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● Paula Elguezábal és
una periodista argentina
que va visitar Catalunya
per primera vegada el
2005. Malgrat no tenir
cap contacte previ amb la
realitat catalana, de se-
guida va advertir que es
trobava en un entorn molt
diferent del que explica-
ven els mitjans de comu-
nicació argentins. Va de-
cidir investigar, tot cen-
trant-se en el tractament
del debat estatutari del
2006. Després d’un any
de feina, el seu treball ha
estat guardonat per l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

–No és un tema es-
trany per a un periodis-
ta argentí?

–«Després de passar uns
mesos a Catalunya vaig
tornar a l’Argentina per fer
la tesi de final de carrera, i
vaig triar aquest tema, que
m’havia despertat una pro-
funda curiositat. Volia sa-
ber per què les informa-
cions sobre Catalunya ar-
ribaven tan distorsiona-
des. Vaig limitar l’àmbit
de la recerca als dos prin-
cipals diaris argentins, La
Nación i Clarín, i al tema
de l’Estatut del 2006, que
hi va tenir un ressò relati-
vament important. Tot i les
dificultats inicials, la tesi
va resultar aprovada amb
la màxima qualificació.
Després, vaig adaptar-la i
traduir-la per presentar-la
als premis Sant Jordi de
l’IEC, i vaig tenir la satis-
facció de guanyar el Joan
Givanel de comunicació
social.»

–Quines van ser les
dificultats?

–«En primer lloc, a la
universitat van trobar el te-
ma massa llunyà i poc re-
llevant. Vaig haver de con-
vèncer el tribunal de de-
fensa i fins i tot el meu di-
rector de tesi. A més a més,
vaig triar un marc teòric
anomenat intencionalitat
editorial, que no només
analitza el discurs, sinó
que alhora intenta desco-
brir els interessos polítics,
econòmics i ideològics
que hi pot haver rere una
notícia. Aquest model me-
todològic, creat pel pro-
fessor Victor Ego Dugrot,

és molt nou i també vaig
haver de lluitar per tirar-ho
endavant.»

–L’idioma no va ser
un problema?

–«En principi no havia
de ser-ho, perquè jo volia
analitzar el tractament als
diaris argentins del debat
de l’Estatut del 2006 (més
tard vaig afegir el del 1979
per poder fer compara-
cions). El treball no és res
més que un observatori de
mitjans. Tanmateix, jo no
tenia cap coneixement
previ de la realitat catala-
na, per la qual cosa em
vaig apropar al Casal dels
Països Catalans de La Pla-
ta, per aconseguir biblio-
grafia que em donés un
marc de referència. De se-
guida vaig adonar-me que
calia saber una mica de ca-
talà per aprofitar el poten-
cial de la biblioteca del
Casal i per poder llegir al-
guns diaris catalans. Ales-
hores vaig apuntar-me als
cursos intensius de cata-
là.»

–El Casal de La Plata
va donar-vos suport?

–«Moltíssim. De se-
guida em van obrir les
portes i em van oferir tot

l’ajut possible. La pro-
fessora Esther Barnet ha
estat decisiva per poder
fer l’adaptació i traduc-
ció al català que ara ha
obtingut el premi de
l’IEC. Finalment, em
vaig fer sòcia del Casal i
ara col·laboro en la pro-
ducció del programa set-
manal de ràdio i amb el
Grup de Joves. Es pot dir
que he esdevingut una
catalanòfila de pedra pi-
cada!»

–Quines són les con-
clusions de la recerca?

–«Les informacions so-
bre Catalunya arriben molt
distorsionades. Hi ha una
imatge que no es corres-
pon amb la realitat. En el
cas del debat estatutari del
2006 i la posterior aprova-
ció del text, es va fer una
simplificació molt gran
d’un procés complex, amb
connotacions negatives de
les reivindicacions catala-
nes davant Espanya, com
ara la definició de nació
associada al separatisme
violent o el sistema tribu-
tari propi com una mostra
d’insolidaritat. En resum,
la conclusió més clara és
que els dos principals mit-

jans de comunicació de
l’Argentina tenen una vi-
sió negativa del procés au-
tonòmic català.»

–Tant de ressò hi va
haver a l’Argentina?

–«Déu n’hi do. En ter-
mes relatius, la presència
mediàtica va ser força re-
llevant. Cal entendre que
una notícia sobre Catalu-
nya ha de passar per
molts filtres fins a obte-
nir un espai en un diari
estranger: secció interna-
cional i, dins d’aquesta,
temes europeus i, al seu
torn, temes espanyols i,
finalment, una regió es-
panyola. Tot i amb això,
durant el debat, vaig tro-
bar un 8% de notícies so-
bre Catalunya, que és
molt, amb portada inclo-
sa en tots dos diaris, el
dia de l’aprovació de
l’Estatut.»

–A què es pot atri-
buir la distorsió esmen-
tada?

–«A diversos factors.
En primer terme, les notí-
cies vénen produïdes per
corresponsals establerts a
Madrid, la qual cosa resul-
ta en una visió allunyada
de Catalunya i força conta-
minada pels mitjans de co-
municació de la capital de
l’Estat. En segon lloc hi ha
una greu manca de forma-
ció i d’informació d’a-
quests corresponsals. El
més curiós és que l’anàlisi
del discurs periodístic so-
bre l’estatut del 1979 va
donar els mateixos resul-
tats, la mateixa visió es-
biaixada de la realitat.»

–El premi de l’IEC ha
estat una sorpresa?

–«No m’ho esperava
pas! Abans de començar
a investigar, em va sor-
prendre molt que no hi
hagués pràcticament cap
recerca prèvia sobre el te-
ma, per la qual cosa no
m’esperava gaire interès
en una anàlisi sobre mit-
jans argentins. És un or-
gull molt gran ser recone-
guda per una de les aca-
dèmies científiques més
importants d’Europa. I
ara podré explicar al di-
rector de la meva tesi que
la tria del tema no va ser
tan equivocada, final-
ment!»

La seva anàlisi del tractament informatiu del debat estatutari als diaris
argentins ha estat premiada per l’Institut d’Estudis Catalans

«Els mitjans estrangers tenen una
visió negativa de Catalunya»

Paula Elguezábal. PREMI JOAN GIVANEL DE COMUNICACIÓ SOCIAL DE l’IEC
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PREMIS SANT JORDI DE L’IEC

e nou Ibsen a la cartellera. Ara Espectres,
en una nit d’estrena marcada per la poca
educació en forma de continus estossecs a

la platea. Una escenografia bastida de metacrilat
transparent emula l’interior de la llar, que esdevé
laberint. Així els personatges queden reflectits i
vistos en diferents plànols i les seves veus són mo-
dulades per la distància. En primer i últim terme,
dos enormes sofàs. A més, s’empra el recurs de la
pantalla en un parell d’ocasions tot i que no aporten
res a l’espectacle. Aquest és l’embolcall de la
versió d’aquest text, un dels drames realistes del
dramaturg noruec, en què des de l’esfera més ínti-
ma s’escup contra els pilars de la societat burgesa,
com ara el matrimoni, i es posen de manifest tabús
com l’incest, la malaltia venèria i l’eutanàsia.

Tot i conservar l’essència de l’original, en aquest
muntatge s’ha pretès actualitzar la peça canviant el
personatge del capellà pel d’un inversor i també
amb altres continguts: encertats alguns, com ara la
notícia recent de la dimissió d’un ministre finlan-
dès a causa dels missatges SMS eròtics enviats a
una ballarina; fàcils els altres, com ara la referència
a l’opus dei. Una dramatúrgia que no acaba de fer el
ple i que conserva intacta la visió d’Ibsen sobre
l’univers femení: la dona ha de sacrificar la seva
pròpia llibertat individual i els seus anhels en favor
de la reputació del seu marit ja mort davant de la so-
cietat que l’envolta, malgrat que la vida amb ell ha-
gi estat un autèntic fracàs.

Tampoc acaba de convèncer la caracterització de
la protagonista que ha triat Puyo. Helen Alving
(Emma Vilarasau) és una senyora que sembla que
tot el dia estigui sota els efectes del Prozac. Això
provoca una interpretació un pèl histriònica que no-
més la veterania de Vilarasau pot conduir, però no
controlar del tot, ja que en alguns moments resulta
excessiva i fins i tot ridícula, com en l’estirabot
d’imitació del gest d’Uma Thurman a Pulp Fiction.

Sí que hi ha també ocasions de bona interpreta-
ció, especialment en el duel dialèctic sobre el passat
d’amor frustrat i la impossibilitat de tenir una vida
plena amb Manders, un equilibrat i idoni Jordi Boi-
xaderas que va oferir la millor de les interpreta-
cions. Pel que fa a la resta de personatges, el jove
Ramon Pujol com a Osvald Alving creix a mesura
que avança la funció i té una intervenció brillant
carregant contra aquesta institució tan «irregular»
com és la família burgesa. Correcte Mingo Ràfols i
bona feina de Queralt Casasayas, la Lolita vitalista
de la peça.
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● La secció lexicogràfica
de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (AVL) va
aprovar ahir la definició de
valencià a l’esborrany del
Diccionari Normatiu com
un dels dos noms que rep
la llengua pròpia dels terri-
toris de l’antiga Corona
d’Aragó. La definició, que

va fer pública ahir el diari
Levante, manté la línia del
dictamen elaborat el 2005,
que ja deia que valencià i
català són dues denomi-
nacions d’una mateixa
llengua. Quan s’acabi el
diccionari, la resta de
membres de l’AVL podran
presentar esmenes i el ple
haurà de ratificar l’obra.

L’acadèmia aprova una
definició de «valencià» que
avala la unitat de la llengua
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