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Allò que la democràcia necessita 
per castigar la corrupció

vista prèvia >
De corrupció política en totes les èpoques de la història n’hi 
ha hagut. Sempre. La diferència és que en l’actualitat se’n 
descobreixen més casos que en temps passats. I malgrat 
aquest coneixement, sovint insufi cient, no és gens estrany que 
polítics investigats tornin a ser escollits. Així doncs, realment 
afecta la corrupció a nivell electoral? O ser corrupte surt gratis 
en unes eleccions? En aquest article s’hi refl exiona a partir 
de l’anàlisi de les institucions democràtiques, des del poder 
judicial als mitjans de comunicació. 

variables

Des de fa més d’una dècada la 
corrupció política s’ha convertit en 
una constant en la política del nostre 
país. No és possible obrir un diari 
sense descobrir un nou escàndol. 
Entenent-la com l’abús de poder 
públic per obtenir un benefi ci privat, 
la corrupció abasta un conjunt de 
pràctiques il·lícites que van des del 
frau al suborn, passant pel nepo-
tisme o el tràfi c d’infl uències. En 
qualsevol de les seves modalitats, 
la corrupció soscava la qualitat de 
la representació política. La preocu-
pació ciutadana respecte a aquesta 
situació s’ha disparat en els últims 
anys. Segons el baròmetre del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
entre desembre del 2012 i desembre 
del 2014 el percentatge de ciutadans 
que consideraven la corrupció i el 
frau com un dels tres principals pro-
blemes del país va passar d’un 6% a 
més d’un 60%. A principis del 2017 
aquest valor es trobava gairebé a un 
45%, el que demostra que una gran 
majoria de ciutadans consideren que 
la corrupció és un greu problema de 
la societat catalana i espanyola.

Què ha fallat per arribar a aquesta 
situació? No funcionen els mecanis-
mes institucionals de la democràcia 

o és a causa d’una cultura social de 
tolerància a les pràctiques corruptes? 
I, sobretot, què es pot fer al respecte? 

Comencem amb la democràcia. Atès 
que són molts els estudis que identi-
fi quen els sistemes democràtics com 
un obstacle pels escàndols polítics i 
la corrupció,1 una hipòtesi de partida 
podria ser que alguna cosa falla en 
la nostra democràcia que no aconse-
gueix evitar-la. Anem per parts.

La raó per la qual es considera que 
la democràcia impedeix o difi culta 
la corrupció és perquè els sistemes 
democràtics avançats tendeixen 
a estar associats amb una major 
transparència, estabilitat política, 
millors sistemes de controls i con-
trapesos —checks and balances— i 
mecanismes de rendició de comp-
tes. Aquesta major transparència i 
millors mecanismes de rendició de 
comptes són els canals a través dels 
quals les institucions democràtiques 
aconsegueixen nivells més baixos de 
corrupció.2 

1 TREISMAN, «The causes of corruption. A 
cross-national study». 

2 Veure, per exemple, BESLEY i BURGESS, «The 
political economy of government responsiveness. 
Theory and evidence from India»; i ADSERÀ, BOIX i 

Concretament, mecanismes i institu-
cions com ara la independència del 
poder judicial, la llibertat de premsa 
i les eleccions lliures, són elements 
clau que defi neixen una democràcia 
avançada. D’una banda, un sistema 
judicial independent no només desin-
centivarà la corrupció en castigar 
legalment els polítics culpables, sinó 
que també pressionarà per imple-
mentar lleis i polítiques anticorrupció 
efectives. D’altra banda, el periodis-
me professional permet la recerca 
i difusió dels escàndols polítics, 
desincentivant així l’adopció de pràc-
tiques corruptes. En aquest sentit, un 
alt grau de pluralisme en el sistema 
de mitjans de comunicació permet 
als ciutadans obtenir la informació 
necessària per saber qui és corrupte 
i qui no.

Un altre mecanisme que en una 
democràcia permet lluitar contra la 
corrupció és la celebració d’eleccions 
lliures. A més de servir per a la se-
lecció de líders polítics i per a la for-
mació de governs, les eleccions són 
també una eina fonamental a través 
de la qual els ciutadans poden ex-

PAYNE, «Are you being served? Political accountabu-
lity and qualitiy of governement».
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Mecanismes i institucions com ara la independència 
del poder judicial, la llibertat de premsa i les eleccions lliures, 
són elements clau que defi neixen una democràcia avançada

pressar el seu rebuig a la corrupció. 
Amb el seu vot els ciutadans poden 
premiar els polítics honestos amb la 
reelecció i castigar els corruptes di-
fi cultant-los la seva permanència al 
càrrec. Si aquest procés de rendició 
de comptes funciona, trobaríem que, 
davant el descobriment d’un nou cas 
de corrupció, el polític implicat en 
l’escàndol hauria d’experimentar una 
pèrdua de vots i de la seva probabili-
tat de ser reelegit. 

Funcionen les eleccions com a 
mecanisme de càstig a la corrupció?

En quina mesura les eleccions com-
pleixen a la pràctica quotidiana de 
les nostres democràcies amb aquest 
paper de control de la corrupció? En 
principi, pot semblar que els resul-
tats no són gaire encoratjadors.

Són diversos els estudis a nivell in-
ternacional que analitzen l’efectivitat 
de les eleccions com a mecanisme de 
rendició de comptes. Així, per exem-
ple, a Itàlia3, amb l’excepció del perío-
de 1992-1994, els polítics acusats   de 

3 CHANG, GOLDEN i HILL, «Legislative malfeasance 
and political accountability». 

corrupció no van experimentar taxes 
de reelecció més baixes que altres 
candidats no implicats en escàndols. 
Similars resultats observem a Mèxic 
o al Brasil.4 El mateix que al Regne 
Unit,5 on els membres del Parlament 
afectats per escàndols fi scals van 
perdre un percentatge marginal dels 
seus vots en les següents eleccions.

Si observem el cas espanyol arri-
bem, en principi, a conclusions molt 
semblants. La percepció social que 
els escàndols costen un preu molt 
baix als partits polítics implicats ve 
des de lluny, però es va accentuar a 
les eleccions locals de 2007, quan el 
70% dels alcaldes que s’enfrontaven 
a algun tipus d’acusació de corrupció 
van ser reelegits. Els estudis que 
han tractat de quantifi car si existeix 
o no càstig electoral conclouen que 
no s’observa cap evidència o que es 
tracta d’un efecte molt menor.6 

4 CHONG, DE LA O, KARLAN i WANTCHÉKON, 
«Looking beyond the incumbent: the eÖ ects of 
exposing corruption in electoral outcomes»; i 
WINTERS i WEIZ-SHAPIRO, «Lacking information or 
condonin corruption: when do voters suport corrupt 
politicians?».

5 EGGERS i FISHER, «Electoral accountability and 
the UK Parlimantary expenses scandal: did voters 
punish corrup MP’s?».

6 Per exemple, RIVERO i FERNANDEZ-VAZQUEZ, 

En aquest sentit, tant l’evidència 
internacional com espanyola sugge-
reixen que els efectes electorals de 
la corrupció són molt modestos. És 
més, quan es diferencia entre tipus 
de corrupció —entre aquella que 
benefi cia al polític però perjudica el 
conjunt de la població i aquells casos 
en què els ciutadans es podrien veu-
re benefi ciats d’alguna manera de 
les pràctiques corruptes— veiem que 
la corrupció d’aquest segon tipus pot 
portar a un efecte compensació, que 
dugui alguns ciutadans a no pena-
litzar-la electoralment si obtenen 
alguna contrapartida.7

Cultura de tolerància social 
o falta d’informació? 

En alguns casos aquests resultats 
han estat interpretats com una ac-
ceptació cultural de la corrupció. En 
conseqüència algunes societats po-
drien ser més tolerants pel fet de no 
reaccionar els seus votants davant 
els escàndols.

«Las consecuencias electorales de los escandalos de 
corrupción municipal (2003-2007)». 

7 FERNÁNDEZ-VÁZQUEZ, BARBERÁ, i RIVERO, «Ro-
oting out corruption or rooting for corruption? The 
heterogeneous electoral consequences of scandals».  

Aquesta conclusió, però, pot ser 
precipitada. Abans de decantar-se 
per aquesta hipòtesi cultural cal 
analitzar l’efecte que té en el càstig 
electoral a la corrupció una altra 
peça clau de les democràcies: la in-
formació que els mitjans de comuni-
cació ofereixen sobre les pràctiques 
corruptes.

Existeixen diversos estudis que 
reforcen la idea que els votants 
necessiten estar informats sobre els 
actes de corrupció per poder cas-
tigar els culpables a les urnes. En 
aquest sentit, el Brasil constitueix un 
interessant cas d’anàlisi. El govern 
federal va decidir auditar de forma 
aleatòria diversos municipis abans 
de les eleccions i donar a conèi-
xer els resultats a la ciutadania. En 
aquest estudi el resultat que s’obté 
és que les auditories van tenir un im-
pacte negatiu i signifi catiu sobre els 
alcaldes, el que vol dir que la seva 
probabilitat de de ser re-escollits a 
les següents eleccions locals es va 
veure reduïda si un escàndol de cor-
rupció era descobert. En aquest cas, 
els alcaldes involucrats en algun cas 
de corrupció van experimentar una 
reducció en la seva probabilitat de 
reelecció. Però va haver-hi un altre 

resultat molt rellevant per a la idea 
sostinguda en aquest article. Es va 
comprovar que el càstig electoral va 
ser major en aquells municipis que 
comptaven amb una estació de ràdio 
que havia difós la informació de les 
auditories.8 

El cas italià també és molt revelador. 
L’única etapa política en què s’obser-
va un càstig electoral signifi catiu a 
la corrupció va ser en l’onze legisla-
tura (1992-1994). No és casual que 
aquest període s’hagi caracteritzat 
per una gran cobertura mediàtica 
dels escàndols polítics. Aquest sobtat 
canvi de la resposta dels votants 
italians a principis de la dècada de 
1990 es pot atribuir a la informació 
que els mitjans van donar sobre el 
cas tangentopoli, on les autoritats ju-
dicials italianes van relacionar milers 
de polítics, inclosos cinc antics pri-
mers ministres, en diversos escàn-
dols de corrupció i que va comportar 
una renovació total del sistema de 
partits a Itàlia.9

8 FERRAZ i FINAN, «Exposing corrupt politicians. 
The eÖ ect of Brazil’s publicy released audits on 
electoral outcomes».

9 CHANG, GOLDEN i HILL, «Legislative malfeasance 
and political accountability».

El cas espanyol aporta també resul-
tats importants. Tenint en compte la 
popularitat electoral dels alcaldes, 
factor que pot esbiaixar l’impacte 
dels escàndols si els governants més 
votats són al seu torn els més cor-
ruptes, el càstig electoral és sensible 
a la cobertura mediàtica. De fet, els 
casos més visibles en els mitjans de 
comunicació són els que han tingut 
una major penalització electoral.10 De 
la mateixa forma, la institució judicial 
ofereix encara majors resultats 
contra la corrupció. Quan hi ha hagut 
alguna intervenció judicial, com la 
imputació o sentència de culpabilitat 
contra un alcalde, el càstig electoral 
al corrupte augmenta. Per tant, els 
mitjans de comunicació i el poder 
judicial es perfi len com a institucions 
complementàries per lluitar contra la 
corrupció. En qualsevol cas, sembla 
evident que els votants necessiten 
estar informats sobre els actes de 
corrupció per poder castigar a les 
urnes els polítics implicats.

L’evidència demostra, per tant, que si 
els ciutadans tenen sufi cient infor-

10 COSTAS-PEREZ, SOLÉ-OLLÉ i SORRIBAS-NA-
VARRO, «Corruption scandals, voter information, and 
accountability». 

L’evidència internacional i espanyola suggereix que els efectes 
electorals de la corrupció són molt modestos
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mació, castiguen electoralment els 
escàndols de corrupció. Aquest resul-
tat confi rma la funció del mecanisme 
de rendició de comptes que tenen les 
eleccions, sempre que existeixin uns 
mitjans de comunicació independents 
i no esbiaixats interessats a informar 
sobre els escàndols. 

Abans d’acceptar la creença que la 
falta de càstig electoral és deguda al 
fet que alguns ciutadans i societats 
són més tolerants que unes altres a 
les pràctiques polítiques de corrupció 
és important considerar el funciona-
ment dels mitjans de comunicació. 
El que una democràcia necessita per 
exercir el control de la corrupció són 
uns mitjans independents i neutrals 
que exerceixin el paper d’informar 
sobre aquestes pràctiques.

La importància que sembla tenir 
el comportament dels mitjans de 
comunicació en l’existència o no de 
càstig electoral a la corrupció ha 
portat a buscar quins factors deter-
minen el comportament dels mitjans. 
Però abans d’abordar aquesta qües-
tió, té interès que analitzem els fac-
tors que infl ueixen en la probabilitat 
de reelecció dels polítics corruptes.

Si els ciutadans tenen sufi cient informació, castiguen electoralment 
els escàndols de corrupció, confi rmant la funció del mecanisme 
de rendició de comptes que tenen les eleccions

Efectes electorals de la corrupció: 
mobilització o desafecció?

La probabilitat de reelecció d’un 
polític corrupte no depèn només dels 
vots rebuts, sinó també del com-
portament del conjunt de l’electorat. 
Quan es convoquen unes eleccions 
els ciutadans han de decidir si hi 
participen o no, així com a qui donen 
el seu vot. En el cas que alguns 
individus decideixin reaccionar a la 
corrupció modifi cant la seva decisió 
de participar o no en les eleccions 
ens trobaríem en una situació en què 
els escàndols afectarien als resultats 
electorals d’una forma més àmplia 
que únicament a través del percen-
tatge de vots del partit implicat en un 
escàndol. Per tant, a l’hora d’avaluar 
l’impacte real que tenen els escàn-
dols de corrupció és imprescindible 
considerar els seus efectes en la 
participació electoral.

La corrupció pot afectar a la decisió 
dels ciutadans de participar o no en 
les eleccions de diferents maneres. 
D’una banda, la revelació d’un nou 
escàndol pot mobilitzar a una part de 
l’electorat, que decideixi acudir a les 
urnes a castigar al polític corrupte, 
confi rmant el rol de mecanisme de 

rendició de comptes de les eleccions. 
No obstant això, un resultat similar 
podria donar-se si aquells partidaris 
del polític acusat, que d’una altra 
manera haurien decidit quedar-se a 
casa, acudeixen a les urnes per mos-
trar el seu suport incondicional.

D’altra banda, és important tenir en 
compte que la corrupció afecta la 
confi ança que els ciutadans tenen en 
els mecanismes i institucions demo-
cràtiques.11

L’aparició d’un gran nombre d’escàn-
dols, o el fet que governs consecutius 
es vegin implicats en trames il·le-
gals, pot fer dubtar alguns ciutadans 
de l’efectivitat de les eleccions per 
evitar la corrupció. En conseqüència, 
com a resultat d’aquesta desafecció 
amb el sistema democràtic, aquests 
ciutadans poden decidir abstenir-se 
del procés electoral. 

No són molts els estudis que ana-
litzen l’efecte de la corrupció en la 
participació electoral. D’altra banda, 
el fet que la majoria de les anàlisis 

11 SOLÉ-OLLÉ i SORRIBAS-NAVARRO, «Does 
corruption erode trust in government? Evidence from 
recent surge of local scandals in Spain». 

tendir a anar a votar per mostrar-li 
el seu suport. Per contra, aquells 
individus amb menor vincle partidis-
ta, que tendeixen a ser més inde-
pendents del sistema polític, poden 
veure’s més afectats pels escàndols 
de corrupció en prendre la decisió 
d’acudir o no a les urnes. Per al cas 
espanyol veiem que són aquells 
individus amb un baix grau de par-
tidisme, que no sempre van a votar 
o que alternen el seu vot a diferents 
partits, els que deixen de participar 
en les eleccions com a conseqüència 
de la corrupció. La vinculació política 
és, per tant, un element indispensa-
ble per entendre com traslladen les 
seves percepcions sobre la corrupció 
a les seves decisions de vot.

Biaix ideològic i captura 
dels mitjans de comunicació

Tornem ara al comportament dels 
mitjans de comunicació davant dels 
escàndols de corrupció, qüestió 
important atès que, com hem vist, el 
seu coneixement públic determina la 
intensitat del càstig electoral. 

En tractar-se d’una activitat il·líci-
ta, és poc probable que els propis 

L’evidència a l’Estat espanyol ens mostra que, com a mínim 
pel que fa a les eleccions locals, els escàndols de corrupció fan 
que els ciutadans siguin menys propensos a acudir a les urnes

es basin en dades agregades no 
permet identifi car quin és l’efecte 
que predomina: si la mobilització per 
anar a les urnes o la desafecció que 
porta a l’abstenció. 

Si considerem els efectes dels es-
càndols a Amèrica Llatina veiem que 
existeix un patró pel qual un augment 
de la percepció de corrupció disminu-
eixen la probabilitat de votar.12 Aquest 
efecte sembla confi rmar-se en altres 
anàlisis agregades que consideren 
diversos grups de països.13

L’evidència per a l’Estat espanyol14 
ens mostra que, com a mínim pel 
que fa a les eleccions locals, els 
escàndols de corrupció fan que els 
ciutadans siguin menys propensos a 
acudir a les urnes. Això implica que 
la desafecció ocasionada per la cor-
rupció predomina sobre l’efecte mo-

12 Veure DOMINGUEZ i MCCAN, «Mexicans react to 
electoral fraud and political corruption: an assess-
ment of públic opinion and voting behavior»; i DAVIS, 
CAMP i COLEMAN, «The infl uence of party systems 
on citizens’ perceptions of corruption and electotral 
response in Latin America». 

13 STOCKEMER, LA MONTANGE, SCRUGGS, «Bri-
bers and ballots: the impact of corrution on voters 
turnout in democracies». 

14 COSTAS-PEREZ, «Political corruption on turnout: 
mobilization or disaÖ ection?». 

bilització, fet que té un efecte pervers 
sobre la probabilitat de re-elecció de 
l’alcalde corrupte. No obstant això, 
veiem que aquests efectes depenen 
de diversos factors.

En primer lloc, importa el moment 
en què s’ha revelat l’escàndol de 
corrupció, així com la seva persistèn-
cia en el temps. Els escàndols més 
recents mobilitzen els votants, men-
tre que els casos esdevinguts en el 
passat poden fi ns i tot arribar a ser 
oblidats. A l’Estat espanyol observem 
que és en aquells municipis que han 
experimentat casos de corrupció en 
diferents mandats on l’abstenció as-
sociada als escàndols és més gran. 
En aquest sentit, la corrupció que es 
repeteix en més d’una legislació pot 
tenir un impacte negatiu major en la 
pèrdua de confi ança dels ciutadans 
en el sistema democràtic. El resul-
tat és una major desafecció que els 
porti a deixar de participar en el joc 
democràtic.

En segon lloc, la probabilitat de ser o 
no mobilitzat després d’un escàndol 
dependrà també del grau de parti-
disme de cada individu. Aquells amb 
una major vinculació política i ideo-
lògica amb el candidat acusat poden 
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polítics decideixin informar al seu 
electorat dels escàndols de corrupció 
en els quals es vegin implicats. Els 
mitjans de comunicació adquireixen 
llavors un paper clau com a vigilants 
de la corrupció —o watchdog en 
anglès. Per tant, per garantir l’efi cà-
cia de les eleccions com a eina de 
rendició de comptes dels polítics, 
els mitjans de comunicació han de 
proporcionar una cobertura neutral i 
fi able dels escàndols. 

Quins factors infl ueixen en la decisió 
d’un mitjà de comunicació d’infor-
mar o no sobre un cas de corrupció? 
D’una banda, els escàndols «venen», 
per la qual cosa publicar més notíci-
es sobre aquest tema pot augmentar 
les vendes i l’audiència —i en conse-
qüència els ingressos— dels mitjans. 
Malgrat això, també poden existir 
incentius polítics per publicar menys 
notícies sobre un cas de corrupció 
en concret. Per exemple, els amos 
d’un determinat mitjà de comuni-
cació podrien tenir una preferència 
partidista que els porti a esbiaixar 
la cobertura de l’escàndol en bene-
fi ci d’una agenda política específi ca. 
També pot passar que, en la mesura 
en què els seus lectors tinguin una 
clara preferència ideològica, els 

amos o editors decideixin informar 
més sobre els escàndols dels rivals 
i menys sobre els del partit preferit. 
D’aquesta forma estarien satisfent 
les preferències dels seus lectors, 
augmentant així les vendes i els seus 
ingressos. 

D’altra banda, el propi govern pot 
tenir interès en tractar d’infl uenciar 
les notícies que es publiquen sobre 
els seus escàndols. Aquesta cap-
tura dels mitjans de comunicació 
pot adoptar diverses formes, des 
de la concessió d’ajudes públiques 
—suborns, o la promesa d’un accés 
privilegiat a informació política, fi ns 
a la pròpia extorsió. Aquesta captura 
pot ser benefi ciosa per als mitjans 
de comunicació a nivell econòmic, 
derivada de la seva col·laboració 
amb el govern.

En qualsevol cas, ja sigui a cau-
sa d’un biaix ideològic dels propis 
mitjans de comunicació o a la 
captura realitzada pel govern, una 
cobertura imparcial dels escàndols 
de corrupció distorsiona l’impacte 
que aquests acabin tenint en les 
urnes, posant en dubte l’efi càcia de 
les eleccions com a mecanisme de 
rendició de comptes.

L’anàlisi del biaix ideològic dels 
mitjans s’ha centrat bàsicament en 
els EUA. L’evidència demostra que 
aquestes distorsions existeixen. Les 
preferències ideològiques refl ectides 
en els editorials dels diaris ameri-
cans mostren una correlació molt 
elevada amb els biaixos partidistes 
en la cobertura dels escàndols de 
corrupció.15 Pel que fa a l’efecte 
captura no existeixen massa estu-
dis. Però el cas argentí refl ecteix 
que una reducció de l’espai en la 
cobertura dels escàndols ocorreguts 
entre 1998 i 2007 a les portades dels 
quatre principals diaris argentins —
Clarín, La Nación, Página 12, i Ámbito 
Financiero— està associada a un in-
crement de la publicitat institucional 
del govern argentí.16 El cas espanyol i 
català no està gaire analitzat dins de 
la literatura acadèmica especialitza-
da, però alguns estudis revelen que 
en les eleccions municipals de 2011 
els principals diaris espanyols van 
refl ectir un comportament clarament 
partidista en la cobertura dels es-

15 PUGLISI i SNYDER, «Newspaper coverage of 
political scandals». 

16 DI TELLA i FRANCESCHELLI, «Government 
advertising and media coverage of corruption 
scandals».

Per garantir l’efi càcia de les eleccions com a eina de rendició 
de comptes dels polítics, els mitjans de comunicació han 
de proporcionar una cobertura neutral i fi able dels escàndols

càndols de corrupció.17 Considerant 
només els casos de corrupció del PP 
i del PSOE, troben també diferències 
signifi catives entre la cobertura d’El 
País i El Mundo.18

El que la democràcia necessita 
per castigar la corrupció 

La corrupció política és una de les 
principals xacres de les societats 
modernes. No només en perjudica 
els resultats econòmics, també afec-
ta a la visió que els ciutadans tenen 
del funcionament de les seves ins-
titucions democràtiques. En aquest 
escenari, un sistema judicial inde-
pendent, una premsa independent i 
unes eleccions lliures són instituci-
ons clau per augmentar la rendició 
de comptes dels polítics i reduir els 
nivells de corrupció.

Al debat públic sobre com fer front 
als escàndols polítics predominen 
propostes sobre mecanismes com 

17 CASTROMIL i CHAVERO, «Polarización política y 
negativismo mediático. Similitudes y diferencias en 
la prensa de derecha y la de izquierda en las eleccio-
nes autonómicas y municipales de 2011». 

18 PALAU, DAVESA, «The Impact of Media Coverage 
of Corruption on Spanish Public Opinion».

ara les llistes obertes, les primàries 
obligatòries o l’enduriment de la llei, 
que han estat presentades com a 
panacees en la lluita anticorrupció. 
Sens dubte, la seva introducció pot 
ser benefi ciosa. No obstant això, 
com hem vist en aquest article, no 
podem oblidar el paper dels mitjans 
de comunicació com a institució 
fonamental per garantir l’efectivitat 
de les eleccions com a mecanisme 
de rendició de comptes.

Si els ciutadans no disposen d’in-
formació fi able sobre les activitats 
il·lícites dels governs, no podran 
castigar als corruptes a les urnes. 
Per tant, una cobertura esbiaixada 
per part dels mitjans de comunica-
ció no permet els ciutadans estar 
informats amb precisió sobre el 
comportament i les activitats dels 
seus representants polítics. Quan 
aquesta informació existeix de 
forma àmplia i arriba a grans capes 
de la població, les eleccions funci-
onen com a mecanisme de càstig 
i control de la corrupció. Per tant, 
el que la democràcia necessita per 
servir de mecanisme de control de 
la corrupció és l’existència d’uns 
mitjans de comunicació indepen-
dents i neutrals.

Aquest resultat és rellevant per 
a l’anàlisi del comportament dels 
mitjans de comunicació a Catalunya 
i a l’Estat espanyol respecte de la 
corrupció política. No obstant això, 
l’estudi dels biaixos ideològics dels 
mitjans i la intensitat que pot tenir la 
seva captura per part dels governs 
a través de la publicitat institucional 
o de la compra directa d’exemplars 
són qüestions pendents de més 
estudi. 

Tal com s’ha analitzat al llarg 
d’aquest article, les eleccions lliures, 
així com un sistema judicial indepen-
dent són elements clau d’una demo-
cràcia per tal d’evitar la prevalença 
de casos de corrupció. D’aquesta 
manera, les democràcies presenten 
menors nivells de corrupció que 
altres règims polítics. Tanmateix, 
no podem oblidar la importància de 
mesures que fomentin la llibertat i la 
independència dels mitjans com una 
institució essencial per al control de 
la corrupció política i el bon funcio-
nament de la democràcia. p

El que la democràcia necessita per servir de mecanisme 
de control de la corrupció és l’existència d’uns mitjans 

de comunicació independents i neutrals
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