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En un país de revistes com el nostre les
publicacions periòdiques en català són
potencialment els mitjans de comuni-
cació amb més futur, sobretot davant la

crisi i la necessitat de reconversió dels grans dia-
ris i les dificultats de la premsa gratuïta. I la clau
està en el periodisme de proximitat –explicar el
món des d’un visió catalana– i en l’especialitza-
ció –ser líders en cadascun dels àmbits del país:
cultural, social, polític o econòmic–. Ho demos-
tren les dades del Baròmetre de la Comunicació i
la Cultura, que diuen que als Països Catalans les
revistes constitueixen el segon mitjà de comuni-
cació amb més audiència, només darrere la tele-
visió. A més, les capçaleres en català s’han mul-
tiplicat per deu des del retorn de la democràcia i
ara les prop de 150 revistes existents al mercat
ofereixen una fotografia real de la societat cata-
lana, impulsadesperuncentenard’editors id’en-
titats repartits pel territori.

ES TRACTA D’UN SECTOR HISTÒRICAMENT afectat pels
“atipismes”,comexplicaCarmeFerréal llibreUn
país de revistes. Història dels magazins en cata-
là (APPEC, 2009), o sigui, els continus fracassos
editorials forçats per motius polítics o econòmics
demercat.Això, llunydeserunmotiuperfer-nos
desaparèixer del mapa, ha dibuixat un panora-
ma de publicacions amb una gran capacitat de
regeneració i supervivència. Som un país de re-
vistes perquè aquest ha estat el principal model
de comunicació al llarg de la història. Des de la
primera gaseta publicada al segle XVIII, hem
creat un ecosistema únic perquè gairebé tothom
ha llegit, ha estat subscrit o, fins i tot, ha escrit en
alguna revista en català. Actualment, aquestes
revistes conviuen amb dos models de difusió: a
travésdelsquioscos–unaxarxadedistribucióen
un camí sense retorn cap a la desaparició– i, so-
bretot, directament a casa del subscriptor –el
mètodeméseficaçperajustar l’ofertaa lademan-
da i per garantir la fidelització a una capçalera–.
És gràcies a aquesta eficàcia que milers de publi-
cacions es distribueixen periòdicament. El Barò-
metre calcula que les principals capçaleres de

l’APPEC tenen una audiència acumulada supe-
rior al milió de lectors. Tenint en compte la reali-
tat del sotapaís i de les petites publicacions, men-
sualments’editenunamitjanade750.000exem-
plars de revistes en català que es trameten a un
milió imigdelectors.Estractadedesenesdecap-
çaleres privades impulsades per petits o mitjans
editors que es podrien veure ara greument afec-
tades. La destrucció d’aquesta xarxa de comuni-
cació dinamitaria la concepció del teixit social i
comunicatiu del país. Aquestes revistes s’enfron-
ten avui a la caiguda de la publicitat privada a
causa de la crisi industrial, però sobretot de la re-
tallada de la publicitat institucional (un 16% el
2007 i un 25% el 2008).

ÉSDAVANTAQUESTPANORAMAQUEL’ACTUAL potenciali-
tat, transformació i evolució de les revistes en ca-
talà converteix aquesta premsa especialitzada
en imprescindible davant de lectors i d’anunci-
ants. Apostar pels mèdia temàtics, invertir en la
diversificació del negoci i, sobretot, reforçar les
marques de referència són les línies prioritàries
en les quals treballa l’Associació de Publicacions
en Català (APPEC). Tot i el repte, el risc i la difi-
cultat que això suposa, per poder girar full a la
crisi dels mitjans, les revistes en català són ara
més que mai fonamentals. En primer lloc, l’espe-
cialització aporta qualitat informativa i referen-
cial, a més de ser el nínxol publicitari més eficaç,
directe i rendible. A més, les redaccions integra-
des reclamen nous periodistes competents en
mitjans multimèdia. En segon lloc, la inversió en
el territori dels Països Catalans com a mercat és
la més rendible: pràcticament totes les capçale-
resparteixenambaquestobjectiudemaneraim-
plícita. I la tercera clau és la innovació tecnològi-
ca i sobretot la digitalització de les capçaleres
com a repte inajornable. Jahi hamig centenar de
revistes que, a més de paper, s’ofereixen a la
xarxa en format digital, interactiu i multimèdia.
És en aquesta direcció que reclamem una inter-
venció pública i unes polítiques de comunicació
decidides, enfortint la creació de nous editors
transmediàtics de revistes en català.

Lluís Gendrau i Julià President de l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC)

Passarrevistaa lacrisi
“És davant aquest panorama
que l’actual potencialitat,
transformació i evolució de les
revistes en català converteix
aquesta premsa especialitzada
en imprescindible davant de
lectors i d’anunciants”

Noésqüestióde‘modos’

Quan jo “anava a costura a
aprendre de lletra”, les clas-
ses d’urbanitat s’impartien
en català, però en deien
modos i no modales. Això
creava confusió, encara
avui consulto els dicciona-

ris per informar-me sobre
la diferència entre una ex-
pressió i l’altra. Com s’ha
d’interpretar el titular de
la crònica que he llegit a La
Vanguardia sobre el dar-
rer ple municipal que diu:
“Crisis de modales”? El
text no justifica l’encapça-
lament, car dóna a enten-
dre que els polítics que go-
vernen la ciutat no es trac-
ten amb bons modos, i han
creat una presumpta crisi
“de modales” que posa en
dubte la seva urbanitat, i

mostra la tendència fre-
qüent en els mitjans, quan
s’intenta presentar els po-
lítics –inclosos els de la de-
mocràcia– com gent sense
“maneres”, que el Fabra
definí com “forma de cap-
tenir-se en societat, en l’ac-
titud, etc... Tenir
bones/males maneres”.
Tanmateix, no és qüestió
de modos, ni és aquesta
una divagació lingüística
fortuïta. Té relació amb la
tendència d’alguns profes-
sionals de la informació es-

crita, oral i audiovisual, a
buscar títols impactants,
amb morbo si escau, com
ara comentar una crisi de
“modales” quan una infor-
mació seriosa requeria ex-
plicar els conflictes i les ac-
tituds entre els protagonis-
tes del ple municipal. El
periodisme pot ser pedago-
gia en una societat tan poc
formada políticament com
la nostra. Es tractà de la
cultura i de l’economia
local sense informar-ne.
En realitat, el cronista insi-

nua i escriu “el que més es
troba a faltar al saló de la
Reina Regenta, tal vegada
foren los modales, com si
als barcelonins els preocu-
pés que el batlle Hereu
qualifiqués de frívola una
iniciativa de Convergència,
i Trias demanés al batlle
que no fes el ridícul i, s’ho
va prendre pel costat
menys positiu, i s’empipà”.
El que està en crisi no són
“los modales”, sinó les ma-
neres de fer política en
aquest cas.

EN DIRECTE

Impactes

David
Bueno

Fa dues setmanes vaig parlar
de la importància d’assistir a
reunions científiques i de les
conseqüènciesambientals
de la recerca. Un treball re-
cent ha analitzat l’impacte
d’un congrés al qual van as-
sistir 15.000 especialistes,
el desplaçament dels quals
va generar 11.000 tones de
CO2, les mateixes que eme-
ten 110.000 txadians en
un any. L’autor proposa
que autolimitem l’assistèn-
cia a congressos com un
exemple a seguir per asso-
lir una economia social-
ment i ambiental accepta-
ble. Però la solució és com-
plexa i la recerca molt
necessària. Recentment
s’ha proposat d’eliminar
l’excés de CO2 expulsant-lo
a l’espai o injectant-lo a l’es-
corça terrestre. Tanma-
teix, un estudi ha demos-
trat que els bacteris que
viuen al sòl del desert ab-
sorbeixen 5.200 milions de
tones de carboni anuals.
Això no vol pas dir que sigui
millor un desert que un
bosc, o que haguem d’ex-
pulsar o injectar l’excés de
CO2, sinó que hi ha molts
aspectes i possibilitats a
analitzar, com l’ús contro-
lat de bacteris per absorbir-
lo. És una qüestió prou im-
portant per no fer servir
l’argument ecologista inne-
cessàriament o amb mo-
tius partidistes, no fos que
hi deixéssim de confiar. És
el cas, de la limitació de ve-
locitat en algunes vies, una
mesura controvertida atès
el poc impacte que aparent-
ment té. Però una sola dada
no té, per si mateixa, vali-
desa científica. Per a la pro-
blemàtica mediambiental
cal que n’estiguem científi-
cament i socialment con-
vençuts, ser imaginatius i
tenir paciència per com-
provar l’efecte de mesures
concretes a llarg termini.

Teresa
Pàmies
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