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Introducció

Qui marca l'enquadrament, el frame, de referència? És a dir, qui delimita el

terreny de joc virtual on es discuteix i s'interpreta sobre la identitat nacional

i, en conjunt, l'actualitat que a ritme accelerat va construint-se dia a dia? Per

tant, qui fixa l'agenda de referència i com s'interpreta allò que existeix o no

existeix? Perquè, en allò que el comunicòleg polític francès Thierry Saussez ha

descrit com la nostra "societat catòdica" del present, la diferència entre existir

o no existir passa en gran mesura pel fet de ser o no ser representat en els

mitjans de comunicació. Així, doncs, algú creu que és casual la representació

política, i més enllà, la representació nacional que projecten els diferents mit-

jans de comunicació? La polèmica ha acompanyat espais tan emblemàtics de

les televisions públiques com la informació del temps... pels seus mapes. Per

com, a través d'aquest espai de tanta audiència, i en teoria tan poc transcen-

dent, es construeix identitat nacional. En el cas català el debat es manifesta

amb certa intensitat en moments concrets. Al País Basc, el canvi del mapa del

temps va ser una de les primeres i més significatives decisions del govern del

socialista Patxi López, pactat amb el PP.

Ho va deixar escrit el reporter Ryskard Kapuscinki: "Es diu que els mitjans són

el quart poder, però jo apujaria el seu lloc en el rànquing. Ja sabem que el seu

paper en la política és cada vegada més rellevant i que ha fet que insurrectes i

colpistes de tota mena canviessin l'objectiu dels seus atacs a tot el món: abans

assetjaven palaus presidencials i seus de governs i parlaments, mentre que ara

intenten fer-se en primer lloc amb el control de les emissores de ràdio i tele-

visió. No deu ser una casualitat. En el meu llibre L'Imperi vaig il·lustrar aquest

fenomen amb la frase següent: "S'ha creat un nou guió per a les pel·lícules que

tracten de cops d'estat: els tancs surten de matinada amb l'objectiu d'ocupar

l'emissora de televisió, mentre el president dorm tan tranquil i el parlament

roman fosc i desert; els colpistes es dirigeixen al lloc que acull el poder real".

Subratllo la paraula "real". Poder real. Poder que construeix realitat. Que cons-

trueix identitat, també de nacional, pel testimoni que en donen els mitjans

de comunicació.

I és que si entenem la identitat com un episodi de presentació d'imatges,

cal assumir que en aquestes –en la seva selecció, en el seu muntatge, en la

seva projecció– la forma de la comunicació és pràcticament definitiva. Llen-

gua, representació icònica, referents, folklore... Tot suma. Tot ajuda a fixar

l'enquadrament de referència. Tot contribueix a reconèixer com a decisiu el

pes dels mitjans de comunicació en la construcció de la identitat nacional. O

en la seva deconstrucció. Perquè ja sigui de manera inconscient o conscient (la

majoria de les vegades), un determinat estil de vida o un cert statu quo es pot

refermar o desdibuixar des de la tasca constant i diària dels mitjans de comu-
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nicació. Sovint, i en alguns contextos, un cert llenguatge imperialista rebrota

o es manifesta obertament amb total normalitat, i amb l'objectiu de plantejar

les alternatives com a residuals.

I si tenim present que els mitjans de comunicació es configuren, com la llen-

gua, a l'estil del que passa amb els mateixos individus, entendrem també que

la presència d'una o altra en un determinat mitjà respon a una aposta deci-

dida en la direcció de construir identitat. Perquè els aspectes identitaris ens

ajuden a entendre la realitat. De fet, ens la dibuixen d'una determinada mane-

ra, marcant agenda, construint-la i delimitant els nostres marcs de referència.

Aquesta assignatura vol aprofundir en les dues grans teories que fonamenten

aquestes conviccions, amb una mirada final del cas català, com a paradigmàtic

i de referència.

Perquè, com defensa un dels referents catalans en l'estudi de la identitat nacio-

nal i els mitjans de comunicació, el professor Josep Maria Figueres, els mitjans

de comunicació se situen en una posició ideològica determinada. Cal aturar-se

en l'origen i en el fonament teòric d'aquesta realitat.
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Objectius

Els objectius generals que s'haurien d'assolir mitjançant l'estudi dels materials

de l'assignatura són:

1. Conèixer els fonaments de la recerca en comunicació, que en l'estadi actual

analitza els efectes dels mitjans com a agents de poder.

2. Conèixer els actors claus que intervenen en la construcció mediàtica de la

realitat, especialment de la nacional, que ens envolta.

3. Analitzar les característiques que fan possible que els mitjans de comuni-

cació marquin el terreny de joc del discurs polític.

4. Dominar els efectes agenda buiding i framing que condicionen la mirada de

milions de ciutadans.

5. Entendre com el testimoni dels mitjans de comunicació es considera clau

pels actors polítics a l'hora de delimitar què entra i què no entra en la nació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Els efectes dels mitjans. Els mitjans de comunicació com a agents
de poder
Toni Aira Foix

1. El model de l'agenda research i el paradigma dels ''efectes''

2. Els efectes dels mitjans. Els mitjans de comunicació com a agents de po-

der

3. La comunicació entesa com un procés d'influència. Etapes de la commu-

nication research

Mòdul didàctic 2
Agenda-setting. La construcció mediàtica dels nostres mapes
mentals
Toni Aira Foix

1. Els efectes de l'agenda-setting

2. De la rellevància dels objectes a la importància dels atributs

3. La importància del ''duaner''. El gatekeeper

4. La necessitat d'orientació sobre el món (complex) que ens envolta

5. L'agenda mediàtica. El fixador fixat

6. El càlcul de la rellevància d'un tema

7. Obrint camí més enllà de l'accessibilitat

8. Més enllà de la idea base de la teoria. Obrint camí, entre d'altres, a

l'agenda building

9. L'agenda building. La construcció de l'agenda

Mòdul didàctic 3
L'emmarcament de l'entorn nacional. Qui imposa el frame?
Toni Aira Foix

1. Les fonts. Instruments de la batalla entre agendes. Qui imposa el frame?

2. Els mitjans de comunicació, actors i creadors. La responsabilitat del peri-

odista

3. La importància de la televisió

4. Què entra dins de la nació?
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