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Cultura i televisió de qualitat

En els últims 20 anys, una
de les aportacions més
influents per a la com-
prensió de la nova socie-
tat en construcció ha es-

tat, sens dubte, la trilogia de Manu-
el Castells sobre L’era de la informa-
ció (The information age: economy,
society and culture, 1996). Es tracta
d’un veritable clàssic contempora-
ni, reiteradament citat i plagiat, que
proporciona una anàlisi i una inter-
pretació general d’aquesta etapa del
capitalisme. Centrada en el desple-
gament de l’economia informacio-
nal i la societat xarxa, l’obra con-
té interessants suggeriments
de fons sobre el lloc i la funció
de la cultura en la societat.
D’aquests suggeri-
ments, el més captiva-
dor és el que assenyala
la progressiva “auto-
nomia de la cultura”
respecte a les “bases
materials de la nostra
existència”.

La cultura (les cul-
tures) ha estat i és
l’expressió de les
nostres formes de
vida, de l’acomoda-
ment a uns entorns
naturals, socials i
històrics determi-
nats. Ara, però, se-
guint Castells, els
mitjans i recursos
tecnològics ens
permetrien sepa-
rar la nostra parti-
cipacióenlacultura
del lloc on vivim o
de les determinaci-
ons convencionals
d’ordre econòmic,
social i polític. Ara
la cultura hauria in-
corporat la nostra
manerad’apropiar-
nos de la natura, del
passat, del món. La
cultura ja seria el
factor clau de la
nostra experiència.
Seríem, som, pròpi-
ament, més que en
qualsevol època anterior, cultura.
Habitantsd’unsuniversosconstruïts
artificialment (reals i virtuals) a par-
tir dels recursos culturals que te-
nim a l’abast.

Des d’aquesta perspectiva, no-
més podem ser efectivament lliu-
res si podem fer-nos cultes, dispo-
sar d’unes bones dietes culturals i
d’un bon metabolisme. La qualitat
de la nostra cultura qualifica i es-
tableix els límits de la nostra lli-
bertat. Per això la cultura –i els
mitjans i xarxes de comunicació
que li fan d’infraestructura– és un
eix principal de les polítiques soci-
als: cal assegurar l’accés igualitari,
universal, de qualitat, a les fonts
de la informació, el coneixement
i la cultura. I per això és tan impor-
tant que les societats (comunitats,
cultures) disposin d’uns sistemes
audiovisuals i unes xarxes que garan-
teixin la disponibilitat de continguts
i recursos concebuts amb vocació de
rendibilitat social i no pas estricta-
ment econòmica.

Catalunya és una de les àrees
culturalment i comunicacional-
ment més obertes i promíscues del
món, sovint identificada com a
terra de pas, de barreja i de sínte-
si; cruïlla entre tradicions europe-
es, vincles hispànics, alè mediter-
rani, proximitat africana; escena-
ri d’una extraordinària diversitat
animada per les noves migracions
globals, l’impacte d’un turisme
també global i la flexibilitat inclu-
siva de les pròpies polítiques edu-
catives i culturals... En aquestes
condicions, en una època com la
descrita, la possibilitat de la comu-
nitat d’afectes, de la cohesió soci-

al, de la nació complexa i d’ads-
cripció voluntària, de la identitat
oferta com a dret de pertànyer, ne-
cessita d’instruments prestigiosos
i de qualitat que retroalimentin el
sistema cultural.

Empobrir el sistema cultural
català comporta l’afebliment de la
nació i fer-la políticament invia-
ble. El sistema cultural i de comu-
nicació fa referència a moltes àre-
es i sectors, a molts col·lectius pro-
fessionals que necessiten bons
instruments i suports per desple-
gar la seva acció creadora i recre-
adora. És mitjançant aquesta acció
que renovem i estimulem les nos-
tres identificacions i els nostres
punts de vista. Però dins de la tra-

ma complexa del sistema cultu-
ral, hi ha dos pilars que tenen
una funció bàsica i dels quals
depèn en bona mesura la salut

del conjunt del sistema: internet
i la televisió. Internet és el gran

centre de reciclatge de contin-
guts de les cultures que pas-
sen el filtre de la digitalitza-
ció i ja és l’espai principal de
generació de les noves pràc-
tiques culturals i d’interrela-

ció. La televisió és, encara,
l’eix de l’audiovisual, el mitjà

més transversal, de més capaci-
tat de penetració en l’imaginari

col·lectiu, el principal prescriptor
d’hàbits i comportaments. Dis-

posar d’una presència impor-
tant a internet i al sistema te-

levisiu i audiovisual és im-
prescindible. I ha de ser
una presència qualifica-
da, competent, concebu-
da per atendre l’interès
públic, que permeti fer
visible i accessible el
propi patrimoni... Ha
de ser una presència...
com la que ja tenim.

Dijous passat, a Bar-
celona, van coincidir
dos actes que compar-
tien un rerefons inde-
sitjat però ineludible:
les anunciades i pacta-
des modificacions a la
Corporació Catalana

de Mitjans Audiovisuals, amb afecta-
ció sobre el pressupost i l’estructu-
ra directiva. En el primer dels actes,
a la seu del CAC, amb una assistència
qualificada, es presentava l’obra
d’Eva Pujadas La televisión de cali-
dad. En el segon, al FAD, la Fundació
Irla guardonava Mònica Terribas
amb el Memorial Francesc Macià
per la seva tasca professional al cap-
davant de la televisió pública nacio-
nal. Una de les primeres regles del
bon govern deu ser no espatllar el
que funciona bé. Si fas canvis, tries la
gent més competent perquè t’ajudi.
I si els has de negociar, ho fas amb
aquells que comparteixin els objec-
tius substantius de la teva política.
Sembla talment que, retallant com-
pulsivament les bases materials de la
nostra existència, hi ha qui busca
anul·lar la principal empresa que mai
ha tingut la nostra cultura. Davant la
hipòtesi que la nació esdevingui
real, pacten i s’alien amb qui la ne-
ga. Paradoxal. Esperpèntic. Cranis
privilegiats.
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Catalunya és una àrea
promíscua i per tant

necessita instruments
culturals prestigiosos.

Afeblir-los i pactar amb qui
nega la nació és esperpèntic


