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La SIDA ha esdevingut el boom informatiu mes significatiu del periodisme dels darrers

anys si es to en compte la quantitat de recursos i espai informatiu que se li destina. El
tractament informatiu dispensat pels grans mitjans de comunicacio de masses a aquest
tema es paradigmatic i la seva analisi posa de manifest una contradiccio essencial en els
mitjans de comunicacio, la d'esser concebuts a la vegada com a servei public i com a
empresa lucrativa, una empresa el producte de la qual es, a mes, un be cada vegada mes
preuat socialment: la informacio.

Les caracteristiques mateixes de la sindrome d'immunodeficiencia adquirida la fan es-
pecialment idonia per alimentar un boom informatiu creixent durant molt de temps. Ques-
tions com I'origen desconegut del virus o la incertesa sobre la futura expansio de la malal-
tia, el fet que es transmeti per via sexual o per la drogaddiccio i la certesa que, una vegada
contreta, to un desenllaq fatal la converteixen en un fenomen sociologic amb gran capacitat
d'impacte. Son, a mes, caracteristiques que provoquen una gran inquietud social. Els
mitjans de comunicacio de masses aprofiten i alimenten aquesta inquietud i amb aixo
generen una enorme bola de neu que encara continua creixent, tot i que a un ritme menys
accelerat que en els darrers anys.

Tots els indicis apunten que en els propers anys persistira I'interes informatiu per la
SIDA perque la incertesa perdura i encara son mes les incognites que les certeses, malgrat
que ha acaparat un esforq investigador sense percedents. Mentre no s'obtingui un trac-
tament efectiu o una vacuna eficaq, la SIDA sera centre d'atencio informativa, a menys que
la seva expansio resti estancada i la investigacio derivi cap a escenaris cientifics dispersos,
de manera que s'arribi a un punt de saturacio, com va passar amb el cancer, i la SIDA
donaria pas a un nou boom informatiu.
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La dinamica informativa

L'analisi del tractament informatiu rebut per la SIDA revela, amb major claredat que
altres temes informatius, la dinamica on es troben immersos els grans mitjans de comuni-

cacio de masses. Aquest es un proces que tot just acaba de comengar i que assolira la

seva maxima expressio quan els satel-lits de comunicacio facin possible la universalitzacio

total de la imatge i el so.

Aquesta dinamica informativa e's consequencia de I'extraordinari desenvolupament que

ha experimentat en els darrers anys la tecnologia de la comunicacio. Gracies a la seva

capacitat tecnologica, els grans mitjans de comunicacio de masses, que actuen com un

conjunt de disciplinada interrelacio, son cada vegada mes universals i el camp informatiu

que cobreixen es tambe universal. Aixo explica, per exemple, que la SIDA es convertis, des
d'un punt de vista informatiu, en el problema de salut mes important a Europa quan encara

els paisos mes afectats comptaven els malalts de la SIDA a penes per centenars.

Encara que el territori informatiu que han de cobrir els mitjans de comunicacio es
universal, I'espai informatiu disponible continua essent absolutament limitat. Aixo ha con-
vertit les pagines dels diaris o I'espai televisiu en un be molt escas, i per aixo competeixen

cada vegada mes noticies i successos. Les limitacions del suport fisic obliguen a efectuar

una seleccio, els criteris de la qual vindran determinats per la doble competencia en que es
veuen immersos els mitjans de comunicacio de masses: la competencia interna de les
noticies pel propi espai informatiu i la competencia externa amb els altres mitjans per
acaparar quotes de mercat cada vegada mes grans.

En aquest context, la Iluita per I'espai es dirimeix, a la practica, mitjangant una rigurosa
seleccio en que s'imposaran aquells temes que tinguin una capacitat mes gran d'impacte o
una gran espectacularitat general. I, per les caracteristiques abans esmentades, la SIDA es
un fenomen social de caracteristiques especialment idonies per superar el llist6 de I'espec-
tacularitat i l'impacte cada vegada mes alt. La SIDA fou, des del primer moment, un tema-
impacte clarissim. Aixo explica l'interes inicial que els mitjans de comunicacio social li varen
dispensar i la seva immediata magnificacio.

Les fonts

Pero la magnificacio de la SIDA com a fenomen informatiu to una altra causa, a mes de
la seva idoneitat i de la dinamica interna dels grans mitjans de comunicacio de masses:
I'actitud de les fonts informatives. La font informativa es crucial en el mon de la informacio, i
en aquest cas no menys que en altres temes.

El primer que destaca en el cas de la SIDA es que la informacio procedeix practicament
d'una sola font, la comunitat cientifica. Es tracta, a mes, d'una informacio unidireccional. La
font to tot el poder d'informacio, sense possibilitat de cap replica o de retorn, al menys fins
ara. Aquesta unidireccionalitat esdeve uniformitat gracies al colonialisme cultural i infor-
matiu que pateix la major part del mon respecte dels Estats Units, les cadenes informatives
dels quals garanteixen la difusio instantania i universal de tots els missatges que transme-
ten. L'exemple mes evident es la polemica sobre el descobriment del virus de la SIDA
atribuit al nord-america Robert Gallo per haver estat les autoritats sanitaries d'aquell pals
les que varen prendre la iniciativa informativa.

Al mateix temps, pero, el fet que la comunitat cientifica hagi estat practicament I'unica
font informativa ha salvat la SIDA de ser victima del sensasionalisme mes ferotge, per el
qual tenia inicialment excel•lents condicions. S'ha fet sensacionalisme amb la SIDA, pero
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ha estat un sensacionalisme feble i centrat quasi sempre en els mitjans amb voluntat
sensacionalista . Els mitjans de vocacio no sensacionalista han donat a vegades visions
espectaculars o alarmistes , pero no han fet sensacionalisme en general , Ilevat de casos
aillats. I el contingut de les informacions sobre la SIDA son cada vegada, en conjunt, mes
correctes, malgrat la dificultat del tema. En general , els grans mitjans de comunicacio de
masses han tractat la SIDA amb molt mes rigor que altres temes de la mateixa dimensio,
per exemple la drogaddiccio , i aixo es aixi perque la font informativa es mes qualificada i a
mes esta socialment molt prestigiada.

Pero el fenomen de la SIDA ha revelat que els mitjans de comunicacio s'han servit de la
SIDA no menys que la comunitat cientifica s'ha servit dells. Els cientifics que investiguen la
SIDA estan especialment interessats que la seva problematica tingui la mes extensa di-
fusio, perque de la mes gran ode la mes petita sensibilitzacio de l'opinio publica dependra
la mes gran o mes petita assignacio de recursos a la seva investigacio. Es conegut de tots
que la investigacio sobre la SIDA se centra , precisament , en un dels camps de la medicina
amb les mes grans expectatives d'avenq i de major trascendencia.

De manera que a I'interes dels mitjans de comunicacio de masses per la SIDA s'hi ha
afegit l'interes de les fonts informatives mateixes que , per primera vegada en la seva
historia , han prescindit dels canals habituals de transmissio del coneixement cientific per
servir-se dels grans mitjans de comunicacio de masses , amb les servituds que aixo implica
i sense adonar- se que en el pecat tindrien la penitencia de que ara es planyen.
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