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Hi ha moltes teories al voltant de la comunicació. Tantes com sociològiques. 
I és que la comunicació tan sols es una part de tot el complexe sistema que 
conforma les relacions humanes. També la resta d’espècies animals utilitzen 
codis per comunicar-se. Codis que en molts casos –encara que no en tots- 
responen a mecanismes genèticament programats i per tant no 
controlables de forma voluntària pel propi animal. Ara be, tots els animals, 
uns més que altres, sí que disposen d’una sèrie de mecanismes i codis 
controlables que utilitzen per poder relacionar-se. Els primats són els que 
més control tenen sobre les seues habilitats comunicatives, el que vol dir 
que eixes capacitats estan directament relacionades amb la capacitat 
cranial i la intel•ligència dels animals. 
“Cada espècie produeix i entén determinats tipus de signes per als que ha 
sigut programada biològicament, els que van des de els molt simples com 
els emesos pel cos, fins les complexes i avançades estructures simbòliques 
com les paraules”. Sebeok, Thomas A. 2001. Signs. An introduction to 
semiotics. Toronto: University of Toronto Press. 
La comunicació que ens interessa analitzar en este taller és la comunicació 
dels humans. La que és inseparable de la societat. O el que és el mateix, la 
que fa possible l’existència de les nostres organitzacions socials. La 
complexitat de les societats modernes va unida a una gran varietat de 
mitjans de comunicació que conviuen d’una forma interrelacionada i 
superposada. L’aparició de nous mitjans de comunicació en la nostra 
història no ha suposat en la majoria dels casos la desaparició dels antics, de 
la mateixa manera que al llenguatge oral es va afegir l’escrit, un codi 
comunicatiu d’una certa complexitat i simbolisme i relativament recent en 
l’evolució del homo sapiens.  
En eixe sentit evolutiu, la pròpia comunicació oral va ser una evolució de 
formes comunicatives molt més primitives que permetien una certa 
col•laboració entre els sers humans per obtindre un determinat objectiu 
comú. Es pot dir que l’evolució de la humanitat està directament lligada a 
l’evolució de les seues formes de comunicació. Però l’essència del fet 
comunicatiu a penes ha variat.  
“El fet de que la comunicació s’involucri tant en les transformacions 
evolutives com en les socials, la fa participar en la creació dels sers humans 
a dos nivells: primer, al nivell de la Hominització, es a dir, en la transformació 
biològica de l’antropoide no humà en ser humà i, segon: en la 
Humanització que és la creació de societats regulades per normes, 
creences i valors.”  Carlos Vidales (2011). Semiótica y teoría de la 
comunicación: una propuesta de un punto de vista comunicológico.=  
El desenvolupament del llenguatge va unit a la transformació de les formes 
de vida, de l’estructura social i econòmica. L’aparició del llenguatge escrit 
s’associa al sedentarisme, a l’agricultura, a la ramaderia i a la creació de 
les primeres ciutats i civilitzacions. Seguint el mateix raonament arribem a la 
conclusió de que  l’invent de l’impremta va ser fonamental per l’evolució 
del pensament a l’Edat Mitjana i va permetre la difusió de l’humanisme en 
Europa, un pas fonamental per obrir el temps de les revolucions que ens 
conduirien a la modernitat.  
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Però tornem a l’anàlisi del fet comunicatiu. Ja he dit que hi ha moltes 
teories. Per a una d’elles, per a la semiòtica, comunicar és un procés on 
intervenen, fonamentalment, tres elements: l’emissor, el mitjà o canal i el 
receptor. Cadascú dels tres elements té les seues característiques i les seues 
peculiaritats. La millora de qualsevol dels tres repercuteix en la millor qualitat 
de la comunicació. Per tant, el primer pas per aconseguir una bona 
comunicació és conèixer el millor possible els elements que formen part 
d’ella. Encara que tampoc això és garantia de res, ja que la comunicació, 
com tot en les relacions humanes està sota la influència de nombrosos 
factors que fan que no siga una ciència exacta.  
“Avancen a la vegada hominització i humanització, es creen el cossos 
expressius; els instruments comunicatius, els llenguatges; els universos de la 
indicació i de la referència que sols existeix en i per la comunicació 
humana.” Martín Serrano, Manuel (2007). Teoría de la comunicación. La 
comunicación, la vida y la sociedad. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.  
Als anys 60, el filòsof i pensador canadenc Marshall McLuhan va enunciar el 
seu conegut i polèmic paradigma “el mitjà és el missatge”.  Molt s’ha 
especulat al voltant del vertader significat d’esta, en aparença, senzilla 
frase. Una de les interpretacions que s’han fet és que tant el contingut 
comunicatiu, com el mateix missatge que es transmet són menys importants 
que les tecnologies que es fan servir. Es a dir, l’evolució tecnològica te tanta 
importància com el que es diu a l’hora de donar un significat al discurs. Una 
afirmació que altres teòrics de la comunicació han posat en qüestió, al 
menys en part.  
“Les societats sempre han sigut modelades més per l’índole dels mitjans 
amb els que es comuniquen els homes que pel contingut mateix de la 
comunicació.”  Marshall McLuhan. El mitjà és el missatge. PAIDOS, 1997 
En este sentit, podríem fer una xicoteta reflexió col•lectiva sobre com 
penseu que varia el missatge segons el mitjà utilitzat per a la seua difusió. 
Estaria be fer la comparativa amb dos mitjans allunyats com podria ser un 
article en premsa i altre a qualsevol xarxa social d’internet. Caldria vore les 
diferents competències o habilitats que tenen que tindre els emissors i 
receptors en els dos casos, però també les característiques particularitats de 
cada mitjà que dificulta que siguin intercanviables.  
“De la mateixa manera que la música escrita per a un grup de pocs 
instruments te un to i un tempo distints als de la música per a grans espais, 
així mateix passa amb els llibres. L’impremta ha ampliat la “sala” per a la 
interpretació d’autor fins el punt en que tots els aspectes de l’estil ha sigut 
variats.” Marshal MacLuhan. La Galaxia Gutemberg  
Altra popular formulació de McLuhan va ser la de l’aldea global que 
associava a la Galàxia Marconi front a la Galàxia Gutemberg associada a 
l’escriptura i a l’impremta. En referència a com els mitjans en la seua 
evolució van creant una cosmovisió cada vegada més ampla. En este 
sentit, vos propose comparar un mitjà tradicional com el representat per la 
premsa escrita amb altre difós fent servir internet.   
Per a McLuhan els mitjans de comunicació són una extensió dels sentits. Una 
pròtesi que ens permet als humans gaudir de capacitats excepcionals.  
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“L’alfabet fònic va reduir l’ús simultani de tots els sentits que és l’expressió 
parlada, a un mer codi visual. Als nostres dies, tal trasllat pot retardar-se o 
avançar-se per causa d’una diversitat de formes espacials que anomenem 
“mitjans de comunicació”. Però cadascú d’eixos espais tenen propietats 
úniques, i incideix damunt dels altres sentits o espais en forma única.” 
Marshal MacLuhan. La Galaxia Gutemberg.  
Tornant a l’anàlisi dels mitjans de comunicació, en primer lloc es fixem en 
l’emissor. El subjecte –generalment col•lectiu- que formula el missatge 
disposa d’unes tecnologies al seu abast –de propietat privada o pública- i 
te que dominar tota una sèrie d’habilitats que el faculten per a que el seu 
discurs arribe al receptor sense dificultat i amb la màxima claredat possible. 
Les diferències entre els distints mitjans són notables.  
Encara que els professionals tenen un marge de llibertat relativament gran, 
la propietat del mitjà sempre condiciona el discurs de tal manera que un 
mateix fet és normalment reflexat de diferent forma segons el mitjà. Per això 
és tan important conèixer qui és el propietari dels mitjans. ¿Coneguem qui 
són els propietaris dels mitjans de comunicació valencians? 
Per altra banda, no és el mateix donar una noticia en un diari o altre tipus 
de publicació que fer-ho per ràdio, televisió o internet. Cadascú te les seues 
peculiaritats. Per exemple, no te la mateixa immediatesa publicar en un 
diari que penjar en facebook una mateixa noticia. Mentre els mitjans escrits 
són verticals i molt selectius respecte a qui publica en ells, les xarxes socials 
són horitzontals,  més ràpides, obertes i participatives. En part, en això radica 
l’anomenada revolució d’internet, en democratitzar la comunicació fent-la 
accessible a tothom. Altres aspectes, com la superficialitat del missatge a 
les xarxes front a la profunditat de la premsa, són més discutibles. La relació 
entre emissor i receptor sol ser la d’un agent actiu front a u passiu. Això es 
trenca amb les noves tecnologies de la comunicació. Internet fa possible la 
bidireccionalitat de la informació: el receptor pot fer d’emissor i al contrari, 
quasi simultàniament. Es un mitjà interactiu.   
També la TD (Televisió Digital), tant terrena, com per satèl•lit, podria 
desenvolupar esta qualitat comunicativa, però sembla que per ara no hi ha 
massa interès polític en posar fi a la verticalitat del missatge televisiu, al 
menys no el suficient com per apostar per un model de televisió realment 
participatiu i democràtic. 
En este punt, cal recordar el repartiment de les 42 llicències per emetre TDT 
(en les 14 demarcacions en les que es va dividir el País) que va fer en 2006 el 
Consell, aleshores presidit per Camps i amb Esteban González Pons de 
conseller de Relacions Institucionals a qui corresponia fer les adjudicacions. 
Sis anys després, estes concessions han estat anul•lades per una sentència 
del Tribunal Suprem, davant d’un recurs presentat per Tele-Elx, una de les 
televisions locals històriques que es va quedar sense llicència.  Con 
demostra la sentència, les adjudicacions fetes pel Consell responien tan sols 
a criteris clientelars i ideològics. A més de la COPE, Libertad Digital de 
Jiménez Losantos, Intereconomia, Las Provincias i El Mundo, un dels grans 
beneficiaris va ser José Luis Uribarri, constructor de León i imputat en la 
trama Gürtel, al que li varen concedir 13 llicències a més de l’explotació de 
la Televisió Municipal de València.  
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El panorama audiovisual està en profunda transformació. El mitjans impresos 
es veuen arraconats davant d’immediatesa de les xarxes socials i dels 
mitjans digitals. Nous diaris en internet, com el Huffington Post, venen pisant 
fort i competint amb la mastodòntica maquinaria dels diaris tradicionals. Fa 
poc, la revista Newsweek anunciava que deixava l’edició en paper i no 
més es podrà accedir a ella per internet.  
I acabe amb una reflexió que fa el sociòleg Manuel Castells:  
“El segle XXI estarà marcat per la finalització de la superautopista global de 
la informació, que descentralitzarà i difondrà el poder de la informació, 
complirà la promesa del multimèdia i augmentarà el plaer de la 
comunicació interactiva”. Manuel Castells, La Era de la Información (vol. 3) 
Fin de Milenio. Alianza Editorial.   
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