aconseguir despertar una acció crítica en l'audiència, donar-li poder?

Tenint en compte les tres crisis que hem esmentat abans, tot aquest reguitzell

d'interrogants es poden incloure en un de més general: poden els models de

l'entreteniment contribuir a un canvi positiu o agreugen les tres crisis –del pe-

riodisme, de la política, de la ciutadania– que afecten la informació electoral?

És un debat tan obert com interessant.
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