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All the News That's Fit to Print 

Eslògan a la portada del New York Times des de 1896 

 

 

INTRODUCCIÓ 

Scientia Potentia est, que traduït, vindria a significar “la informació és 

poder”. 

Aquest tòpic que, de ben segur, hem escoltat un miler de vegades és 

una expressió que hem acabat assimilant. 

De fet, ens trobem en una època que, el sociòleg Manuel Castells, 

defineix com l’era de la informació1. Una època marcada per les noves 

tecnologies i el seu augment desfermat, tant quantitatiu com qualitatiu, que 

permet, o provoca, un ritme de transmissió, i de vida, molt més elevat. 

És una època en la que els constants fluxos d’informació, han comportat 

que la globalització, és a dir, l’increment de la interconnexió entre diferents 

societats, hagi assolit quotes extraordinàries. 

Estem saturats d’informació i, tot i així, desinformats, ja que és pot 

convertir en una tasca àrdua destriar allò que ens pot valer o interessar. 

Doncs bé, aquest esbós, aquesta visualització del món, cada vegada 

més petit, en el que ens movem a l’actualitat, ens empeny a qüestionar-nos i a 

discernir qui es troba en possessió de la informació, entesa com a comunicació 

del coneixement, i, en conseqüència, del poder. 

D’aquesta manera, entren en escena els mitjans de comunicació, 

l’instrument que permet la comunicació de masses. 

Considerem que pot ser interessant, com a tema d’estudi, veure quin 

paper juguen els mitjans de comunicació en la Societat de la informació i com 

gestionen el seu poder. És a dir, com tracten la informació. 

                                                 
1 Manuel CASTELLS, L’era de la informació: economia, societat i cultura, vol. II: El poder de la identitat 
[trad. Marta García Madera], Barcelona, Editorial UOC, 2003, p. 17.  

3 
 



Partim de la base que, aquest control de la informació, atorga als mitjans 

una gran repercussió i, el que és més rellevant, els dota d’una important 

capacitat d’arribar i d’influenciar a la massa, de dirigir-la. 

Per tant, aquest treball gira al voltant dels mitjans de comunicació i de la 

seva capacitat de crear i dirigir la opinió pública. 

El primer que intentarem serà esclarir, sota el nostre punt de vista, què 

són els mitjans de comunicació i quina és la seva funció. 

Hem d’avisar aquí, que l’enfocament d’aquest treball és fonamentalment 

chomskià.  

És a dir, som conscients, i així o veurem en aquest estudi, que els 

mitjans de comunicació tenen una política econòmica que fa que, òbviament, 

segueixin un camí marcat per objectius econòmics. Es troben integrats en el 

sistema de mercat, així que la majoria dels seus interessos, ho són també del 

govern.  

Amb aquestes conceptes ben presents, el que ens proposem és veure 

com es duu a terme aquest procés. 

Per fer-ho, prendrem com a referència el model de propaganda proposat 

per Noam Chomsky i Edward S. Herman, i ens centrarem en l’anàlisi d’un fet 

històric determinat i el seu seguiment, per part dels mitjans de comunicació. 

El cas d’estudi escollit ha sigut la Guerra d’Iraq del 2003. 

A partir d’un fil cronològic que va des de l’11 de setembre fins a després 

de l’invasió, analitzarem un seguit de discursos, articles i diversos casos per tal 

de veure com es va vendre i es va justificar la guerra, per part del govern i dels 

mitjans de comunicació. 

Pel que fa al mitjà que hem escollit ha estat la premsa escrita. Ens 

centrarem sobretot en el ressò i el seguiment que van fer, de tot el procés, el 

New York Times, i més concretament la seva periodista Judith Miller. 

De nou, aquí hem d’apuntar que el nostre propòsit del treball ens porta 

cap a una manera de fer determinada. En aquestes pàgines no hi trobareu un 

exhaustiu exercici de comparació ni un abundant contrast de visions. 

Senzillament, perquè no és el que pretenem. 
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Som conscients que, d’aquesta manera, el nostre treball pot ser titllat de 

simplista, d’un acte premeditat, i que hi manca una visió completa del quadre. 

És més que probable. 

Però l’objectiu final d’aquest estudi és el de veure, a la pràctica, com és 

crea l’agenda informativa que busca promoure el consens i la direcció de 

l’opinió pública. 

Això és el que pretenem demostrar. I creiem que la millor manera de fer-

ho és aquesta. Centrar-nos en el model de propaganda de Chomsky i Herman i 

en com es va vendre la guerra d’Iraq a l’opinió pública.  
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EL QUART PODER 

Els mitjans de comunicació són l’instrument que permet la comunicació 

de masses, entesa com la interacció entre un únic emissor, o comunicador, i un 

receptor massiu, l’audiència. 

Dit d’una altra manera, i en paraules del lingüista Noam Chomsky –que 

centra el seus anàlisis, sobretot, en el funcionament dels mitjans dels Estats 

Units–, “els mitjans de comunicació de masses actuen com un sistema de 

transmissió de missatges i símbols pel ciutadà mitjà”2. Sent així, els hi hauríem 

de pressuposar una clara funció informativa, partint de la diversió i 

l’entreteniment, amb l’objectiu d’informar i de formar. 

El que podem observar, però, és que estem parlant d’un gran poder. 

Tenen la capacitat d’inculcar als ciutadans, els valors, les creences i els codis 

de comportament que els permetrà integrar-se i formar part de les estructures 

institucionals de la societat3. 

Aquesta capacitat dels mitjans de comunicació d’arribar i d’influenciar a 

la societat, ha provocat l’ús del terme “quart poder”4 per referir-se a ells. 

Aquesta visió és suportada per Edward S. Herman y Noam Chomsky, 

que reivindiquen que, els mitjans de comunicació dels Estats Units esdevenen 

institucions ideològiques, efectives i poderoses, amb una clara funció 

propagandística de suport al sistema5. 

Aquí, els dos especialistes deixen entreveure certa dependència dels 

mitjans respecte les forces del mercat. 

En aquest sentit, i a l’hora de definir què son i com funcionen els mitjans 

de comunicació, hi ha un aspecte fonamental que hem de tenir ben present. I 

és el fet que estem parlant d’una empresa, d’un negoci. 

                                                 
2 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, Los guardianes de la libertad: Propaganda, desinformación y 
consenso en los medios de comunicación de masas [trad. Carme Castells], Barcelona, Crítica, 2005, p. 
21. 
3 Ídem.  
4 Per Bernardino M. Hernando, professor de Periodisme a la UCM, l’expressió neix amb el polític de 
Dublín, Edmund Burke (1729-1797), que va apuntar que el periodisme acabaria per ser tant important 
com el Parlament. Aquesta idea, diu, va ser represa, ja en ple segle XIX, per Thomas Babington Macaulay 
(1800-1859), un altre polític i periodista, que va definir el periodisme com a quart poder, sumant-se als 
poders legislatiu, executiu i judicial. 
5 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 353. 
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Agafem l’exemple de la premsa escrita, que és el mitjà sobre el qual gira 

aquest treball. 

Un ciutadà mitjà, quan compra un diari, és conscient del servei informatiu 

que se li està proporcionant. Al mateix temps, però, passa per alt una qüestió, a 

priori, força obvia, com són els costos que suposa aquest servei. Sembla que 

no es té consciència que, per damunt de tot, l’objectiu final dels mitjans de 

comunicació és generar beneficis. 

D’aquesta manera, el primer que cal considerar és que, els mitjans de 

comunicació, es dirigeixen a una audiència. Són l’objectiu primer i, alhora, el 

producte dels mitjans de comunicació. I és que l’índex d’audiència, així com la 

capacitat adquisitiva d’aquesta, és el que genera la seva principal font 

d’ingressos, mitjançant la publicitat6. 

En aquest punt, hem d’entendre que en un sistema de mercat, la 

influència i el pes dels mitjans de comunicació en la societat, tenen una 

profunda repercussió en els grans poders i en la política.7 

Així ho entén Chomsky que, en una entrevista sota el nom On fake news 

and other societal woes8, apunta al progressiu increment de capital necessari 

per proporcionar una premsa competitiva, com el fet que ha anat constituint uns 

mitjans amb un caràcter empresarial, cada vegada més marcat. Fins el punt 

que, els mitjans de comunicació, s'han establert com a grans corporacions que 

representen els interessos dels seus propietaris i dels mercats, entre d'altres. 

Chomsky defineix aquest procés com la "industrialització de la premsa"9, 

i, segons ell, ha comportat que la seva llibertat, a nivell global, hagi anat 

decreixent. 

Al seu temps, el fet que requereixi una gran inversió provoca una 

limitació de la propietat dels mitjans de comunicació de gran magnitud i 

difusió10. 

                                                 
6 Noam CHOMSKY, What makes mainstream media mainstream, al Z Media Institute, Massachusetts, 
1997. 
7 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 47. 
8 Noam CHOMSKY. Entrevista realitzada el 7 de desembre de 2005. Entrevistadora: Irene McGee. 
9 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 25. 
10 David CROTEAU i William HAYNES, Media Society: Industries, Images, and Audiences, Thousand 
Oaks, California, Pine Forge Press, 2003, p. 36, citat a José Carlos LOZANO, Teoría e investigación de la 
comunicación de masas (2a ed.),  Mèxic, Pearson Educación, 2007, p. 63. 
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I és que en un món on la riquesa sol estar concentrada11 i tot es mou per 

interessos, els mitjans de comunicació esdevenen una eina realment útil i 

poderosa al servei de les elits. 

Tot això gira al voltant d’aquesta política econòmica dels mitjans de 

comunicació que, controlats per grans corporacions, responen i segueixen 

objectius econòmics, en els quals, com hem dit, l’audiència, és fonamental. En 

paraules de Manuel Castells, “a les societats democràtiques els mitjans de 

comunicació són, essencialment, grups empresarials, de manera progressiva 

més concentrats i interconnectats globalment”12.  

Arribats a aquest punt, cal deixar clar que els mitjans de comunicació no 

són, “només”, una eina al servei dels interessos dels grans lobbies i del poder 

polític.  

Els mass media són, per sí mateixos, un nou poder. La seva integració 

total dins del sistema de mercat13 fa que, el conglomerat de mega-corporacions 

que els controlen, comparteixin interessos amb els grans grups de poder i, per 

descomptat, amb el poder polític. El que s’esdevé, és una clara relació 

simbiòtica. 

Una relació, en la que els mitjans tenen els diners i el poder per elaborar 

la visió del món adequada als seus interessos. S’encarreguen de maquillar i 

difondre els missatges pertinents per tal de construir una realitat que els 

permeti a ells, al poder polític i a les elits, mantenir l’statu quo en el que 

gaudeixen d’una situació preferent. 

Si tenim ben present això i ens centrem en la relació entre els mitjans de 

comunicació i el poder polític d’avui en dia,  el que copsem és que hi ha una 

distància relativa entre ells. 

Manuel Castells considera que “els mitjans de comunicació han de ser 

prou pròxims a la política i el govern per accedir a la informació, beneficiar-se 

de la regulació (...) i, alhora, prou neutrals i distants per mantenir la 

                                                 
11 G. William DOMHOFF, Who rules America?: Challenges to Corporate and Class Dominance (6a ed.), 
Nova York, McGraw-Hill, 2010, p. 56. 
12 Manuel CASTELLS, 2003, op. cit., p. 419. 
13 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 31. 
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credibilitat”14  per tal de ser els intermediaris entre la massa i el poder polític en 

la producció i el consum de fluxos d’informació. En definitiva, “la base de la 

formació de l’opinió pública, el vot i la presa de decisions polítiques”15. 

Emprant la mateixa expressió que acabem d’utilitzar, s’estableix una 

relació simbiòtica entre ells, tant per necessitat econòmica com per reciprocitat 

d’interessos16. 

En paraules de Ben Bagdikian, els mitjans de comunicació han 

esdevingut "un nou Ministeri Privat d'Informació i Cultura"17, capaç de 

conformar l'ordre del dia nacional. 

Un “ministeri”, però, que com a tal, destaca per la seva dependència i 

vinculació amb el govern. Els mitjans de comunicació necessiten autoritzacions 

i concessions del govern, així com el seu suport polític, fets que fan que 

estiguin sotmesos al seu possible control i als seus interessos. 

Per Chomsky, aquesta situació, ha estat emprada com a eina per a 

disciplinar els mitjans i per afavorir al seguiment d’uns determinats criteris18. 

En definitiva, del que estem parlant és d’una estratificació dels mitjans de 

comunicació, caracteritzada per una clara concentració pel que fa al control i a 

la fabricació de noticies, per part del govern i de les grans corporacions. En 

aquesta estructura, els mitjans gaudeixen de certa llibertat, però, es troben 

estretament lligats i vinculats als designis dels grans poders. 

Ara bé, en cap cas, podem parlar d’un control total dels mitjans per part 

del govern. Insistim en que el que es genera és un intercanvi d’influències i un 

seguit d’interessos comuns del sector corporatiu. 

De fet, en algunes ocasions, són aquests consorcis i les macroempreses 

que dirigeixen els mitjans els que, gràcies als seus recursos –el més important, 

la informació– els que delimiten els moviments del poder polític, capturant-lo en 

l’espai dels mitjans19. 

                                                 
14 Manuel CASTELLS, 2003, op.cit., p. 420. 
15 Ídem. 
16 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 50. 
17 Ben BAGDIKIAN, The Media Monopoly, Boston, Beacon Press, 1987, p. 16, citat a Noam CHOMSKY i 
Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 26. 
18 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 40. 
19 Manuel CASTELLS, 2003, op. cit., p. 420. 

9 
 



Chomsky i Herman, apunten que  

 

el govern no pot dir als Mitjans de comunicació què han de fer 

perquè no tenen el poder per fer-ho. (...) [El mitjans de 

comunicació] són part del sistema que controla el govern. 

Comparteixen els seus interessos. Perquè haurien d’exposar-lo a 

la llum pública? I perquè haurien d’exposar que ells mateixos en 

comparteixen la responsabilitat20. 

 

En aquest fragment, es deixa clara aquesta relació existent entre els 

mitjans de comunicació i el govern. Es presenta com un clar intercanvi de 

favors i d’interessos compartits en el que, els mitjans, influeixen al poder i es 

deixen influenciar per ell. 

Chomsky observa que, aquest procés, es realitza d’una manera natural 

en el que, la gent que treballa als mitjans, i que, sovint actua amb absoluta 

integritat i bona voluntat, son capaces d'autoconvèncer-se que escullen i que 

interpreten les notícies d'una manera objectiva i amb tota professionalitat21. 

Com s’ha dit, es troben totalment integrats en aquest sistema. 

En aquest sentit, els representants dels mitjans de comunicació 

pretenen, o consideren, que el que el govern diu és d’interès periodístic per dret 

propi. En el marc de relació d’interessos compartits que hem apuntat, les fonts 

oficials es converteixen en proveïdors regulars i fiables d’històries considerades 

periodístiques. Tenen la veritat, el material correcte, els fets. Bàsicament, es 

segueix el precepte, el que diu certa gent fa les noticies. 

Així, si les assercions del govern son transmeses sense context ni 

avaluació, i sense considerar un possible intent de manipulació per part seva, 

es pot dir que els mitjans de comunicació estan sent dirigits22. 

Fishman, ho desenvolupa, afirmant que, 

 

                                                 
20 Noam CHOMSKY, Poder i terror: reflexions posteriors a l’11/09/2001 [trad. Ernest Riera], Barcelona, La 
Magrana, 2003, p. 99. 
21 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 22. 
22 Ibid., p. 23. 
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els treballadors informatius estan predisposats a considerar 

objectius els relats burocràtics ja que ells mateixos participen en el 

suport a un ordre normatiu d’experts autoritzats socialment. Els 

periodistes parteixen de la premissa que els funcionaris han de 

saber el que tenen l’obligació de saber23.  

 

Per tant, la seva declaració esdevé una afirmació, un fragment de 

coneixement versemblant. Confirma la idea que ja s’ha apuntat que, els 

funcionaris, estan en possessió dels fets i els periodistes es limiten a recollir-

los. 

Del que estem parlant aquí és, un altre cop, d’aquesta relació simbiòtica 

en la que les grans burocràcies dels poderosos i les grans institucions 

subvencionen als mitjans de comunicació, obtenint així un accés privilegiat a 

ells i es converteixen en fonts d’informació rutinàries.  

Ja hem vist com, per Chomsky, aquesta és la manera que tenen les 

fonts d’informació poderoses, d’aprofitar-se de les rutines dels mitjans de 

comunicació i de la seva dependència, per gestionar-los i manipular-los per tal 

que segueixin un ordre del dia i un esquema específic24. És el que ell anomena 

l’agenda. 

La manera com es duu a terme aquesta manipulació consisteix en 

inundar els mitjans amb histories, o bé, per dirigir-los cap a una direcció 

determinada o per allunyar-los de certes qüestions que no interessa que siguin 

de domini públic. 

Aquest és, sens dubte, un dels millors mecanismes per controlar els 

mitjans i, sobretot, les informacions de les que es fan ressò. Inundar-los amb 

“fets” que, com hem dit, equivalen a informació oficial, veritats irrefutables. 

Josep Gifreu, professor i catedràtic de Teoria de la Comunicació, 

considera que les estratègies bàsiques de la producció de la informació pública, 

amb la que es determina l’agenda, són dues operacions. En primer lloc la 

                                                 
23 Mark Fishman, Manufacturing the news, Austin, University of Texas, 1980, p. 143, citat a Noam 
CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 51. 
24 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 57. 
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selecció de la informació. Excloure o incloure determinada informació sobre un 

conflicte. I en segon lloc, la jerarquització o priorització de la informació. Això 

consisteix en destacar o donar més importància a determinades informacions o 

a determinats conflictes25. 

Aquesta manera de fer, respon a uns interessos concrets dels mitjans de 

comunicació i assenta les bases per l’establiment de l’agenda. 

Com a resultat, s’aconsegueix crear una opinió pública i dirigir-la, en 

funció d’aquests interessos concrets, cap a una visió del món i de la realitat 

molt estreta i limitada.  

Aquest és el sistema que Chomsky defineix com un model de 

propaganda, ja que procura al lideratge un mecanisme per a modelar el 

pensament de les masses i per dirigir-la cap a la direcció desitjada. 

El mateix Chomsky desenvolupa aquesta qüestió a What makes 

mainstream media mainstream, on distingeix dos tipus de mitjans de 

comunicació, en funció de les seves audiències. 

En primer lloc, hi ha els mitjans de masses, que son la majoria de diaris, 

les series televisives i aquesta vessant dels mitjans encarregada de 

l’entreteniment de les audiències. 

I, en segon lloc, estan els mitjans Mainstream, els que dicten les 

tendències informatives generals, els que programen l’agenda. 

Aquests últims, els mitjans de les elits i del poder, són els que 

posseeixen grans recursos i s’encarreguen d’organitzar la manera de pensar de 

la gent, de com veuen les coses i de com s’ha d’actuar. El New York Times26, 

per exemple, que es troba controlat per la família Sulzberger27, forma part 

d’aquest grup28. 

El funcionament d’aquest sistema és senzill i complementari. Mentre els 

mitjans de masses diverteixen a la majoria de la població, adormint i apaivagant 

                                                 
25 Josep GIFREU, «Informació i propaganda», dins Josep –Maria Terricabras (coord.), Què ens 
expliquen?: Com interpretar la informació, Barcelona, Mina, 2006,  p. 82. 
26 Veure Annex 1. 
27 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., p. 34. 
28 És un dels diaris amb més tirada dels Estats Units i amb millor reputació, associada a una gran qualitat 
editorial. Considerat un diari de tendència liberal (Veure ANNEX 2), és vist com a referència, fins i tot per 
altres mitjans de comunicació, convertint-se en un pilar de l’agenda informativa (agenda setter). 
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la seva capacitat de resposta i d’atenció, els continguts dels mitjans 

Mainstream van dirigits a un públic d’alt nivell que acostuma a formar part de 

les estructures de poder.  

El contingut d’aquests mitjans conforma la matèria prima d’altres mitjans 

amb menors recursos, i pretén implantar-se a la població per tal de dictar el que 

s’ha de fer, establint el pensament únic29. En paraules del propi Chomsky, 

 

The real mass media are basically trying to divert people. Let them 

do something else, but don’t bother us (us being the people who 

run the show). Let them get interested in professional sports, for 

example. Let everybody be crazed about professional sports or 

sex scandals or the personalities and their problems or something 

like that. Anything, as long as it isn’t serious. Of course, the 

serious stuff is for the big guys. "We" take care of that30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Noam CHOMSKY i Ignacio RAMONET, Cómo nos venden la moto: Información, poder i concentración 
de medios [trad. Joan Soler], Barcelona, Icaria, 1995, p. 52. 
30 Noam CHOMSKY, 2007, art. cit. 
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EL PAPER DE LA PREMSA ESCRITA EN LA GUERRA D’IRAQ 

Per entrar ja en matèria, posarem, de manera més esquemàtica, la 

teoria exposada en la primera part del treball. 

En el model de propaganda que Chomsky i Herman plantegen a 

Guardianes de la Libertad, determinen que hi ha cinc filtres –que ja hem anat 

veient en aquestes pàgines– que redueixen la gama de noticies que passen les 

barreres dels criteris establerts i limiten allò que pot ser considerat noticia, per 

tal de difondre el missatge adequat. Aquests cinc filtres31 són: 

• Primer filtre. Magnitud, propietat i orientació dels beneficis dels 

mitjans de comunicació: determina que el control dels mitjans requereix una 

gran inversió, fet que provoca que la seva propietat estigui cada vegada més 

concentrada. És la qüestió de la política econòmica dels mitjans que defineix 

que, aquests, es troben en mans d’un reduït nombre de grans corporacions, 

alhora diversificades en diferents sectors. Aquest primer filtre mostra el perquè 

de la relació entre mitjans i el poder polític, fruït de la necessitat i dels 

interessos compartits. 

• Segon filtre. Per a fer negocis es necessita el beneplàcit de la 

publicitat: la importància que ha anat adquirint el capital per la formació i el 

manteniment dels mitjans definida en el primer filtre, ha fet de la publicitat, una 

eina fonamental pels mitjans i el seu poder. Esdevé una de les causes de la 

progressiva “industrialització dels mitjans” i que es regeixin per les audiències. 

• Tercer filtre. El subministrament de noticies als mitjans de 

comunicació: apunta a la relació simbiòtica que s’estableix entre les els mitjans 

i fonts d’informació pertanyents als grans lobbies i al poder polític. Informació 

que respon als interessos del statu quo i dirigides cap a una determinada via de 

pensament.  

• Quart filtre. El “amb el mall donant” dels reforçadors d’opinió:  es 

tracta d’atacar i de respondre negativament a les informacions i als 

posicionaments contraris i que s’allunyen de la línia de pensament a seguir. 

Així es reforcen les idees pròpies i l’agenda establerta, favorable als interessos 

de les grans empreses i dels grups de poder. 
                                                 
31 Noam CHOMSKY i Edward S. HERMAN, 2005, op. cit., pp. 24-80. 
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• Cinquè filtre: L’anticomunisme com a mecanisme de control. 

m partit de la base que, evidentment, als mitjans de comunicació hi ha 

manip

 veure com 

funcio

1. 11 de setembre del 2001 

els atemptats de l’11 de setembre. Que es 

coneix

rspectiva, podem considerar evident que les motivacions reals 

que ha

a la població, la guerra no responia a interessos 

particulars. És a dir, el que es venia era que es tractava d’una obligació dels 

Estats Units per acabar amb el terror i el perill que amenaçava el món. 

S’ha d’entendre en el context de la Guerra Freda. L’hem de traslladar a 

l’actualitat i veure’l com la identificació d’un enemic únic i comú, que en el cas 

que ens ocupa seria el terrorisme, per tal d’unificar el pensament i l’opinió 

pública. 

He

ulació de la informació i que la seva pretensió és la de crear opinió, dirigir 

a les masses cap a una determinada manera de pensar i d’actuar. 

Fins ara hem vist la teoria d’aquest procés. És hora de

na a la pràctica, mitjançant el seguiment que va fer la premsa escrita –

ens centrem quasi exclusivament en el New York Times– dels moments i dels 

aspectes clau en els antecedents, el transcurs i les conseqüències de la guerra 

d’Iraq del 2003. 

 

S’han dit moltes coses d

ia la informació, que no es va actuar correctament davant els avisos de 

possibles atacs al cor dels Estats Units, entre d’altres. No ens aturarem a 

analitzar el grau de veracitat d’aquestes informacions perquè no és el tema que 

ens ocupa i ens allunyaria massa del propòsit d’aquest treball. El que sí ens 

interessa però, és el fet que, el que va succeir aquell dia, es va convertir en el 

motiu, l’excusa si se li vol dir, per iniciar un procés de conflicte armat. El de la II 

Guerra del Golf. 

Vist en pe

uria tingut Estats Units per dirigir la seva atenció cap a la zona del Golf 

Pèrsic, eren degudes als seus recursos petrolífers. Sigui com sigui, els 

dramàtics fets de l’11 de setembre, el que li proporcionava, era una justificació 

plausible per a la guerra. 

Això si, de cara 
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Si analitzem el discurs32 que va realitzar el president George W. Bush al 

despatx oval, la nit dels atemptats, dirigint-se a la nació, veiem com es parla 

d’atacs terroristes contra els ciutadans nord-americans, que posen en perill la 

seva m

Aques

The search is underway for those who are behind these evil acts. 

ntelligence and law 

enforcement communities to find those responsible and bring them 

to justice. We will make no distinction between the terrorists who 

Al dia r un 

monogràfic sota el títol  day of Terror, apareixien diversos articles que es feien 

ressò del discurs del president. Hem escollit dos per veure’n el seu 

posicio

                                                

anera de viure i la seva llibertat.  

Apunta a actes de maldat, mostra del pitjor de la naturalesa humana i 

assegura que no quedaran sense resposta. Avisa que el seu exèrcit és poderós 

i està preparat. Utilitza per primer cop el concepte “guerra contra el terrorisme”. 

t és ara l’enemic. Sense una cara visible, a priori.  

Afirma que tenen l’obligació de protegir a qualsevol preu els ciutadans de 

possibles atacs futurs. 

I conclou amb tota una declaració d’intencions:  

 

I've directed the full resources for our i

committed these acts and those who harbor them (…) America 

and our friends and allies join with all those who want peace and 

security in the world and we stand together to win the war against 

terrorism33. 

 

següent, 12 de setembre, al New York Times, que va realitza

A

nament. 

Elisabeth Bumiller i David E. Sanger a The President; A Somber Bush 

Says Terrorism Cannot Prevail34, destaquen la capacitat de reacció del 

 
32 CNN online, Discurs del President Bush la nit de l’onze de setembre del 2001. Recuperat de 
<http://archives.cnn.com/2001/US/09/11/bush.speech.text/> [Consulta: 25 març 2013]. 
33 Ídem. 
34 Elisabeth BUMILLER i David E. SANGER, "THE PRESIDENT; A Somber Bush Says Terrorism Cannot 

ted=all> [Consulta: 
013].  

Prevail" [en línia]. The New York Times, 12 setembre 2001. <http://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-
day-of-terror-the-president-a-somber-bush-says-terrorism-cannot-prevail.html?pagewan
26 març 2
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presid

mptats pertanyien a la 

organi

e Aftershocks35, en el que considera que l’atac de l’11s 

sumei

e a l’hora de 

busca

r contra 

una am

fugi. 

mb unes declaracions que 

comen

aided the perpetrators of today's attacks, a declaration of war against that 

                          

ent, el seu esforç per intentar calmar a la nació i, alhora, aplaudeixen la 

seva determinació per afrontar la realitat que es presenta. 

Segons l’article, un col·laborador del president hauria apuntat que mai 

havia vist a Bush tant irritat ni amb tanta determinació. 

Bumiller i Sanger també informen de la sospita, per part de diversos 

oficials d’intel·ligència, que els responsables dels ate

tzació terrorista d’Osama bin Laden, Al-Qaida. No obstant, es diu també 

que, tant les autoritats afganeses com l’administració, insistien en que encara 

no hi havia cap evidència clara que relacionés Bin Laden amb els atacs de 

l’onze de setembre. 

En aquesta línia escriu R. W. Apple Jr. el seu article, titulat News 

analysis; Awaiting th

x, irremeiablement, a la nació en una lluita bèl·lica contra un enemic, 

“difícil d'identificar amb certesa i difícil de castigar amb precisió”36.  

Donades les circumstàncies, considera també, que prevenir un altre 

possible atac seria molt complicat, però que s’ha d’anar amb compt

r culpables, ja que les conseqüències podrien ser devastadores. 

La situació que es descriu sembla voler alertar a la població. Podem 

interpretar això, com un intent de crear, acréixer de fet, un estat de po

enaça no definida, per tal que vagi calant la idea que actuar contra les 

amenaces i els enemics extern és necessari. 

L’autor, també es fa ressò de les repercussions i la persecució que 

patiran els terroristes i aquells que els donin re

De fet, Richard C. Holbrooke, ambaixador de les Nacions Unides durant 

l’administració Clinton, és mencionat a l’article, a

cen a construir unes bases, que més tard es seguirien en el camí cap a 

la guerra. I cito: “If the United States develops solid evidence that any country 

                       
35 R. W. APPLE JR., "News analysis; Awaiting the Aftershocks" [en línia]. The New York Times, 12 
setembre 2001. <http://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-news-analysis-awaiting-the-
aftershocks.html?pagewanted=all> [Consulta: 2 abril 2013]. 
36 Ídem. 

17 
 

http://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-news-analysis-awaiting-the-aftershocks.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2001/09/12/us/a-day-of-terror-news-analysis-awaiting-the-aftershocks.html?pagewanted=all


country might be appropriate and retaliation against it should certainly be 

undertaken in short order”37. 

Aquest primer tast, només un dia després de l’onze de setembre, sembla 

deixar prou clar que, el model de propaganda, es troba en ple funcionament. 

La idea és clara. Els Estats Units, símbol de la llibertat i de les 

oportu

ar 

els res

ent amb el cinquè filtre de 

Herma

2.1. 38 

el discurs que ja hem vist. Parla d’un país que 

ha estat colpejat i que, ara, és conscient del perill i que la llibertat i la pau al 

 Estats Units com a líder en la guerra 

contra

Un d’ells és l’Afganistan, on els terroristes, afirma, s’entrenen en les 

“tàctiq

 

no obe

nitats, han estat atacats. Per tant, hi ha algú que amenaça la pau i la 

llibertat del món. D’aquesta manera, Estats Units té l’obligació moral de busc

ponsables i fer que paguin pels seus crims. 

Així, tenint en ment aquest objectiu final d’un conflicte armat, és clau 

crear un clima de temor i d’inseguretat que faciliti la constitució d’un govern fort 

amb la possibilitat d’actuar a voluntat. Això, juntam

n i Chomsky, el de la cerca d’un enemic comú, esdevé la base i el 

context ideal per a que floreixi un sentiment bèl·lic important. Si més no, la 

comprensió i l’acceptació d’una solució armada com a única via vàlida per 

defensar la pau i la democràcia. 

 

2. 20 de setembre del 2001 

Discurs de Bush al Congrés

Segueix la mateixa línia d

món han estat amenaçades. Reafirma a

 el terrorisme i que farà que la justícia s’acompleixi. 

Apunta, ja més obertament, a Al-Qaida com a responsable dels 

atemptats i la titlla d’organització terrorista, present en més de seixanta països. 

ues del terror”39. Bush mostra el seu respecte per aquest territori però 

carrega contra el règim talibà, al qual li exigeix complir un seguit de demandes,

rtes a negociació ni discussió. 

                                                 
37 Ídem. 

online, Discurs del President Bush del vint de setembre del 2001. Recuperat de 38 CNN 
<http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/> [Consulta: 4 abril 2013]. 
39 Ídem. 

18 
 



Bàsicament, consisteixen en entregar els líders d’Al-Qaida, alliberar els 

presos injustament empresonats i acabar amb tots els camps d’entrenament. A 

més, d

nt a un enemic sense nacionalitat, el que permet associar-lo 

amb m

e  

En aquest cas hem agafat tres articles del 21 de setembre, que fan 

iscurs presidencial. Els tres a favor de la postura esgrimida per 

Bush. 

el futur de 

la nac

mpensades amb un ampli suport públic. I és que, la por a un altre 

atac e

s esgrimides al règim talibà i a tots aquells països que, es 

creu, son refugi dels terroristes. Entre aquests, es troba Iraq. 

                                    

emana un accés total dels Estats Units al país i a aquest procés per tal 

de dur-lo a terme. 

Avisa que s’està iniciant una campanya lenta. I més, tenint en compte 

que segueix apunta

olts països. Diu, “Our enemy is a radical network of terrorists and any 

government that supports them”40. D’aquesta manera, qualsevol nació que doni 

suport o refugi als terroristes es converteix, automàticament, en un enemic 

hostil. Cal retenir l’avís que llença, “Either you are with us or you are with the 

terrorists”41. 

 

2.2.  Articl s

referència al d

Els tres van aparèixer en primera pàgina del New York Times. 

En primer lloc, tenim de nou un article42 de R. W. Apple Jr., que defineix 

el discurs com un moment solemne, clau per l’Administració Bush i p

ió. 

Destaca que l’eloqüència del president i la claredat del seu missatge han 

estat reco

ncara es fa palesa, diu l’articulista, i troba la prova més clara en 

l’absència del Vicepresident Dick Cheney, per, segons fonts de l’administració, 

raons de seguretat. 

També Elisabeth Bumiller43 lloa la solemnitat de Bush, tot i que es centra 

més en les demande

             
40 Ídem.  
41 Ídem. 
42 R. W. APPLE JR., “A Clear Message: 'I Will Not Relent'” [en línia]. The New York Times, 21 setembre 
2001. <http://www.nytimes.com/2001/09/21/international/21ASSE.htm?pagewanted=all> [Consulta: 4 abril 
2013]. 

19 
 

http://www.nytimes.com/2001/09/21/international/21ASSE.htm?pagewanted=all


També destaca el fet que es preveu una campanya llarga i dura i que 

molts països hauran de prendre decisions sobre a qui mostren el seu suport. 

Per últim, tenim l’article de Robert D. McFadden44. Potser, el més 

interes

e 

reacci

ue, molts americans, han aplaudit la 

interve

m”45 i afirma, també, 

que "t

e ta una divisió d'opinions –molt tènue– en 

alguns

n 

debat.

és refo

                                                                                                                                           

sant i el més revelador de tots. 

Sota el títol The reaction, es presenten un seguit d’impressions i d

ons de la població, suscitades pel discurs de Bush. 

El primer que destaca és q

nció presidencial, la qual han considerat una demostració clara d’un 

“new spirit of perseverance and unity in the face of terroris

hey [la població] supported a long sustained campaign against shadowy 

terrorist forces around the world”46. 

Per molts, apunta l’article, el discurs, fort, efectiu i inspirador, sembla 

preparar a la nació per una campanya militar sense establir dates concretes. 

En definitiva, l'article pres n

 aspectes del discurs, però transmet la imatge d’un president fort i segur.  

Aquí tenim un aspecte clau en el model de propaganda. Generar u

 Donar la sensació d’objectivitat a l’aportar diferents visions però, al final, 

ser partidari a una manera de pensar. No només això, sinó, que el que s’intenta 

rçar els arguments que es vol que calin en els lectors. Sigui com sigui, 

amb adjectius, amb connotacions positives, amb afirmacions o qualsevol altre 

recurs, s’intentarà aconseguir determinar la seva manera de pensar respecte la 

qüestió debatuda.   

Això ho podem veure en la manera com conclou McFadden el seu escrit. 

Cita a una de les persones entrevistades, de 29 anys, que diu: 

 

I'm speechless. I thought it was the best thing I've ever heard. It 

 
43 Elisabeth BUMILLER, "The overview; Bush pledges attack on Afghanistan unless it surrenders Bin 
Laden now; he creates cabinet post for security" [en línia]. The New York Times, 21 setembre 2001. 
<http://www.nytimes.com/2001/09/21/world/nation-challenged-overview-bush-pledges-attack-afghanistan-
unless-it-surrenders.html> [Consulta: 5 abril 2013]. 
44 Robert D. McFADDEN, "The reaction; Many listeners are reassured by tough talk" [en línia]. The New 
York Times, 21 setembre 2001. <http://www.nytimes.com/2001/09/21/us/a-nation-challenged-the-reaction-
many-listeners-are-reassured-by-tough-talk.html?ref=sept112001> [Consulta: 5 abril 2013]. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
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terrified me. It's our generation's turn to stand up for what our 

country is about. I'm afraid this will be a lot longer and a lot bigger 

than people think. But it is absolutely has to be done47. 

 

Aques eda 

a la retina al 

3. Im

2003, l’ús de la propaganda per vendre, a la població, la guerra d’Iraq va arribar 

oder i dels mitjans de comunicació, tot, anava dirigit a la 

fabricació de consens.

que s’havia de seguir. 

n a entendre com funciona el model de 

propaganda i com es va intentar dirigir i consensuar la opinió pública. 

                                                

t és l'últim paràgraf de l'article. Aquest és el missatge que li qu

lector, "it absolutely has to be done"48. 

 

plantant la idea 

Durant el període que va des de finals de l’any 2001 fins a principis del 

al seu punt àlgid. 

La manipulació sistemàtica de les informacions, per part del govern i de 

la premsa, la desinformació i la creació de noticies, responent als interessos 

dels òrgans de p

 Un consens sobre la guerra contra el terrorisme i el camí 

El govern, els grans lobbies de poder i els mitjans de 

comunicació van iniciar una croada en la qual, l’únic camí possible cap a la 

pau, passava per la invasió d’Iraq. 

En aquest apartat, veurem, de forma cronològica, un seguit d’articles –

molts de la periodista del New York Times, Judith Miller49– i d’intervencions del 

president Bush, que ens ajudara

 

 
47 Ídem. 
48 Ídem. 
49 Judith Miller esdevé un dels pilars d’aquest estudi del model de propaganda i de com es crea i es 
dirigeix la opinió pública. És una de les periodistes que més suport va donar a les versions i als arguments 
del govern sobre Iraq i la suposada possessió d’armes de destrucció massiva. És una peça clau en la 
campanya propagandística que van dur a terme l’Administració Bush i els mitjans. Coneguda també, per 
la seva implicació en el cas Plame de filtracions de fonts i d’informació classificada, que veurem més 
endavant, en aquest treball. 
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3.1.  Bioterror; U.S. Publicly accusing 5 countries of violating Germ-

Weapons Treaty, per Judith Miller, publicat el 19 de novembre del 2001 
al New York Times50 

L'article recull l'acusació formal, realitzada pels Estats Units, a cinc 

països que estarien violant els tractats que regulen i prohibeixen el 

desenvolupament i la possessió d'armes biològiques. 

Judith Miller assegura que el govern tem que, algun d'aquests països, 

entre els quals hi figura Iraq, col·labori amb Osama bin Laden i en el seu desig 

de desenvolupar armes biològiques. 

Podem veure aquí com a Iraq, el qual ja ha estat acusat formalment i es 

troba en el punt de mira de les investigacions al voltant de les armes de 

destrucció massiva, també se'l comença a relacionar amb Al-Qaida. 

En aquest punt, trobem reminiscències dels avisos que havia llançat 

Bush, en els discursos que ja hem vist, a tots aquells països que donessin 

suport i refugi als terroristes. 

Com ja hem apuntant unes pàgines més enrere, la propaganda funciona 

i ho fa molt encertadament, quan identifica al terrorisme global com l’enemic. 

No un enemic clar, sinó un concepte. Així, al no tenir rostre, són molts als quals 

se'ls pot associar amb ell i considerar-lo l'enemic. En aquest sentit, és molt 

senzilla la transició Osama bin Laden – Al-Qaida – Iraq.  

Ho veiem en el mateix article de J. Miller, quan cita a John Bolton -

sotssecretari d'estat pel control d'armes i la seguretat internacional, durant 

l'administració Bush– que argumenta que "beyond the bin Laden network, Al 

Qaeda, Washington's most serious concern is Iraq's germ weapons efforts." 

 

                                                 
50 Judith MILLER, "Bioterror; U.S. Publicly Accusing 5 Countries of Violating Germ-Weapons" [en línia]. 
The New York Times, 19 novembre 2001. <http://www.nytimes.com/2001/11/19/world/nation-challenged-
bioterror-us-publicly-accusing-5-countries-violating-germ.html> [Consulta: 5 maig 2013]. 
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3.2.  Secret sites; U.S. Iraqi tells of renovations at sites for chemical and 

nuclear arms, per Judith Miller, publicat el 20 de desembre del 2001 al 
New York Times51 

En aquest article, un mes després del que hem analitzat abans, Judith 

Miller ja identifica a Iraq com una amenaça imminent. 

Aquesta confirmació, es duu a terme a partir de les informacions de fonts 

oficials52 del govern i de desertors del règim Iraquià. 

A l’article, hi destaca el cas d’Adnan Ihsan Saeed al-Haideri, un desertor 

que, diu, havia format part del programa iraquià per renovar les seves 

instal·lacions secretes, destinades a la fabricació d’armes biològiques i 

nuclears. 

Assegura que Saddam Hussein, ha engegat un programa, amb més de 

vint localitzacions, per a la consecució d’aquest objectiu. 

Judith Miller apunta que, Saeed, ha estat entrevistat en diverses 

ocasions per oficials d’intel·ligència dels Estats Units, per tal de comprovar la 

veracitat de les seves informacions. 

Les seves conclusions són que, el testimoni de Saeed, es reforça amb 

altres proves i informes, que semblen confirmar els esforços d’Iraq per engegar 

un programa nuclear. 

En aquest sentit, Judith Miller, cita a Charles Duelfer, antic inspector 

d’armes de les Nacions Unides, que apunta que "the evidence shows that Iraq 

has not given up its desire for weapons of mass destruction"53. 

 

3.3. Discurs de G. W Bush sobre l’estat de la Nació, al congrés, el 29 de 
gener del 2002 

Agafem aquest intervenció de Bush perquè és interessant observar com, 

els arguments esgrimits per l’Administració i pels articles que estem veient, 

                                                 
51 Judith MILLER, "Secret sites; Iraqi tells of renovations at sites for chemical and nuclear arms" [en línia]. 
The New York Times, 20 desembre 2001. <http://www.nytimes.com/2001/12/20/world/nation-challenged-
secret-sites-iraqi-tells-renovations-sites-for-chemical.html?pagewanted=all> [Consulta: 7 maig 2013]. 
52 Moltes de les fonts oficials i presentades en aquests articles no son identificades pels periodistes. 
Reflectim com apareixen als escrits, que, en moltes ocasions, es parla de fonts oficials sense especificar. 
53 Ídem. 
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segueixen el mateix discurs. 

Si bé, ja hem apuntat com els mitjans van assenyalar a Iraq com una de 

les cares del terrorisme, Bush sembla recolzar-se en aquesta afirmació i, de fet, 

reforçar-la. 

Torna a insistir en que el camí és llarg i que l’èxit assolit a l’Afganistan és 

el millor exemple de la necessitat i de la urgència d’actuar ràpidament. 

Un camí, que sembla que va en direcció a Iraq. Així ho denota el seu 

discurs, al carregar contra l’eix del mal –format per Iraq, Iran i Corea del nord–, 

i a proferir que “Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to 

support terror”54. 

Afirma que Iraq, en el seu desig de desenvolupar armes nuclears, 

suposa un gran perill per a la pau i que, Estats Units, farà el que calgui per 

protegir el món civilitzat. 

No hi ha dubte que Iraq, ha estat identificat ja com un enemic hostil i com 

un objectiu clar i prioritari en la guerra contra el terrorisme. 

Com podem comprovar les similituds i les picades d’ull son 

considerables. El que s’està creant, és un caldo de cultiu en el que l’opinió 

pública ha de veure i entendre, que el posicionament de l’Administració Bush 

està totalment justificat. 

S’ha de crear la idea que la intervenció armada és l’única via possible i el 

resultat final no pot ser un altre que un èxit rotund de la Llibertat i la 

Democràcia.  

 

                                                 
54 Presidential rethoric, Discurs de Bush el 29 de gener del 2002. Recuperat de 
<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/01.29.02.html> [Consulta: 7 maig 2013]. 
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3.4. The Iraqis; U.S. says Hussein intensifies quest for A-Bomb parts, per 
Michael R. Gordon i Judith Miller, publicat el 8 de setembre del 2002 al 
New York Times55 

Gairebé un any després de l’atemptat al World Trade Center, i seguint 

amb aquesta campanya de propaganda contra Iraq, Gordon i Miller, publiquen 

un article en el que s’apunta una intensificació, per part d’Iraq, del seu 

programa nuclear. 

El que es pot copsar en aquest escrit, és un suport total al govern dels 

Estats Units, i als seus arguments a favor d’una intervenció armada. 

S’apunta que, “Iraq’s pursuit of nuclear weapons has been cited by hard-

liners in the Bush administration to make the argument that the United States 

must act now”56. 

En aquesta mateixa direcció, es torna a recórrer a les fonts oficials –en 

tot l’article, es citen més de trenta fonts oficials, autoritats i informacions 

revelades per desertors del règim de Saddam Hussein–, en aquest cas de 

l’Administració Bush, que asseguren que, Iraq, portaria més d’un any intentant 

comprar tubs d’alumini per utilitzar-los en el procés d’enriquiment d’urani, 

necessari per a la fabricació d’armes de destrucció massiva. 

Segons aquestes fonts, Saddam Hussein també s’hauria reunit amb els 

científics nuclears iraquians més destacats. A l’article es deixa caure que, 

aquesta activitat frenètica, respon a una campanya contra l’oest, iniciada pel 

mateix Hussein. 

Com dèiem, aquestes informacions, apunta l’article, haurien estat 

reforçades per desertors del règim iraquià. 

A l’article, es fa ressò de les veus crítiques amb el camí que s’ha iniciat 

cap a la guerra, les quals consideren que Iraq no té, encara, la capacitat per 

esdevenir una amenaça imminent sense ajut extern i que, per tant, hi ha temps 

per  a la diplomàcia. 

                                                 
55 Michael R. GORDON i Judith MILLER, "The Iraqis; U.S. says Hussein intensifies quest for A-Bomb 
parts" [en línia]. The New York Times, 8 setembre 2002. 
<http://www.nytimes.com/2002/09/08/world/threats-responses-iraqis-us-says-hussein-intensifies-quest-for-
bomb-parts.html?pagewanted=all&src=pm> [Consulta: 8 maig 2013]. 
56 Ídem. 
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No obstant, en el seu recolzament a l’Administració, Gordon i Miller, 

semblen descartar aquesta opció a l’apel·lar a la por de la massa per promoure 

el desig i la urgència de defensar-se de l’amenaça externa. I ho fan, com no, 

citant fonts oficials, que consideren que “the question is not, why now? (...) The 

question is why waiting is better. The closer Saddam Hussein gets to a nuclear 

weapon, the harder he will be to deal with”57. 

De nou, el que veiem aquí, és la premissa que una font oficial posseeix 

informació de primera mà. Com podem comprovar, en la fabricació de consens, 

en la direcció de l’opinió pública, esdevé essencial esgrimir informacions i 

arguments com a veritats, amb el certificat d’aprovació d’aquestes “fonts 

oficials”. 

El que és una impostura, el públic ho entén com un bocí de la realitat. 

Una realitat irrefutable. 

La qüestió rau en que, les informacions, més enllà de ser certes o falses, 

d’estar o no contrastades, no s’utilitzen com arguments, sinó com a fets. I la 

massa els accepta, prenent el camí que et marquen els mitjans Mainstream. 

 

3.5.  Baghdad’s arsenal; White House lists Iraq steps to build banned 

weapons, per Michael R. Gordon i Judith Miller, publicat el 13 de 
setembre del 2002 al New York Times58 

En aquest escrit, en primer lloc, es reconeix l’existència de veus que 

veuen les proves sobre la capacitat armamentística d’Iraq, aportades pels 

serveis d’Intel·ligència, “sketchy and out of date”59. 

No obstant, Miller, destaca el manteniment de l’Administració Bush en la 

seva postura, ja que, reproduint les paraules del president, Iraq “has violated its 

international pledges on arms and human rights since 1991”60. 

                                                 
57 Ídem. 
58 Michael R. GORDON i Judith MILLER, "Baghdad’s arsenal; White House lists Iraq steps to build banned 
weapons" [en línia]. The New York Times, 13 setembre 2002. 
<http://www.nytimes.com/2002/09/13/world/threats-responses-baghdad-s-arsenal-white-house-lists-iraq-
steps-build-banned.html> [Consulta: 9 maig 2013]. 
59 Ídem. 
60 Ídem. 
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Cal apuntar que el dia abans, el 12 de setembre, Bush s’havia presentat 

al Congrés, esgrimint tot un seguit de condicions que Iraq havia de seguir per 

tal de mostrar la seva bona voluntat per seguir la via diplomàtica. 

Al mateix temps però, el president, destacava la poca fiabilitat d’Iraq amb 

un missatge, gairebé ja de resignació, i com si el rumb de les accions futures ja 

hagués estat establert: “we can harbor no illusions – and that’s important today 

to remember”61. 

En aquesta mateixa línia, Judith Miller torna a posar en escena els tubs 

d’alumini que, suposadament, Iraq hauria estat intentant comprar. De fet, a 

l’article es destaca que la postura de l’Administració està recolzada per la CIA, 

l’Agència d’Intel·ligència de la Defensa i per l’Agència de Seguretat Nacional, i 

tot el seguit de proves i fonts, que confirmen la intenció de Saddam Hussein de 

desenvolupar un programa nuclear. 

De nou, Judith Miller utilitza aquesta presentació d’un suposat debat 

entre les diferents visions sobre la capacitat armamentística d’Iraq, per acabar 

posicionant-se al costat de la versió oficial. La versió que, com ja sabem, té les 

fonts i les proves que la fan ser inqüestionable. 

Es pot llegir a l’article, en paraules d’una font oficial de l’Administració, 

que el debat o les discussions sobre els tubs d’alumini i les intencions d’Iraq 

són “a normal part of the intelligence process”62. 

Per acabar amb qualsevol dubte pel que fa a la inclinació de Judith 

Miller, l’article conclou que, aquesta mateixa font, afirma que “the best technical 

experts and nuclear scientists at laboratories like Oak Ridge63 supported the 

C.I.A. assessment”64. 

 

                                                 
61 Presidential rethoric, Discurs de Bush del 12 de setembre del 2002. Recuperat de 
<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.12.02.html> [Consulta: 8 maig 2013]. 
62 Michael R. GORDON i Judith MILLER, 13/11/2002, art. cit. 
63 Laboratori nacional dels Estats Units de ciència i tecnologia gestionat pel Departament d’Energia dels 
Estats Units per UT-Battelle. Es troba a Oak Ridge, Tennessee. 
64 Ídem. 
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3.6.  Inspections; Verification is difficult at best, say the experts, and 

maybe impossible, per Judith Miller, publicat el 18 de setembre del 
2002 al New York Times65 

Aquí, Judith Miller, segueix al·ludint a la intenció de col·laborar del règim 

de Saddam Hussein. Concretament, dubta de la seva col·laboració oberta amb 

els inspectors de la ONU, encarregats de la cerca de les armes de destrucció 

massiva en territori Iraquià. 

La periodista, torna a fer servir aquesta estructura de fals debat i 

d’exposició objectiva d’arguments, on recull els comentaris a favor i en contra 

respecte l’existència d’armes biològiques. Això sí, sempre amb una tendència 

cap els arguments postulats pel govern i les fonts oficials, que advoquen per 

l’acció armada. 

Diu l’article, “most inspectors said they thought Saddam Hussein was 

continuing his quest for such (chemichal, biological, and nuclear orradiological 

weapons) arms, but that inspectors stood little chance of proving it”66. 

Tothom és ben conscient que, aquestes investigacions, són crítiques per 

justificar un atac a Iraq. 

D’aquesta manera, Judith Miller, presenta l’opinió de Khidhir Hamza –un 

desertor que hauria format part del programa nuclear d’Iraq durant els anys 

noranta–, que considera que, les centrifugadores que estaria utilitzant Iraq per 

enriquir urani, són “small, easily hidden, and emit very little radiation that can be 

detected”67. 

Com ja hem vist en altres articles, és important, i molt clarificador, la 

manera com solen concloure. És el que retén el lector, si més no durant un 

instant, de l’article que acaba de llegir. 

                                                 
65 Judith MILLER, "Inspections; Verification is difficult at best, say the experts, and maybe impossible" [en 
línia]. The New York Times, 18 setembre 2002. <http://www.nytimes.com/2002/09/18/world/threats-
responses-inspections-verification-difficult-best-say-experts-maybe.html> [Consulta: 28 maig 2013]. 
66 Ídem. 
67 Ídem. 
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Cita, de nou, a fonts oficials que asseguren que “the experience of the 

last ten years suggested that Iraq will do anything but comply, and that there 

was no reason to believe that its intention had changed”68. 

En dues línies acaba amb el debat plantejat. Posa en dubte la fiabilitat 

d’Iraq i segueix considerant que es tracta d’una amenaça real i imminent. 

 

3.7.  Chemical weapons; Iraq said to try to buy antidote against nerve gas, 
per Judith Miller, publicat el 12 de novembre del 2002 al New York 

Times69 

En aquest article, Judith Miller, recull la preocupació dels Estats Units 

per la possible compra realitzada per Iraq, de grans quantitats d’una droga 

utilitzada per contrarestar els efectes del gas nerviós. 

Segons els serveis d’intel·ligència, això respondria a un possible ús 

d’agents nerviosos, per part d’Iraq, i a la seva intenció de protegir els seus 

propis soldats. 

Altres fonts oficials, apunta Judith Miller, asseguren que Iraq també 

hauria encarregat la compra d’altres antídots per armes químiques. 

És cert, diu l’article, que aquests agents tenen un possible ús no 

relacionat amb les armes biològiques. 

No obstant, l’escrit conclou amb l’opinió de dos especialistes, Dave 

Franz –director del Laboratori de Biodefensa de l’exèrcit a Fort Detrick– i 

Frederick R. Sidell –expert en agents químics que treballa a l’Army Medical 

Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD)– que mostren la seva 

preocupació per que “there were virtually no peaceful uses for that much 

atropine”70. 

Judith Miller, torna a posicionar-se a favor dels paràmetres marcats pel 

govern i es mostra com un amplificador, encarregada de donar la correcta 

repercussió a aquesta línia de pensament per tal de generar el consens. 

                                                 
68 Ídem. 
69 Judith MILLER, "Chemichal weapons; Iraq said to try to buy antidote against nerve gas" [en línia]. The 
New York Times, 12 novembre 2002. <http://www.nytimes.com/2002/11/12/world/threats-responses-
chemical-weapons-iraq-said-try-buy-antidote-against-nerve-gas.html> [Consulta: 28 maig 2013]. 
70 Ídem. 
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3.8.  A war for Oil?, per Thomas Friedman, publicat el 5 de gener del 2003 
al New York Times71 

A l’inici del 2003, i com hem apuntat en alguns articles, les veus 

contraries a la guerra eren importants i constants. La teoria de les armes de 

destrucció massiva perdia pes, ja que els inspectors no reportaven cap troballa 

significativa que provés que Iraq tenia un programa nuclear o que, com a 

mínim, l’estava desenvolupant. 

Per l’opinió pública, era ja una obvietat que la guerra contra Iraq, 

responia a uns altres interessos i no al desig del govern d’acabar amb el 

terrorisme, alliberar a Iraq del règim de Saddam Hussein i tornar l’esperança 

d’un futur pròsper, democràticament parlant. 

En aquest context, apareix aquest article de Thomas Friedman en el que 

s’admet que els interessos d’Estats Units pels recursos energètics d’Iraq són 

innegables. 

No obstant, afegeix que el que ha de determinar les veritables intencions 

del govern són l’abans i el després de la invasió. Friedman considera que, la 

manera com es dugui a terme l’ocupació i allò que s’intenti construir després 

pel país, és més important que un desig de fer-se amb les zones petrolíferes 

del territori. 

Bàsicament, el que està reconeixent, és que no hi ha dubte que la 

motivació per envair Iraq és el petroli. Si més no, en part. De fet, no està 

conforme amb certes declaracions de Bush, negant aquesta veritat, i diu que 

són excuses innecessàries que no responen al propòsit que es pretén dur a 

terme. 

I és que Friedman, considera que “there is nothing illegitimate or immoral 

about the U.S. being concerned that an evil, megalomaniacal dictator might 

acquire excessive influence over the natural resource that powers the world's 

industrial base”72. 

                                                 
71 Thomas L. FRIEDMAN, "A war for oil" [en línia]. The New York Times, 5 gener 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/01/05/opinion/a-war-for-oil.html> [Consulta: 2 maig 2013]. 
72 Ídem. 
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Es qüestiona sobre l’ètica d’aquelles persones que discuteixen els 

motius dels Estats Units per entrar en guerra, i es pregunta si troben moralment 

més correcte que Saddam Hussein controli els recursos dels que parlen. 

Considera que s’ha de deixar clar que no s’actua, només, per controlar 

els recursos petrolífers de la zona sinó que aquest, és un dels motius. 

L’objectiu final, diu, és actuar en benefici del planeta. 

Entenem doncs, la seva afirmació: “I have no problem with a war for oil -- 

if we accompany it with a real program for energy conservation”73.  

Podem veure com està justificant els arguments plantejats per 

l’Administració Bush, atacant aquells qui no segueixen aquesta manera de 

pensar. Recordem un dels primers discursos del president que hem analitzat. 

En ell llençava una amenaça: “either you are with us or you are with the 

terrorists”74. Una amenaça que, llegint aquest article, sembla estar dirigida tant 

als de fora com als de casa. 

En definitiva, Friedman realitza un impressionant exercici de manipulació 

en el que o estàs al costat dels bons, o dels dolents. Dirigeix el seu dit 

acusador cap una massa, que ja no sap què creure, i els insta a analitzar el seu 

grau d’ètica i de compromís amb la pau i la democràcia. 

Ja no es tracta d’elaborar informacions, de manipular-la, de repetir les 

mateixes notícies per tal que el missatge desitjat acabi instaurant-se en la 

massa. S’està obligant al públic a passar per la pedra. Si els mitjans de 

comunicació adormen la consciència i les veus crítiques, els mitjans 

Mainstream, van més enllà. Hem dit que s’encarreguen d’establir què és 

noticia, què ha de pensar la gent i de quina manera han d’actuar. Però no es 

queden aquí. 

En un model de propaganda, la dissidència, els pensaments 

independents i crítics amb els preceptes establerts, són molt perillosos i gens 

desitjables. Doncs el manteniment d’aquest model, necessita del consens per 

seguir creant l’agenda que beneficia a les elits i als grans poders. D’aquesta 

manera, els mitjans Mainstream s’encarreguen de mantenir en el camí que es 
                                                 
73 Ídem. 
74 CNN online, Discurs del President Bush del vint de setembre del 2001. Recuperat de 
<http://archives.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/> [Consulta: 4 abril 2013]. 
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considera que cal seguir, a totes aquelles ments, encara amb prou criteri i amb 

consciència, per treure’s la bena que se’ls hi ha posat als ulls.   

 

4. 5 de febrer del 2003: Intervenció del Secretari d’Estat, Colin 
Powell, al Consell de Seguretat de les Nacions Unides 

El 5 de febrer del 2003 és una data clau. És el dia que Colin Powell 

creua la línia de no retorn en el camí que, hem iniciat amb l’onze de setembre, 

abans fins i tot, i que va desembocar en la guerra d’Iraq. 

El secretari d’Estat dels Estats Units, va presentar un dossier amb 

proves definitives que recolzaven els arguments presentats, pel govern, per 

envair l’Iraq. 

Converses gravades, imatges per satèl·lit i informes d’intel·ligència, 

testimonis de desertors i d’altres implicats directes, entre d’altres. Totes 

aquestes proves, demostraven que el que l’Administració Bush portava dient 

durant més d’un any, respecte l’Iraq i el perill que suposava, era cert. Tant, pel 

que fa a la seva relació amb Al-Qaida, com pel seu desig d’aconseguir armes 

de destrucció massiva. 

Un informe concloent que acabava amb tota possible solució diplomàtica 

al conflicte i donava llum verda a la intervenció armada. 

O així es com es va vendre. I aquest és el suport que va tenir per part de 

molts mitjans de comunicació. 

El dia següent, al New York Times, per exemple, Steven R. Weisman75, 

tot i que apuntava que molts membres presents al Consell de Seguretat 

Nacional de la ONU mostraven cert recel amb les proves, assegura que, el que 

va suposar la presentació de Colin Powell, va ser la mostra, a tots aquells 

escèptics amb el govern, de la veracitat de les seves informacions i dels seus 

temors. 

                                                 
75 Steven R. WEISMAN, "Security Council; Powell, in U.N. speech, presents case to show Iraq has not 
disarmed" [en línia]. The New York Times, 6 febrer 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/02/06/world/threats-responses-security-council-powell-un-speech-
presents-case-show-iraq-has.html?src=pm> [Consulta: 8 maig 2013]. 
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El mateix Friedman, tres dies després, en un article d’opinió titulat 

Secretary Powell Made a Point76, assegurava que “to many listeners it added 

up to irrefutable proof of Saddam Hussein's biological, chemical and nuclear 

weapons programs, as Mr. Powell asserted. To many more, it seemed to push 

the United States closer to war”77. 

En aquesta línia, el Washington Post, el 6 de febrer va publicar un 

editorial en el que es feia ressò de la intervenció de Colin Powell, sota el títol 

“Irrefutable”78. Curiosament, aquest editorial ja no es pot trobar a la web del 

Post. És important retenir aquest detall. La informació, errada o no, va ser 

entregada d’aquesta manera. El fet d’amagar-la, ens resulta molt revelador. 

 

5. 17-19 març del 2003: Inici de la guerra 

El 17 de març del 2003, el president George W. Bush, llença un 

ultimàtum79 de 48 hores a Saddam Hussein, en el que l’insta a abandonar el 

poder i a marxar a l’exili. 

El president, considera que els Estats Units i els seus aliats han esgotat 

la via de la diplomàcia de la qual, l’Iraq, se n’ha beneficiat per guanyar temps i 

avantatge. 

Exclama que, Estats Units, té la responsabilitat de defensar la seva gent 

contra els violents i avisa que és massa tard per Hussein, que ha escollit la 

confrontació. Bush és categòric i li dona dues opcions: la rendició o la guerra. 

Sigui com sigui, la guerra és inevitable. 

Així, el 19 de març80, Bush declara que les accions armades ja han estat 

iniciades. 

                                                 
76 Steven R. WEISMAN, "Secretary Powell made a point" [en línia]. The New York Times, 9 febrer 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/02/09/weekinreview/secretary-powell-made-a-point.html> [Consulta: 8 
maig 2013]. 
77 Ídem. 
78 Editors, "Irrefutable", Editorial del Washington Post, 6 febrer 2003. Recuperat de 
<http://www.michaelmoore.com/words/must-read/irrefutable-washington-post-colin-powells-iraq-
presentation-united-nations> [Consulta: 25 maig 2013]. 
79 Presidential rethoric, Discurs de Bush del 17 de març del 2003. Recuperat de 
<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/03.17.03.html> [Consulta: 27 maig 2013]. 
80 Presidential rethoric, Discurs de Bush del 19 de març del 2003. Recuperat de 
<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/03.19.03.html> [Consulta: 28 maig 2013]. 
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L’objectiu, diu, és “to disarm Iraq, to free its people and to defend the 

world from grave danger”81. 

Declara que, Estats Units tindrà un total respecte pel poble iraquià, al 

qual respecta profundament, així com respecta també, la seva civilització i la 

seva religió. 

A aquestes alçades, encara es referma en les seves justificacions i diu 

“we have no ambition in Iraq, except to remove a threat and restore control of 

that country to its own people”82. 

Elisabeth Bumiller, de qui ja hem vist un article en pàgines anteriors, 

analitza el discurs presidencial, i mostra una gran complicitat amb les decisions 

preses per l’Administració i per la declaració de guerra. 

En el seu article83 del dia 19 –abans de la declaració–, Elisabeth 

comenta que Bush encara té l’esperança que Saddam Hussein accepti 

l’ultimàtum i que abandoni el país. És a dir, ens vol fer entendre que Bush, no 

només ha esgotat l’opció de la diplomàcia fins a l’últim moment, fins que l’única 

alternativa era la guerra, sinó que encara espera no haver d’entaular un 

conflicte armat. Diu però, que és l’única opció que li queda davant el perill 

constant que suposa el terrorisme i la poca col·laboració de Saddam Hussein i 

el seu règim. 

Sense anar més lluny, l’article es titula U.S. is calling Refusal of Exile 

“Final Mistake”, en el que es destil·la quina és la postura del govern. 

Bumiller destaca que, fins i tot França, reticent a una possible intervenció 

armada a Iraq, estaria disposada a formar part d’una coalició, liderada pels 

Estats Units, si el règim de Saddam Hussein utilitzés armes biològiques. 

La guerra està servida. Estats Units ha donat el seu últim pas, el 

definitiu, cap el conflicte armat, que portava macerant durant molt de temps. 

 

                                                 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Elisabeth BUMILLER, "The White House; U.S. is calling refusal of exile 'final mistake'" [en línia]. The 
New York Times, 19 març 2003. <http://www.nytimes.com/2003/03/19/world/threats-responses-white-
house-us-calling-refusal-exile-final-mistake.html> [Consulta: 28 maig 2013]. 
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6. Cas Plame 

Unes pàgines més enrere, hem parlat d’una de les maneres com, els 

mitjans Mainstream, delimiten les línies de pensament existents i les dirigeixen 

cap a una de sola, i com recondueixen aquells que es desvien de les versions 

oficials i de l’agenda. 

En aquest model de propaganda i en el procés que hem intentat veure 

de com es va vendre la guerra d’Iraq en els mitjans de comunicació, hi ha un 

cas que ens serveix per il·lustrar a la perfecció, fins a quin punt tenen poder els 

mitjans i, fins a quin punt són capaços d’utilitzar-lo. Sempre amb l’objectiu de 

que s’acompleixi allò que els interessa, el que els beneficia, atacant, fins i tot, 

allò o aquells que posin en perill aquest model de propaganda. 

Tot comença quan el febrer del 2002, la CIA, li va encarregar a 

l’exambaixador Joseph C. Wilson l’elaboració d’un informe sobre la possibilitat 

que, Saddam Hussein, estigués comprant urani enriquit pel seu programa 

nuclear. 

Wilson va viatjar a Níger, amb qui es creia, podien estar tenint lloc les 

transaccions. Hi va investigar a fons i no va trobar cap prova que recolzés 

aquella informació. 

Així ho va fer constar a l’informe, el va entregar i va tornar a casa. 

El problema neix quan, el 28 de gener del 2003, en el seu discurs sobre 

l’estat de la Nació84, George W. Bush, va aferrar-se a un informe de la comissió 

parlamentària britànica, en el que hi constaven proves d’una possible compra, 

per part de Hussein, de quantitats importants d’urani a un país d’Àfrica. 

Aquí la qüestió que cal preguntar-se és, què se’n va fer de l’informe de 

Wilson? I no només amb aquest, sinó amb les moltes altres informacions que 

apuntaven a una falsedat d’aquestes proves. 

                                                 
84 Presidential rethoric, Discurs de Bush del 28 de gener del 2003. Recuperat de 
<http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/01.28.03.html> [Consulta: 29 maig 2013]. 
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El propi Wilson planteja de meravella com veu la situació en l’article que 

va publicar el New York Times, el 6 de juliol del 2003, i sota el títol What I Didn’t 

Find in Africa85. 

Obre l’article amb un “Did the Bush administration manipulate 

intelligence about Saddam Hussein's weapons programs to justify an invasion 

of Iraq?86. 

En primer lloc, afirma que en la seva investigació, no li va costar gaire 

arribar a la conclusió que era molt improbable que l’esmentada transacció 

hagués tingut mai lloc. 

Assegura que va realitzar la seva tasca de la millor manera possible per 

tal d’ajudar a l’oficina del vicepresident, qui va encarregar l’informe, en les 

investigacions referents a les armes de destrucció massiva. 

No obstant, la seva investigació no va ser tinguda en compte. Durant els 

anàlisis dels diferents articles, hem anat comprovant com funciona el model de 

propaganda. Les falses informacions, la manipulació de fets, entre d’altres, són 

les eines amb les que es filtren les noticies. 

El propi Wilson es planteja, 

 

The question now is how that answer was or was not used by our 

political leadership. If my information was deemed inaccurate, I 

understand (though I would be very interested to know why). If, 

however, the information was ignored because it did not fit certain 

preconceptions about Iraq, then a legitimate argument can be 

made that we went to war under false pretenses87. 

 

Finalment, arriba a la conclusió que molta de la informació 

relacionada amb el programa d’armes nuclears de Saddam Hussein va 

ser distorsionada per exagerar l’amenaça que suposava Iraq. 

                                                 
85 Joseph C. WILSON, "What I didn’t find in Africa" [en línia]. The New York Times, 6 juliol 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/07/06/opinion/what-i-didn-t-find-in-africa.html?pagewanted=all&src=pm> 
[Consulta: 3 juny 2013]. 
86 Ídem. 
87 Ídem. 
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Conclou, carregant directament contra l’Administració Bush a l’asseverar 

que, “the act of war is the last option of a democracy, taken when there is a 

grave threat to our national security. More than 200 American soldiers have lost 

their lives in Iraq already. We have a duty to ensure that their sacrifice came for 

the right reasons”88. 

Cal recordar que ens trobem ja en plena guerra. Aquestes acusacions de 

Wilson qüestionen i posen en perill l’autoritat, la confiança i el recolzament de la 

població al govern dels Estats Units. 

D’aquesta manera, l’alçament de veu de Wilson, no podia quedar 

impune. La guerra seguia el seu curs i l’argument de les armes de destrucció 

massiva encara tenia un pes fonamental en la justificació del conflicte. De la 

mateixa manera, una guerra és sempre impopular, i el govern no es podia 

permetre perdre el suport de la població. 

És així, com s’explica l’article89 que el columnista conservador Robert D. 

Novak publica al Washington Post el 14 de juliol, vuit dies després de l’article 

de Wilson. 

Comença apuntant que la tasca que se li va encomanar a Wilson era 

una investigació de nivell molt baix, de la que, per exemple, el director de la 

CIA, George Tenet, no en tenia constància. 

L’informe, diu Novak, va ser una iniciativa del Servei d’Intel·ligència 

Italiana i, com suposava una clara amenaça de ser veritat, el govern dels Estats 

Units també va actuar per esbrinar quina era la situació. 

Això si, assegura que aquest informe mai va arribar a les mans del 

president Bush i que, les veus crítiques que l’utilitzen com argument per a les 

seves acusacions contra la creació d’una guerra basada en mentides, no tenen 

sentit. 

Van rebre informacions falses. Van cometre errors, sí. Una mala 

investigació i una mala comunicació dins del govern, però, en cap cas, diu, van 

                                                 
88 Ídem. 
89 Robert NOVAK, "Mission to Niger" [en línia]. Washington Post, 14 juliol 2003. 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/10/20/AR2005102000874.html> [Consulta: 3 
juny 2013]. 
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ser ells els instigadors de la investigació i, encara menys, haurien amagat la 

informació si l’haguessin sabut. 

En aquest sentit, apunta que la CIA mai va considerar l’informe de 

Wilson com a concloent i el va classificar, ja que es basava en testimonis i 

informacions d’oficials del Níger, dels quals no es podia tenir una certesa total. 

Un cop excusades les principals figures de l’Administració, Novak passa 

a l’atac. Diu que, segons dos alts funcionaris del govern, Wilson mai havia 

treballat per la CIA però que la seva dona Valerie Plame, una agent de 

l’agència, especialitzada en armes de destrucció massiva, hauria intercedit per 

aconseguir el treball pel seu marit. 

Així, el que esta fent Novak, és una acusació de tràfic d’influències. El 

més important però, és que està revelant la identitat d’una agent encoberta de 

la CIA, la qual cosa és un delicte federal als Estats Units. 

Arran d’això, la CIA va denunciar el cas al Departament de Justícia que, 

el setembre d’aquell any, va obrir una investigació sobre la filtració del nom de 

l’agent als mitjans de comunicació. 

En el transcurs de la investigació, van aparèixer els noms de Mathew 

Cooper, periodista de Time Magazine, i el de la nostra protagonista, Judith 

Miller. 

Pel que fa a la reportera, que mai va arribar a publicar res sobre el cas, 

si que va posseir informació confidencial molt rellevant, i es va negar a vulnerar 

el secret professional que exigeix la protecció de les fonts. 

Així, entre el juliol i el setembre del 2004 va estar 85 dies a la presó, fins 

que va decidir declarar, al·legant que les seves fonts li havien donat 

l’autorització. 

Miller va revelar que la informació li havia proporcionat Lewis Libby, 

advocat, cap del gabinet del vicepresident Dick Cheney i també el seu assessor 

per assumptes de seguretat nacional90. 

                                                 
90 Nanomundo, “Una de las pruebas 'sucias' de la guerra de Irak: Caso Plame” [en línia]. Nanomundo, 7 
juliol 2008. Recuperat de <http://www.nanomundo.com/index.php/comunicacion/nanoobservatorio/172-
caso-plame> [Consulta: 5 juny 2013]. 
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En aquest moment, el New York Times, que s’havia mantingut al costat 

de la seva reportera, considera que la seva col·laboració amb la justícia, 

després del que ha passat, aixeca dubtes respecte la seva ètica i les seves 

motivacions. 

La investigació va continuar, situant ja en el punt de mira, al propi Dick 

Cheney i a George Tenet –director de la CIA en aquell moment–. 

No obstant el 28 d’octubre del 200591, qui va ser acusat formalment, va 

ser Lewis Libby, amb el que podem dir que era el boc expiatori. 

Durant el 2006, les acusacions es van anar succeint, així com nous 

noms a als que assenyalar com els responsables per la filtració de la identitat 

de Plame. Libby, Cheney, Judith Miller, altres periodistes i fonts 

governamentals van resultar esquitxats per l’afer. Fins i tot Bush. 

A l’agost d’aquell any, apareix en escena Richard Armitage, viceministre 

d’Estat en el primer mandat de Bush i a les ordres de Colin Powell, com la 

primera font que li va deixar caure el nom de Plame a Robert Novak. 

Sigui com sigui, el 6 de març del 2007, Lewis Libby va ser declarat 

culpable, amb una pena de dos anys i mig de presó i 250.000 dòlars de 

multa92. 

No obstant, el dia que Libby havia d’entrar a la presó, el president Bush 

va commutar la seva pena. 

De la mateixa manera, les demandes civils interposades per Plame i 

Wilson a tots els involucrats en el cas, van ser sobresegudes, així com els 

conseqüents recursos. 

Com ja havíem apuntat, aquest cas, és la prova més significativa dels 

abusos del poder, les falses acusacions, la pressió dels grans lobbies i dels 

think tanks, per mantenir l’opinió pública en una determinada via de pensament. 

El cas Plame, és la cirera, l’expressió final de l’espectacle mediàtic i del 

model de propaganda que es va dur a terme en la construcció de la guerra 

d’Iraq. 

                                                 
91 Ídem. 
92 Ídem. 
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La filtració de la identitat de Plame, respon a una intent de desacreditar a 

Wilson, i en conseqüència les seves informacions i els seus arguments 

desfavorables al govern de Bush. Al relacionar a Wilson amb Valerie Plame, es 

vol fer entendre que l’encàrrec realitzat a l’exambaixador, respon a una qüestió 

de nepotisme més que no pas a la seva capacitat per realitzar la tasca que se li 

encomanava. 

A més, també es va deixar entreveure la simpatia de Wilson amb el 

Partit Demòcrata, fet que es considerava com un possible motiu per presentar 

un informe contrari als arguments del govern i per utilitzar-ne les conclusions 

per perjudicar a l’Administració Bush. 

Ens trobem, doncs, que aquest cas es tracta d’una represàlia a les 

crítiques contra el govern. 

Una represàlia que no té en compte les conseqüència dels seus actes. 

La filtració de la identitat de Plame no només és d’un delicte, sinó que va posar 

en perill la vida de l’agent. 

La resposta a unes acusacions fonamentades, és una defensa i 

justificació de la CIA, Cheney i el president Bush, i un contraatac directe, fent 

ús i abús del poder que es posseeix i l’accés que es té a unes informacions 

determinades. 

En aquesta manera d’actuar, i en un panorama en el que la realitat de 

les filtracions és inqüestionable, és indispensable presentar un boc expiatori, en 

aquest cas serien Judith Miller i Libby, que carreguin amb les culpes. 

No hi ha cap problema, per que com hem vist, al final, fins i tot aquest 

boc expiatori –Libby– es salva de la crema. Com a prova d’abús de poder, 

aquesta no està gens malament. 

Pel que fa a Judith Miller, hi ha una qüestió que hem trobat força 

interessant. En el procés de la investigació en el que Miller va ser 

empresonada, la periodista es va convertir en un símbol de la llibertat de 

premsa. És irònic ja que, com hem anat veient en aquestes pàgines, Miller va 

ser el megàfon perfecte per donar repercussió als arguments esgrimits pel 

govern per justificar la guerra. 
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En aquell moment, era prou evident la connexió entre els mitjans de 

comunicació i el govern, en una repetició constant dels mateixos arguments. 

Uns alimentaven als altres. 

L’empresonament de Judith Miller, creiem, sembla ser la manera com el 

govern aparta de la circulació a una persona que posseeix massa informació 

comprometedora amb l’Administració Bush. 

Podem dir que, quan ja les mentides han deixat de ser creïbles és millor 

callar per evitar que la veritat vegi la llum. 

 

7. L’hora de les disculpes 

Arribats a aquest punt, no podem oblidar que, el context en el que té lloc 

aquesta campanya propagandística de suport al govern i als seus arguments, 

és més divers. 

Malgrat no ho haguem analitzat degudament, és evident que també 

existien moltes veus crítiques –tant populars com en els mitjans de 

comunicació– que s’oposaven a la invasió d’Iraq. 

A mesura que el camí cap a la guerra tocava a la fi i, també durant el 

conflicte, aquestes veus no van fer més que créixer. 

El fet que un dels argument principals esgrimits pels Estats Units per 

justificar la guerra d’Iraq, anés perdent cada vegada més credibilitat, posava en 

dubte la motivació i les veritables intencions de l’Administració Bush. 

La cerca infructuosa de les armes de destrucció massiva evidenciava 

que la informació proporcionada, tant pel govern com pels mitjans de 

comunicació, no era certa. 

Un dels preceptes del periodisme, definits per la Society of Professional 

Journalists93, és que la divulgació pública és la precursora de la justícia i el 

fonament de la democràcia. D’aquesta manera, el deure del periodista és dirigir 

la seva tasca cap aquests objectius, cercant la veritat, per proporcionar una 

explicació imparcial i exhaustiva dels fets i dels esdeveniments. 
                                                 
93 Organització fundada el 1909 a la Universitat de DePauw, a Greencastle, Indiana. La SPJ està 
enfocada al manteniment i a la perpetuació de la premsa lliure com un dels pilars de la nació i de la 
llibertat. 
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Sent així, no hi ha dubte que calia reconèixer els errors comesos. 

Analitzar què es va fer malament per tal que no es tornés a repetir. 

Per intentar veure com els mitjans de comunicació i els periodistes duen 

a terme aquesta introspecció, hem agafat dos casos que coneixem bé, ja que 

els hem anat veient en el transcurs d’aquest treball. 

Tenim un cas més general, el d’un mitjà de comunicació, el New York 

Times, i dos de més particulars, que es troben en l’òrbita del diari, com són 

Thomas L. Friedman i Bill Keller. 

En primer lloc, el New York Times, que en l’edició del 26 de maig del 

2004, en plena guerra, hi feia constar un editorial94 en el que demanava 

disculpes per la cobertura que havien realitzat de la suposada possessió 

d’armes de destrucció massiva de Saddam Hussein.  

Cal anotar que, tot i les crítiques i els dubtes que generava ja la teoria de 

les armes de destrucció massiva, aquest editorial no apareix fins més d’un any 

després de l’inici de la guerra. 

I pel que fa a les disculpes, hem de veure bé, el com i perquè es 

disculpen. 

El primer que es diu a l’editorial, és que han examinat els errors en les 

informacions sobre les armes de destrucció massiva i les possibles connexions 

d'Iraq amb els terroristes internacionals. 

Apunta que, l’extensa revisió d'articles sobre aquests temes, evidencia 

que, si bé consideren que la majoria dels casos són un exemple de bon 

periodisme, les fonts utilitzades i les seves informacions, no sempre van ser 

curosament investigades i contrastades. 

L'editorial defineix aquest fet, com una equivocació en el punt de vista 

emprat a l'hora d'abordar la cobertura informativa. El més curiós aquí, és que 

està afirmant que es van inclinar cap a un determinat punt de vista, quan, com 

hem vist, s’ha de proporcionar una visió imparcial i exhaustiva dels fets. 

                                                 
94 Editors, "The Times and Iraq", Editorial del New York Times, 26 maig 2004. 
<http://www.nytimes.com/2004/05/26/international/middleeast/26FTE_NOTE.html?ex=1400990400&en=9
4c17fcffad92ca9&ei=5007&partner=USERLAND> [Consulta: 6 juny 2013].  
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En aquest sentit, segueix, apuntant que l'error no és tant allò que es va 

dir o es va deixar de dir, sinó en no dur a terme una correcta tasca periodística, 

comprovant les històries, verificant les fonts i contrastant les informacions. 

Es justifica, afirmant que es tractava d'una visió i d'un reflex acurat del 

coneixement que posseïen en aquell moment, en gran part, a partir de les 

informacions d'agències d’Intel·ligència. 

És simple. Les seves informacions eren errònies, ergo estaven 

equivocats. I el seu veritable error va ser, precisament, no realitzar un bon 

exercici periodístic i investigar més a fons unes informacions, aleshores 

controvertides, i qüestionables en aquest moment. 

El dubte que ens assalta és, perquè el New York Times va trigar tant a 

realitzar aquest anàlisi autocrític? Ja hem apuntat que, tot i que la invasió d'Iraq 

va començar el març del 2003 i, malgrat els arguments que havien portat als 

Estats Units a la guerra eren cada vegada més dubtosos i seguien perdent 

adeptes, aquesta disculpa i reconeixement de mala praxis, no va arribar fins 

més d'un anys després. 

Doncs bé, creiem que és precisament aquesta percepció, cada vegada 

més generalitzada, que les informacions i el punt de vista del New York Times, 

d'abans i durant la guerra, eren, si més no qüestionables, la que hauria obligat 

al diari a revisar els seus passos. 

De fet, en un article95 d’un any abans, el New York Times aplaudia que 

la CIA comencés a revisar tots els seus documents referents a Iraq. 

Calia demostrar, fer creure, que el New York Times no havia estat un 

instrument del govern, usat per alimentar els seus arguments en la lluita contra 

el terrorisme i en la construcció del cas per la guerra d'Iraq. 

Es tractava de reconèixer que hi havia hagut errors, però que no es 

tractaven d'informacions imposades. Diguem que s'opta pel mal menor. La 

mala praxis. Un mal exercici periodístic al no contrastar les fonts i moltes 

declaracions, i no pas per una manera d'actuar premeditada. 

                                                 
95 James RISEN, "Intelligence; Prewar views of Iraq threat are under review by C.I.A." [en línia]. The New 
York Times, 22 maig 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/05/22/international/worldspecial/22INTE.html?position=&pagewanted=print
&position=> [Consulta: 7 juny 2013]. 
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El New York Times no podia fer res més que destapar les seves 

vergonyes quan, per més inri, sortien a la llum casos com el d'Ahmed Chalabi. 

El 26 de maig del 2003, Howard Kurtz publicava al Washington Post, un 

article96 en el que vinculava, mitjançant un correu electrònic, Ahmed Chalabi –

polític iraquià exiliat– amb Judith Miller. 

Kurtz presenta a Chalabi com un dels instigadors que van ajudar a iniciar 

la guerra sota falsos preceptes. 

Una de les principals fonts que van aportar les informacions, falses a 

posteriori, referents a les armes de destrucció massiva i a la relació entre Iraq i 

Al Qaida. 

Segons Fawaz Gerges, director del Middle East Center at the London 

School of Economics, el seu paper va esdevenir fonamental a l’hora de 

convèncer a la classe dirigent d’Amèrica en qüestions de política exterior97. 

I és que, en el context de l’atemptat de l’11S, eren molts els Americans 

que volien creure en aquestes informacions. 

A Washington, fins i tot, se l’havia arribat a considerar com a possible 

substitut de Saddam Hussein, en un Iraq de postguerra. 

Això ens fa pensar que, possiblement, mogut per un desig de derrocar el 

règim i d’arribar al poder, Chalabi hauria promogut i encoratjat una guerra 

contra Iraq, que li hauria aplanat el camí. 

En aquest sentit, Chalabi s’hauria reunit, a l’octubre del 2002, amb els 

dirigents de les principals empreses petrolíferes dels Estats Units98. 

Com deiem, Chalabi es va convertir en una font clau pel Pentàgon, en 

qüestions d’armes de destrucció massiva. 

Les informacions de Chalabi van nodrir, també, a molts mitjans de 

comunicació, hem vist el cas del New York Times, que van ser partícips en una 

campanya de desinformació per dirigir l’opinió pública contra el règim Iraquià. 
                                                 
96 Howard KURTZ, "Intra-Times battle over Iraqi weapons” [en línia]. Washington Post, 26 maig 2003. 
Recuperat de <http://www.commondreams.org/headlines03/0526-08.htm> [Consulta: 7 juny 2013]. 
97 Ron SYNOVITZ, "Icons Of The Iraq War: Ahmad Chalabi And The Case For War” [en línia]. Washington 
Post, 17 març 2013. Recuperat de <http://www.rferl.org/content/iraq-war-chalabi/24930919.html> 
[Consulta: 7 juny 2013]. 
98 Red Voltaire, "De Washington a Bagdad. Ahmed Chalabi, la trayectoria de un aventurero" [en línia], a 
Red Voltaire, 6 juny 2005. <http://www.voltairenet.org/article125616.html> [Consulta: 6 juny 2013]. 
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D’aquesta manera, alguns periodistes, com Judith Miller, van utilitzar 

aquests arguments per justificar la guerra. 

Les fonts i els testimonis no verificats –els seus articles mostraven una 

gran confiança cap els desertors Iraquians–, el contrast nul d’informació o entre 

perfils i fonts similars, entre d’altres, són una clara mostra de com es va deixar 

emportar Miller per uns arguments que coincidien amb la seva visió i responia a 

uns objectius determinats. 

En aquest punt, i per aquesta manera d’actuar, demana disculpes el 

New York Times lamentant que, “looking back, we wish we had been more 

aggressive in re-examining the claims as new evidence emerged — or failed to 

emerge”99. 

Quan es va publicar aquest editorial, l’editor executiu del New York 

Times era Bill Keller. 

El propi Bill Keller, va escriure diferents articles reconeixent els errors 

comesos pel periodisme, en general, i també per ell. 

En un article100 del 6 de setembre del 2011, una dècada després del 

atemptats al World Trade Center, reconeix que, en diversos columnes va 

emprar les justificacions i els arguments que hem vist, per a derrocar a Saddam 

Hussein. 

Diu que formava part d’una espècie d’associació imaginaria, a la que 

bateja com a I-Can’t-Believe-I’m-a-Hawk Club, i en la que hi inclou aquells 

liberals que veien la necessitat de respondre a l’11 de setembre amb una 

demostració de la capacitat i el poder dels Estats Units.  

I considera que, l’Administració Bush “was clearly pleased to cite the 

liberal hawks as evidence that invading Iraq was not just the impetuous act of 

cowboy neocons”101. 

                                                 
99 Editors, 26/5/2004, art. cit. [Consulta: 6 juny 2013]. 
100 Bill KELLER, "My unfinished 9/11 business. A hard look at why I wanted war" [en línia]. The New York 
Times, 6 setembre 2011. <http://www.nytimes.com/2011/09/06/us/sept-11-
reckoning/keller.html?pagewanted=all&_r=0> [Consulta: 6 juny 2013]. 
101 Ídem. 
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En la seva disculpa, Keller admet que els motius que es van vendre per 

envair Iraq no eren del tot certs, però que era difícil veure-ho en perspectiva en 

aquell moment. 

Malgrat, segueix pensant que un món sense Saddam Hussein és millor, 

concedeix que “knowing as we now do the exaggeration of Hussein’s threat, the 

cost in Iraqi and American lives and the fact that none of this great splurge has 

bought us confidence in Iraq’s future or advanced the cause of freedom 

elsewhere — I think Operation Iraqi Freedom was a monumental blunder”102. 

Keller esmenta, precisament, a Thomas L. Friedman, com un dels 

membres d’aquest club. 

El 4 de juny del 2003, publica al New York Times, Because we could103, 

on es mostra crític amb l’actuació del govern des de la caiguda del règim de 

Saddam Hussein, però on apunta que, ell, creia que la guerra estava 

justificada. 

Friedman, graduat en Mediterranean and Modern Middle East Studies, i 

estudiós dels problemes i conflictes d’Orient Mitjà, considera que, malgrat 

l’aparent absència d’armes de destrucció massiva, la deposició del règim de 

Saddam Hussein era necessària. Segueix defensant l’intervencionalisme dels 

Etats Units a l’Iraq. 

Si bé reconeix el dubte que generen ara, les explicacions sobre el 

possible desenvolupament d’un programa nuclear per part d’iraq i de la seva 

relació amb Al Qaida, encara veu justificable la guerra contra el terrorisme, una 

amenaça real, a nivell global. 

Calia respondre amb contundència els atacs de l’onze de setembre. Més 

enllà de tots els arguments i les justificacions esgrimides, Friedman diu que, per 

Estats Units, com a primera superpotència mundial, es tractava, senzillament, 

d’una obligació d’exercir el lideratge en aquesta lluita contra el terrorisme, en 

pro de la Pau i la Democràcia.  

I en aquesta lluita, la victòria a Afganistan no era suficient. Iraq era la 

continuació lògica. 
                                                 
102 Bill KELLER, 6/9/2011, art. cit. [Consulta: 6 juny 2013]. 
103 Thomas FRIEDMAN, "Because we could" [en línia]. The New York Times, 4 juny 2003. 
<http://www.nytimes.com/2003/06/04/opinion/because-we-could.html> [Consulta: 6 juny 2013]. 
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Friedman és molt clar al considerar que “we hit Saddam for one simple 

reason: because we could, and because he deserved it and because he was 

right in the heart of that world. And don't believe the nonsense that this had no 

effect”104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Ídem. 
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CONCLUSIONS 

En aquest estudi hem volgut analitzar el funcionament dels mitjans de 

comunicació i el paper que tenen en l’actual sistema mundial i en l’era de la 

informació. 

El primer que ens interessava comprovar era l’abast i la difusió, i per 

tant, el poder del que gaudeixen els mitjans en la societat xarxa d’avui en dia. 

Es tractava d’elaborar una visió del nou ordre mundial i veure si, 

efectivament, les nostres idees sobre els mitjans es veien reflectides en la 

construcció del cas per a la guerra d’Iraq del 2003. 

El nostre objectiu final era comprendre la teoria i veure, a la pràctica, 

com esdevé la creació i la direcció de l’opinió pública per part dels mitjans de 

comunicació. 

Per fer-ho hem pres de referència el model de propaganda presentat per 

Edward S. Herman i Noam Chomsky. 

Som conscients, i així ho hem avisat, que l’estructura que hem escollit 

per fer aquest treball presenta una visió que pot ser considerada partidista i poc 

contextualitzada en un panorama més global, però és la manera més adequada 

que hem cregut que podia suportar la nostra hipòtesi i mostrar-ne la seva 

validesa. 

Sabem que molts periodistes i alguns mitjans s’allunyen dels paràmetres 

que hem marcat, tot i que no quedi reflectit en la tria de les fonts analitzades. 

El que ens interessava però era mostrar els casos on es complia la 

teoria i els arguments esgrimits. 

En aquest sentit, el que hem vist és la política econòmica dels mitjans 

que, controlats per grans corporacions, responen i segueixen objectius 

econòmics, en els quals l’audiència, és fonamental. 

Tenint en compte això, creiem oportú afirmar que, els mitjans de 

comunicació, controlats per aquestes megacorporacions, es troben inserits dins 

del sistema de mercat. D’aquesta manera, comparteixen interessos i objectius 

amb altres grups de poder i, per descomptat amb el poder polític, en el que 

hem definit com una clara relació simbiòtica. 
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Els mitjans de comunicació marquen l’agenda que ha de seguir l’opinió 

pública per tal de seguir una determinada manera de fer i d’actuar, per afavorir 

al manteniment de l’statu quo. 

En aquest panorama, i en el cas d’estudi que hem escollit, hem resolt 

que els atacs als Estats Units, l’onze de setembre del 2001, van marcar l’inici 

d’una nova geopolítica, per part del país nord-americà, basada en un control 

defensiu del món, a partir d’atacs preventius o de l’amenaça de fer-ne105. 

Com hem apuntat, una de les principals, i veritable, motivació de 

l’administració Bush per centrar la seva atenció en Iraq, hauria estat 

conseqüència dels recursos energètics existents en la zona del Golf Pèrsic. 

Fins aquell moment, les principals empreses petrolíferes americanes 

havien estat excloses del mercat iraquià i del seu or negre106. 

No obstant, la guerra no sol estar acompanya del suport de la població. 

Calia guanyar, i incrementar, el suport de la massa a partir d’estímuls com la 

por d’un perill imminent i la justificació del conflicte com una defensa de la pau, 

la democràcia i la llibertat, no pas com un atac. 

Hem vist, en els diferents exemples, com es va dur a terme la 

construcció social de la guerra. El poder polític necessitava crear un consens 

en l’opinió pública que recolzés els propòsits de l’Administració. Calia 

transmetre que el conflicte armat era l’única via possible per acabar amb el 

terrorisme internacional. 

Per aconseguir que aquesta imatge fos més sòlida, el poder polític va 

comptar amb el suport i la col·laboració de gran part dels mass media, que van 

engegar una gran campanya propagandística. 

La guerra, de ben segur, va esdevenir beneficiosa per a les grans 

empreses petrolíferes, armamentístiques i d’infraestructures. És així com hem 

d’entendre el suport dels mitjans de comunicació ja que, com hem vist, estan 

controlats per grans corporacions, inserides dins del sistema de mercat i, per 

tant, amb interessos compartits amb el poder polític. 

                                                 
105 Manuel CASTELLS, 2003, op. cit., pp. 137-138. 
106 Red Voltaire, 6/6/2005, art. cit. 
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 Així, els grans grups propietaris dels mitjans de comunicació també es 

veurien recompensats, degut a la seva diversitat de holdings i a la participació 

en altres grups empresarials i de diferents sectors. 

En el cas del New York Times107, hem pogut comprovar el funcionament 

del model de propaganda. Hem apuntat que es troba dins dels mitjans de 

comunicació mainstream i que té un important pes i un clar paper d’agenda 

setter108. 

D’aquesta manera, podem afirmar que, el Times, va proporcionar al 

govern de Bush el suport que necessitava. Van anar de la mà en el camí cap a 

la guerra. La seva cobertura del cas d’Iraq, abans i durant el conflicte, va 

proporcionar al poder polític, un recolzament clau per a la creació del consens 

en la massa i per la direcció de l’opinió pública cap a una visió favorable i 

necessària de la invasió a Iraq. Tot, responent a clares estratègiques 

geopolítiques i en defensa dels interessos corporatius. 

Ja per acabar, tancarem aquest treball de la mateixa manera que el vam 

iniciar. I és que els paràmetres en els que ens hem mogut i que nosaltres 

mateixos hem establert, ens obliguen a reconèixer que, en l’actual societat 

xarxa, la informació és, sens dubte i més que mai, sinònim de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 ANNEX  (Holdings, possessions i participacions del NYT) 
108 José Carlos LOZANO, op. cit., 2007, p. 137. 
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ANNEX 1 

Guía del CJR: de què són propietaris les grans empreses dels mitjans de 
comunicació109 

The New York Times Company  

620 Eighth Avenue 
New York, New York 10018 

Voice (212) 556-1234  

www.nytco.com 

 

• Holdings 
 

Newspapers  

Alabama 

The Gadsen Times 

The Tuscaloosa News 

California 

The Press Democrat (Santa Rosa) 

North Bay Business Journal (Santa Rosa) 

Petaluma Argus-Courier 

Florida 

The Gainesville Sun 

The Ledger (Lakeland) 

Star-Banner (Ocala) 

Sarasota Herald-Tribune 

News Chief (Winter Haven) 

Louisiana 

The Courier (Houma) 

Daily Comet (Thibodaux) 

Massachusetts 

The Boston Globe 

                                                 
109 <http://www.spj.org/ethicscode.asp>  [Consulta: 8 juny 2013]. 
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The Worcester Telegram & Gazette 

New York 

The New York Times 

North Carolina 

Times-News (Hendersonville) 

The Dispatch (Lexington) 

Star-News (Wilmington) 

South Carolina 

Herald-Journal (Spartanburg) 

International 

International Herald Tribune 

 

Other News Properties  

The New York Times Syndicate and News Service 

 

Online Properties 

abang.com 

about.com 

Baseline 

www.BoMoms.com 

boston.com 

caloriecount.com 

consumersearch.com 

www.MassMoms.com 

UCompareHealthCare.com 

 

Other 

AK Networks 

Appsavvy 

Automattic 

Betaworks 

bitly 
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Brightcove 

Daylife 

Donohue Malbaie (Newsprint Company) (49%) 

Epsilen 

Fenway Sports Group (7.3%) 

Boston Red Sox 

Liverpool FC 

Fenway Sports Management 

New England Sports Network 

Roush Fenway Racing 

Fenway Park 

Anfield Stadium 

FM Publishing 

Indeed 

Madison Paper Industries (40%) 

Metro Boston (Free Daily Newspaper) (49%) 

Ongo 

quadrantONE (Online Advertising) 

True Ventures 

 

last updated 7/31/2011 
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ANNEX 2 

Estudi110 realitzat els dies 13 i 14 de juliol del 2007 entre 967 adults dels Estats 

Units. 

 

 
Rasmussen Reports survey on perceptions of media bias found that Americans tend to believe 

that the New York Times show a bias in favor of liberals. 

 

When the New York Times reports the news, they show a bias that favors... 

Liberals  40%  

Conservatives  11%  

Neither  20%  

Not Sure  28%  

 

The Rasmussen Reports national telephone survey of 967 adults was conducted on July 13-14, 2007. The margin of 

sampling error for the full sample is +/- 3 percentage points with a 95% level of confidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110http://web.archive.org/web/20080307061018/http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/c
urrent_events/general_current_events/media/new_york_times_washington_post_and_local_newspapers_
seen_as_having_liberal_bias> [Consulta: 17 juny 2013]. 
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