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L'objectiu d'aquest article és analitzar la documentació existent sobre política au- 
dio-visual europea (directives, convenis, informes, programes, recomanacions, reso- 
lucions, llibres verds, etcetera) per valorar aquesta política respecte de les televisions 
a les regions. La nostra primera conclusió és que l'atenció que fins ara han prestat les 
institucions europees a aquestes televisions pot qualificar-se de limitada. No obstant 
aix6, també cal dir que a la documentació analitzada, principalment en els documents 
de rang jundic menor, es poden descobrir les idees basiques per a una nova política 
que reconegui la importancia de les televisions a les regions en l'espai hudio-visual 
europeu de final de segle. 

Les actuacions de les institucions europees en materia de televisió 
i la seva atenció a les televisions en les regions 

L'anhlisi de ia política europea en relació amb la televisió ha de considerar tres 
sectors principals: les intervencions en materia hudio-visual, les intervencions en 
materia cultural i les intervencions en materia de telecomunicacions. 

En aquest article no farem referencia explícita i detallada als programes de polí- 
tica cultural que no es relacionin directament amb els mitjans de comunicació, ni a 
les intervencions en materia de telecomunicacions relatives, per exemple, a les dis- 
posicions sobre harmonització de les tecniques per a la difusió directa de televisió via 
satel.lit (MacIPacket) o a les corresponents a la televisió d'alta definició. Tampoc no 
farem referencia a alguns aspectes de les polítiques de comunicació que afecten sen- 
se distinció tots els mitjans, com és el cas de la temhtica relativa als drets d'autor (Co- 
missió de les Comunitats Europees, 1991). 

Dins de cadascun dels sectors seleccionats per a la nostra analisi considerarem fins 
a tres tipus d'actuacions: 

1. Les directrius polítiques, que tracen el marc general de la planificació i l'actuació 
europees i, concretament, persegueixen com a objectiu l'harmonització de les di- 
verses legislacions estatals. 



2. Les actuacions propiament dites, consistents en programes concrets d'ajut al sec- 
tor audio-visual (p.e. el programa MEDIA). 

3. Les recomanacions, resolucions, informes, etc., no vinculants jurídicament pero 
d'indubtable valor moral i polític, si més no en termes de prospectiva. 

Pel que fa al cas que ens ocupa haurem d'afegir la distinció entre les actuacions 
que es refereixen a l'espai audio-visual europeu sense referencies explícites a les re- 
gions, i les actuacions que es refereixen, d'alguna manera i de forma explícita, a les 
televisions d'ambit regional. 

1. Directrius polítiques 

Quant a les directrius polítiques europees en materia audio-visual, podem afirmar 
que hi ha una abundant producció documental, tant de la Unió Eurpea com del Con- 
se11 &Europa1, en la qual s'insisteix en la importancia economica, política i cultural 
de la televisió i del sector budio-visual en general. 

Es pot dir, amb propietat, que dels anys vuitanta en@ els problemes del sector 
audio-visual han esdevingut un dels temes prioritaris de la política cultural (pero 
també industrial) europea. 

Pel que fa a la Unió Europea, els grans principis i les disposicions sobre la niate- 
na  es troben expressats en una serie de documents2, principalment els següents: 

- Llibre verd sobre el mercat comú de la radiodifusió per satkl.lit i cable (COM 
[84] 300, 14 de juny de 1984). 

- Directiva del Consell sobre la coordinació de determinades ~lisposicions legals, 
reglamenturies i administratives dels Estats membres relatives a l'exercici de les 
activitats de radiodiftsió televisiva, coneguda com a ((Directiva de la Televisió 
Sense Fronteres)) (Directiva 891552lCEE de 3 d'octubre de 1989). 

- Cornurzicació de la Comissió al Consell i al Parlament sobre la Política ~ u d i o -  
visual (COM [90] 132 final, de 28 de febrer de 1990). 

- Llibre verd sobre el pluralisrne i la concerztració dels rnitjarzs de conzunicació al 
mercat interior (COM [92] 480 final, de 23 de desembre de 1992). 

- Comuizicació de la Comissió al Consell i al Parlament sobre rzoves perspectives 
de l'actuució comunitaria en l'ambit c~~lturul (COM [92] 149 final, de 29 d'abril 
de 1992). 

- Llibre Blanc Creixernent, coinpetitivitat i ocupació (COM [1993] 700 final, de 5 
de desembre de 1993) 

- Llibre verd sobre les opcions estratkgiques per al reforc de la indústria de pro- 
grames el1 el context de la política hudio-visual de la Unió europea (COM [94] 
96 final, de 6 d'abnl de 1994) 

A aquests documents basics de la Comunitat Europea s'ha d'afegir un dels més im- 
portants documents legals del Consell d'Europa en materia audio-visual, el Conijerzi 
europeu sobre televisió transfronterera ( S T E ,  n. 132, 1989). 

' Vid. Consell d'Europa, 1991a i 1991b; Comissió de les Comunitats Europees, 1990. 
Vid. Comissió de les Comunitats Europees, 1992. 



L'elaboració d'aquest Corpus ha suscitat un gran interes i un ampli debat entre els 
professionals i investigadors en comunicació social, no només a Europa, sin6 tarnbé 
als EUA, on s'ha seguit amb una gran atenció (i preocupació) l'evolució de la políti- 
ca audio-visual comunithia. La gran majoria dels analistes han coincidit a identifi- 
car un seguit de característiques particulars d'aquesta política, polaritzades al voltant 
del predomini d'un enfocament economicista i tecnicista de la intervenció: 

- Liberalització de l'espai audio-visual interior, acompanyada d'un proteccionisme 
creixent en relació amb l'exterior. 

- Dificultats als monopolis televisius públics que encara operaven en alguns estats 
comunitaris, en favor dels interessos de les grans empreses pnvades transnacio- 
nals de comunicació3. 

- Apropament industrial a la problematica de l'audio-visual4. 
- Insuficiencia marcada dels mecanismes culturals compensatoris a l'enfoc econo- 

micista i liberal: ineficacia del sistema de quotes de la Directiva5; insuficiencia de 
recursos i dispersió en l'actuació del programa MEDIA ... 

- El nou marc desregulador a nivel1 comunitari, propici a la formació de grans grups 
de comunicació paneuropeus amb posicions dominants, no esta compensat amb 
una regulació europea anticoncentració (Papathanassopoulos, 1990). 

- Les mesures compensatories a la creació d'un gran mercat audio-visual per a les 
cultures i les llengües menys difoses són clarament insuficients, o simplement de 
caracter testimonial (Burgelman i Pauwels, 1990 i 1992) 

Pel que fa a aquesta última qüestió, una lectura atenta del cos doctrinal enumerat 
més amunt revela l'escassíssima presencia de referencies a la tematica que aquí ens 
ocupa, la de les televisions a les regions. 

Tal com diversos autors ja han assenyalat ampliament6, la Directiva ha de ser en- 
tesa com un instrument liberalitzador, dirigit a eliminar barreres intenors per a la lliu- 
re circulació d'emissions i de la publicitat. Per aconseguir un consens entre els estats 
membres sobre aquest objectiu estrategic, en el document es consignen diverses me- 
sures reguladores de la publicitat i dels continguts dels programes, i d'altres, qualifi- 
cades com a mesures de promoció cultural, dirigides a assegurar una quota majorithria 
de programació per a les produccions europees. No obstant aixb, la laxa formulació 

' Referint-se a la directiva de la Televisió Sense Fronteres, Delwit i Gobin (1991) han assenyalat que 
eaquesta reglamentació reflecteix igualment, en un pla més polític, la filosofia de societat liberal vehicu- 
lada pel projecte de "gran mercat": s'inscriu clararnent en una voluntat política de perjudicar les marieres 
de gestió pública de la televisió i d'accentuar els processos de "mercantilització" de la informació i la cultu- 
ra». 

"egons els membres de la Ci1.lula de Reflexió als quals la Comissió Europea va encarregar un in- 
forme sobre la política hudio-visual comunithria, «al cinema, en major grau fins i tot que en d'altres bran- 
ques econbmiques, la regla és que la fortalesa en el mercat i, consegüentment, l'hegemonia cultural, són 
variables de la quantitat i de la dimensión (C&l.lula de Reflexió, 1994:2 9). 

Pel que fa a aixb, un analista ha assenyalat que «the Directive's final version has been largely re- 
garded as a victory for commercial forces and those favouring anti-protectionist practicesn (Papathanas- 
sopoulos, 1990). 

Vid. Delwit & Golbin, 1991; Papthanassopoulos, 1990; Venturelli, 1993; Burgelman & Pauwels, 
1992. 



d'aquestes «obligacions», com també l'absencia de mecanismes de control i sanció, 
anul.la a la practica el seu poder de vinculació. És comprensible, doncs, que ates que 
el principal objectiu de la Directiva és la configuració d'un gran mercat europeu de 
la televisió, les qüestions relatives a la salvaguarda de les cultures i llengües mino- 
ritaries hagin estat ignorades. Tal com assenyalen Burgelman i Pauwels, «l'evolució 
d'aquesta Directiva i la seva formulació final demostren fins a quin punt la política 
audio-visual comunitaria representa els interessos audio-visuals dels grans estats, sen- 
se a penes consideració cap als més petits» (Burgelman i Pauwels, 1990). Aquesta 
afirmació pot fer-se extensiva, evidentment, a les regions. A la Directiva es fa una re- 
ferencia a les televisions locals (art. 9), pero no es fa cap mena de referencia explí- 
cita a la televisió en les regions o a les «televisions regionals», tot i que, obviament, 
els compromisos adquirits pels estats haurien de repercutir en tots els nivells dels seus 
propis espais de televisió, i per tant en les televisions de les regions. 

Un altre dels grans documents de la política audio-visual europea, el Conveni Eu- 
ropeu sobre Televisió Transfronterera del Consell dtEuropa, de formulació i contin- 
guts similars als de la Directiva, fa només una referencia al sector hudio-visual dels 
«petits pai'sos», pero en cap cas no s'hi esmenta explícitament les regions. En el seu 
article 10 es reclama que les televisions europees dediquin la majoria del seu temps 
d'antena als programes de producció europea, sobretot als de ficció. Per facilitar 
aquest objectiu es recomana la protecció de la producció hudio-visual propia, sobre- 
tot en el cas d'«els pai'sos amb una capacitat de producció iudio-visual feble o amb 
una irea lingüística restringida» (art. 10.3). 

En relació amb la regulació de la defensa de les llengües (art. 8), la Directiva deixa 
en mans dels estats «la facultat, quan ho considerin necessari per a objectius de po- 
lítica lingüística i sempre que respectin el dret comunitari, d'establir, pel que fa a al- 
gunes o al conjunt de les emissions dels organismes de radiodifusió televisiva que 
depenguin de la seva competencia, normes més detallades o més estrictes, en parti- 
cular pel que fa a criteris l ingüí~tics»~. Aquest article ha estat interpretat com l'única 
concessió de la directiva als interessos culturals rninoritaris (Burgelman i Pauwels, 
1990). Tanmateix, ha de ser entes en el sentit d'afavorir les principals llengües ofi- 
cials dels respectius palcos comunitaris, i no les llengües minoritaries «regionals». Tot 
i aixo, tal com han assenyalat Hordies i Jongen (1991), els intents per part dels estats 
de promoure o protegir les emissions en determinades llengües o cultures Cja siguin 
d'ambit estatal o regional) mitjancant imposicions de quotes lingüístiques, per exem- 
ple, poder ser facilment «contrariats per les temptatives de "deslocalització"» (ubi- 
cació en estats vei'ns d'emissions destinades al propi territori, per esquivar les 
normatives nacionals). 

Al Tractat de Maastrich, al marge de la importancia que aquest pugui tenir per a 
la construcció política d'Europa i de les conseqüencies d'aquesta a nivel1 cultural, es 
troben poques referencies a les polítiques culturals i de comunicació i només hi ha una 
referencia explícita a la «cultura» (capítol IX, art. 128,1), en la qual s'indica que «la 

' Aquesta disposició s'ha confirmat en documents comunitaris posteriors. Més recentment a la «Co- 
municació de la Comissió al Consell i al Parlament sobre Política Audio-visual», (Brussel~les, 28 de fe- 
brer de 1990), es repeteix la mateixa assignació de competencia. 



Comunitat contribuira al floriment de les cultures dels estats membres, dins del res- 
pecte per la seva diversitat nacional i regional, posant de relleu ensems el patrimoni 
cultural comú». És important destacar que aquesta referencia a la cultura es relacio- 
ni específicament amb les regions, i no ja únicament amb els estats o amb els petits 
pai'sos; així s'avanca sobre anteriors documents de política cultural i iudio-visual en 
la seva consideració del fet regional. 

El llibre blanc sobre creixement, competitivitat i ocupació 
i el llibre verd sobre la política audio-visual de la Unió Europea 

Al desembre de 1993 va ser presentat públicament el Llibre blanc Creixement, 
competitivitat i ocupació, un document al qual el president Delors, el seu promotor, i 
el conjunt de la Comissió han atorgat la mhxima importancia com a formulació dels 
grans eixos estrategia de la futura acció de la Unió Europea per sortir de la recessió, 
accelerar el procés d'unió política dlEuropa i posar les bases per a un creixement har- 
moniós i sostingut al ve11 continent. Amb la publicació d'aquest document estrategic, 
la política cultural europea ha experimentat un nou i important tomb: davant el 
problema de la crisi i l'atur apareix per pnmer cop una solució centrada en el camp de 
la informació i la cultura. La principal recepta per sortir de la crisi és ara «preparar sen- 
se retard i posar els fonaments de la societat de la informació». Dins del projecte de 
creació d'un espai comú de la informació, s'atribueix al sector hudio-visual un impor- 
tant rol en la creació de riquesa i d'ocupació: si Europa aconsegueix recuperar per a ella 
el mercat propi, ara en mans sobretot dels nord-americans, i desenvolupar totes les 
potencialitats del sector hudio-visual (multiplicades pel desenvolupament tecnolbgic) 
es poden arribar a crear fins a dos milions de llocs de treball entre 1994 i l'any 2000. 
Bandejant les consideracions sobre el realisme d'aquesta xifra, cal assenyalar que és 
el pnmer cop que importants aspectes socio-econbmics «aliens» a la cultura prbpia- 
ment dita apareixen al centre de les polítiques culturals i de comunicació. 

De l'aposta de la cornissió per la «societat de la informació» i pel sector iudio-vi- 
sual dóna fe la publicació, l'abril de 1994, del Llibre verd sobre política ciudio-visual 
de la Unió Europea, i la celebració al final de juny d'aquell any de la Conferencia Eu- 
ropea del Sector hudio-visual. En relació amb el tema que ens ocupa, la lectura aten- 
ta de tots dos documents (Llibre blaizc i Llibre v e d  a penes revela referkncies a la 
problemhtica de la diversitat cultural i lingüística dtEuropa, o a les deficiencies del 
sector 'audio-visual regional. No obstant aixb, no es pot afirmar que aquests docu- 
ments no estiguin mancats d'importants implicacions des d'aquesta perspectiva. 

Per fer-se una idea del to i del contingut del Llibre v e d  n'hi ha prou dient que tan 
sols al prbleg i a la introducció apareix nou cops (amb variacions) la paraula tecnolo- 
gia, tretze cops la paraula indústria, i set cops l'expressió «societat de la informació». 
Així, el Llibre verd pretén respondre a aquesta pregunta: «Com pot la Unió Europea 
contribuir al desenvolupament d'una indústria europea de programes cinematografics 
i televisius, competitiva en el mercat mundial, orientada cap al futur, susceptible d'as- 
segura la irradiació de les cultures europees i de crear ocupació a Europa?» (Comis- 
si6 de les Comunitats Europees, 1994: 2). En aquesta formulació es veu clarament el 
carhcter secundari dels plantejarnents culturals, davant la centralitat de les preocupa- 



cions econbmiques, industrials i fins i tots socials (competitivitat, industrialització, cre- 
ació de llocs de treball). Quan el Llibre verd aborda la qüestió (impossible d'ignorar) 
de la diversitat cultural del continent, ho fa des d'una bptica mercantil i industrial: «la 
qüestió del manteniment de la diversitat de les cultures nacionals i regionals [...] es tro- 
baja clarament lligada al desenvolupament d'una indústria de programes, europea en 
gran mesura, i rendible a mig i llarg termini» (Comissió de les Comunitats Europees, 
1994: 3). El que només s'apunta en el Llibre verd, arnb expressions relatives a la ne- 
cesshria «talla critica» de les empreses europees de l'audio-visual, ho afirmen arnb con- 
tundencia els membres del grup anomenat Ckl.lula de Reflexió sobre la Política 
~udio-visual  Comunithria, instituit per la Comissió: «de primer cal concentrar la pro- 
ducció en empreses potents~ (Cel.lula de Reflexió, 1994: 28); «Els ajuts financers i els 
altres estímuls comunitaris (...) han de perseguir la creació i el reforc d'empreses po- 
tents i integrades que, per la quantitat dels seus productes i l'amplitud de la seva im- 
plantació territorial i multimkdia puguin esdevenir dema els principals elements 
dinamitzadors de la indústria iudio-visual que Europa necessita)) (Ce1.lula de Reflexió, 
1994: 36). 

D'altra banda, al llarg d'aquest text apareixen nombroses referkncies en to cntic 
a l'«excessiu localisme» de la producció audio-visual a Europa, o al dancament arnb 
pany i forrellatx dels mercats nacionals, fenbmens estimulats per polítiques «nacio- 
n a l ~  i regionalsx desenvolupades sobre «fonaments tot sovint més culturals que 
econbmics» (Comissió de les Comunitats Europees, 1994: 36). 

L'únic apartat del Llibre verd que tracta arnb una certa extensió la problematica 
del possible conflicte entre una política audio-visual d'ambit europeu i els interes- 
sos dels estats i les regions adopta un enfocarnent economicista. Segons la Comissió, 
««és indispensable vetllar perquk una política industrial en el sector no es tradueixi 
en un desenvolupament a diferents velocitats)) que deixaria de banda els estats mem- 
bres (o algunes de les seves regions) arnb menor capacitat iudio-visual o arnb una 
area lingüística restringida. Es important que totes les regions de la Unió Europea 
puguin participar del desenvolupament de la indústria hudio-visual" (Comissió de les 
Comunitats Europees, 1994: 53). La solució se situa sempre en el terreny industrial: 
la creació d'un mercat interior unificat comportara naturalment la solució per a 
aquests riscos, ja que els productors no es veuran limitats per la talla dels seus res- 
pectius mercats. Mentrestant, la Unió Europea pot contemplar la possibilitat d'a- 
doptar «mecanismes de discriminació positiva», és a dir, mesures específiques (i 
temporals) de promoció de la producció audio-visual en aquells estats (i regions) 
arnb una menor capacitat de producció. 

Cal dir que la Comissió no ha deixat d'abordar l'espinosa qüestió dels possibles 
riscos d'una política europea de carhcter liberalitzador i industrialista en el sector 
hudio-visual, riscos derivats de possibles processos d'oligopolització que poden 
arribar a atemptar contra el pluralisme d'opinions i de representacions del món en 
un sector considerat central per a la configuració de l'opinió pública. En aquest sen- 
tit, la Comissió féu públic el 1992 el seu Llibre Verd sobre el pluralisrne i la con- 
centració dels i7zitjans de comunicació en el inercat interior [COM 921, 480 final 
de 23 de desembre de 1992), en el qual estudia les actuals tendencies de la indús- 
tria iudio-visual europea cap a la concentració, i les possibles mesures que es podrien 



adoptar a nivel1 comunitari per evitar eventuals conseqüi?ncies negatives d'aquesta 
concentració per al pluralisme informatiu. Fins avui, perb, no s'ha adoptat cap acció 
concreta en aquesta direcció. 

2. Els ajuts a la producció audio-visual 

Les institucions europees han desplegat els últims anys una notable activitat en la 
seva política de suport al sector audio-visual. Hi ha tres grans programes en aquest 
terreny : 

- Programa MEDIA (Mesures pour Encourager le Développement de 1'Industrie 
Audiovisuelle), de la Unió Europea. 

- Programa EUREKA Audiovisual, en el qual participen trenta-tres estats europeus, 
juntament amb la Unió Europea i el Consell d'Europa. 

- Programa EURIMAGES del Consell dlEuropa. 

El més important de tots és el programa  MEDIA^, gestionat per la DG X (Infor- 
mació, Comunicació i Cultura) i dotat amb dos-cents milions d'ecus per al penode 
1991-1995. Segons el text de la seva creació, el programa MEDIA esta justificat per 
la necessitat de «reforcar la capacitat audio-visual a Europa, tant pel que fa a la lliu- 
re circulació de programes i a la promoció del sistema europeu de televisió d'alta de- 
finició com a una política de foment de la creativitat, la producció i la difusió que 
permeti reflectir la nquesa i la diversitat de la cultura europea)) (primer considerant). 
Així mateix, el programa MEDIA reconeix la necessitat d'atendre les apetites i mit- 
janes empreses, com també els paisos [...] amb menys capacitat de producció audio- 
visual i/o amb zones lingüístiques limitades a Europan9. 

En el programa MEDIA es detecta igualment amb claredat la preeminencia de les 
consideracions de tipus econbmic i industrial en relació amb les qüestions culturals. 
El programa SCALE, l'única iniciativa de MEDIA compromesa arnb el manteniment 
de la diversitat cultural a la UE (la que constitueixen els set «petits» estats comuni- 
tans), té el seu origen no en una voluntat explícita de la Comissió, sin6 en la pressió 
política dels estats en el si del consell de rninistres. Segons els responsables de SCA- 
LE, aquesta línia d'acció fou creada «for political reasons, arising from the commit- 
ments of the Comission and the governments of the "largue" countries to 
"compensate" eventual disadvantages experienced by the "small" countries as a re- 
sult of the directive "Television with out barriers". Furthermore, the inclusion of this 
line of action for some "small" countnes, was a sine qua non condition for the una- 
nimous vote in the MEDIA 91-95 Decision)) (Associacao SCALE, 1993). 

MEDIA consta d'un total de dinou iniciatives dedicades a la formació de profes- 
sionals, a la millora de les condicions de producció, als mecanismes de distribució, a 
l'explotació cinematografica i als estímuls financers. Les iniciatives més relacionades 

Decisió del Consell de 21 de desembre de 1990 relativa a I'aplicació d'un programa de foment de la 
indústria hudio-visual europea, 1991-1995, (901685lCEE). DOL 380 de 3 1-12-90 pp. 37-44; Comissió de 
les Cornunitats Europees, 1993. 

Decisió 901685lCEE citada, catorzk i quinze considerants. 



arnb les televisions a les regions són l'esmentat programa SCALE (Small Countries Im- 
prove their Audiovisual Leve1 in Europe), arnb un modic pressupost de quinze rnilions 
d'ecus, i BABEL, que s'ocupa de l'ajut al doblatge i a la subtitulació de la producció 
audio-visual, arnb una especial atenció per a les llengües menys difoses (segons les se- 
ves directnus), i el pressupost anual del qual és de deu milions d'ecus. En qualsevol 
cas, cap dels dos programes no esta onentat específicament al desenvolupament de la 
producció audio-visual a les regions. El 1988, el projecte pilot anomenat «Audiovisual 
Development in the Regions», presentat per Channel Four Television i Amber Films 
Workshop UK, no va ser retingut pels responsables de MEDIA. 

Unes reflexions similars es poden fer a proposit del desenvolupament dels pro- 
grames Eureka Audiovisual i EURIMAGES. 

El programa EURIMAGES (Consell dtEuropa, 1993a) del Consell dlEuropa pre- 
senta algunes semblances arnb el programa MEDIA, i, com aquest últim, tampoc 
no compta arnb una línia concreta de suport al sector audio-visual de les regions. 
EURIMAGES diposa, a més, d'un pressupost més limitat que el del programa ME- 
DIA (cent cinquanta milions de francs francesas el 1993). Aquests fons estan desti- 
nats a promoure produccions europees, com també activitats de distribució i 
d'exhibició del cinema europeu a paisos extracomunitans arnb greus deficikncies en 
aquests sectors, i que no participen al programa MEDIA (Turquia, Xipre, Hongria, 
etc.). Les possibilitats de participació de les regions són, doncs, molt limitades. 

EUREKA Audiovisual, nascut a Pan's el 1989 i on participen tant la Unió Euro- 
pea com el Consell d'Europa juntament amb trenta-tres estats europeus, és un altre 
programa de promoció de la producció audio-visual europea, tot i que les seves acti- 
vitats comporten un valor de promoció i d'estímul, i no una contribució financera di- 
recta. Aquest programa estableix entre els seus principals objectius l'enfortiment de 
la competitivitat de la indústna hudio-visual, el respecte a les identitats culturals i als 
interessos dels creadors, i tot sota la perspectiva de la necessitat de defensar les iden- 
titats culturals a Europa. 

Als textos constitutius de ltEUREKA Audiovisual es manifesta el desig de «pres- 
tar l'atenció adequada als projectes susceptibles d'afavorir la difusió de les cultures i 
de les llengües que constitueixen la riquesa dlEuropa» i «concedir una atenció espe- 
cial als paisos arnb arees geografiques o lingüístiques limitades a Europa i de pre- 
servar la pluralitat de les cultures europees»lO. A causa de l'estret kmbit d'activitats 
d'aquesta iniciativa, aquestes intencions no poden ser verificades més que a nivel1 pro- 
gramatic. Entre les realitzacions del programa EUREKA podem destacar la creació 
de l'observaton Europeu de 1'~udio-visual (OEA), inaugurat oficialment el 1993, i 
en el qual podria pensar-se una secció, programa o atenció específica per a les tele- 
visions regionals i locals. 

3. Les recomanacions i resolucions 
Les recomanacions i resolucions sobre el desenvolupament de l'audio-visual a les 

regions, en particular a les que tenen llengües diferenciades, són abundants, sobretot 
a partir de la decada dels vuitanta. 

' O  Declaració conjunta d'EUREK.4 Audiovisual del 2 d'octubre de 1989 



3.1. Sobre el sector audio-visual a les regioizs 

A l'lnfol-rne Bal-zaati de 1987 s'afirmava ja en relació amb les televisions re- 
g iona l~  que «és necessari assegurar que la racionalització del mercat no vingui 
acompanyada per la desaparició de les estacions de radio-televisió regionals i lo- 
cals, la tasca de les quals és la de ser expressió dels valors de la vida diaria, de les 
tradicions i opinions, i de la prevenció de la creixent estandardització del confor- 
misme acríticn. 

Aquests postulats i aquestes recomanacions van ser presos en consideració en el 
que es pot qualificar com el principal document oficial d'ambit europeu a favor de 
l'existencia de televisions a les regions emanat del Consell dtEuropa: la resolució 253 
(1993) sobre la dimensió regional de l'espai audio-visual europeu de la Conferencia 
Permanent dels Poders Regionals i Locals". 

Als considerants d'aquest document es fa constar l'existencia d'una gran varietat 
de serveis de televisió regional, la impossible existencia d'un «model» únic exporta- 
ble, la necessitat d'una cooperació interregional en el sector televisiu, la consideració 
de les pnncipals funcions de la televisió regional (propocionar una imatge de la re- 
gió a ella mateixa i a les regions veines), com també el fet que la televisió regional 
sigui fruit de la combinació entre una voluntat política i una genuina identitat comu- 
nitaria. Per tot aixb, se sol.licita a les autoritats competents dels govems europeus (es- 
t a t a l~  i regionals) que adoptin les mesures següents: 

- Posibilitar l'accés dels diferents actors de la vida de la regió als rnitjans infor- 
matius locals i regionals. 

- Contribuir a la formació professional i a l'intercanvi de personal, a nivell nacio- 
nal i internacional, dels mitjans regionals i locals. 

- Donar suport a la coproducció, als inagazines transfronterers i a l'intercanvi de 
programes a nivell europeu, i assignar un protagonisme a les televisions regionals. 

- Donar suport a les regions menys desenvolupades amb l'objectiu de compensar les 
desigualtats en materia de televisió. 

Entre les recomanacions s'inclouen diverses propostes concretes, com la crea- 
ció d'un «observatori o xarxa de serveis de televisió regional» en col.laboració amb 
CIRCOM Regional i llObservatori Europeu de 1 '~udio-visual ,  l'organització d'un 
festival anual de televisions regionals, la creació d'un banc d'imatges que afavo- 
reixi els serveis de les televisions regionals, la creació d'un canal europeu inter- 
regional difbs via satel.lit i per cable, que emeti els millors programes de les 
emissores de televisió regional i local, o, finalment, l'obertura, dins del fons EU- 
RIMAGES, d'una línia específica de suport a projectes pilot o experikncies de te- 
levisió regional. 

" Vegeu el document: Rapport sur la dimei~sion régionale de l'espace audiovisi~el eiiropéen CPLR 
(28) 12, de 18 de gener de 1992. Ponent: Halvdan Skard. Aquest document, com la rnateixa resolució, s'han 
inspirat en els treballs de Pierre Musso sobre televisió i regions a Europa, realitzats per e n c h e c  del Con- 
sell d'Europa (vid. Musso, 1991 i 1993). 



3.2. Sobre el sector audio-visual a les regions amb llengües diferenciades 

A les recomanacions i als informes emanats de la Unió Europea i del Consell 
dtEuropa es troben diverses referencies a les regions amb llengües i cultures diferen- 
ciades i a la importancia del desenvolupament dels seus mitjans de comunicació i de 
la seva producció audio-visual. El Parlament europeu s'ha pronunciat en diverses oca- 
sions a favor de les llengües menys difoses i del seu dret a fer servir els mitjans de 
comunicació modems (resolucions Arfé 1 de 16 d'octubre de 1981 i Arfé 2 d ' l l  de fe- 
brer de 1983)12. 

Aquestes posicions van ser ratificades amb postenoritat en la Resolució ~ u i j ~ e r s ' "  
(1987) en la qual es recomana als estats membres «que autoritzin i possibilitin l'ac- 
cés a la radio i a la televisió local, regional, nacional, pública i comercial en condi- 
cions tals que garenteixin la continui'tat i l'eficacia de les emissions en llengües 
regionals i minonthes,  [...] que es desenvolupin tecniques de doblatge i subtitolat per 
fomentar les produccions iudio-visuals en les llengües regionals i minoritaries». 
Posteriorment, el Consell dtEuropa ha recollit aquesta i altres recomanacions a la Car- 
ta Europea de les Llengües Regionals i Minoritaries, que va adquirir estatus de Con- 
venció Europea el 29 de juny de 1992. 

Aquesta carta, elaborada per la Conferencia Permanent dels Poders Regionals i 
Locals d'Europa, constitueix fins avui l'eina jurídica més important de dret intema- 
cional sobre minones lingüístiques autoctones. Quant als mitjans audio-visuals, s'in- 
dica que els estats que l'adoptin haurien dl«assegurar la creació d'almenys una estació 
de ridio i un canal de televisió en les llengües regionals o mino itiries» i «donar el 
seu suport i/o facilitar la producció i distribució d'obres audio-visuals i d'audio en les 
Ilengües regionals o rninorithries>>, entre d'altres disposicions (art. 11)". 

La Recomanació n. R (93) 515 del Comite de Ministres del Consell d'Europa es 
pronuncia sobre els principis destinats a promoure la distribució i la difusió d'obres 
audio-visuals provinents dels patS.0~ o de les regions amb baixa capacitat de produc- 
ció hudio-visual, o amb una irea geografica o lingüística restringida, en els mercats 
televisius europeus. En aquest sentit la recomanació es refereix a «les regions dels pai- 

' *  Arfé 1: doc. n.C287 de 9 de novembre de 1981; Arfé 2:  doc. n.C68 de 14 de febrer de 1983. " Resolució sobre les Ilengües i cultures de les minories regionals i ktniques a la Comunitat Europea, 
doc. 42-0150187, doc. n.C318/160 de 30 de novembre de 1987. 

' ?  Els antecedents d'aquesta carta en el si del Consell d'Europa es troben en docurnents con1 I'ltlforttic 
Cirici de 1980, en el qual s'identifiquen fins a 58 minories lingüístiques als paisos europeus membres del 
Consell d'Europa, les recomanacions 928 de 1981 i 1067 de 1987 de I'Assemblea Parlamentaria i el Re- 
port on Regional or ~k'itloritur)~ Latiguages in Europe de 1988. Al si de la Unió Europea, I'lt2fornic Kili- 
leu del Parlament Europeu (A3-0000192 PI 201.963, de 13 d'octubre de 1992) ha insistit novamcnt en la 
importancia que els estats membres i les autoritats regionals competents «prenguin les mesures següeiits 
pel que fa als mitjans: assegurar la posada en funcionament i el manteniment d'una estació de &dio i una 
cadena de televisió, com a mínim, en cada llengua de menor difusió; donar suport i sostenir la producció 
i la distribució d'obres sonores i audio-visuals (producció de vídeos, per exemple) en les Ilengües de me- 
nor difusióx (art. 7). 

" Recotnanació n. R (93) del Cotnite de Mitzistres als estats ttietnbres, atnb els prinicipis que tener1 
cotn u objecrici promoure la distribució i la difusió de les obres audio-visuals proi~inents dels puisos o de 
les regiotzs atnb poca capacitar de producció uudio-v~sual, o d'hrea geogruj5ca o lingiiística restringida 
als tnercars televisiiis europeus. 



sos europeus més grans que, amb motiu igualment de la seva especificitat lingüísti- 
ca, es troben amb les mateixes dificultats per promoure la distribució i la difusió d'o- 
bres audio-visuals que reflecteixin aquesta especificitat lingüística, tant en els paisos 
als quals pertanyen com en altres paisos e ~ r o ~ e u s ) ) ' ~ .  

El mobil principal d'aquesta recomanació és el de «crear una igualtat d'oportuni- 
tats en la construcció d'un espai audio-visual europeu que reflecteixi la diversitat de 
les seves cultures». Les regions són tractades com espais que tenen especificitats 
culturals i lingüístiques «amenacades», les manifestacions hudio-visuals de les quals 
han de ser protegides. 

4. Conclusions: la difícil articulació entre hegemoniddiversitat 
i culturdnegoci en el projecte europeista de la esocietat de la informaciófi 

Per molt variat i voluntariós que sigui el venta11 de resolucions, recomanacions 
i altres documents europeus que tracten el tema de la diversitat cultural i lingüís- 
tica del continent i les seves implicacions (reals o potencials) per a les polítiques 
europees de comunicació i cultura, una cosa resta ben clara en el recorregut rea- 
litzat fins aquí: el nucli d'aquestes polítiques es concreta en uns pocs documents i 
actuacions que s'han de considerar centrals. Es tracta de la directiva de la Televi- 
sió Sense Fronteres, el programa Media, el Llibre verd sobre la política hudio-vi- 
sual europea, i, molt especialment, el Llibre blanc sobre creixenzeizt, competitivitat 
i oc~lpació. Aquest últim document ha vingut a consolidar els ponts que s'estan es- 
tenent entre la política cultural i de comunicació i les polítiques de R+D, de Tele- 
comunicacions i de Tecnologies Avancades, polítiques, aquestes últimes, que no 
han estat abordades en aquest capítol. El conjunt d'aquestes polítiques ha de ser ar- 
ticulat, segons l'incipient discurs europeu, amb l'objectiu dlavancar cap a l'adveni- 
ment de la «societat de la informació)). Aquesta adaptació, s'afirma, no és només 
convenient, sinó a més irreversible: «l'obertura d'un món multimkdia (so-text- 
imatge) constitueix una mutació comparable a la primera revolució industrial)). Se- 
gons la Comissió, «l'expansió fulgurant de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació que ofereix la digitalització es perfila com un poderós factor de mil- 
lora economica i social: factor de creixement, factor de cohesió econbmica i social, 
factor d'eficacia de les altres grans infraestructures, factor de desenvolupament de 
nous serveis, i, per tant, factor de creació de nous llocs de treball)) (Comissió de les 
Comunitats Europees, 1994: 18). Del discurs comunitari es desprkn que la societat 
de la informació exigeix «talla critican, un gran mercat unificat, l'eliminació de ba- 
rreres tkcniques i reglamentaries i la liberalització de les infraestructures i dels ser- 
veis. 

La raó de la unitat és presentada com una condició per a la competitivitat (tec- 
nologica, economica, científica, militar, etc.) i, per tant, per a la hegemojzia. Aquest 

l6 Exposició de motius de la Recomanació n. R (93) del Comite de Ministres als estats membres, amb 
elsprirlicipis que tenen coma objecriupromoure la distribució i la difusió de les obres uudio-visualspro- 
vinents dels pai'sos o de les regions nnzb poca capacitar de producció audio-visual, o d'area geogruifica o 
lingüística restringida als rnercats televisius europeus. 



terme constitueix un punt d'aproximació dels interessos culturals i els interessos in- 
dustrial~ i econbmics dels diferents actors (públics i privats) dels estats europeus: 
la idea que només la unió ha de permetre fer front a la influencia (hegemonia) 
cultural (que comporta la uniformització de les diferents cultures europees) i econo- 
mico-tecnolbgica (que implica dependencia i subordinació) que li plantegen a 
Europa les grans potencies mundials de la indústria de la cultura i de la tecnologia: 
Estats Units i Japó. La unió economica com a condició per a la supervivencia de la 
diversitat cultural: heus aquí el difícil equilibri entre unitat, diversitat, cultura i ne- 
goci que el discurs europeista ha elaborat a l'escalf del projecte de la ((societat de 
la informació)). 

El gran problema dels analistes consisteix ara a desxifrar la part de raó i realisme 
que duen totes aquestes promeses i tots aquests arguments. Podem posar en discus- 
sió, per exemple, l'afirmació que el sector audio-visual pot crear dos milions de llocs 
de treball a Europa des d'avui i fins a l'any 2000, en un context en que la indústria de 
producció de programes es troba en una profunda crisi. o tenint en compte igualment 
els severs ajustaments que moltes cadenes de televisió es veuen obligades a posar en 
marxa, aman de la crisi del mercat publicitari i de la competencia creixent. És cert que 
els processos de convergencia entre cultura, comunicació, tecnologia i economia 
han de ser considerats irreversibles, pero també ho és que la lbgica de la seva evolu- 
ció no sembla ser la lbgica dels interessos culturals, sinó més aviat la logica dels grans 
interessos industrials relacionats amb les infraestructures de comunicació. Davant d'a- 
questa situació sembla ben difícil la supervivencia de les diverses cultures i llengües 
del continent, sobretot d'aquelles de menor difusió, en el marc d'aquest projecte de so- 
cietat de la informació. 

Tanmateix, no és cert que l'esmentada convergencia s'hagi de fer necesshiament 
en detriment dels espais regionals. Ho desmenteix el fet ampliament constatat de 
la recuperació de centralitat economica i de sobirania política per part d'aquests es- 
pais en els últims anys. Pel que fa a les tecnologies de la comunicació, és obvi que 
ni les regions europees (ni tampoc els estats) no poden dissenyar una política en el 
camp de la telematica de forma ai'llada. Es precisament en aquest sector on es 
demostra amb major evidencia la centralitat de la nova dimensió europea i mundial. 
Pero aixb no significa, tanmateix, que les regions no puguin i no hagin de planifi- 
car l'ús de la telemhtica a les seves polítiques territorials, culturals, educatives, so- 
c i a l ~ ,  sanitaries, etc. Amb les noves tecnologies del cable (sobretot la fibra optica) 
i els satel.lits ens trobem en una situació que es caractentzara per la multiplicació 
tecnica dels canals. Aquesta multiplicació no només permetra, sinó que fins acon- 
sellara una gestió més directa de les telecomunicacions als ambits més reduits de 
les ciutats i de les regions. 

En relació amb el sector audio-visual, que és objecte directe de la nostra analisi, 
el debat sobre el «comú» europeu no ha fet res més que posar de relleu les múltiples 
dimensions de la seva diversitat i ha fet més evident la necessitat de considerar tots 
els espais de comunicació, de la menor a la major dimensió territorial, que configu- 
ren l'espai audio-visual europeu: ciutat, regió, estat, Europa. 

Hem vist com un enfocament economicista domina la política hudio-visual euro- 
pea, que no obstant aixb mira de compensar el seu «realisme» amb mesures dirigi- 



des a garantir que la construcció de l'espai audio-visual europeu no es dugui a t e m e  
en detriment de la diversitat cultural del continent. La materialització més clara 
d'aquesta voluntat política és la iniciativa SCALE del programa MEDIA, que pretén, 
amb recursos limitats, promoure el sector audio-visual als apetits e s t a t s~  de la Unió. 
No obstant aixb, la dimensió regional ha estat marginada fins ara en les pnncipals ac- 
tuacions i els pnncipals documents europeus. Podem afirmar que les televisions a les 
regions ocupen un lloc insubstituible de l'espai audio-visual europeu, per la qual 
cosa no sembla possible un desenvolupament integral de la política audio-visual eu- 
ropea si no es realitza una actuació equilibrada en els diferents espais audio-visuals, 
des de l ' h b i t  local fins a l'ambit europeu comunitan, passant pels espais intermedis 
regionals i estatals de la comunicació. Aquesta reflexió es pot estendre al conjunt de 
l'estratkgia de futur de la Comissió Europea: les grans línies polítiques que apunten 
cap a la «societat de la informacióx no han d'ignorar els impactes dels canvis cultu- 
r a l ~  i tecnolbgics als espais infraestatals. Cal dissenyar polítiques a mida del nou es- 
pai europeu, pero que tinguin en compte la multiplicitat d'espais no només estatals 
sinó també regionals que el constitueixen. 

En aquest sentit, i pel que fa concretament a la política audio-visual, la Comissió 
hauria de considerar la possibilitat d'incloure al programa MEDIA un projecte dedi- 
cat essencialment a promoure la producció, difusió i l'intercanvi de les obres audio- 
visuals produi'des per organismes i empreses televisives de les regions, amb una 
especial atenció cap a les obres originanes de regions amb llengües i cultures menys 
difoses. Així mateix, s'hauria d'afavonr la cooperació entre les televisions regionals, 
i també la seva participació als organismes europeus de radiodifusió, particularment 
a la UER. 

En l ' h b i t  de la investigació i del coneixement sobre el sector audio-visual de les 
regions europees, el Comitk de les Regions d'Europa podria considerar la possibili- 
tat de promoure, en col.laboració amb la Comissió Europea, la creació d'un Obser- 
vatori de la Comunicació Regional a Europa (OCRU), en la línia de la resolució 253 
(1993) sobre la dimensió regional de l'espai audio-visual europeu de la Conferencia 
Permanent dels Poders Regionals i Locals, que s'encarregana de recollir i difondre in- 
formació entre els actors de la comunicació regional i de realitzar estudis de pros- 
pectiva. Es proposa igualment al Parlament europeu que impulsi, en col.laboraci6 
amb la Comissió Europea, la realització d'un llibre blanc sobre la situació actual de 
la televisió a les regions de la Unió Europea. 

1 tot aixb sota l'bptica d'un principi basic: el reconeixement i la promoció dels es- 
pais de les identitats cultural~ no s'ha de limitar als dels estats-nació. L'actual procés 
d'unificació europeu ha posat de relleu una cosa queja durant molt de temps havia 
estat reclamada des de posicions minontanes: l'estat no constitueix l'única instancia 
de representació de les identitats culturals. Un dels pnncipals penlls en quk podna in- 
córrer la política de comunicació de la Unió Europea sena el de permetre que s'ini- 
ciés el procés de cessió consensuada de sobirania en una so1adirecció:-la de la 
transnacionalització, mirant de mantenir fortament centralitzats els sistemes de re- 
presentació cultural en cada estat. Aquesta dinamica conduina necesskiament al 
reforcament i al protagonisme d'unes poques identitats nacionals, amb l'empobnment 
consegüent del patrimoni europeu, divers i comú. 
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