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Principi de responsabilitat (4.5.) 

Primacia de la vida i de la seguretat de les persones (4.5.1.) 

Prioritat de l'ajut humanitari (4.5.1.1.) 

La prevalença de la vida humana o de la integritat física de les persones per sobre dels 

compromisos informatius és una constant en els codis que prenen en consideració aquesta 

matèria. Tanmateix en cap d'ells no s'hi troben al·lusions als casos extrems clàssics, com el del 

reporter que ha d'optar entre socórrer algú o assegurar la cobertura informativa. Les situacions 

contemplades són tres: 

- Cobertura de manifestacions i d'episodis violents. La norma que predomina és que cal 

procurar que la presència dels equips de reportatge no provoqui situacions perilloses per als 

mateixos reporters o per a altres persones. Si això succeeix, cal canviar d'emplaçament o fins i 

tot abandonar la cobertura. (Expliciten aquesta norma els tres codis dels Estats Units: ABC, 

CBSiNBC). 

- Tractament de les informacions relatives a accions terroristes o segrestos. En aquest 

cas la norma bàsica que inclouen els codis és que cal abstenir-se de fer res que pugui 

comportar perill per a la vida de les persones afectades. (Aquest criteri està establert clarament 

en els codis de l'ABC, la CBS, la SRC i la BBC). Així mateix hi ha codis que plantegen que les 

situacions de perill són les que poden fer més justificable acceptar les sol·licituds de les 

autoritats o de la policia de no difondre de manera immediata determinades informacions. 

(Aquesta especificació la fan els codis de la SRC i de la BBC). 

- Actitud davant dels avisos de bomba. Cal assegurar-se tant com es pugui de què són 

versemblants i, si així es constata amb suficients garanties, cal informar-ne al públic ja que 

l'eventual situació de perill és prevalent al risc de fer-se ressò d'amenaces fraudulentes. (Així 

ho estableix la BBC, únic codi que aborda aquest assumpte). 

Seguretat nacional (4.5.1.2.) 

Des del punt de vista quantitatiu, els codis tracten molt desigualment el tema de la 

seguretat pública. Ho fa molt àmpliament el de la BBC i en menor mesura el de l'ABC. Als 

altres s'hi troben referències disperses. Tanmateix la majoria d'aquestes referències segueixen 

la mateixa línia: és raonable col·laborar amb les esferes governamentals per salvaguardar la 
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seguretat però, alhora, cal vetllar perquè les peticions que es facin en aquest sentit siguin 

realment justificades. 

Les formes concretes de col·laboració difereixen entre els diferents mitjans d'acord amb 

les lleis i els costums dels països respectius (en els casos del Canadà i de la Gran Bretanya, per 

exemple, les corresponents lleis sobre secrets oficials). Com formula característica destaca el 

sistema britànic anomenat "D-Notice", pactat lliurement entre els mitjans de comunicació 

escrits i àudiovisuals i el Ministeri de Defensa, per tal de determinar els temes el tractament 

dels quals pot comportar problemes per a la seguretat nacional. 

Terrorisme (4.5.1.3.) 

Són sis els codis analitzats que es refereixen -i tots ben pròdigament- als profunds dubtes 

deontologies que suscita la informació sobre terrorisme: els tres dels Estats Units, el canadenc 

i els dos britànics. No se'n troben esments explícits als de la RAI, l'ABERT i la NAB. 

Sota el mateix terme, terrorisme, es fa referència a dos tipus de realitats: d'una part, 

l'existència al propi país de grups que practiquen la violència de forma sistemàtica, i que tenen 

el seu reflex en la vida política través d'organitzacions que els són més o menys pròximes o 

afins; d'una altra part, l'ocurrència de fets esporàdics protagonitzats per terroristes al propi 

país o a altres llocs del món. Aquestes dues realitats són indestriables en alguns aspectes i 

apareixen entrellaçades en alguns dels codis. Però es poden reconèixer més o menys presents 

en els textos en funció de l'experiència acumulada sobre cadascuna d'elles a les respectives 

cadenes. Així, els codis britànics fan àmplies referències al terrorisme viscut com a fenomen 

polític de caràcter intern ( i en concret a la lluita armada practicada per TIRA i altres grups que 

operen a lTJlster), mentre que els codis americans al·ludeixen més aviat a segrestos aeris i 

accions similars dutes a terme per grups terroristes de signes diversos per tal d'obtenir 

determinades reivindicacions o per cridar l'atenció de l'opinió pública a nivell nacional o 

mundial. 

- Malgrat aquesta divergència d'enfocaments, hi ha una sèrie d'aspectes de la qüestió en 

els quals s'aprecia una notable coincidència de fons: 

- Existeix la consciència que les accions terroristes busquen una projecció pública a 

través dels mitjans de comunicació i molt especialment de la televisió. Però malgrat això, totes 

les cadenes mostren la seva convicció que això no pot ser motiu perquè hagin de deixar 

d'informar dels fets rellevants. I això per diverses raons: perquè no es pot furtar al públic la 
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informació sobre aspectes de la realitat com són els mateixos actes terroristes i les motivacions 

que hi pugui haver al darrere dels mateixos; perquè els mals que es derivarien de l'opacitat 

informativa (com la generació de rumors) podrien ser fins i tot pitjors que els originats per la 

difusió de les notícies; i perquè l'abstenció d'informar redundaria en una greu pèrdua de 

credibilitat per al mitjà que seguís aquesta política. 

- Totes les cadenes avaluen i tenen en compte els efectes dits de "contagi" que es poden 

derivar d'una informació sobre el terrorisme que no es vegi afectada per algunes limitacions. 

Aquestes limitacions, en part, ja estan definides per preceptes legals o governamentals. Són 

especialment constrenyedores en el cas de la Gran Bretanya, i els codis d'aquell país 

(especialment el de la BBC) mostren, encara que de forma indirecta, la seva preocupació al 

respecte. Però tot i així, tots els codis assumeixen limitacions, independentment del que 

estableix el marc legaL Una d'elles, molt comú, és la de no oferir al públic sense una prèvia 

tasca d'elaboració les declaracions fetes pels propis terroristes (en convocatòries especials o en 

el curs d'incidents). Això, a efectes pràctics, es tradueix en normes com les de no oferir (fora 

de casos excepcionals) la informació a través de connexions en directe, la de referir les 

declaracions de manera no textual (usant llenguatge indirecte o seleccionant-ne només petits 

fragments) i la de tenir una cura especial amb el material i les facilitats informatives 

proporcionats pels mateixos grups terroristes. Una altra limitació acceptada comunament és la 

que ve donada per la prioritat a la protecció de vides humanes que puguin estar en perill 

(aspecte que no està explicitat en tots els casos però que apareix de vegades en altres llocs 

dels codis, com ja s'ha observat en apartats anteriors). 
t 

- Es generalitzada la preocupació per les imposicions que puguin provenir de les 

autoritats. Les cadenes dels Estats Units, queja la demostren en altres llocs dels corresponents 

codis, no l'expliciten tant en aquest cas com ho fa, sobre tot, la BBC que aprofita el context de 

les normes sobre terrorisme per fer una declaració de principis sobre la seva independència. 

Tots els codis americans es remeten a les normes que guien la cobertura d'aldarulls i 

manifestacions, i una d'elles és que cal obeir les instruccions de la policia però donar compte 

de seguida que es pugui als superiors jeràrquics de les traves que s'hagin trobat per fer la 

cobertura informativa. Els impediments sistemàtics que venen dictats per disposicions legals o 

administratives són reflectits en els codis dels Estats Units, però, mentre en altres contextos 

alguns d'ells no amaguen el seu desacord amb els imperatius de la llei, en aquest cas no 

s'aprecien crítiques tan explícites. 
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- Els codis, en general, indiquen una sèrie de precaucions que cal tenir en compte en fer 

la cobertura informativa d'episodis crítics amb existència d'ostatges. Totes elles tenen com a 

factor comú la voluntat de no contribuir a empitjorar les situacions i a no afegir impediments a 

la seva resolució satisfactòria: no fer entrevistes a segrestadors o a ostatges (o a les seves 

families) que puguin incidir negativament en els seus ànims o predisposicions; no bloquejar 

línies telefòniques que hagin de ser usades per les autoritats per fer les gestions encaminades a 

resoldre el cas; no difondre missatges captats a través de les ràdio-freqüències usades per la 

policia o per altres agents de l'autoritat (pràctica, d'altra part, que sol estar prohibida per les 

lleis). 

- La BBC és l'única cadena que desenvolupa el tema de la prevenció contra activitats 

terroristes en informacions comuns, amb normes que limiten la prodigalitat de dades sobre els 

personatges públics que poguessin ser objectiu dels terroristes (com la localització o la 

descripció de les seves residències, els llocs públic on es faran presents, etc.) així com la 

difusió de certs aspectes de l'activitat policíaca (matrícules de cotxes camuflats, hospitals on 

són portats els ferits en atemptats, etc.) 

- També és la BBC la cadena que tracta en solitari un aspecte no pas poc important de la 

informació relativa al terrorisme: el llenguatge emprat. La cadena pública britànica estableix 

dos tipus de normes: unes fan referència a la denominació dels mateixos grups terroristes i van 

en el sentit de no caure en el parany d'assumir acríticament algunes expressions amb les quals 

solen definir-se els mateixos grups para-miütars; les altres procuren contenir la proliferació de 

tòpics i llocs comuns que, en el context de la matèria, poden resultar incorrectes o poc 

curoses. 

Privadesa (4.5.2.) 

Invasió de la intimitat (4.5.2.1.) 

El respecte a la privadesa es tracta de manera molt desigual en els codis analitzats. No 

s'hi troba gairebé cap esment en els codis de les cadenes dels Estats Units, amb excepció de la 

NBC, que es limita a reconèixer aquest dret sense desenvolupar cap normativa al respecte. 

Això és el mateix que fa el codi japonès, que en un altre punt es refereix a la preservació de 

l'honor de les persones, i el de la ITC, que enuncia la norma general que el dret a la privadesa 

ha de ser confrontat amb la necessitat d'atendre l'interès comú i que, d'altra part, incorpora 

algunes normes referides a la preservació de la imatge dels menors (objecte d'un altre ítem del 
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tesauros). En aquesta mateixa línia es situa el codi de la RAI, que subratlla el respecte a la 

intimitat com un aspecte clau de la responsabilitat periodística al costat d'altres principis 

deontologies fonamentals. Al codi brasiler no hi ha cap esment d'aquesta temàtica. 

Són els codis de dues televisions públiques -la SRC i la BBC- els que s'ocupen més 

generosament de la privadesa i la intimitat. Tots dos es refereixen al difícil equilibri entre 

l'obligació de respectar la intimitat de les persones i la d'oferir les informacions que es 

considerin d'interès general El codi canadenc es Umita a assenyalar aquesta dificultat i, davant 

de les llacunes legals existents, la situa de ple en l'àmbit deontològic, per constatar que certes 

aparents transgressions periodístiques del dret a la privadesa queden justificades en la mesura 

que hi ha aspectes de la vida privada d'algunes persones que entren en conflicte amb la seva 

projecció pública. El codi de la BBC adopta un to més normatiu i, malgrat defensar també el 

dret a la intimitat, encoratja a tractar els afers privats quan aquests afecten el bé públic o quan 

es tradueixen en conductes que perjudiquen altres persones. Tanmateix, exhorta a la protecció 

de les persones innocents que per raons familiars o accidentals es trobin involucrades en 

notícies que obliguin a entrar en àmbits privats. 

La intrusió física en espais privats és tractada també per aquests dos codis. El de la BBC 

ho fa en el mateix context de la defensa del dret de la privadesa, descartant rus no prou 

justificat de mètodes intrusáis però acceptant-lo si es tracta d'aconseguir informacions 

realment reïïevants. El codi canadenc enfoca aquest aspecte des de la perspectiva legal, i 

acceptant la realitat que tant en els espais privats com en certs espais públics els seus 

propietaris o persones autoritzades n'ostenten el dret d'admissió. Això inclou els periodistes, 

però aquests podran procurar, si és el cas, mirar d'obtenir informació i documents en aquests 

espais mentre no en siguis exclosos i sempre que, en fer-ho, no contravinguin altres 

disposicions legals. 

Altres aspectes del dret a la intimitat són tractats només en el codi de la BBC. El que 

mereix un espai més ampli és el de la identitat de les persones que han estat víctimes de 

delictes sexuals. Tot i que la cadena pren en consideració casos excepcionals en què es pugui 

contemplar la publicació dels seus noms (quan les mateixes persones afectades així ho volen o 

si la policia ho considera d'interès social per aconseguir la detenció d'un violador), la norma 

general és no divulgar-los ni donar a conèixer tampoc detalls que puguin contribuir a 

determinar la identitat de les víctimes. 
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Un altra norma plantejada únicament per la BBC és la d'acceptar el manteniment en 

l'anonimat de persones que així ho sol·liciten en determinats contextos informatius (mecenes i 

benefactors, donants d'òrgans, etc). I encara un altre tema relacionat amb la privadesa que 

només planteja la BBC és, d'acord amb una norma legal, la reserva sobre els antecedents 

penals de persones que havien comès delictes queja es consideren "extingits". 

En general es pot dir que en aquest ítem es troben a faltar -amb les excepcions 

ressenyades, especialment corresponents a la BBC- esments i normes específiques sobre molts 

aspectes de la matèria que en els darrers temps s'han considerat especialment conflictius: la 

vida sexual dels polítics, el descobriment de malalties, la publicació de les causes de la mort de 

persones conegudes, la identificació de persones violades, etc. 

Protecció dels menors (4.5.2.2.) 

Són els codis de les televisions públiques (SRC, BBC i RAI) i també el de la ITC els qui 

dediquen atenció específica al tema de la bona imatge dels menors. Ho fan en dos aspectes 

diferents: l'aparició en pantalla dels nens i els joves i el tractament informatiu dels processos 

judicials en els quals hi ha menors implicats. 

Pel que fa a la primera qüestió, els codis britànics i el de la RAI coincideixen en 

expressar la seva preocupació per garantir el màxim respecte als menors que siguin 

susceptibles de ser entrevistats com a protagonistes d'alguna notícia, com a testimonis d'un fet, 

etc. Els codis britànics prenen com a punt de referència les restrictives disposicions legals que 

hi ha a aquell país sobre la matèria, que exposen sense rèplica. Però més enllà de les 

disposicions legals, els codis esmenats assumeixen clarament com un deure deontològic fer-se 

càrrec de la situació de debilitat en què pot trobar-se un menor si sel sotmet a la pressió 

mediática, amb cameres i micròfons al davant. 

També les conviccions deontològiques s'afegeixen a les disposicions legals en el que fa 

referència a la cobertura dels judicis en els quals hi ha involucrats menors, ja sigui com a 

víctimes, com a acusats o com a testimonis. Hi ha coincidència en que en qualsevol d'aquests 

supòsits els menors han de mantenir-se en l'anonimat i que no s'ha de publicar, doncs, ni el seu 

nom ni la seva imatge. 

Òbviament el fet que altres codis, com els dels Estats Units, no es refereixen a aquestes 

qüestions no vol dir que la posició de les respectives cadenes hagi de diferir de les que sí que 

les plantegen per escrit. Però, tot i així, no deixa de ser sorprenent la mancança d'aquesta 
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matèria a la que tan sensible és la societat actual, com demostren les múltiples iniciatives legals 

i administratives que tendeixen a oferir majors garanties als menors d'edat. 

Dret a la pròpia imatge (4.5.2.3.) 

No tots els codis es plantegen el tema del dret a la pròpia imatge que assisteix als 

ciutadans. Els que sí que ho fan coincideixen en el criteri d'entendre que l'aparició ocasional de 

persones en els reportatges dels quals no en són objecte principal ha de ser entesa com un pur 

fruït de l'atzar i que no cal comptar doncs amb la seva conformitat. Coincideixen en aquest 

criteri els codis de la CBS, la SRC, la BBC i la ITC. Aquest punt de vista s'adopta sense 

perjudici d'altres normes menys explícites que insten al respecte a la privadesa o a la intimitat, 

com s'ha vist anteriorment. 

La ITC és el codi que més desenvolupa les consideracions sobre situacions que es poden 

considerar intermèdies entre les aparicions ocasionals i les intervencions explícites. Es tracta 

de situacions en què, per raó de l'indret on succeeixen o de circumstàncies personals, resulta 

aconsellable que els editors de televisió demanin a les persones interessades la seva 

conformitat amb la difusió del material en què apareixen. 

La BBC crida l'atenció sobre certs perills que comporta rus de material d'arxhi quan en 

aquest hi apareixen de forma reiterada les mateixes persones que en un moment donat van ser 

enregistrades de forma ocasional i que, amb les successives aparicions, poden quedar 

inadequadament vinculades a determinats fets o situacions. 

Dolor i sofriment (4.5.2.4.) 

Totes les cadenes que tracten el tema (CBS, NBC, SRC, BBC i ITC) coincideixen a 

admetre que l'obligació d'explicar bé les notícies pot comportar la inclusió en els programes 

informatius d'escenes de dolor i sofriment, però entenen alhora que això s'ha de fer sense 

envair la privadesa i sense augmentar innecessàriament l'aflicció de les persones afectades. 

Alguns dels codis (i d'una manera molt especial el de la BBC) reconeixen que aquesta és 

una temàtica molt delicada, entre altres raons perquè existeix respecte a la mateixa una gran 

sensibilització del públic, que es propens a acusar els mitjans de comunicació de comportar-se 

d'una manera excessivament intrusiva en els casos d'accidents i de catàstrofes. 
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En general, es recomana que per fer entrevistes a les victimes d'accidents o a familiars de 

les mateixes es demani el seu previ consentiment i que, si es fan, siguin breus i es cenyeixin als 

aspectes essencials. 

La BBC és, de llarg, la cadena que més normes estableix, tant per orientar la conducta 

dels reporters que han d'actuar sobre el terreny com per garantir que en la posterior edició de 

les imatges s'actuï amb sentit de la responsabilitat. Els reporters hauran de procurar treballar 

de tal manera que el procés d'edició posterior permeti ajustar el producte a allò que els 

responsables del programa considerin adient. La cadena pública britànica és l'única que 

concreta normes com les següents: normalment no es mostraran imatges de cadàvers ni de 

persones que estan morint (amb una referència explícita en aquest sentit al tema de les 

execucions); no s'inclouran preguntes fetes de forma irreflexiva per part dels reporters, ni 

tampoc imatges dels esforços d'aquests per aconseguir entrevistes; les escenes dures que 

hagin d'aparèixer per necessitats informatives no seran mostrades en plans excessivament 

perllongats, i en general es preferiran els generals als excessivament curts. 

La BBC també inclou en el seu codi algunes indicacions destinades a mmimitraT el 

patiment o l'alarma per part dels espectadors. La més significativa és que s'accepta retardar per 

un temps raonable la difusió dels noms de les víctimes quan els seus familiars no han pogut ser 

advertits prèviament del què ha succeït. En canvi s'insta a oferir detalls que puguin servir per 

desangoixar altres espectadors. 

Suïcidi (4.5.2.5.) 

El tema del suïcidi, malgrat ser objecte d'atenció per part dels estudiosos de l'ètica 

informativa i plantejar una casuística certament polèmica mereix molt poca atenció en els 

codis. Només e tracten els de la BBC, la ITC i la NAB. 

Tots tres l'entenen com una matèria extraordinàriament delicada i que mereix un 

capteniment informatiu. Els dos codis britànics difereixen en la seva apreciació sobre els perills 

dels efectes "contagiosos" que poden tenir les notícies sobre suïcidis. Mentre el de la BBC els 

té en compte com a punt de partida, el de la ITC diu que res hi ha demostrat sobre la capacitat 

inductiva que poden tenir les notícies sobre suïcidis. Malgrat això, tots dos codis coincideixen 

en considerar que és preferible no informar de detalls sobre la forma com es cometen els 

suïcidis. 
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Matèries d'especial sensibilitat social (4.5.4.) 

Inducció a la violència i a altres conductes anti-socials (4.5.4.1.) 

Pel que fa al tractament informatiu de la violència, una de les coses més remarcables és 

que, malgrat la preocupació social que existeix sobre aquest tema, no se'n troba quasi cap 

referència als codis dels Estats Units. Els altres codis qüestionen l'exhibició de la violència en 

base a dues línies argumentáis. Una d'elles, la de la incapacitat de molts telespectadors de 

contemplar impassiblement certes imatges dels efectes de la violència, és contemplada en l'ítem 

següent. L'altra línia argumenta! és la possibilitat que l'emissió d'escenes violentes introdueixi 

en la societat més violència o que, pel contrari, acabi per crear una indiferència davant de certs 

fets mereixedors de rebuig. 

El codi que planteja el tema més a fons és el de la ITC. En ell es pren en consideració 

que els mitjans de comunicació no poden ignorar les diferents formes de violència que hi ha en 

el món; al mateix temps, la societat mostra la seva preocupació pels efectes que pot tenir la 

presentació il·limitada de la violència. Així doncs, cal trobar un equilibri que ha de venir donat 

per una sèrie de criteris, entre els quals hi ha que el grau de violència mostrat sigui essencial 

per a la integritat i la completesa dels continguts, que no es produeixi un efecte acumulatiu de 

les escenes de violència, que no es divulguin mètodes nous per causar dany als altres, que es 

tingui una especial cura amb la inclusió de violència en els programes que tinguin ocasió de 

veure molts nens, etc. Aquestes idees es van repetint en diferents codis. Així, el de la SRC 

indica que cal conciliar el respecte a l'audiència amb l'obligació de dir la veritat i que la 

violència no pot ser tractada ni de manera que es falsifiqui la seva significació ni que s'exageri 

la seva importància. La BBC considera que no s'han de fer prediccions sobre possibles 

respostes violentes i que la informació ha d'estar feta de manera que no es contribueixi a 

alimentar tensions. Així mateix exposa una idea que no es troba recollida en altres codis: que 

en situacions de violència perllongada cal donar també informació sobre altres aspectes de la 

vida ciutadana que es continuen desenvolupant consuetudinàriament. També els codis japonès 

i brasiler descarten rus mdiscriminat de la violència i proposen que aquesta sigui presentada 

sempre de forma desfavorable o negativa. 

Pel que fa a la inducció d'altres conductes anti-socials, alguns dels codis fan 

consideracions de caràcter general: així, el de la SRC indica que es pot incórrer en un delicte 

quan una emissió televisiva incita a cometre una infracció criminal, i la ITC es remet a la llei 

britànica per recordar que no s'ha d'incloure en els programes res que pugui encoratjar a 
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cometre un crim o provocar el desordre. La major part dels documents descarten la inducció 

als delictes criminals. Els dos codis britànics dediquen especial a l'atenció al tema de les 

entrevistes amb delinqüents que, encara que no són proscrites d'una manera absoluta, són 

sotmeses a una especial vigilància: només es faran si són d'indubtable interès públic i 

assegurant que en les mateixes no es faci apologia del delicte. La BBC també es preocupa 

singularment per l'enregistrament d'activitats delictives, que es justificarà en funció de diversos 

criteris entre els quals hi figuren el grau de noticiabilitat i el grau d'importància de la il·legalitat 

comesa. 

Als diversos codis es troben les següents referències concretes a conductes que no es 

poden promocionar des de la televisió: 

- Conductes criminals. (SRC, BBC, ITC, NAB) 

- Pràctiques d'exorcisme, ocultisme i hipnotisme. (BBC, ITC, NAB) 

- Tabaquisme i alcoholisme. (ITC, NAB, ABERT) 

- Drogues dures. (ITC, ABERT) 

- Tràfic humà i prostitució. (NAB) 

- Supersticions (NAB) 

- Excessiva fe en la sort i jocs d'atzar (NAB, ABERT) 

- Loteries (NBC) 

- Curanders i xarlatans (ABERT) 

Els tres codis dels Estats Units, que gairebé mostren cap preocupació per la inducció de 

conductes anti-socials a través de les emissions, sí que s'interessen per la inducció o la 

cobertura de delictes en el curs de l'obtenció de la informació i, en concret, estableixen normes 

sobre els següents aspectes: 

- Cobertura d'actes delictius. L'ABC l'admet si existeix constància que la comissió del 

delicte es produiria independent de la decisió sobre la seva difusió mediática. 

- Implicació dels reporters en actes criminals. L'ABC no l'admet. La CBS entén que hi 

pot haver excepcions, com per exemple quan es tracta de demostrar la facilitat amb què es 

poden cometre certs delictes. 

- Inducció a les fonts perquè delinqueixin. Està prohibida segons un dictamen de la FCC, 

però l'ABC considera vàlides les investigacions periodístiques en el curs de les quals es dona 

ocasió que algú cometi alguna infracció si la inducció no es directa. 
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- Denuncia de delictes dels quals els periodistes tenen coneixement. L'ABC, la CBS i la 

NBC coincideixen en què s'haurà de fer saber a la policia que s'està a punt de cometre un crim 

que pot atemptar contra la vida humana o contra propietats importants. Però la CBS creu que 

alguns delictes potencials poden ser ocuhats en determinats supòsits. 

Mal gust (4.5.4.2.) 

Els codis coincideixen en assenyalar la dificultat existent per definir el concepte de bon 

gust, la qual cosa fit que difícilment es puguin establir normes sòlides al respecte. Tanmateix, 

es perfilen tres elements que contribueixen a fixar el criteri sobre quins materials de gust 

dubtós poden ser emesos: l'acomodació allò que es puguin considerar els gustos 

preponderants a la societat en el moment present, el que estableix la llei i les exigències de la 

noticiabilitat o de l'interès informatiu. Aquests elements, explicitats per les tres televisions dels 

Estats Units, es poden reconèixer a les normes que els diversos codis inclouen sobre matèries 

sotmeses a apreciacions subjectives com són les imatges angunioses, les al·lusions al sexe, el 

llenguatge groller i els expressions irreverents. 

Pel que fa a l'exhibició d'imatges escabroses o violentes, destaca l'absència de referències 

en els codis dels Estats Units que, com en el tema de la violència, donen a entendre que el 

criteri de la integritat informativa ha de prevaler sempre. En altres codis, en canvi, es fan 

advertiments sobre la necessitat de compaginar el compromís periodístic d'explicar el que ha 

succeït amb la conveniència d'estalviar al telespectador les imatges que puguin ferir la seva 

sensibilitat. El que conté normes més explícites a aquest respecte és el de la BBC que, entre 

altres, estableix les següents: no mostrar els cossos de persones mortes; no oferir les escenes 

angunioses amb plans massa pròxims; no allargar excessivament aquestes escenes; anar amb 

molt de compte amb les cobertures en directe quan sigui previsible l'aparició sobtada d'imatges 

objectables. Aquest mateix codi fa algunes consideracions sobre la conveniència de tenir 

present el punt de vista de l'espectador i de explicar-li les raons de determinats tractaments 

informatius que puguin resultar-li desplaents. Dos codis (NBC i SRC) apunten la possibilitat 

d'advertir a l'audiència sobre imatges desagradables que es veuran a continuació en un 

programa. 

Pràcticament tots els codis es plantegen la conveniència d'ometre les paraules i les 

expressions grolleres. Coincideixen en la dificultat de concretar quines són aquestes paraules i 

també en què el context en què es pronuncien pot ser determinant per decidir si en un moment 
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donat són acceptables. També en aquest cas les cadenes dels Estats Units (CBS iNBC) 

perfilen les consideracions que cal fer per prendre la decisió sobre si s'han d'incloure les 

declaracions d'algú quan inclouen aquest tipus d'expressions: la importància de la notícia o el 

tema; la rellevància de les declaracions en el seu conjunt; i el grau d'inconveniència de les 

paraules pronunciades. 

És força desigual, en canvi, la normativa que es troba respecte a imatges i escenes de 

contingut sexual. Els codis dels Estats Units eludeixen aquest tema, així com el de la BBC 

(que tanmateix recorda la necessitat de consultar les autoritats de la cadena sobre les escenes 

de sexe explícit). La SRC prohibeix, com a normal general, les imatges de nuesa o de 

contingut eròtic, per bé que poden ser admeses si resulten essencials per a una informació que 

sigui suficientment rellevant. Altres codis com els de la ITC, el de la NAB i el de l'ABERT 

expressen reserves de diferent grau respecte a aquesta temàtica que refereixen a tota mena de 

programes i no només als programes informatius. Les més constrictives són les dels codis 

japonès i brasiler: el primer expressa la seva prevenció davant dels actes i els desigs 

"antinaturals"; el segon prohibeix que es propugni la promiscuïtat o qualsevol altra forma de 

perversió sexual i estableix que els programes hauran de pronunciar-se favorablement a les 

relacions sexuals "normals". 
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5.2. Nivells globals de comparació 

Es presenten en aquest subcapital les conclusions que poden extreure's de la comparació 

de codis en funció de la seva pertinença a grups determinats per dos criteris bàsics: les àrees 

geo-polítiques a les quals corresponen i la títularitat de les corresponents cadenes. 

Com ja s'ha advertit anteriorment, aquestes conclusions són més problemàtiques que les 

s'han presentat fins aquí La mostra dels nou codis presos en consideració (per altra part, tots 

els disponibles) és suficient per fer una aproximació fidedigna al que hem anomenat "bagatge 

deontològic" de la televisió informativa a nivell mundial Però possiblement resulti insuficient 

per fer inferències a altres nivells. Cal tenir en compte, per exemple, que les tres grans 

"networks" dels Estats Units pertanyen a companyies de títularitat privada. Els codis d'altres 

cadenes privades que s'han analitzat, com el de la NAB japonesa i el de l'ABERT brasilera3, 

tenen unes dimensions i un abast normatiu molt menor. Així doncs, de la comparació dels 

continguts dels codis dels Estats Units amb els d'altres cadenes com la SRC o la BBC és difícil 

inferir-ne trets comuns de caràcter concloent: difícilment podrem saber del cert si els que 

puguin observar-se han de ser imputats a la pertinença a una determinat context polític o 

cultural o a la seva pertinença a cadenes privades. Val a dir que és cert que no és pas per 

casualitat que als Estats Units hagi estat sempre hegemònic el model de la televisió privada. Si 

ha estat així és perquè el desenvolupament de la televisió informativa als Estats Units es va 

produir des dels primers moments en un determinat context polític i en el marc d'un determinat 

model de desenvolupament econòmic. Però per filar més prim en aquesta matèria hauríem de 

tenir en compte la gènesi dels codis deontologies en el si de les corresponents cadenes, aspecte 

que ha quedat fora de l'abast d'aquesta tesi 

Tot i això, sembla possible apuntar alguns trets comuns a diferents grups de codis que 

poden ser atribuïts -a reserves de majors comprovacions- a la tradició deontològica d'una 

determinada àrea geo-política o al caràcter públic o privat de les cadenes. 

3 El codi de la ITC és un cas especial, en no tractar-se pròpiament del codi d'una cadena sinó d'una comissió 
de control. 
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5.2.1. Àrees geo-polítiques 

Recordem quina és la distribució geogràfica dels nou codis analitzats: cinc corresponen 

al continent americà (tres d'Estats Units, un del Canadà i un del Brasil); tres a Europa (dos de 

britànics i un d'italià) i un a Àsia (Japó).4 Es obvi que aquesta distribució del corpus d'anàlisi 

fa força problemàtica la pretensió d'accedir a conclusions sobre els criteris ètics que 

corresponen a les diverses àrees geogràfiques. Així, és impensable que dels continguts del codi 

de la NAB se'n puguin extreure conclusions vàlides sobre la tradició deontològica en el 

periodisme audiovisual dels països orientals o, de la mateixa manera, dels minsos continguts 

del codi de l'ABERT no se'n poden fer deduccions raonables sobre el particular per al conjunt 

d'Amèrica Llatina. D'una altra part, tots els codis pertanyen a països que, amb major o menor 

grau d'assentament, compten amb règims democràtics. Però també seria agosarat establir 

correlacions entre el contingut dels codis deontologies i els respectius models polítics o el 

grau de desenvolupament dels respectius models de desenvolupament econòmic. 

Més aviat cal pensar que els possibles trets característics que apareixen en alguns dels 

codis (i, d'una manera molt especial, el seu grau de definició normativa) guarden una 

apreciable correlació amb l'experiència acumulada per organitzacions televisives que 

gaudeixen d'un historial més dilatat. En aquest sentit no ha de ser considerat comuna 

casualitat que els codis més extensos i que tracten un major nombre de matèries 

deontològiques siguin els dels Estats Units, el del Canadà i els dos de la Gran Bretanya. D'altra 

part, alguns trets comuns que s'observen en els grups nacionals de codis (els nord-americans i 

els britànics) venen definits per les referències que fan al marc legal dels respectius països. 

Fetes aquestes precisions, es pot dir que els tres codis dels Estats Units presenten 

efectivament força similituds. En algunes matèries les normes que estableixen i alguns 

exemples amb què les il·lustren són textualment iguals, la qual cosa obliga a pensar que han 

begut de fonts comuns (altres codis deontologies de caràcter corporatiu, per exemple) o que 

els uns s'han inspirat en els altres. Més enllà d'aquestes coincidències, que no deixen de ser 

anecdòtiques, els codis dels Estats Units presenten aspectes diferencials en les següents 

matèries: 

4 Vegi's al quadre de doble d'entrada de la pàgina 42 la distribució combinada del criteri geo-polític i el de 
titularitat de les diferents cadenes. 
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- Acaten la legislació vigent, però en alguns casos la posen en qüestió i deixen 

constància de les discordances que existeixen entre la mateixa i els criteris deontologies que 

consideren pertinents. Aquesta tendència (especialment acusada en el cas del codi de la CBS) 

es manifesta d'una manera notable en el rebuig de l'anomenada "Fairness Doctrine", un conjunt 

de disposicions de la Federal Communications Commission (FCC). Per a les cadenes 

americanes aquestes normes, tendents a assegurar el tractament imparcial de les persones i 

dels grups polítics i socials (com és el cas de la "regla de l'atac personal") i moltes de les quals 

ja no tenen vigència actualment, posaven en qüestió el principi de llibertat d'expressió 

consagrat a la Primera Esmena constitucional Així mateix es miren amb molta prevenció els 

drets que la legislació vigent atribueix a les esferes governamentals per intervenir en els 

programes o per limitar la capacitat d'informar. (Val a dir, tanmateix, que l'expressió de 

reserves respecte a les normes governamentals no és exclusiva dels "networks" 

nord-americans. Així, la BBC també expressa molts recels respecte a les imposicions 

governamentals quan es refereix a la informació sobre el terrorisme.) 

- Els tres codis evoquen constantment la funció de "gos vigilant" que han de tenir els 

mitjans de comunicació. Això no treu que s'estableixin normes tendents a assegurar una 

actuació periodística justa i responsable (com, per exemple, respecte a la presumpció 

d'innocència de les persones detingudes o sotmeses a causes judicials). Però sempre es recalca 

de forma especial el compromís prioritari que tenen els mitjans de mantenir la societat 

informada. 

- Es constata en els codis dels Estats Units l'absència de normes en una sèrie de matèries 

que es fa més ostentosa en la mesura que tots tres abasten una gran quantitat de matèries, de 

manera que es plausible pensar que aquestes omissions són degudes a alguna cosa més que un 

simple oblit. 

* No hi ha referències a grups socials específics i menys encara normes que regulin el 

seu accés a l'univers mediàtic. Tots tres inclouen, tant o més que altres codis, normes tendents 

a assegurar l'equanimitat en el tractament de tots els individus i grups. Segueixen en això els 

postulats clàssics de les teories liberals de la justícia. Però s'abstenen d'establir normes de 

caràcter compensador de qualsevol mena. 

* Tampoc no ofereixen normes relatives a la violència i a altres conductes anti-socials 

com ara el consum de drogues, l'exorcisme i l'ocultisme i altres pràctiques sobre les quals sí 

que es manifesten altres codis amb nombroses prevencions. 
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* Així mateix els tres codis s'abstenen de referir-se a la inclusió d'imatges o d'elements 

de llenguatge que altres cadenes consideren, en grau variable, sota el comú denominador del 

"mal gust": nuesa, temes sexuals, frases irreverents, etc. 

En general, doncs, es pot afirmar que els codis dels Estats Units tendeixen a posar un 

accent especial en tots aquells aspectes que emfasitzen la llibertat d'informació i a minimitzar o 

a exposar de forma molt més matisada les restriccions informatives de qualsevol mena. Fins a 

cert punt, com veurem, aquest és un tret general dels codis que corresponen a televisions de 

caràcter privat. Però no hi ha dubte que els codis de l'ABC, la CBS i la NBC el presenten 

d'una manera especialment acusada arrenglerant-se així en la tradició liberal del periodisme 

americà. 

És més difícil, en canvi, trobar trets comuns als dos codis britànics, fora de les al·lusions 

a disposicions legals respecte a diverses matèries, i molt especialment les que fan referència al 

terrorisme a Irlanda del Nord. Si ens hem de guiar pel contingut dels codis de la BBC i de la 

UC no es pot dir que existeixi una línia deontològica específica de la Gran Bretanya. I molt 

menys encara podem parlar d'unes tendències europees, americanes (en el sentit continental), 

etc. 

Més aviat cal destacar les coincidències que en un molt apreciable nombre de matèries 

hem trobat en la major part dels codis analitzats, inclosos els tres dels Estats Units malgrat les 

consideracions fetes anteriorment. Aquestes coincidències no permeten afirmar que existeix 

una doctrina deontològica global (ni el nombre ni la distribució dels codis analitzats justificaria 

una afirmació d'aquesta mena) però sí que els problemes ètics plantejats i moltes de les 

respostes que seis donen són comuns per a cadenes de televisió de tot el món. 
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5.2.2. Públic-privat 

D'entre els codis analitzats, tres corresponen a corporacions televisives de caràcter 

públic: el de la SRC (o CBC) canadenca, el de la BBC britànica i el de la RAI italiana. Els 

restants (tres dels Estats Units, el brasiler, el japonès i el de la ITC) corresponen a cadenes 

privades o a entitats que apleguen o controlen xarxes d'emissores de caràcter comercial.5 

Com succeïa amb l'agrupament per àrees geogràfiques, també si atenem a la titularitat de les 

diverses empreses hem d'anar amb certes cauteles respecte al grau de representativitat que els 

codis presos en consideració puguin tenir respecte a la "doctrina" deontològica que 

caracteritza els dos tipus de televisions. Cal insistir en la idea que els codis analitzats són la 

pràctica totalitat dels existents. Podem parlar doncs d'una alta representativitat respecte a 

aquelles televisions que disposen de normes expressades per escrit. Les cauteles es refereixen 

a la representativitat que es vulgui atorgar al contingut d'aquests codis respecte a les línies 

ètiques seguides realment a nivell global pels dos tipus de televisions. Tot i així, la mostra aquí 

és més generosa que en el cas de l'agrupament per àrees geogràfiques. Així, les tres televisions 

públiques preses en consideració són altament significatives, sobre tot si s'estima el seu pes 

específic en el panorama mediàtic mundial. 

Algunes de les diferències de criteris ètics que s'observen entre el grup de les televisions 

públiques i les privades ja han estat recollides a l'apartat 5.1.1. d'aquest mateix capítol. Així 

mateix, un bon nombre de diferències normatives ja s'han posat de manifest a 5.1.2. en 

repassar cadascun dels apartats del tesauros. Es tracta ara de contemplar-les conjuntament i, 

per fer-ho, repassarem les pressuposicions que havíem fet al respecte en la introducció de la 

tesi (1.2.): 

- Les televisions públiques fonamenten eh seus principis deontologies en els deures 

contrets envers els ciutadans, mentre que les televisions privades, que no deixen d'admetre 

que la seva activitat és comercial, entenen més aviat que la informació és una mercaderia 

que, per ser ben acceptada, necessita acomplir certes condicions que en garanteixin la 

qualitat. 

Existeix una apreciable asimetria pel que fa a la promulgació de la corresponent 

característica (pública/privada) per part de les cadenes o organitzacions que pertanyen a 

cadascun dels dos grups. Les televisions públiques solen fer valer la seva condició de tal a 

3 Vegi's el quadre de doble entrada de la pàgina 42. 
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l'hora de definir els seus idearis i els seus objectius. Les televisions privades proclamen en 

menor mesura que els seus objectius són primordialment comercials (encara que les televisions 

dels Estats Units no ho dissimulen en absolut i, de fet, la paraula "business" apareix amb certa 

freqüència als seus codis). Això no impedeix que valorin la informació com un servei d'interès 

públic i que vetllin per preservar-ne les característiques que ha de tenir perquè acompleixi 

aquesta missió. Però, òbviament, les televisions públiques posen un major èmfasi en aquest 

aspecte. 

- Ès predominant en els codis, i especialment en els corresponents a les televisions 

privades, una actitud ètica de caràcter situacionista, és a dir, la tendència a marcar normes 

molt flexibles i a admetre que les circumstàncies concretes de cada situació hauran de ser les 

que acabin determinant quina és la conducta que convé seguir. 

Aquesta pressuposició es veu confirmada en el sentit que els codis que expliciten i 

argumenten l'adopció d'uns criteris ètics, ho fan efectivament en la tendència expressada. Es 

tracta dels tres codis dels Estats Units, del de la BBC i, en menor mesura, del de la SRC. 

Sovinteja en els mateixos el reconeixement que sobre determinades matèries no es poden 

marcar normes tancades. Hi ha molts casos en què els criteris ètics es plantegen com un 

equilibri que cal aconseguir entre dos pols contraposats (moltes vegades, la necessitat o la 

conveniència d'informar per un costat i la salvaguarda d'altres valors per l'altre). Altres codis 

no entren a fer aquestes consideracions (i aleshores expressen normes de caràcter molt general 

o s'abstenen d'abordar la corresponent matèria). Així doncs, no es pot dir -d'acord amb el 

contingut dels respectius codis- que els corresponents a les televisions privades accentuïn més 

l'ètica situacionista que els de les públiques. Tots ells, quan estableixen normes sobre 

determinades matèries, ho fan per un iguaL 

- Veritat, justícia, llibertat i responsabilitat es confirmen com valors universals 

predominants de la deontologia periodística al mitjà televisiu, tot i que la importància 

relativa que se'ls atribueix es diferent per a les televisions de titularitat pública i les de 

caràcter privat. 

Al llarg de l'anàlisi dels codis efectuada ha quedat plenament confirmada la pertinença de 

l'adopció d'aquests quatre principis ètics, sota els quals ha quedat englobada pràcticament la 

totalitat de les preocupacions deontològiques de la televisió informativa. A les seves 

declaracions d'intencions (quan aquestes existeixen) els codis els invoquen tots. Però, 
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efectivament, s'ha pogut comprovar que la traducció que en fan a nivell de les respectives 

normes concretes no es gens uniforme per als diversos principis i les seves aplicacions. 

- La veritat és un valor considerat com prevalent per tots els codis. Tanmateix, mentre 

per a les televisions de caràcter públic la veritat apareix com un valor "per se" i com un 

compromís inqüestionable contret amb el públic, per a les televisions privades tant o més 

important que la mateixa veritat és l'aparença que es comunica la veritat, és a dir, la 

credibilitat. 

El repàs d'alguns apartats del tesauros corresponents al principi de veracitat (com ara 

"cura i rigor", "neutralitat valorant", etc.) posa de manifest la coincidència de criteri que hi ha 

entre tots els codis respecte a la importància que la veritat sigui comunicada al públic. Aquesta 

actitud que, en contra de la pressuposició expressada es uniforme a tots els codis sense 

distincions, té la seva expressió més clara en una frase repetida en diferents moments pels 

codis americans: tot el que es veu als informatius de televisió ha de ser allò que sembla que és. 

S'observa, això sí, que les televisions públiques posen més l'accent en la conveniència que els 

periodistes que presenten les notícies ho facin d'una manera neutra i sense incloure les seves 

pròpies opinions sobre les mateixes. Menys homogenis són els criteris relatius a la veracitat pel 

que fa als mètodes seguits per aconseguir la informació. En aquesta matèria, tant als codis de 

televisions públiques com als de les privades, predominen les normes de caràcter situacionista: 

cal sospesar en cada cas l'interès social de la informació obtinguda i els danys que es poden 

causar amb l'engany (inclosa la pèrdua de credibilitat per part dels periodistes o de la cadena 

que usin els mètodes enganyosos). 

- Els codis reflecteixen la pugna o conflicte entre valors ètics com la llibertat i la 

responsabilitat, clàssica de la deontologia periodística. Els codis de les televisions privades 

posen major èmfasi en la defensa de la llibertat d'expressió mentre que els codis de les 

televisions públiques són més propensos a admetre que la llibertat ha d'estar limitada per les 

exigències d'un periodisme responsable que no causi mals més grans que els beneficis que es 

poguessin derivar de l'exercici de la llibertat. 

Aquesta pressuposició queda plenament confirmada a través de l'anàlisi dels codis. Com 

s'ha dit anteriorment, encara que els diversos principis ètics són defensats per igual a un nivell 

teòric, en la seva aplicació no existeix la mateixa uniformitat. La més clara expressió d'això ve 

donada per la tensió existent entre els principis de llibertat i de responsabilitat. Les televisions 

públiques són, amb una clara diferència, les que més valoren i accepten el fet que l'activitat 
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informativa ha de quedar limitada o condicionada per la protecció d'altres drets o interessos 

que cal preservar, com ara la seguretat nacional, la lluita contra el terrorisme, la salvaguarda 

de la privadesa de les persones, la consideració envers la bona imatge dels menors, etc. Les 

televisions privades (i molt especialment les dels Estats Units, com ja hem vist, no mostren el 

mateix grau de preocupació al respecte). En canvi val a dir que hi ha algunes televisions de 

caràcter privat (com l'ABERT i la NAB) que mantenen una actitud restrictiva -tant com ho fen 

les públiques o fins i tot més- en matèries com la inducció d'allò que es pugui considerar com 

"conductes anti-socials" o expressions del "mal gust". 

- Tots els codis es preocupen d'assegurar que l'activitat informativa resulti justa. Però 

mentre les televisions privades apliquen la clàssica concepció liberal de la justícia, que la 

equipara a la idea d'equanimitat en el tractament de les parts afectades, les televisions 

privades propugnen línies informatives que tinguin resultats efectius en l'eliminació de les 

desigualtats socials i advoquen, en conseqüència, per l'accessibilitat al mitjà de les fraccions 

socials desafavorides. 

En aquest punt s'aprecia una diferència de tractament notable entre les televisions 

privades i les públiques. Aquesta diferència no té només una traducció quantitativa sinó també 

qualitativa. Les televisions dels Estats Units i la ITC dediquen amplis espais dels seus codis a 

glossar la importància d'un tractament equitatiu per als diversos individus, opcions polítiques, 

etc. però ho fan en aplicació de les lleis vigents al respecte als respectius països i/o aplicant 

una concepció liberal de la justícia, de caràcter igualitari Les televisions públiques també es 

preocupen per aquest aspecte; però, a més, assumeixen entre els seus deures el d'oferir als 

grups socials desafavorits una accessibilitat i uns tractaments que rescabalin els seus drets. 
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5.3. Discussió de resultats i perspectives 

d'investigació 

Completada la tasca analítica i una vegada exposades les conclusions resultants de la 

mateixa, convé plantejar-se amb esperit crític la relació entre els objectius que es volien 

aconseguir amb la recerca i allò que realment s'ha pogut aportar amb la mateixa. Així mateix 

s'apuntaran en aquest darrer apartat algunes Mes d'investigació que queden obertes en el punt 

al qual s'ha arribat. 

En el capítol introductori d'aquesta tesi s'ha presentat amb cert deteniment l'eina 

metodològica que es preveia utilitzar, és a dir, el tesauros vertabrador de totes les 

matèries que configuren el conjunt de problemes i de dubtes ètics que apareixen en l'exercici 

de la televisió informativa. Es deia a l'apartat destinat a descriure la metodologia (veure 1.3.) 

que el tesauros, com qualsevol altre eina clasàficatòria, havia de respondre a dues condicions 

bàsiques: la completesa i el caràcter exclusiu de les unitats components. 

Pel que & a la completesa, el tesauros plantejat ha abastat la pràctica totalitat de les 

qüestions de caràcter ètic plantejades en els codis analitzats. En els mateixos s'hi troben alguns 

assumptes que no han estat presos en consideració perquè s'ha considerat que no responien a 

allò que comunament es considera matèria deontològica (cal recordar que no tots els codis es 

centren de manera exclusiva en la tasca periodística). Exemples d'aquests temes bandejats són 

la igualtat d'oportunitats per a l'accés al treball redaccional, la participació en premis 

periodístics, rus d'ordinadors per a la tasca redaccional, la correspondència i altres relacions 

establertes amb els telespectadors, les condicions per a la cessió d'imatges emeses, la gestió de 

les cadenes o xarxes d'emissores, els horaris d'emissió de certs programes, les interrupcions de 

la programació per donar notícies, etc. Molts d'aquests temes es refereixen, com es pot veure, 

a la gestió empresarial de les cadenes o a normativa laboral de caràcter intern, i alguns d'ells 

poden tenir una certa dimensió ètica però no en el sentit que convencionalment s'entén per 

ètica professional del periodisme. Hi ha, en canvi, un àrea temàtica que sí que pot ser 

considerada de caràcter deontològic perquè afecta clarament els continguts informatius que 

arriben al públic i que pot incidir en les conductes dels espectadors. Es tracta de la producció 

d'alarma, un assumpte que possiblement s'hauria de posar en relació amb el principi de 
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responsabilitat. Aquesta matèria, que es presta a una casuística àmplia, no queda suficientment 

recollida en cap dels ítems del tesaurus. El problema per fer-ho és que, malgrat que el 

concepte d'alarma és relativament clar, les seves aplicacions pràctiques són d'ordre molt 

divers. Així, poden generar alarma certes informacions econòmiques (sobre la baixa del preu 

d'unes accions a la Borsa, per exemple, o sobre les dificultats financeres d'un banc) i, en un 

ordre de coses molt diferent, la informació meteorològica sobre una imminent tempesta de 

gran magnitud. Aquests exemples donen a entendre el problema de subsumir en un sol ítem 

dos temes que, malgrat tenir alguna cosa en comú -el mateix concepte d'alarma- tenen 

aplicacions concretes tan diferents. 

Respecte al caràcter excloent dels diferents apartats del tesaurus, val a dir que en general 

no s'han trobat dificultats insuperables malgrat el caràcter recurrent de molts dels temes presos 

en consideració. De fet hi ha hagut matèries que s'han hagut de "repartir" entre dos dels grans 

principis plantejats en el primer nivell classificador, malgrat que en la pràctica acostumen a ser 

indestriables per al periodista que ha de resoldre un determinat dilema ètic. Així per exemple 

certs casos o situacions que plantegen relacions problemàtiques dels periodistes amb la policia 

poden ser subsumibles alhora subsumibles als ítems "Pressumpció d'innocència" (principi de 

justícia), "Altres formes de control" (principi de llibertat) i "Seguretat Nacional" (principi de 

responsabilitat). De tota manera, l'exercici de fer la subdivisió i transcendir així la casuística 

concreta és un bon exercici de reflexió epistemològica que ajuda a discernir quin és el nucli 

ètic de problemes ètics que es plantegen en el dia a dia de l'activitat redaccionaL Un altre tema 

de difícil classificació, com ja s'ha expressat en el seu moment, és el del suïcidi En la 

informació sobre aquesta matèria es solen barrejar problemes relatius a la privadesa i els 

escrúpols relatius als possibles efectes de contagi que poden provocar certes notícies. En 

aquest cas, tanmateix, s'ha optat per concentrar bàsicament les normes relatives a la 

informació sobre suïcidis en l'àmbit del respecte a la privadesa en considerar-se que es tractava 

d'una matèria massa definida per ser repartida en punts diferents del tesaurus. 

El disseny del tesaurus, en qualsevol cas, ha mostrat una eficàcia suficient per acomplir 

la seva funció bàsica: brindar un conjunt de categories de classificació que permetessin 

desenvolupar la tasca comparativa. Acomplert el seu objectiu, el tesaurus usat en aquesta tesi 

es constitueix en una aportació que pot resultar útil com a sistema de classificació per a 

qualsevol estudi que es vulgui emprendre en relació amb l'estudi de la deontologia del 

periodisme a la televisió (i en la major part de les seves parts constituents, fins i tot de la 
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deontologia del periodisme en termes generals): anàlisi de codis, estats de la qüestió, arxiu de 

casos, etc. 

En el capítol introductori, al final de l'apartat dedicat a exposar l'objecte i les 

pressupoàcions de la recerca, es formulaven tres objectius, que ara revisarem: 

A) Crear un inventari de tots els problemes ètics que es susciten en l'exercici del 

periodisme informatiu a la televisió, posant-los en relació amb els plantejaments clàssics de 

les teories morals i estudiant-los alhora a la llum de l'experiència pràctica. 

Òbviament no hi ha cap manera de demostrar que els problemes ètics esmentats i 

comentats en els diferents apartats d'aquesta tesi exhaureixen tota la casuística que comporta 

la incessant activitat que és pròpia dels serveis informatius de les grans cadenes de televisió. 

La bibliografia usada i l'experiència personal aportada per l'autor ofereixen una garantia 

raonable que s'ha cobert una part molt àmplia de les qüestions suscitades en els darrers anys de 

la història de la televisió informativa. Però la dinàmica del "métier" és prou 

intensa com per reconèixer que contínuament es susciten nous problemes i nous interrogants 

que tendeixen a desbordar la capacitat d'investigació. En aquest sentit s'ha d'assenyalar la 

dificultat que la tasca de recerca té per "empaitar" la realitat. La present tesi ha tingut un 

termini d'execució de gairebé tres anys, i en aquests anys la televisió informativa ha tingut una 

evolució digna de ser tinguda en consideració. També han evolucionat els criteris de la societat 

sobre el que es considera permissible i el que no, etc. 

B) Establir un compendi de les normes més significatives que figuren en els codis 

deontologies d'organitzacions televisives i inferir a través d'elles quins són els valors ètics 

predominants en el periodisme audiovisual. 

La formulació d'aquest objectiu té dues parts molt clares. Respecte a la primera, es pot 

afirmar de manera força fefaent que ha quedat complerta, en la mesura que, com s'ha comentat 

anteriorment, pràcticament totes les normes de caràcter deontològic incloses en els codis 

analitzats han quedat recollides en l'anàlisi duta a terme. Respecte a la segona, cal recordar que 

descansa en la convicció -expressada prèviament per altres estudiosos dels codis- que els codis 

reflecteixen bàsicament els valors ètics predominants. Però és evident que aquest postulat 

presenta algun punt dèbiL El mateix fet que alguns dels ítems del tesauros -inclosos a partir de 

obres d'un altre caràcter i de la pròpia experiència- hagin quedat buits (com, per exemple, el 

relatiu als conflictes d'interessos de les empreses) demostra ben clarament que els codis no 

sempre reflecteixen en les seves normes tots els problemes ètics suscitats. Això indica 
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clarament que, si bé és cert que la recerca centrada en l'anàlisi de codis es mostra com un 

procediment vàlid per aproximar-se a la deontologia professional del periodisme amb unes 

bases sòlides, aquesta línia d'investigació ha de ser complementada per altres procediments. 

C) Comparar les diferents normes incloses en els codis així com els valors ètics que hi 

ha al darrere d'elles, establint si és possible conclusions sobre quins són els valors 

predominants per a grups de codis que tenen alguna característica en comú. 

La tasca comparativa realitzada s'ha dut a terme sense dificultats metodològiques o 

epistemològiques dignes de major esment pel que fa a les diferents matèries contemplades en 

el tesaurus. En canvi, i com ja era d'esperar, s'han trobat dificultats considerables a l'hora 

d'establir conclusions vàlides pel que fa a la comparació dels codis quan aquests s'han aplegat 

segons criteris comuns. A més de tots els problemes clàssics de la recerca en els dominis de les 

ciències socials (entre els quals cal destacar la dificultat de neutralitzar els punts de vista i els 

"partís pris" de l'investigador) s'ha hagut de superar l'escull que representava l'heterogènia 

estructuració formal dels codis presos en consideració. Tot i així, en aplicar com a criteri 

d'agrupament dels codis el relatiu a la títularitat de les cadenes de televisions (públiques o 

privades) s'ha pogut arribar a formular algunes conclusions apreciables. Són de caràcter molt 

general (i, en conseqüència, són aparentment força òbvies en alguns aspectes) però serveixen 

si més no per confirmar una sèrie de pressuposicions que en termes científics convé validar. 

Més problemàtica ha estat l'extracció de conclusions relatives als codis agrupats segons criteris 

de caràcter geo-polític. El corpus d'investigació disponible no brindava una suficient amplitud 

com per considerar que els codis analitzats fossin prou representatius de realitats 

deontològiques d'abast nacional i més encara d'abast supranational. 

Precisament aquesta darrera apreciació s'haurà de tenir molt present a l'hora de plantejar 

possibles investigacions que complementin o ampliïn la que s'ha dut a terme. Aquestes poden 

seguir Unies diverses: 

- Aprofondiment de totes i cadascuna de les matèries incloses en el tesaurus. Com ja s'ha 

explicat en el lloc oportú, aquesta tesi ofereix diferents possibilitats de lectura. Una d'elles, la 

que hem anomenat "vertical", és la que correspon a una consideració de cada apartat del 

tesuarus comuna matèria independent. En presentar els successius "estats de la qüestió" (com 

a pas previ a la tasca analítica específica) s'ha procurat fer-ho d'una manera àmplia i deixant si 

més no apuntats alguns aspectes que no sempre s'han pogut explorar en profunditat però que 
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en molts casos són dignes de major atenció. A aquests efectes s'ha procurat deixar constància 

d'elements de bibliografia bàsica -" ^ - . 'expressada en les notes a peu de pàgina) 

que pugui servir com a punt de partida per a altres estudiosos que es vulguin endinsar en cada 

matèria. 

- Anàlisi de nous codis deontologies que puguin adoptar-se o promulgar-se per altres 

cadenes de televisió. De la mateixa manera que en dècades passades han proliferat els codis de 

caràcter general o d'altres centrats bàsicament en l'exercici professional centrat en la premsa, 

l'auge dels mitjans àudiovisuals i la necessitat de donar resposta a les demandes d'ètica 

informativa per part del públic fe previsible que cadenes de televisió (de caràcter nacional o 

local) que actualment no disposen de cap codi escrit el puguin adoptar en un futur més o 

menys pròxim. Com es comentava anteriorment, el tesauros adoptat en aquesta tesi, pot ser 

brindat per a futures recerques fetes en una línia similar a la present. 

- Recerques històriques sobre els orígens i l'evolució dels codis deontologies. Com ja 

s'ha posat de relleu, hi ha certs aspectes del contingut normatiu dels codis que no es poden 

interpretar d'una manera completa si no es coneix la seva gènesi ¿Qui ha redactat els codis? 

¿Reflecteixen aquests la conjunció dels parers de diferents estaments empresarials i 

professionals implicats o més aviat són fruït del "dictat" d'algun d'aquests estaments? ¿A través 

de quins mecanismes ha estat recollida l'experiència professional que s'ha tingut en compte en 

l'establiment de la normativa? Preguntes com aquestes no troben resposta a través de la tasca 

analítica. Cal esbrinar a través de documents o de testimonis quin és el "segell" que porten els 

diferents codis. 

- Recerques empíriques sobre els criteris ètics dels professionals del periodisme. Com ha 

quedat subratllat en diferents llocs d'aquesta tesi, els codis analitzats -independentment de 

quina hagi estat la seva gènesi- corresponen a empreses periodístiques (o, si més no, estan 

assumits per elles). Això vol dir que no necessàriament els periodistes s'identifiquen amb els 

seus continguts. Però són els periodistes els qui, en definitiva, han de donar respostes en molts 

casos als dilemes ètics que es plantegen en el "dia a dia" de l'exercici professional Les 

enquestes extensives o intensives fetes a professionals de la informació que puguin aportar els 

seus punts de vista sobre la casuística viscuda poden ser la base de recerques molt 

substancioses sobre deontologia periodística.6 

6 Aquesta línia d'investigació ha estat oberta en el marc de l'assignatura "Deontologia" que imparteix als 
Estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra el professor J.R. Gonzalez Cabezas. 

820 



- Anàlisi de contingut sobre el nivell ètic dels productes informatius. Es tracta de 

comprovar de quina manera o en quina mesura les normes que tenen establertes les diferents 

cadenes (o, complementàriament, els criteris predominants entre els professionals de la 

informació) queden efectivament reflectits en els programes informatius de la televisió, tal i 

com aquests arriben als telespectadors. Òbviament algunes de les normes recollides en els 

codis (com, per exemple, algunes de les referents als procediments per obtenir la informació o 

les que apel·len a la relació amb les fonts informatives) no tenen perquè trobar el seu reflex en 

el producte elaborat. Però de moltes altres sí que és constatable l'existència d'eventuals 

transgressions. 

Algunes de les línies exposades fins aquí (de forma necessàriament esquemàtica) veurien 

incrementat notablement el seu interès si fos possible plantejar-les amb caràcter supranacional 

Això contribuiria a aprofundir en certs aspectes que en aquesta tesi només han pogut ser 

plantejats de manera marginal: d'una manera molt especial el discerniment sobre si la 

deontologia professional de la televisió forja actituds i criteris dependents de variables 

ideològiques, culturals, etc. o si es tendeix a una uniformització paral·lela a la que han 

experimentat els llenguatges àudiovisuals. 
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