
HISTÒRIC

El 5 d'abril de 1991

un programa del
circuit català de TVE

va provocar un gran

escàndol. El seu nom

era Camaleó i pretenia
fer una crítica als

formats televisius. La

simulació d'uri

informatiu especial en

que s'anunciava un cop

d'estat a l'antiga URSS
i la mort de Mijail

Gorbachov va deixar

en evidència alguns

mitjans, que no van

contrastar la notícia.

Camaleó va provocar

airades reaccions i

autocrítica de

la professió. Vint anys

després, s'estudia a les
facultats i segueix

generant la reflexió

que buscava des
d'un principi.

Vint anys
del polèmic
Camaleó

I Jordi Rovira

"Avui és un d'aquells dies en què un té la
sensació que el que està passant ja ha
passat". Així començava Josep Abril VIn¬
formatiu Vespre del circuit català de TVE
el 19 d'agost de 1991. Amb aquella frase,
el periodista es referia a una notícia que

ja havia donat quatre mesos abans en un
context molt diferent. "Quan vaig veure

la notícia del cop d'estat, el primer que

vaig pensar és que certament la realitat
supera la ficció", afirma Abril des dels es¬

tudis de Barcelona Televisió (BTV), on

actualment dirigeix i presenta La porte¬
ria. 1 era veritat. Ara bé, per entendre el
perquè cal conèixer l'escàndol d'un ex¬

periment televisiu que, vint anys després,
segueix alimentant debats i reflexions.
Aquesta és la crònica del Camaleó.
El Camaleó era una de les principals es¬

trenes de la programació de primavera
d'aquell any i s'havia presentat a la
premsa just tres dies abans de l'emissió,
que va tenir lloc el divendres 5 d'abril a

les 20.30h a La 2 i en el circuit català. En

teoria, semblava destinat a una franja
d'audiència més aviat minoritària. Ca¬

maleó era una idea del cap de programes

de TVE, Joan Ramon Mainat, i estava di¬

rigit per Miguel Ángel Martín. Aquest
últim, juntament amb l'antropòleg Ma¬
nuel Delgado -guionista del programa-
eren els "pares" de la criatura.
Plantejat com una crítica setmanal als
formats televisius, els responsables del
programa ja havien advertit de les inten¬

cions. En la presentació davant la
premsa. Miguel Ángel Martín va deixar-
ho ben clar: "Volem convertir la veritat

en mentida, convèncer el teleespectador
que una imatge autentificada pot ser
falsa". Joan Ramon Mainat fins i tot va

reconèixer que la proposta recordava el
que Orson Wells va fer a la CBS el 1938,
la nit prèvia a Halloween, amb la dra¬
matització -en forma de butlletí de notí¬

cies- de La guerra dels mons d'H. G.
Wells. Allò va provocar escenes de terror
als Estats Units, i fins i tot la mort de
dues persones, per culpa dels avalots als
carrers, així com alguns intents de suïcidi.
Els responsables de Camaleó tenien pre¬

vistos tretze programes i no descartaven
una versió en castellà per tot Espanya.
El dia de l'emissió, els mitjans sembla¬
ven haver captat la idea del que s'eme¬
tria al vespre. "TVE es riu a Camaleó de
la falsa realitat de la tele" podia llegir-se
a El Periódico. Amb tot, al vespre, tot

just deu minuts després de YInformatiu,
l'emissió del primer episodi del Camaleó
-titulat La mort i que havia estat gravat
uns dies abans- va deixar clar que molts
mitjans no havien entès el que el Ca¬
maleó pretenia.
Poc després d'iniciar-se el programa,

aquest va fer honor al nom transfor-
mant-se en un informatiu especial en

que s'anunciava un cop d'estat a la Unió
Soviètica i la mort de Mikhaïl Gorbat-

xov, president de la Unió Soviètica. En



Diferents imatges d'aquell fals informatiu que es va emetre el 5 d'abril de 1991 pel circuit català de TVE. Fotos: Arxiu TVE

realitat res d'allò era cert. I és que men¬

tre Orson Wells parlava de l'arribada
dels marcians, a Camaleó optaren per

falsejar un informatiu amb una excusa

més creïble, ja que la URSS vivia mo¬

ments convulsos.

Al plató hi havia un suposat cap de Po¬
lítica Internacional (Quim Guzman, edi¬
tor d'informatius) i es van simular
connexions amb Nova York i Moscou

(en aquest últim cas Vicent Partal -que

havia ajudat a redactar el guió aprofitant
els seus coneixements sobre la Unió So¬

viètica- representava el corresponsal Vi¬
cent Arnau).
També va haver-hi una suposada conne¬

xió amb la CNN -amb el logotip desvir¬
tuat, es podia llegir CMN- en la qual el
portaveu de la Casa Blanca, Marlin Fitz-
water (en realitat era una roda de

premsa sobre la guerra del Golf) confir¬
mava l'assassinat del líder soviètic. I a

més es van emetre imatges de tancs de
l'exèrcit pels carrers de Moscou (eren
imatges d'arxiu de moviments de tropes
a Armènia). Però el que va donar més
credibilitat a aquell fals informatiu va

Havien advertit que volien
"convertir La veritat en mentida
però va esclatar La poLèmic,
quan van faLsejar un informatiu

ser la presència de Josep Abril -conegut

popularment com Pitu Abril-, conduc¬
tor de VInformatiu Vespre.
Quinze dies abans de l'emissió del pro¬

grama, Miguel Ángel Martín, amb qui
Abril havia treballat anteriorment, li va

proposar col·laborar en el programa.

Aquest no va dubtar a l'hora d'acceptar
sempre que la direcció de la cadena no
hi tingués cap inconvenient. Els seus su¬

periors no van posar-li cap trava, i així és
com es va involucrar en aquell primer
episodi del Camaleó. Per donar més cre¬
dibilitat a la seva actuació, va posar-se el

mateix vestuari en Y Informatiu
Vespre que havia utilitzat per a la
gravació del programa.

I si Wells es va acomiadar amb

una frase força críptica ("Recor¬
din en els propers dies la terrible

lliçó que han après aquesta nit (...). Si el
seu timbre sona i no hi ha ningú allà, no

era cap marcià, això és Halloween"), el
Camaleó va ser molt més explícit i al
final del programa un missatge desfeia
qualsevol malentès: "Aquest informatiu
ha estat una ficció televisiva" .
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Ara seria
pitjor

Ho recordaré sempre. Pujava amb
un taxi a Gran de Gràcia quan vaig
sentir per la ràdio que hi havia
hagut un cop d'estat a la Unió So¬
viètica. Vaig fer un bot al seient.
Les alternatives eren dues: o havia

coincidit amb l'emissió del pro¬

grama i aleshores érem tan bons
que l'univers sencer ens ho re¬

coneixeria o algú no havia captat
la informació ben visible que

recordava que allò era una ficció,
una crítica, i aleshores tindríem

problemes. Va ser així.
És un clàssic del periodisme, això
de la pressa. Voler ser els primers
pot portar-te a cometre errors. I
en el temps del Camaleó encara el
ritme era deglutible.
No vull ni pensar si el férem avui
la que hauria passat. El Twitter
trauria fum, la presumpta notícia
s'escamparia com la pólvora arreu

i abans que algú reaccionara po¬

dria acabar sent un trend topic
mundial. I qui sap si algun gene-

ralot remot de Sibèria es pensaria
que tot allò era veritat i optaria
per eixir ell també al carrer fent-
ho veritat.

Perquè cal recordar que la ratlla
entre la veritat i la mentida llavors

era tan fina que quan el cop d'es¬
tat a la URSS va ser cert nosaltres,
com va recordar el Pitu en una en-

tradeta gloriosa a ['Informatiu, ja
l'havíem contat.

Vicent Partal

Director de Vilaweb, va ser

guionista del Camaleó

HISTÒRIC

Ara bé, malgrat aquell avís final, molta
gent va creure's la notícia. El problema
va venir quan alguns mitjans, sobretot
emissores de ràdio, se'n van fer ressò
sense contrastar-la i, en algun cas, sense

ni citar-ne la font i presentant-la com a

pròpia. Les centraletes dels mitjans es
van col·lapsar de trucades de ciutadans

Algunes ràdios van donar
la noticia sense contra star-la,
augmentant la confusió. Les cen
traletes dels mitjans treien fum

Tchkikvadze, va qualificar-ho de
"broma de mal gust" i CiU (Miquel
Roca va titllar el programa de "desas¬

trós"), Iniciativa i PP anunciaven que

portarien els fets al Congrés. Fins i tot el
dominical britànic The Sunday Express
es referia a l'escàndol. Va ser un cap de
setmana força mogut. Davant d'aquell

allau de crítiques, no tan sols no

es va reemetre aquell primer
programa, tal com estava pre¬

vist, sinó que es va cancel·lar
l'emissió dels dotze episodis
restants.

preocupats, al consolat de la URSS arri¬
baven condolences i fins i tot Narcís

Serra -recentment nomenat vicepresi-
dent del Govern- va trucar, esverat, a Fe¬

lipe González.
Mentre tot això passava, Pitu Abril so¬

pava tranquil·lament per després passar-

se pel 292, un local del carrer Diputació
on hi anaven força periodistes. A la una

La presència de Pitu Abril,
conductor de l'Informatiu
Vespre, va fer que el muntatge
fos encara més creïble

de la matinada, un company d'£7
Periódico va arribar amb la portada de
l'endemà. "Hòstia, la que heu armat!",
va dir-li. "TVE espanta Catalunya 'as¬
sassinant Gorbatxov", deia el rotatiu.

"Va ser llavors -admet Abril- quan vaig
ser conscient de la repercussió del pro¬

grama, tot i que vaig continuar sense

captar l'autèntica magnitud de tot allò".

Després de les critiques
ferotges, van arribar l'autocrí¬
tica de la professió i els primers
elogis al programa

El rebombori va ser total. Hores després
de l'emissió, la direcció de TVE-Cata-

lunya treia una nota en què s'excusava
"pel lamentable error comès", el cònsol
de la URSS a Barcelona, Vladimir

CRÍTIQUES I ACUSACIONS
Les crítiques d'alguns companys de pro¬
fessió van ser força dures. Des d'El Pe¬
riódico Gabriel Jaraba el titllava de

"televisió escombraria", mentre que a

La Vanguardia no es quedaven curts.
"Potser hem tingut amagat durant molt
de temps a Sant Cugat un Orson Wells

de pacotilla", ironitzava Lluís
Foix, director adjunt del diari,
mentre que el crític Josep Maria
Baget Herms es preguntava com

afectaria la credibilitat tant d'A¬

bril com dels serveis informatius, i
fins i tot del mitjà televisiu. "Les coses

poden canviar, amb catastròfiques con¬

seqüències per a tots", pronosticava.
"L'únic que em va molestar -reconeix
Abril- és que ens acusessin de coses que
no eren certes. Nosaltres no volíem en¬

ganyar, sinó que buscàvem reflexionar
sobre temes transcendentals". "Els pri¬
mers sorpresos de la repercussió -pros¬

segueix-vam ser els responsables
del programa i jo mateix". Abril
tan sols havia acceptat participar
en aquell primer episodi, però
bona part de les crítiques van re¬

caure sobre la seva figura. "Mira,
Pitu, desapareix quinze dies i torna", va

dir-li el dilluns següent Enric Sopeña, lla¬
vors director de TVE-Catalunya. Aquell
mateix dia la cadena va cessar el cap de
programes, Joan Ramon Mainat, i es va



anunciar una investigació.
Fent cas a Sopeña (a qui mitjans com

YABC aprofitaven la conjuntura per as-

senyalar-lo amb el dit), Abril va marxar

dues setmanes a Llafranc. Des d'aquesta
localitat de la Costa Brava -força de¬
serta en aquelles dates- va seguir la re¬

percussió de tot plegat. En cap moment,
però, va patir per la seva credibilitat com
a informador. "Vam rebre crítiques i in¬
sults per part de col·legues, moltes de
manera injustificada, encara que després
va haver-hi molta autocrítica de la pro¬

fessió, excepte les persones que s'havien
fet ressò de la notícia. Un sisè sentit em

deia que, com que no érem culpables de
res, començarien a sortir versions favo¬
rables, com finalment va passar", re¬

corda Abril.

Així, el 9 d'abril, Salvador Cardús par¬

lava des de YAvui de l'audàcia i la in¬

tel·ligència del programa i l'endemà,
des del mateix rotatiu, Pilar Rahola es¬

crivia que el Camaleó "va incentivar el
pensament lliure". Dues setmanes des¬
prés, Eduardo Haro Teglen ressaltava
com la factura impecable del programa

ho feia més versemblant.

A final de mes, la Junta de Govern del

Col·legi de Periodistes criticava en un co¬

municat les manipulacions informatives,
si bé defensava i encoratjava "la lliber¬
tat de creació com un dels valors fona¬

mentals de la comunicació en totes les

seves manifestacions". Per la seva part,
Manuel Delgado es defensava dels atacs
a El Periódico assegurant que "Camaleó
ha tingut la gosadia de posar de manifest

Pitu Abril amb una imatge del programa Camaleó emès el 1991. Foto: Laura Guerrero.

Vint anys després, el Camaleó
s'estudia a les facultats
de Periodisme i segueix
generant el debat que buscava

apartat de la pantalla, Abril va tornar a
la feina i va seguir conduint YInformatiu
Vespre. Quatre mesos després, donaria

la notícia del cop d'estat -aquest

cop real- a la Unió Soviètica.

fins a quin punt tots som ostatges dels
mitjans de comunicació, i molt especial¬
ment de la televisió".

Finalment, passada la tempesta, va arri¬
bar la calma. Després de quinze dies

UN CAS D'ESTUDI

Vint anys després, Abril admet
que aquell va ser un debat que,

sobretot, va donar-se entre la professió

periodística i "amb la perspectiva del
temps Camaleó es veu com quelcom bas¬
tant innocent, un joc de nens comparat
amb el que s'ha fet en els darrers anys a

televisió", assegura. També es mostra sa¬

tisfet d'haver-hi participat: "És una de
les coses de les quals estic més orgullós
de la meva carrera",. Abril reconeix que

té una estima especial a aquell programa

i destaca que el cas d'aquell polèmic Ca¬
maleó actualment s'estudiï a les facultats

de Periodisme. "Crec que tant en aquell
moment com després, i veient les últimes
conseqüències, va ser molt positiu. Si ha
servit perquè les noves generacions re¬
flexionin sobre la professió, l'ètica i la ne¬

cessitat de contrastar les fonts, doncs ja
està bé", conclou. H
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