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R esulta indiscutible 1'existencia d'especialitzacio en el perio-

disme [3, 4, 5]. Inclus es parla d'una quanta fase del pe-

r•irrdisme, que culminaria tres fases anteriors corresponents al

periodisme ideologic (caracteristic del segle xix), al periodisme

informatiu (propi de la primera meitat del segle xix) i al periodisme

d'interpretacio (desenvolupat a partir de la Segona Guerra Mun-

dial) [2]. Fins i tot, en aquest sentit, Txerna Ramirez 14] indica que

ens trobern en Vera del periodisme especialitzat.

Les revistes de divulgacio cientifica ocupen un ampli sector

d'aquest mercat de la premsa especialitzada. En una societat carac-

teritzada per la velocitat dels aven4os cientifics i tecnologics, aques-

ta branca del periodisme pren mes sentit que mai i es fa mes

necessaria per actuar com a pont entre la ciencia i la societat. El

periodisme cientific i, per tant, les revistes cientifiques son aquest

pont, aquest mediador, que fa possible la comunicacio entre l'inves-

tigador cientific i el ciutada. Aquest es potser un dels motius de 1'a-

paricio de noves apostes editorials en els darrers anys, que han
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intentat fer-se un hoc -mitjancant tin estil, una linia tematica o tin

perfil de lector determinat- en el dificil mercat del periodisme

cientific. No totes les revistes, pero, arriben a consolidar-se, tot i

tractar-se de propostes rigoroses i atractives.

Aixi, doncs, dins del ventall de les publications de divulgacio

cientifica podem trobar trets marcadament diferents, que

assenyalarern al llarg d'aquest article amb l'analisi de vuit revistes

que es publiquen o es publicaven a I'Estat espanyol: Naturaleza

Salvaje, Investigation y Ciencia, Nat, Metode, Muy Interesante,

Quercus, Bioma i Historia Natural comparteixen la cencia com a

nexe comu, tot i que entesa i enfocada des de punts de vista dife-

rents (taula 1).

Dos grups de revistes de divulgacio cientifica

A grans trets podem parlar de dos grans grups, si atenem a la

implantacio de les publications en el mercat. Per una banda trobem

les revistes «tradicionals», nascudes a final de la decada de 1970 i

principi de la de 1980, com Investigation y Ciencia o Muy

Interesante. Es tracta de revistes ja consolidades que tenen un

public i un tiratge considerables. D'altra banda, existeix tota una

generacio de noves revistes que busquen, dins de la informacio

cientifica, nous ambits on obrir-se cami. Serien els casos de Metode,

amb una aposta pel public academic [1]; Nat, amb la particularitat

d'haver optat per la llengua catalana, o Naturaleza Saluaje, que fa

servir la fotografia corn a tret definitori.

Aquesta dualitat -malgrat la simplificacio- es reflecteix sobre-

tot a les xifres registrades de tirada i difusio. Investigation y

Ciencia y Muy Interesante s'estenen, gracies a la llengua, per tot

I'Estat espanyol i alguns paisos hispanoamericans. La primera

assoleix una difusio que supera els 20.000 lectors. El cas mes desta-

cat es el de Muy Interesante, que pot presumir de 348.910 exem-

plars de tirada i 257.817 de difusio segons l'OJD (gener

2005-desembre 2005). A mes a mes, d'acord amb l'Estudi General
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de Mitjans (EGM), es comptabilitzen quasi dos milions de lectors;

de fet, aquesta revista es, fins i tot fora ja de l'ambit cientific, la

segona revista en audiencia i difusio de tot el mercat espanyol de

revistes mensuals, nomes superada per Digital + i a molta distan-

cia d'altres publicacions tan populars com National Geographic,

Cosmopolitan o Fotograinas.

Investigation y Ciencia, per la seua banda, to una tirada de

35.390 exemplars i una difusio de 21.475, segons 1'OJD (gener

2005-desembre 2005), ja que, malgrat el seu ampli abast d'exten-

sio, es dirigeix a un public mes concret que el generalists de Muy

Interesante. Mentre que aquesta ultima s'adreca a un public ampli,

Investigation y Ciencia acota mes el terreny als academics amb

interes en la cencia i la cultura. Una altra revista nascuda a principi

de la decada de 1980 es Quercus, pero tot i trobar-se totalment

consolidada, no arriba en cap moment a les xifres de May

Interesante o Investigation y Ciencia. Tot i aixi, amb un tiratge de

18.000 exemplars i 12.000 lectors, es pot dir que Quercus es una

revista solida, amb un perfil molt determinat de lectors: estudiants,

professors i especialistes en ecologia i biologia de la conservacio.

Cal prestar especial atencio a les xifres assenyalades en els para-

grafs anteriors. El tiratge de May Interesante es un 35% superior a

les seues xifres de difusio. Un percentatge que es troba al voltant del

50% en el cas d'Investigacion y Ciencia i Quercus. Aquesta es una

de les claus per a 1'exit d'aquestes revistes. Aixi ho pensa Guillem

Rojas, redactor en cap de la ja desapareguda Historia Natural,

revista de divulgacio cientifica que nomes va arribar als vuit

numeros, de 2003 a 2004: <al comen4ament es necessity una tira-

da major, posar tine numeros al quiosc perque finalment nomes

se'n venguen dos. Pero cal posar la revista a la vista del com-

prador.» Segons Rojas, un dels errors que es va cometre amb

Historic Natural va ser no ser conscient d'aixo. Tot al contrari que

Naturaleza Salvaje, que es consolida a poc a pot i que, amb una

difusio de 8.ooo lectors, to una tirada de 20.000 exemplars, es a

dir, mes del doble de les seues vendes.
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La tirada de la revista Metode, redu'ida a l'ambit de parla cata-

lana, tambe es troba en face de consolidacio, encara que en aquest

cas el nombre de lectors i el nombre d'exemplars que s'editen son

practicament els mateixos. Aixo s'explica pel caracter de subscrip-

cio de la revista, que to una presencia testimonial en els punts de

venda habituals de premsa, i que desenvolupa altres estrategies,

com ara convenis amb centres culturals, de recerca i universitats.

Superats ja els 50 ni meros, aquesta revista arriba a hores d'ara als

4.000 exemplars de tirada. De iluny, arriba a gran velocitat Nat, la

mes Jove de les publications analitzades -el seu primer numero va

sortir en febrer del 2005- que disposa ja del suport d'uns io.ooo

lectors.

Aquest tipus de revistes, un percentatge important dels lectors

(al voltant del 10 0 20 %), l'adquireixen mitjan4ant les subs-

cripcions encara que hi trobem alguns casos on el pes dels subscrip-

tors es prou gran, com en Metode, on els 3.500 abonats suposen tin

87,5% dels lectors de la revista. En aquest sentit, les subscripcions

suporten el finan4ament d'una part important de la produccio de les

revistes, encara que la publicitat i les vendes son encara les dues

principals fonts de finan4ament que permeten a les publications

sobreviure en el competitiu mercat dels mitjans de comunicacio.

Aixi, la meitat dels ingressos de Naturaleza Saluaje provenen de la

publicitat, seguida de la venda i, finalment, de les subscripcions. A

Metode, per contra, es el finan4ament academic (fonamentalment

de la Universitat de Valencia, amb el suport de l'Obra Social del

Banc Santander-Central Hispano) el pes mes fort dels ingressos que

rep, a mes de l'ajuda de l'Associacio de Publications Periodiques en

Catala, i com s'ha indicat d'altres centres d'investigacio (com ara

departaments universitaris i centres culturals).

Un cas especial es el de la revista Muy Interesante: a causa del

seu ampli perfil de lectors i elevat numero de vendes es pot man-

term- basicainent amb els ingressos rebuts per la compra de la

revista als quioscos. Segons el departament de inarqueting, el

public de la revista es molt generalista, diversificat en ocasions en
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amples capes socials i culturals. El lector tipus de Muy Interesante

seria un home de classe mitjana, d'entre 25 i 34 anys i en situacio la-

boral activa. Mentre que la resta de revistes disposen dun public

especialitzat, en gran part estudiants universitaris, professors i inves-

tigadors, nomes el 29 % dels lectors de Muy Interesante posseeix un

titol universitari. La majoria (41 %) to estudis mitjans i el 24 % estu-

dis primaris. Aco repercuteix directament en el tractament dels ternes

escollits per la revista, que inclou portades i reportatges impactants,

encara que rigorosos, amb un tractament molt visual de la informacio

i un llenguatge assequible per a la majoria del public.

A la recerca del lector ideal

Tot i el perfil generalista del lector de Muy Interesante, a les

revistes cientifiques trobem per norma general un public mes

especific. Les diverses revistes que han anat sorgint els darrers anys

han intentat explorar noun camps per captar els lectors. La temati-

ca o la llengua son dos dels recursos de que s'han servit les noves

publications per buscar i fidelitzar un public determinat. A Natu-

raleza Salvaje, per exemple, trobem que predominen els lectors

d'edat mitjana i amb un interes per la natura i, en especial, per la

fotografia. La major part dels lectors d'aquesta revista son fotografs

de natura o aficionats que busquen a les seues pagines aprofundir

en els coneixements i tecniques de la seua professio o aficio.

La ja desapareguda Historic Natural, per la seua banda, va voler

circumscriure's a la geologia i la biologia i, si be ho va aconseguir en

part en l'ensenyament secundari mitjancant subscriptions, la seua

aposta no va triomfar a altres esferes de l'ambit academic, com els

estudiants universitaris d'aquestes materies, mes acostumats a un

altre tipus de publications.

Un altre cas seria el de la revista Metode. L'especificitat no vin-

dria aci donada per una acotacio del camp que tracta, ja que aques-

ta publicacio inclou un concepte ampli de la ciencia que abraca tant

les ciencies tecniques i de la salut com, de vegades, les humanitats i
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les ciencies socials, sing en el seu adrecament a la comunitat univer-

sitaria, amb un nivell linguistic alt i, en ocasions, tecnic. Metode

tambe opta per l'us del catala coin a llengua de comunicacio, la qual

cosa tambe defineix un tipus de public determinat, potser mes Fidel.

Aquesta opcio, tambe la van escollir els editors de Nat, que es dis-

tribueix a Catalunya, Pais Valencia, Balears i Andorra. Per a la seua

directors, Maria Josep Pico, «la Ilengua propia es clau de proximi-

tat al lector)>. Aquestes declaracions van acompanyades de 1'exit

d'aquesta revista apareguda el gener de 2005 i que ja to 21 numeros

a 1'octubre de 2006. En aquest cas, la revista ha apostat clarament

per la llengua corn a element diferenciador, ja que, en allo referent

a la tematica, Nat tracta aspectes rues generalistes de la ciencia i la

natura sense acotar un camp especific i sense aprofundir-hi exces-

sivament.

Una experiencia semblant d'una revista dedicada al coneixement

de la natura distribuida als territoris de parla catalana, pero que va

acabar amb el seu tancament, va ser Bioma, una publicacio bimes-

tral que va editar l'Associacio Mediambental Biota d'Olot entrejuny

de 2000 i juny de 2001. A 1'editorial del seu primer numero, s'indi-

cava la pretensio de consolidar-se com o la primera revista en llen-

gua catalana i venda directa al public>>, dedicada en exclusiva a la

tematica natural. Per aconseguir aquest objectiu, la revista tenia

ben clara la necessitat de crear un public fidel al voltant de la pu-

blicacio: « El projecte de consolidacio d'aquest espai particular de

comunicacio que ha de ser Bioma [...] no pot ser viable sense la

cornplicitat de dos col•lectius: els dels diferents especialistes

tematics i el que ha d'esdevenir el public o client de la revista>>, i

continuava en aquest editorial enumerant el public a qui volia

adrecar-se, oestudiants de tematica vinculada d'alguna manera al

medi natural, professionals de sectors relacionats directament o

indirectarnent amb l'estudi, coneixement i difusio de l'entorn, sec-

tors ciutadans especialment sensibles a aquests temes, gestors de

patrimoni, politics que han de prendre decisions que afecten el

medi i, en general, tot tipus d'activistes, militants, aficionats, ments
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inquietes o tafaners varis poden constituir aquest gruix de persones

que, fent seva la revista, en faran possible la continuitat».

Potser, a primera vista, sembla un perfil de lector massa ampli, pero

per a Miquel Macias, coordinador de la revista Bioma, existeixen tres

tipus de public: general, iniciat i especialitzat. Aquesta revista pretenia

dirigir-se al lector intermedi entre el public sense cap coneixement

natural i 1'especialitzat. Per a Macias, Bioma omplia un buit que exis-

tia en el mercat catala en aquest sentit i que, en la seua opinio, conti-

nua existint. Al seu parer, existeix clarament un mercat en catala per a

aquestes revistes i no nomes aixo, es tracta <<d'un servei necessari per

a donar a coneixer el treball i l'estudi que es realitza a casa nostra i

incentivar-lo d'aquesta manera». En aquest sentit, Macias explica que

la idea era crear un Quercus en l'ambit catala» .

La revista Quercus es una de les revistes mes antigues d'aquest

sector de premsa especialitzada de 1'Estat espanyol. Nascuda en

1981, la revista es dedica a « l'observacio, estudi i defensa de la natu-

ra>>, en paraules del seu director Rafael Serra. Segons Serra, el

public de la revista es un public especialitzat: estudiants de biologia,

professors, investigadors... La meitat de les vendes de la revista es

fan mitjancant subscriptions, que en la seua majoria compten amb

molta antiguitat. Tot i que durant aquestos vint-i-cinc anys de vida

la revista ha mirat d'arribar a un public mes general, aquest «s'hi ha

resistit>>. « Sembla que la formula de les revistes de divulgacio es

l'especialitzacio del seu public», conclou el director de la publicacio.

Pero Bioma, tot i haver buscat i captat aquest public especia-

litzat, no va tindre 1'oportunitat de consolidar-se. Segons explica

Macias, la desaparicio de la revista va vindre propiciada per la falta

de suport d'un grup editorial o, en tot cas, d'un suport institucional.

Bioma es tractava d'una iniciativa a mig termini entre la profession-

alitat i el voluntariat, i es per aco que va arribar un punt en que, tot

i la progressiva implantacio que estava experimentant, va haver de

tancar. Pero per al que fora director de la tambe desapareguda

Historia Natural, Guillern Rojas, el fet d'optar per una llengua

rninoritzada es el principal obstacle que «dificulta la subsistencia
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d'una publicaci6, llevat que es compte amb subvencions>>.

Col laboradors , autors i columnistes

La plantilla d'una revista cientifica especialitzada no supera les deu

persones per norma general. No es el cas de Muir Interesante, que

to vint contractats i disposa d'un ampli departament de publicitat i

rnarqueting. Tanmateix, no es alto habitual. El personal basic de

que disposa qualsevol revista es on director, un redactor en cap, un

dissenyador i un corrector linguistic; a partir d'aci el volurn de la

plantilla varia en funci6 de la publicacio. Des de les mes menudes

corn Nat i Metode, amb tres o quatre treballadors, fins als deu de

Naturaleza Salvaje. No obstant aixo, aquestes revistes disposen

d'una nomina de col•laboradors, fixos o eventuals (free-lance que

cobren per treball realitzat), que en determinades ocasions s'a-

costen a la vintena per numero. La figura del col•laborador es clau

per a aquest tipus de revistes. Fotografs, periodistes i investigadors

son majoritariament els perfils dels col•laboradors de les revistes de

divulgacio, sense els quals no es podrien dur endavant moltes

d'aquestes publicacions.

Per altra banda, en alguns casos les revistes tenen els sous propis

autors o, fins i tot, columnistes. Muy interesante to la columna « Las

dos culturas» del prestigi6s escriptor Antonio Munoz Molina, i

Metode amb la signature del fisic i escriptor d'exit Jorge

Wagensberg. Aquestes col•laboracions, sovint assagistiques, son on

complement important en el moment de difondre d'una manera

flies agil el coneixement cientific, tot i que impliquen necessaria-

ment per a 1'empresa una inversio considerable.

El web: un suport publicitari important

139

Totes les revistes cientifiques consultades presumcixen de rigor, de

documentaci6 i, sobretot, de ser atractives al seu tipus de lector.

Amb aquesta finalitat, busquen nous temes que trenquen els mes
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habituals en ciencia -com es el cas de Metode, que intenta donar

noves visions de la ciencia a traves de fart o del cinema- o que el

lector s'impliqui directament amb la revista com fa Naturaleza

Salvaje a la seua edici6 digital, des d'on els visitants elegeixen la

fotografia de la pr6xima portada. Potser la revista que to menys pos-

sibilitats d'innovaci6 es Inuestigacion y Ciencia, que naix com la

versi6 espanyola de Scientific American, publicaci6 nord-ameri-

cana a que esta subordinada, i nomes to capacitat per incorporar

alguna secci6 o article.

Com hem vist, les revistes cientifiques fan servir Internet per

donar noves formes de comunicaci6 amb els lectors, per6 tambe es

una via de difusi6 i un aparador de la seua publicaci6. De les

revistes analitzades que s'editen actualment, nomes Nat ha optat

per no disposar de pagina web. Les revistes fan servir I'edici6 digi-

tal per anunciar continguts o recopilar treballs d'anteriors numeros

i, a mes, es una manera d'arribar a la revista mitjancant les cerques

per Internet. En aquest sentit, 1'edici6 digital de les revistes cienti-

fiques no es equiparable a la dels diaris, que en alguns casos eclip-

sa la versi6 impresa. En el cas d'aquestes publications especialit-

zades, l'edici6 web moltes vegades es converteix en una excellent

publicitat per donar-se a coneixer a nous lectors.

La clau de I'exit , una qi estio de sort?

En aquest estudi, disposem de dos exemples de dues revistes de

divulgaci6 que no van poder sobreviure a les exigencies del mercat.

Bioma i Historia Natural nomes van subsistir durant un any.

Aquesta ultima revista va sorgir per iniciativa d'un catedratic de la

Universitat Complutense de Madrid, que va proposar a 1'editorial

Nivola aprofitar un mercat existent. Una bona idea que no es va

acompanyar d'inversi6, lamenta Guillem Rojas. Segons explica el

que f6ra redactor en cap de la revista, o 6s molt dificil aconseguir

publicitat al comencament, per la qual cosa es molt important una

forta inversi6 en promoci6; el que es normal es invertir durant un o
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dos anys i, aleshores, es quan s'analitza si la revista es rendible o no.>>

El cas de Bioma es diferent. Editada per un grup naturalista sense

anim de lucre i sense cap tipus de suport empresarial, la revista va

tenir una bona implantacio des del primer moment i va apostar deci-

didament per la qualitat tant de continguts com de presentacio. El

problema va ser que en molts casos es tractava de treballs voluntaris

i altruistes i, encara que la revista va aconseguir que ja el numero 6

no tinguera perdues economiques, l'associacio no va poder assumir

el cost que hi havia hagut durant el primer any i va haver de tancar.

Historia Natral, per la seua banda, va seguir als seus inicis el cami

que practicament comencen totes les publications, es a dir, assolir

subscriptors i despres traure la revista a la venda amb una forta tirada;

el que es normal, segons el redactor en cap, es que «per vendre'n

3.000, n'has de posar al quiosc 15.()()O>>. No obstant aixo, sota els

problemes economics tambe s'amaguen desacords en la linia editorial

i tematica de la revista que porten finalment al seu tancament definitiu

Pel que fa a la resta de revistes analitzades, cadascuna d'elles ha

gnat buscant el seu camp especific dins de la comunicacio cientifica.

N'hi ha que han buscat mes el public general, com Muij Interesante

i Nat, i n'hi ha que han optat per definir mes el seu ambit d'actuacio

per trobar aixi un public fidel, com es el cas de Naturaleza Salvaje,

i, en altra nlesura, el d'Inuestigaci6n y Ciencia i Metode.

Que es allo que du tines revistes a consolidar-se i unes altres no,

es prou dificil d'aventurar, ja que com hem vist, existeixen molts fac-

tors que hi influeixen. A116 principal sembla ser trobar el suficient

recolzament economic per poder disposar del temps necessari per

implantar-se i donar-se a coneixer. L'experiencia de Bioma i

d'Historia Natural, publicades nomes durant tin any, ens mostra

com revistes que havien cornencat a trobar el seu public van haver de

tancar per falta de suport financer.

Un altre punt important a l'hora de consolidar una revista de

divulgacio cientifica es la definicio d'un public a qui dirigir-se. Corn

explica Rafael Serra, director de Quercus, aquesta sembla ser la for-

mula per a la implantacio d'aquest tipus de publicacions. Tot i que hi
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ha excepcions com Muy Interesunte en l'ambit de parla castellana, i

Nat en l'ambit catala, que tenen tin perfil general dell seus lectors,

segons Miquel Macias, el coordinador de Bioma, aquestes publica-

tions exclouen precisament el public ja oiniciat» en ciencia, que

troba els sous continguts massa «evidents».

En tot cas, com hem vist, totes aquestes revistes han sabut, o han

intentat, explotar els seus trets caracteristics i el seu ambit d'ac-

tuacio, definint el seu public, be per la seua tematica, be utilitzant la

proximitat lingiiistica. El periodisme especialitzat persegueix precisa-

ment ajustar el producte editorial a un public al mes acotat possible.

Pero, corn s'ha vist, les claus de 1'exit d'una d'aquestes publications

son molt variables, i de vegades tambe hi influeixen aspectes col-la-

terals i fins i tot conjunturals. No obstant aixo, totes aquestes

revistes tenen una cosy en coma: la seua aposta per la difusio de la

ciencia. Al cap i a la fi, totes elles no fan sing allo que 1'esser huma ha

estat fent des de fa milers d'anys: intentar explicar, comprendre i

difondre la realitat fisica que ens envolta. Per tant, haurien de ser

ones publicacions que rebessin mes suport per part de la societat i de

les seues institutions, que haurien de facilitar la seua supervivencia en

el mercat editorial.
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