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On és el corresponsal d’El Aaiun? 
Carlos Bajo Erro

Els mitjans de comunicació espanyols presenten una nodrida xarxa de
corresponsals repartits per tot el món, alguns d’ells, en llocs recòndits i exò-
tics. No obstant això, enmig de tota aquesta teranyina apareix una “zona
d’ombra”, per utilitzar la terminologia de les telecomunicacions que en aquest
cas resulta perfectament adequada. Aquest forat comunicatiu se situa sobre
el Sàhara Occidental. Hi ha corresponsals a Moscou o a Delhi, a Pequín o a
Buenos Aires, però cap periodista cobreix permanentment la informació des
de la ciutat d’El Aaiun, la capital d’aquest territori del Sàhara Occidental.

Es podria dir a manera d’explicació precipitada que estem parlant d’una
zona en què hi ha un conflicte obert des de fa gairebé 35 anys, el més pro-
per a la Península, on amb prou feines es manté en un equilibri precari un
alto el foc des de fa pràcticament dues dècades i que avui és l’escenari,
novament, de les reivindicacions dels sahrauís, que des de 2005 desenvo-
lupen el que han anomenat una “Intifada pacífica”. Es podria afegir que es
tracta d’un territori que, a la llum de la legislació internacional es troba sota
sobirania espanyola, ja que l’ONU va arribar a acceptar el traspàs de l’ad-
ministració al Regne del Marroc, però no de la sobirania, a l’espera que se
celebri el promès referèndum d’autodeterminació que, d’altra banda, és l’ú-
nic instrument vàlid per donar per descolonitzat un territori. Fins i tot, si no
volem entrar en el relliscós espai de les anades i vingudes internacionals,
es pot afirmar sense incórrer en cap tipus de valoració que es tracta de l’úl-
tima colònia espanyola i de l’única comunitat del nord d’Àfrica que parla
massivament l’espanyol. No són arguments suficients per considerar-lo un
atractiu focus d’atenció informativa?

Malgrat tot això, el fet és que la situació del Sàhara Occidental no ocupa
l’espai dels mitjans de comunicació espanyols. Sense intenció de rigor
científic, Internet permet a qualsevol fer un petit experiment, amb un ànim
més curiós que argumentador. Entrant a l’hemeroteca d’un diari digital es
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pot comparar el nombre d’articles que parlen del Sàhara Occidental amb
els que parlen d’altres conflictes. En els principals diaris digitals, per exem-
ple, prenent com a mostra períodes llargs de temps es descobrirà que la
relació entre el nombre de peces referides al Sàhara Occidental i les que
parlen sobre l’Afganistan és d’un a deu, és a dir parlen deu vegades més
del país asiàtic. En el cas de l’Iraq, el gran conflicte mediàtic de l’última
dècada, la relació arriba fins a un a quinze o un a vint. Potser algú pugui
argumentar que els dos conflictes esmentats són les guerres de moda,
sense comparació amb cap altre conflicte. Per això, es pot realitzar la
mateixa prova amb el Congo, paradigma de conflicte injuriat i silenciat. Bé,
doncs el resultat és que es troben el doble d’articles que parlen sobre el
Congo que sobre el Sàhara Occidental. És evident que aquesta petita
prova no és rigorosa, per superficial, però això permet alguns avantatges,
per exemple, recull tots els articles, ni tan sols els que només parlen del
conflicte, sinó els que tracten sobre el territori, en general, i d’altra banda
no estableix cap distinció partidista, ja que computa igualment les tesis
independentistes i les autonomistes.

Fins aquest moment, només ha quedat clar que el Sàhara Occidental no
mereix l’atenció dels mitjans de comunicació espanyols, o almenys així ho
valoren les empreses comunicatives, que s’amaguen darrere d’aquella frase
tan repetida de “el Sàhara no ven”. Ens trobem davant la pregunta original:
Per què els mitjans espanyols (i per descomptat els de la resta del món) no
fixen el seu focus al Sàhara Occidental? Es podrien trobar múltiples motius
que expliquen aquesta actuació però hi ha dos que destaquen. Un d’ells és
el silenci mediàtic imposat per les institucions espanyoles des del moment
de l’abandonament del territori i del qual s’han contagiat els mitjans i l’altre
són les condicions de treball a què es veuen sotmesos els professionals que
esporàdicament intenten treballar sobre el terreny.

En el primer cas, el novembre de 1975 va suposar l’abandó de l’antiga
colònia convertida en província gairebé quinze anys abans, però també la
construcció d’un mur de silenci davant d’aquesta vergonyosa operació.
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Durant els dies previs a la Marxa Verda el desplegament mediàtic va ser
enorme, amb portades i profusió de pàgines en els diferents mitjans impre-
sos que enaltien la gallardia de les tropes espanyoles i que repetien una
vegada i una altra que es defensaria la dignitat dels “germans” sahrauís. No
obstant això, l’abandonament efectiu es va produir enmig d’una discreció
major, no es va parlar tant ni de la sortida de l’últim soldat al gener de 1976,
ni de la retirada administrativa un mes després.

El que no s’explicava en aquell moment i era l’explicació real de l’actitud de
l’administració espanyola, eren els interessos que hi havia en joc. Tomàs
Bárbula o Alejandro García, entre d’altres autors, han recordat que el llavors
ministre del Moviment, José Solís Ruiz era, a més d’un home poderós en el
règim franquista, l’administrador dels béns del rei marroquí Hassan II a
Espanya, o que l’INI (Institut Nacional d’Indústria) havia rebut la promesa de
tractes favorables per a l’extracció mineral al territori si Espanya es retirava,
per exemple.

La responsabilitat de la descolonització inacabada i la incapacitat posterior
d’afrontar les pressions marroquines ha portat l’administració espanyola a
abraçar la tesi que el Sàhara Occidental és un tema del qual és millor no
parlar. Aquesta tesi ha anat calant en la societat a diferents nivells, com el
món educatiu, però també en els mitjans de comunicació.

D’altra banda, els pocs periodistes que s’aventuren a tractar sobre el tema
tampoc ho tenen fàcil. Les condicions de la llibertat de premsa al Marroc i
especialment en el Sàhara Occidental són més que fràgils, segons han
denunciat reiteradament diferents organitzacions internacionals de defensa
dels drets humans, com ara Reporters Sense Fronteres. En el seu últim infor-
me del 2009 afirmaven que “pel que fa als periodistes estrangers, troben difi-
cultats a l’hora de renovar les seves acreditacions, sobretot si tracten el tema
del Sàhara Occidental”. Així, per exemple, el 2008 un grup de corresponsals
espanyols a la capital marroquina van signar un manifest de protesta davant
l’amenaça més que real de dues de les periodistes que treballaven a Rabat
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no veiessin renovats els seus permisos de premsa internacional després de
participar en un acte organitzat per l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de
Palma de Mallorca.

Un exemple clar d’aquesta situació es veu en una sèrie de reportatges publi-
cats per la revista Interviú el 2005 poc després que es desencadenés l’es-
mentada “Intifada pacífica”. El 20 de juny apareixia un article titulat “Tortures
a la Intifada sahrauí” que parlava sobre el tracte rebut per alguns activistes
sahrauís per part de les forces de seguretat marroquines. Els mateixos
periodistes es van veure obligats a “improvisar” un segon lliurament just en
la següent edició, la del 27 de juny. Van titular el reportatge “Una denúncia
pagada amb sang” i van parlar sobre les represàlies sofertes per aquells
que havien col·laborat en el primer article.

A aquesta situació s’escapen únicament els mitjans de comunicació alterna-
tius, recolzats en les possibilitats sorgides gràcies a Internet, a través d’una
colla de blocs que van fent córrer la informació. Hi ha excepcions, és cert,
en forma de cobertures esporàdiques d’assumptes o moments concrets o
també alguns petits mitjans aliens a la premsa institucionalitzada com és el
cas recent de Guinguinbali.com. La pressió que exerceixen aquests mitjans
i la de la pròpia població civil, exigint una mica més d’informació sobre el
que passa al Sàhara Occidental (com ha passat amb els casos de Aminetou
Haidar o l’agressió als activistes canaris) pot arrossegar els mitjans conven-
cionals.



Cartell dissenyat per a la difusió de les Jornades Comunicació 
Contra l’Oblit: el Sàhara i els Balcans






