ALBERT GARRIDO LLORT, secretari general de la Fundació Consell de la
Informació de Catalunya,
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 1/2017 els membres del Consell
de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 29 de març de 2017
(CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació de
l’expedient:

“Expedient núm. 1/2017
ASSUMPTE: Queixa presentada el 16 de gener de 2017 per la senyora Ll.J.
G., responsable de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i nodiscriminació de
persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat contra El Periódico de
Catalunya pel treball periodístic titulat “Cincuenta sombras de gais” publicat el 13
de gener de 2017.
ANTECEDENTS
Amb data 16 de gener de 2017 la responsable de l’Àrea per a la Igualtat de
tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies remet al Consell de la
Informació de Catalunya una queixa relativa al treball periodístic titulat
“Cincuenta sombras de gais” publicat el 13 de gener de 2017 per El Periódico de
Catalunya. Aquesta queixa va ser transmesa al CIC per correu electrònic. La
persona que remet la queixa es remet a l’edició de El Periódico en espanyol.
La senyora J. afirma en el seu escrit que a la institució que representa
consideren que l’article en qüestió va més enllà d’oferir un ventall de possibilitats
d’on passar temps d’oci a Barcelona amb un to humorístic. Segons el seu criteri,
l’article és irrespectuós envers a les persones gais, lesbianes i dones en general
ja que es manifesten judicis de valor que extralimiten el dret de llibertat
d’expressió i opinió de l’escriptor.
A més, continua dient, l’article és ple d’etiquetatges i d’estereotips que ajuden a
alimentar els prejudicis socials i, per tant, a incrementar la discriminació i
humiliació que sovint pateix aquest col·lectiu. En definitiva, no ajuda a
normalitzar aquesta opció sexual dins la societat, més aviat agreuja el no
respecte a la diferència.
Així doncs, la persona que presenta la queixa considera que la peça periodística
en qüestió podria estar vulnerant els criteris 9 i 12 del Codi Deontològic. Pel que
fa al criteri 12 afirma: “Respecte a aquest darrer criteri, no considerem que
s’hagin emès expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi o a l’ús de la
violència, però sí entenem que el fet d’etiquetar de manera burlesca i
irrespectuosa dins del col·lectiu gai, dins d’una publicació adreçada a tota la
població, pot comportar el foment de la discriminació envers a aquestes
persones. Així mateix, considerem que l’autor no ha estat justament sensible
amb la diversitat”.
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FETS
Efectivament, El Periódico de Catalunya va publicar, el dia 13 de gener de 2017,
dins del suplement oNBarcelona, una peça amb el títol esmentat que encara pot
ser consultada a la versió electrònica del diari seguint els següents enllaços:
Versió en català:
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/onbarcelona/visitar/gais-bars-vocabularibarcelona-5737305
Versió en espanyol:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/visitar/gais-baresvocabulario-barcelona-5737305
La peça és una guia de locals d’oci nocturn a Barcelona on s’hi solen trobar
persones homosexuals d’un o altre sexe. El seu paràgraf de presentació diu així:
Aunque en la negrura del cuarto oscuro todos parezcan iguales, el mundo
gay está lleno de tribus. Te decimos dónde encontrarlas y cómo
distinguirlas
A continuació fa un llistat de locals agrupats segons les tendències o les
característiques de diferents grups de persones, entre els quals hi ha, per
exemple, “twinks”, “gaymers”, “osos”, “locas”, etc. De cadascun dels grups en fa
una descripció amb un clar to humorístic i cita algun local on es possible trobar
persones que compleixin les característiques esmentades per a cada cas.
AL.LEGACIONS
Des de la Secretaria del CIC, com és preceptiu, es va sol·licitar al mitjà
interpel·lat a la queixa de la senyora J. que presentés les al·legacions pertinents.
I efectivament, des de El Periódico va ser remesa al CIC una carta signada per
Pau Arenós, redactor en cap de On Barcelona. En aquesta carta el senyor
Arenós exposa que la revista On Barcelona dedica, com altres publicacions, un
espai al món gai que, en aquest cas, no té periodicitat regular. Així mateix indica
que la peça en qüestió va ser escrita pel seu col·laborador amb total llibertat i
que no va fer altra cosa que recollir, amb sentit de l’humor i de manera lúdica, el
coneixement directe de llocs concrets i de “famílies” que els freqüenten d’una
manera no gaire diferent com s’ha fet altres vegades en diverses publicacions.
Posa com exemple una peça publicada recentment al Time Out:
https://www.timeout.es/barcelona/es/club/bares-fetish
Afirma així mateix Pau Arenós que, per suposat, no hi havia cap intenció
d’ofendre ningú i que cap lector havia trucat o s’havia posat en contacte amb El
Periódico per aquest assumpte.
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PONÈNCIA
1.
Es pot constatar que cap de les dues versions de la peça no ha suscitat
ni un sol comentari de lectors en el seu format electrònic.
2.
Cal tenir present que la “classificació” de les persones homosexuals
d’un o d’un altre sexe segons una tipologia física o una orientació sexual
específica és força comú en la literatura periodística, tant en llibres com en
publicacions periòdiques i que en molts casos són els propis membres d’aquests
col·lectius els qui es brinden a fer-la o bé en condició d’autors o en condició de
fonts informatives, exercint fins i tot de “cicerones” quan del que es tracta és de
mostrar local son cada grup sol donar-se cita habitualment.
3.
Els graus de sensibilitat respecte a la presumpta estigmatització de
col·lectius que podrien ser objecte de discriminació estan subjectes a canvis i a
oscil·lacions. En alguns casos es tendeix a filar cada vegada més prim en el
sentit restrictiu, però també en altres casos s’accepta la descripció dels grups
com un símptoma de normalització, sobretot si està feta amb caràcter amable i
encara més si la descripció prové de persones que pertanyen als mateixos grups
afectats.
Per tot això, el Consell de la Informació de Catalunya adopta el següent:
ACORD
Un cop estudiada la queixa presentada per la senyora J. G. i vistes les
al·legacions remeses des del mitjà afectat, es considera que no existeixen raons
suficients per pensar que la peça “Cincuenta sombras de gais” hagi vulnerat cap
criteri del Codi Deontològic, atès que el seu contingut és equiparable al d’altres
publicacions que aborden la mateixa temàtica i que pot ser subjecte de
valoracions molt diverses tant per part de la població en general com per part
dels mateixos col·lectius homosexuals al·ludits.”
I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del president,
a Barcelona en data 29 de març de 2017. Certifico.

Vist i plau
Roger Jiménez
President

Albert Garrido
Secretari General

3

