
Presentació
La llibertat de premsa fa front a múltiples obstacles en el món àrab, a causa de 
les seves crisis i conflictes, però també degut a la presència de règims repressius 
que controlen la població, exiliada de la veritat, per tal de preservar la seva imat-
ge i reputació. És més, alguns periodistes i activistes ja han manifestat la seva 
absència de llibertat a través de la utilització de les xarxes socials com a via de 
comunicació. I encara que s’han anat creant petits àmbits d’espais d’expressió, el 
nombre d’atacs envers els periodistes ha augmentat de forma dràstica progres-
sivament. És per aquest motiu que la recerca gira al voltant de la hipòtesi de si 
el periodisme de guerra és realment concebut com una amenaça pels estats de 
l’Orient Mitjà.

Metodologia
Per encarar aquest treball l’he estructurat en els marcs teòric i pràctic tradicionals. 
Abans de res, cal fer menció que el punt de partida de la investigació sorgeix de l’in-
forme anual Classificació mundial de la Llibertat de Premsa, elaborat per l’organització 
Reporters Sense Fronteres. Aquest s’ocupa de classificar els 180 països del món en un 
mapa de colors (del blanc, amb una situació més favorable, fins al negre, amb la situa-
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ció més greu) segons el seu grau de llibertat de premsa. Seguint aquesta mateixa línia 
d’investigació, l’enquesta està basada en set indicadors. D’un costat, ha estat l’anàlisi 
de les set temàtiques: la independència dels mitjans de comunicació, el pluralisme me-
diàtic, el marc jurídic, l’ambient, l’autocensura i la transparència, la infraestructura i els 



atacs contra els periodistes allò que ha fet possible la part teòrica. De l’altre costat, la 
part pràctica s’ha elaborat a través d’un seguit d’entrevistes al president de l’associació 
Reporters Sense Fronteres i a un total de vuit icones periodístiques, des d’enviats espe-
cials fins a corresponsals, que finalment m’han permès l’obtenció del resultat final: un 
diari comparatiu.

Cos del treball
Després d’haver introduït breument, d’una part, l’Orient Mitjà en l’àmbit econòmic, ge-
ogràfic, polític i cultural i, de l’altra, la professió en tant que periodista de guerra, vaig 
endinsar-me en el cor de la qüestió: l’anàlisi dels set indicadors de la llibertat de premsa. 

La independència dels mitjans de comunicació
Tal com indica el nom, aquesta mesura la capacitat dels mitjans de funcionar de forma 
independent de tot poder polític, econòmic, governamental i religiós. En aquest punt, es 
presenten els quatre models que constitueixen el panorama mediàtic de la regió, depen-
dents dels governs, amb règims autoritaris i reticents a la democratització, liberalització 
i implícitament, a la lliure circulació d’informació. Parlem, doncs, de sistemes d’exclusió 
de massa, subordinats a l’Estat com un instrument de propaganda. 

Pluralisme 
Aquest indicador es pot entendre alhora des de dues perspectives. D’un costat, el que 
coneixem com a pluralisme intern, la multiplicitat de veus i opinions d’anàlisi dins del 
sistema mediàtic. I de l’altre, el pluralisme extern, és a dir, la coexistència de diferents 
tipus de mitjans de comunicació i els seus suports mediàtics. Pel que fa el pluralisme 
intern, s’ha comprovat que el Líban, un país denominat com a liberal, ha estat el princi-
pal centre d’acollida dels periodistes estrangers. En canvi, la resta de països, que es tro-
ben en guerra permanent o estan poc interessats en què d’altres usurpin i viralitzin els 
seus problemes i conflictes interns, posen nombrosos obstacles per complicar el procés 
d’accés al territori i, doncs, obtenir l’acreditació com a periodista estranger. Respecte al 
pluralisme extern, independentment de quina sigui la presència més o menys abundant 
dels mitjans de comunicació, si aquests són dependents dels interessos polítics o bé se-
gueixen tots la mateixa tendència de seguir línies editorials similars, no contribueixen a 
la consolidació de la llibertat de premsa. 

Ambient 
Anomenat també les condicions en les quals es desenvolupen les activitats d’informa-
ció; l’Orient Mitjà és conegut per les seves tensions polítiques, nascudes de nombroses 
desigualtats i fractures polítiques, sovint antigues, que s’intensifiquen fins arribar al 
seu clímax. A partir d’aquest factor esclaten grans conflictes i guerres, que sovint es 



traslladen a dimensions internacionals, com serien la guerra civil siriana, l’interminable 
conflicte israelopalestí o les progressives guerres de l’Afganistan. Aquests no són més 
que exemples d’episodis que interrompen el treball dels reporters i fan allunyar certs 
mitjans de les seves funcions, prenent un rol geopolític per construir una realitat con-
creta i influir sobre l’opinió política. 

Marc jurídic 
Aquest s’encarrega de comprovar l’acompliment de les legislacions que regulen les 
activitats d’informació. Encara que la llibertat d’expressió o d’opinió estigui inscrita 
en l’article 19 de la Declaració dels Drets Humans, les excepcions del Codi Penal (lleis 
antiterroristes i cibercriminals) condicionen la llibertat d’expressió a definicions que es 
presten a interpretacions molt àmplies, distorsionen l’accés a la informació i anul·len 
automàticament la validesa del dret d’origen. 

Autocensura 
S’ocupa de mesurar la transparència de les institucions i els procediments que influei-
xen en la producció d’informació. L’Orient Mitjà és internacionalment conegut com una 
de les regions amb els nivells de llibertat d’opinió i expressió més baixos i continuen 
afeblint-se a mesura que els governs cerquen per terra i per mar: la restricció de la 
paraula i castigar la crítica. Això ho aconsegueixen a través del blocatge de llocs webs, 
tancant mitjans de comunicació o, fins i tot, posant espies a fi de controlar el debat pú-
blic, d’entre d’altres. 

Infraestructura 
Depèn de la qualitat de la infraestructura de suport a la producció d’informació, és a dir, 
la disponibilitat d’eines i de contactes, la mobilitat, les condicions i l’ambient. En aquest 
indicador, més que en qualsevol altre, cal distingir el periodista local de l’estranger. 
Aquest darrer té assegurada una protecció i té a la seva disposició totes les eines i pri-
vilegis que no té un periodista local. Aquest, a part d’assumir la càrrega de ser habitant 
d’una regió en constant guerra i ocupar la professió de periodista, fortament criticada, 
és víctima d’una legislació rigorosa, plena de riscos i abusos. 

Atacs 
Com intuïm, aquest darrer calcula la intensitat en què es produeixen actes de violència 
contra els periodistes i els mitjans de comunicació en un termini precís. Tots aquells 
que no respecten l’estricta legislació imposada, queden exposats a riscos i abusos, des 
d’agressions, persecucions, exilis, empresonaments o fins i tot la mort, el 60 % són as-
sassinats deliberadament, és a dir, intencionadament en vista de la seva professió en 
tant que informadors. 



Tota aquesta anàlisi d’indicadors queda reforçada per un seguit d’entrevistes. El primer 
tipus, a l’ONG Reporters Sense Fronteres, com a defensora de la llibertat de premsa en el 
món i, més concretament, protectora de periodistes perseguits per la seva activitat pro-
fessional. La segona i darrera, l’entrevista a vuit icones periodístiques especialitzades 
en el món àrab, entre elles: Ethel Bonnet, Cristina Mas, Mònica Bernabé, Mònica Gar-
cía-Prieto, Mònica Leiva, Joan Roure, Ricard Garcia Vilanova i el famós Tomàs Alcoverro. 
Totes amb el mateix propòsit: fer-me còmplice de les seves trajectòries i experiències 
periodístiques, i fer-los preguntes sobre la situació dels mitjans de comunicació i el grau 
de llibertat de premsa a la regió proposada. Fruit d’aquests testimonis, ha nascut el pro-
ducte final: l’elaboració d’un diari comparatiu, dedicat a cadascun dels entrevistats, que 
inclou la seva trajectòria periodística, fotografies en el cas dels fotoperiodistes, extrets 
de notícies redactades per ells i frases citades durant les entrevistes que donen suport 
a la meva tesi inicial.

Conclusions
Reprenent la hipòtesi inicial i a fi de respondre-la, des d’un principi em vaig adonar 
que el treball havia d’estar estructurat implícitament en dues parts, fent sempre la 
distinció entre el periodista local i el periodista estranger. Ni de bon tros l’estranger 
corre el mateix risc que un de local. Aquest últim, pel simple fet de viure en el mateix 
indret dels esdeveniments, està confrontat a tots els filtres dictats pel règim. Sovint, 
acaben convertint-se en fixers, un periodista local que esdevé els ulls i les orelles 
del periodista estranger per facilitar-li entrevistes amb fonts diversificades, propor-
cionant-li un context, ajudant-lo a desplaçar-se d’un lloc a altre, etc. En definitiva, la 
premsa estrangera ajuda a la local a desenvolupar-se millor, difonent els continguts 
que el local no està autoritzada ni té permís per publicar. Finalment, cal esmentar que 
indicadors com l’absència de mitjans de comunicació privats i independents de qual-
sevol poder extern, les condicions de llicència per exercir la professió, la limitació en 
els moviments dels periodistes i el govern de vigilància que se’ls imposa, el blocatge 
de llocs web, les restriccions de gravació o difusió i les interferències de senyals de 
ràdio i televisió estrangeres no fan més que condicionar la transparència i retroali-
mentar l’autocensura dels mitjans de comunicació.
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