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El reconeixement del paper jugat pels mitjans de comunicació en el 
canvi polític a Catalunya pot ordenar-se entorn de quatre idees fonamentals: 

Es pot comenlar amb dues observacions tebrico-introductbries necessh- 
ries tant per a la nostra realitat de minoria política i cultural dintre de 
1'Estat com per la confusió que afecta, en general, el coneixement de les 
funcions atribui'des als mitjans de comunicació, en procés de continuada 
transformació. Aquestes dues qüestions són: la relació entre comunicació 
i esfera pública (espai de repre:sentació simbblica de l'opinió pública), i la 
interpretació tipolbgica dels mitjans i les seves funcions, en relació i a 
partir de les determinacions imposades pels hmbits geopolítics de la co- 
municació. 

En tercer i quart llocs, seguint la pauta histbrica i procurant tenir en 
compte aquelles dues coordenades, posaré en relleu els principals canvis 
experimentats en el sistema comunicatiu a Catalunya durant el primer pe- 
ríode del canvi polític, des de la mort de Franco fins a la Constitució, i en 
el qual es presenten dificultats per a establir diferencies entre el sistema 
comunicatiu de Catalunya i el sistema comunicatiu estatal, fortament cen- 
tralitzat. Faré referencia, finalment, a la situació actual, conseqüencia dels 
canvis polítics esdevinguts després de la Constitució amb 1'Estatut i la 
recuperació de les institucions catalanes, bé que hagin incidit de ma- 
nera molt limitada en l'esfera dels sistemes de comunicació. 
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L A  TIPOLOGIA DELS AMBITS COMUNICATIUS. 
U N  PUNT DE V I S T A  Ú T I L  PER A LES POLfTIQUES 
DE COMUNICACIO DE LES NACIONS SENSE ESTAT 

L'estudi del fenomen comunicatiu, i no tan sols en el nostre context, 
adquireix una especial significació quan es planteja el problema i l'abast 
de la noció d'Bmbit de comunicació. Aquesta referencia a 1'8mbit de co- 
municació, més enllh de les habituals refer2ncies als continguts, als efectes 
o als sistemes jurídics i institucionals del control de la informació, planteja 
els problemes clau de les polítiques nacionals de comunicació, pe&, al 
mateix temps, els problemes polítics clau de les minories nacionals i cul- 
turals. 

Els mitjans de comunicació, sobretot els mitjans de comunicació de 
transmissió elkctrica, principalment els anomenats Zludio-visuals, estan tenint 
una influencia decisiva en l'establiment d'hmbits osganitzatius, Bmbits que, 
en virtut del progrés tecnokgic, superen facilment les fronteres geopolíti- 
ques. Les organitzacions multinacionals, k s  modes culturals d'abast trans- 
nacional, o els gustos pels telefilms, per exemple, en són una mostra ben 
representativa. 

Ara bé, el sistema comunicatiu modern, la complexitat tecnolbgica del 
qual no ha parat d'augmentar, es caracteritza per la coexistencia de di- 
ferents nivells interseccionals d'organització de les audisncies, i que s'han 
denominat: <trnicrocomunicació~>, <trnesocomunicació~~, <tmacrocomunicaciÓ~~ 
i ctmegacomunicació~~.' 

Aquesta classificació, tanmateix provisional i indicativa, permet, si 
més no, ampliar més enllh dels mitjans convencionals el marc tipolbgic de 
la comunicació, des de l'esfera transnacional, que permetran els satellits, 
fins a la comunicació individualitzada que s'estableix a través del telefon, 
o la fotocopiadora, la festa popular o la reunió. 

1. S'entén per ctmicrocomunicació~~ el nivell de comunicació primari i interperso- 
nal que, tot i utilitzar tecnologia complexa d'emissió, parteix d'iniciatives emissores 
individualitzades. Aquest seria el cas de la fotocopiadora o del telhfon. S'entén per 
ctmesocomunicació~~ el nivell mitjh de comunicació en qui: participen grups o organit- 
zacions que pretenen una cobertura de signe local; aquest seria el cas de les emissores 
de FM o de la premsa local o, fins i tot, comarcal. S'entén per ctmacrocomunicació~~ 
un nivell de comunicació que, en el cas de pa'isos com Espanya, coincideix amb i'imbit 
de cobertura estatal: peribdics de difusió nacional, cadenes de rAdio, televisió. I, .final- 
ment, per amegacomunicació~~ es pot entendre el nivell de difusió comunicativa a nivell 
transnacional; el cas paradigmhic dels ctmegamitjans)> el constitueix, sens dubte, el dels 
sathliits de comunicació, tot i que, de moment, i a manca d'implantació generalitzada 
d'aquests ctmegamitjans)>, siguin les actuals emissores de televisió les que cobreixin 
aquesta funció en difondre les grans produccions. 
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L'aparició dels nivells de comunicació transnacional (c<megamitjans)>) 
no significa, indefectiblement, la desaparició dels altres nivells de comu- 
nicació amb hmbits d'audihncia més redui'ts, més aviat al contrari, i és cu- 
riós remarcar-ho, l'augment de l'interhs pels sistemes de  comunicació ins- 
titucionals a nivell local ha adquirit el seu desenvolupament més gran 
davant de la preshncia (o  amenaga) de la <tmegacomunicaciÓ~~. 

Aixb és així perquh la mateixa societat, i no tant els <temissors profes- 
sionals)>, va comencar a sentir la necessitat d'actuar enfront de la pressió 
comunicativa imposada des dels centres d'emissió d'abast internacional. 

Les mateixes circumsthncies tecnolbgiques que determinen I'aparició 
de la <tmegacornunicació~~ possibiliten l'existhncia d'importants novetats en 
el terreny de la <trnicrocomu~ucació~~ i de la  mesoco com un icac ió^^, posant 
en mans dels petits grups uns mitjans de  comunicació que s'adapten, per les 
seves característiques thcniques (sobretot el desenvolupament de  la FM i 
de la fibra bptica), a llurs necessitats de cobertura. 

El sistema ecolbgic del mdln de .la comunicació contemporani s'ha vist 
afectat no només per la transriacionalització, sinó també per I'augment de 
les possibilitats d'expansió de la comunicació local. El resultat final d'aques- 
ta pugna no dephn únicament del facitor tecnolbgic, endogen al mateix siste- 
ma ecolbgico-comunicatiu, sinó de l'organització social i política que deter- 
mina la pugna per la democratització de la comunicació com a garantia 
de la supervivhncia de les condicions de participació. 

En aquest terreny s'han combinat, evidentment, nombroses contradic- 
cions, des de la multiplicació de processos comunicatius d'abast geogrhfic 
redui't -el cas més important i positiu dels quals el constitueixen les 
rhdios en FM i la premsa comarcal-, fins a I'estancament i la disminució 
de la capacitat critica i analítica de la premsa dihria o l'abshncia d'una po- 
lítica de comunicació autonbmica. 

En aquest context considerem que I'actual experihncia comunicativa de 
Catalunya constitueix un impcbrtant laboratori sobre el futur i les possi- 
bilitats comunicatives a nivell espanyol i, fins i tot, internacional. 

Existeix, almenys, una clara conscihncia, entre amplis sectors, sobre els 
diversos nivells possibles de dominació cultural. La defensa tradicional de 
les senyes d'identitat ha determinat una clara distinció entre allb que era 
cultura <<prbpia)> i all6 que era cultura estatal; alhora aquesta facilitat de 
distinció facilita la comprensió de l'abast de la dominació cultural inter- 
nacional. 

Perb no  és únicament un problema de sensibilització davant dels nivells 
de dominació cultural allb que caracteritza el laboratori comunicatiu de 
Catalunya, sinó, més estrictament, les diverses expectatives que s'han anat 
succeint en el terreny de les polítiques de comunicació, una vegada que 
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el regim democritic ha permes, o ha determinat, que la dinlmica comu- 
nicativa de Catalunya iniciés un procés d'adaptació a l'ecologia comunicati- 
va <(post-industrial>>, sotmesa durant un període de dictadura a una pe- 
culiar autarquia del mateix sistema de comunicació. 

Deiem que el cas catalh podia ser un laboratori interessant per a les 
polítiques comunicatives de les nacions sense estat. Efectivament, per6 
aixb requereix que aquest laboratori s'obri, per raons polítiques que es- 
timem decisives per al futur demmrhtic de les nostres societats, a l'expe- 
ri&ncia internacional. El debat modern sobre el Nou Ordre Internacional 
de la Informació continua essent un debat <td'Estats)>. És necessari incloure 
a l'agenda del NOI1 una nova serie de problemes relatius al desequilibri 
informatiu mundial, els quals són propis de les minories culturals i na- 
cionals. Sense aquest nou enfocament serh difícil l'aveng cap a polítiques 
de comunicació que reconeguin la importhncia dels hmbits comunicatius, 
dels espais de comunicació, per a I'enfortiment del sistema democrltic, en 
permetre la circulació d'informació a nivell de la participació real i possible 
dels ciutadans. 

Per6 amb aixb entrem a la segona coordenada tebrico-introductbria 
que proposhvem com a marc d'investigació del paper jugat pels mitjans 
de comunicació en el canvi polític a Catalunya. 

COMUNICACIO I PARTICIPACIO 

Advertim que I'adveniment del sistema democrhtic, que no exclou la 
presencia d'obstacles a la democratització, ha determinat una transforma- 
ció de l'espai de representació simMlica de l'esfera pública per la partici- 
pació política, sobre la qual possei'm, encara, una escassa experiencia i mí- 
nima capacitat de conceptualització tebrica. 

La recuperació de les llibertats democritiques a Catalunya coincideix 
per altra part amb una profunda transformació del sistema de la comuni- 
cació política a tot Europa, on s'observa una progressiva substitució dels 
sistemes tradicionals d'organització de la comunicació política (partits polí- 
tics, sindicats, organitzacions) per una mediatització dirigida o neutralitzada 
pels media. 

Així, per exemple, la moderna implantació i difusió de la informació 
entre totes les classes socials ha determinat, a grans trets, una doble forma 
de participació social: una de carhcter efectiu i una altra de carhcter sim- 
bblic. 

Per aquesta segona, l'adquisició d'informació que es fa a través dels 



Els dtjans de comunicació i el canvi polític a Catalunya 

media no es tradueix en acció social, sinó, més aviat, en la delegació, 
substitució, d'acció. 

En les societats demoliberals i en els seus termes més extrems, l'am- 
pliació de l'esfera pública -de l'opinió pública- a un hmbit massiu ten- 
deix a determinar un coneixenlent de l'actualitat -1s tekdiaris en són la 
mostra paradigmhtica- que no es tradueix en accions efectives, sinó molt 
excepcionalment. La principal d'aquestes excepcions és la que constitueixen 
les corresponents campanyes electorals. 

A l'altre extrem trobem els segments socials que participen d'una ma- 
nera efectiva de la vida social, política i econbmica i per als quals la infor- 
mació, particularment la informació periodística, esdevé una eina de conei- 
xement indispensable per a la seva acció (política, econbmica, social, cultu- 
ral) i per a la reproducció del seu protagonisme. 

Parteixo de la hipbtesi que els principals compradors i lectors de diaris 
coincideixen amb aquells sectolls de la societat que participen efectivament, 
com a protagonistes, de l'esfera pública ... Els primers i principals lectors 
de diaris són, efectivament, aquells que són susceptibles, ells mateixos, de 
ser subjectes de la informació, els que surten directament i indirectament, un 
dia o altre, a les informacions escrites. 

A un sector de la societat, que constitueixen els qui han ampliat l'es- 
fera pública moderna, correspon una informació desvinculada de la seva 
prbpia prhctica social. A uns altres, als veritables protagonistes de la vida 
social i de la informació, correspon una informació útil per a la seva 
prktica social. Per a uns la participació simbblica, per als altres la parti- 
cipació efectiva, que ja no pot clesvincular-se de la transmissió &informació. 

Als sectors socials, que són subjectes de recepció per6 no d'emissió o 
de protagonisme informatiu, correspon l'esfera de la <(megas o de la <tma- 
croc om un icac ió^^. Els seus motius de conversa sorgeixen dels telefilms i de 
les revistes del cor. Els subjectes de referirncia -de xafardeig- en la 
prhctica microcomunicacional tendeixen a deixar de ser els subjectes de 
la seva experiencia immediata -els ve'ins, els familiars- i passen a ser 
els protagonistes de les grans produccions televisives o els famosos de la 
jet-society, amb els qui conviuen familiarment. 

Aquestes formes culturals, per tant, no es limiten a caracteritzar la 
<trnacrocomunicaciÓ~~, sinó que interfereixen i constitueixen costums cultu- 
rals per altres nivells, travessant-10s tots, fins a la comunicació interper- 
sonal. 

Aquesta confusió de nivells no es produeix idirnticament a tots els 
nivells de l'esfera pública moderna. Els <(lectors de diaris)>, que ja hem 
categoritzat ---en els extrems-- com els protagonistes i actors de Pacció 
social, distingeixen clarament, o més clarament, entre la <<informació)> i la 
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<cficciÓs. Els nivells de gratificació assolits per aquests últims amb la infor- 
mació no es limiten a la gratificació simbblica, sinó que es multipliquen en 
diverses fases, més enllZl del contacte informatiu inicial, i les reprodueixen 
en altres fases comunicatives -com el comentari- o en els canvis d'es- 
trategia comunicativa, o &s i tot no comunicativa, determinada per l'ad- 
quisició d'informació. 

Més encara, la informació és, moltes vegades, ella mateixa, estrattgia. 
Producció i no reproducció. Provocació per determinar camps estratkgics 
-rumors sobre nomenaments. Provocació per la ficció. 

El veritable problema tebric rau en l'existtncia d'entremigs, models i 
usos, que no es corresponen amb Ics tipologies extremes o manifestes. 
Es tendeix, aleshores, a atribuir, sense altes matisos, funcions de raciona- 
litat a la premsa, i d'irracionalitat o d'evasió, als mitjans Zludio-visuals. 

Aquesta breu introducció i teorització ens adverteix de la complexitat 
de les relacions entre canvi polític i funcions desplegades pels mitjans j 
ens adverteix de la conveni2ncia d'evitar un estudi descontextualitzat dels 
meda, tant en la seva referhcia estatal com internacional, i de la neces- 
sitat de posar en qüestió els esquemes tipolbgics del segle dinovt sobre 
les funcions dels media, d'uns media que han variat substancialment el pa- 
norama general de la comunicació política i, més que probablement, la ma- 
teixa forma de participació i d'organització política? 

DE LA MORT DE FRANC0 A LA CONSTITUCIO 

El canvi polític i la conducta pública que el permet, han d'interpretar-se 
necesskiament en relació amb el desenvolupament dels mitjans de comu- 
nicació massius; en el cas espanyol amb els que són propis d'un país ben 
situat en l'escala del desenvolupament industrial. 

El 1975, les condicions comunicatives de I'Estat espanyol, comparades 
amb les d'alguns Estats europeus, eren les següents: 

2. Sobre aquestes qüestions, vegeu, per exemple: A. Pilati, Spettacolarizzanione 
dei mass media e modificazione del Sistema politico, dins <(Problemi del Socialisme)>, 
niím. 22, 1982. R. Grandi, Desarrollo del sistema de la comunicación de masas e 
impacto sobre el sistema politico, dins <{Actes del Congrés Comunicació i DemocrAcia 
a Europa i AnGrica Llatinaa, UAB, 1983. G. Grossi, Los efectos de 10s medios de 
comunicación de masas sobre el sistema politico, dins <(Actes del Congrés Comunicació 
i Democrhcia a Europa i America Llatina)>, UAB, 1983. 

3. Per a una ampliació d'aquest tema, vegeu el meu article Medios de Comunica- 
ción y cambio politico en España, dins M .  Moragas (ed.), ctSociologia de la Comuni- 
cación de Masas,, editorial G. Gili, Barcelona, 1982 (2a. edició). 
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La situació del desenvolupament dels mas-media, parallela al ma- 
teix desenvolupament industrial, no assoleix les cotes dels pai'sm europeus 
en els quals existeix una democrhcia consolidada, com a Franga o Gran 
Bretanya, perb supera les cotes de la infrastructura comunicativa dels 
pai'sos  subdesenvolupat.^, sobretot pel que fa a la rhdio o la televisió. 
Observeu, d'altra banda, que el desenvolupament comunicatiu en d camp 
de la rhdio o de la televisió és superior al de la premsa escrita. Aquesta 
circumsthncia és decisiva en el procés d'influirncia comunicativa que es 
descriu. 

L'estructura del poder emissor, heretada de la dictadura, presentava, 
remarcant-ne només les grans línies, el panorama segiient: 

- Importants sectors de la premsa i de la rhdio en mans del capital 
i, en línies generals, favorables a una política de reforma, de trhnsit libe- 
ral sense ruptura, a la democrhcia. 
- Premsa i rhdio del <tMovimiento Nacional)> en situació d'escassa 

compet6ncia i recursos tircnics, per& en general, adaptable a la política 
reformista del Govern. 
- Una televisió -que assoleix una difusió massiva propera al 85 per 

cent de la població i que hom vet1 dihriament-, en rirgim de monopoli 
i al servei, amb les fissures d'uns directius nosthlgics del franquisme, de 
la voluntat del Govern que en nomena els chrrecs més alts sense cap 
mena de control democdtic. 
- Una xarxa de <(Radio Nacional de Espa.ña>>, tircnicament podero- 

síssima, per a la qual es pot dir quelcom de similar al que s'ha exposat 
per a la televisió. 
- Finalment, un ampli moviment, aparició i desaparició, de revistes 

amb intencionalitat política, sortides o no de la clandestinitat, amb suport 
dels diferents sectors polítics que pugnen per obrir-se pas entre l'expectativa 
de legalització (dels partits polítics. 

Concretant aquesta anhlisi en l'evolució de la premsa, haurem de recor- 
dar no només la defensa i la promoció del <(canvi sense ruptura)> fetes des 
de la premsa escrita, sinó també que entre els empresaris i professionals de 
la informació existia el criteri que un canvi democrhtic, la supressió de les 
pressions administratives i de la censura, constituirien el ressort necessari 
per situar la difusió i la qualitat dels peribdics i revistes d'Espanya al nivell 
dels seus hombnims de 1'Europa occidental. S'imaginava un model de difu- 
sió de la premsa diferent per al canvi democrhtic. La realitat va ser, en 
canvi, m d t  diferent. Amb el canvi democrhtic es van accelerar els pro- 
blemes econbmics de les empreses periodístiques, es va produir una molt 
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limitada ampliació del pluralisme -la premsa d'esquerres va deixar d'exis- 
tir- i, el que és més sorprenent, fins i tot va disminuir el nombre global 
de lectors de premsa diaria. 

En aquest punt, la sociologia i la politicologia dels mitjans de comuni- 
cació poden aportar alguna llum no només a la interpretació d'aquest 
fenomen, sinó més enllh, a la mateixa interpretació de la democrhcia es- 
panyola actual, a les seves peculiaritats, condicionaments econbmics i cultu- 
rals, i als segments de continuisme amb el rhgim anterior que aquells 
condicionaments implicaren. 

En primer lloc cal advertir que la frontera política del 20-N de 1975 
no constitueix un límit suficient dyinterpretació. El creixement i l'estabi- 
litat de la premsa a Espanya van coincidir amb I'expansió econbmica dels 
anys seixanta, a la qual el regim franquista va haver de respondre amb la 
promulgació d'una Llei de Premsa (Llei Fraga de 1966) que permetés 
una gestió desenrotllista a les empreses periodístiques. Els límits dels anys 
vuitanta són testimoni d'una crisi tecnoMgica mundial. Amb aixb vull 
dir que els problemes que han resultat ser decisius en I'evolució de la 
premsa han estat els de caracter política-econbmic, que s'han de datar en 
&poques més llunyanes de la nostra histbria recent i que no es correspo- 
nen, estrictament, amb el canvi polític que s'analitza aquí. 

La nostra experiencia corrmnicativa recent demostra que el canvi polí- 
tic no és causa única i suficient per modificar les estructures de 1'6s i de 
les funcions dels mitjans de comunicació; d'altres factors, principalment 
de tipus econbmic, perb també sbcio-culturals i que determinen el com- 
portament de la població davant dels mitjans, no es van modificar amb 
el canvi polític, amb el pas de la dictadura a la democracia parlamentaria. 
Els habits de lectura, de participació en la vida social, els nivells educa- 
tius, no van canviar amb el canvi. 

Per poder prosseguir aquesta reflexió cal descriure alguns episodis 
concrets de l'ev~lució dels mitjans de masses, especialment de la premsa 
escrita, en el període de trhnsit polític que es tracta. 

Qui: és, exactament, el que va succeir amb els mitjans en aquest pe- 
ríode? Qui: és el que va canviar, qui: és $ que es va mantenir? Entenem 
que la valoració global dels canvis es pot fer a partir de la consideració 
parcial de nou qüestions. Les següents: 

1. Augment de la difusió de la premsa en el període de malaltia i 
mort de Franco (octubre-desembre de 1975) i el seu posterior descens 
general, un cop iniciat el procés de canvi polític. 

2. Aparició de nous diaris a les comunitats histbriques, de carhcter 
nacionalista (<<Avui)>, <<Deia)>, <tEgins). 
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3. Aparició d'un peribdic amb vocació estatal, <(El País)>, que s'incli- 
narh per una posició de centresquerra i per la defensa del sistema demo- 
cdtic. 

4. Desaparició deLs hrgans d'expressió de les plataformes democrh- \ 

tiques de signe <tunitari)> i crisis generalitzades, fins a la prktica des- 
aparició de la premsa d'esquerres. 

5. Manteniment de la difusió de les revistes illustrades populars 
(<tLecturas>>, ctHola)>, <tGarbo)>). Aparició de la pornografia -d'inequívob 
ques significacions polítiques- i hxit i estabilització de la revista porno- 
política <tInterviu)>. 

6 .  Descens generalitzat de la difusió de les revistes d'informació 
general. 

7. Interferencia d'altres mitjans -particularment de la rhdio- en 
els canvis sobre usos i funcions de la premsa! 

8. Manteniment del paper hegemhnic de la TV, com a brgan de cons- 
trucció del consens polític. 

9. Manteniment de nombrosos límits a la llibertat d'expressió, i 
acumulació de processos judicials a periodistes. 

En termes globals de política comunicativa la qiiestió més transcendent 
i decisiva d'aquest període la constitueix el moviment d'adaptació al qual 
s'ha de sotmetre el sistema comunicatiu, per passar d'una situació de 
control dictatorial -amb algunes concessions al sistema de lliure mercat, 
especialment a la premsa i a les cadenes privades de rhdio- a un sistema 
liberal. La peculiaritat de la situació la constitueix el fet que la gestió 
d'aquest trhnsit és en mans d'un immens poder comunicatiu resultat de 
I'herhncia de la dictadura: TVE, RNE, EFE, etc? 

Aquest control sobre el sistema comunicatiu i la concentració de poder 
expliquen el resultat de les principals accions comunicatives del període: 
el Referendum per a la Reforma Política, les primeres eleccions que guanyh 
UCD i el Referendum de la Constitució. 

4. Els principals canvis a la radio no s'experimenten fins després de les primeres 
eleccions generals de 1977. 

5. La victbria socialista el 1982 determinarl una nova situació en el debat públic- 
privat en el sector de les comunicacions. Quan la dreta perd el control polític dels 
aparells de comunicació, inicia una batalla sense precedents a favor de la liberalitzaci6 
del sistema, contra la intervenció pública en els afers comunicatius, i que caracteritzar& 
el punt central de la discussió política comunicativa del període 1982-1986. 
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1977-1 978. CONSTITUCIO, ESTATUT 
I TRANSFORMACIONS COMUNICATIVES 

Per analitzar les funcions i transformacions del sistema comunicatiu 
a Catalunya haurem de tenir en compte quatre sectors d'iniciativa. Un dels 
primers sectors, primer almenys en el temps, el constitueixen aquelles ini- 
ciatives de caricter privat que des de feia anys --en el franquisme- 
havien pugnat per incorporar-se a la llista de publicacions que, amb alts 
i baixos, amb repressió i censura, obrien camí a la democratització. A Ca- 
talunya el cas més destacat d'aquestes iniciatives el constitueix, sens dubte, 
l'aparició del diari <(Avui>>, a '('abril de 1976, i més endavant tot un seguit 
de publicacions de carhcter comarcal. 

Un segon sector el constitueixen les empreses de comunicació priva- 
des, ja existents a Catalunya, que inicien un lent procés d'adaptació a la 
nova situació política: <<La Vanguardia>>, <tRidio Barcelona)>, etc. 

En tercer lloc, l'aparició de noves institucions comunicatives, sorgi- 
des com a conseqii&ncia dels canvis polítics i socials esdevinguts: rhdios 
lliures, rhdios municipals. 

Finalment, i en quart lloc, l'acció comunicativa de la institució central 
de la nova etapa política catalana: la Generalitat. 

El paper jugat per cada un d'aquests quatre sectors d'iniciativa ens 
apareixerh en descriure la situació actual de tres dels principals mitjans 
de comunicació -Premsa, Rhdio i TV- que afrontarem en les properes 
phgines. Mereix, perb, una breu referencia específica la política comu- 
nicativa de la Generalitat, la incidencia real de la qual sobre els mitjans 
encara no s'ha deixat sentir de manera efectiva en el moment d'escriure 
aquestes línies (abril de 1983). 

Un símptoma, al meu entendre prou clar, de les limitacions de la 
política de comunicació específica de la Generalitat, el trobem en la his- 
tbria de la Direcció General de Mitjans de Comunicació. Durant el mandat 
del president Tarradellas aquesta Direcció General no va acabar de ser 
constitu'ida. En aquest període la Generalitat no disposa d'altres compe- 
tS.ncies comunicatives que les aconseguides grhcies a la influsncia i al con- 
trol polític que el president exerceix sobre diverses institucions traspas- 
sades o no a la Generalitat (TVE, Ridio Barcelona, <{La Vanguardian, 
l'<tAvui)>, etc.). 

La Generalitat sorgida de les primeres eleccions al Parlament de Cata- 
"inya, i de les quals surt elegit com a president Jordi Pujol, va crear una 
Direcció General de Mitjans de Comunicació adscrita al Departament de 
Cultura. La vida d'aquesta Direcció General acabarh a l'estiu de 1982, quan 
es disgrega i es constitueixen dues Direccions Generals adscrites a la Pre- 
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sidhncia de Govern: Direcció General del Projecte d'Empresa Pública de 
Producció i Emissió de Televisió de Catalunya i Direcció General del Pro- 
jecte &Empresa Pública d'Emissores de Ridio de Catalunya. La principal 
activitat d'aquestes noves Direccions Generals consistirh en el muntatge 
del Tercer Canal de televisió, l'organització de la xarxa de ridio de la 
Generalitat i la concessió de llichncies de  FM. Encara vinculada al Depar- 
tament de Cultura, restaria la Direcció General del Patrimoni Escrit i 
Documental, des de la qual es p d r i  dur a terme una política de promoció 
i protecció de les publicacions en llengua catalana i una millor organització 
de l'ajut a la premsa en la línia d'afavorir d s  mitjans impresos implantats 
a Catalunya. 

La descripció que segueix en aquestes línies, de I'actual situació de la 
comunicació a Catalunya, ens evidenciari alguna de les tasques que po- 
drien ocupar I'agenda d'una política de Comunicació, encara no dissenyada 
per la Generalitat en tota la seva complexitat. 

PRINCIPALS CARACTEHSTIQUES DEL SISTEMA 
COMUNICATIU DE MASSES A C A T A L U N Y A  (1983) 

No podem detallar aquí, en tota la seva complexitat, el sistema comu- 
nicatiu de Catalunya. Ens limitarem a remarcar-ne els trets més singu- 
lars que determinen tres dels principals mitjans: la premsa, la rháio i la 
televisió. 

LA PREMSA 

Qualsevol refersncia a la premsa a Catalunya ha de partir del seu 
propi i limitat nivell de difusió. 

Segons dades recollides per J. Gifreu; ja el 1975 l'índex de lectors 
de premsa a Catalunya era de 104 lectors per 1.000 habitants? 

Aquesta baixa difusió de premsa a Catalunya constitueix el sostre que 
limita el nivell de difusió de la premsa escrita en llengua catalana i que 
assoleix el 5'64 per cent del total de premsa difosa a Catalunya. Aquest 

6.  La difusió de premsa diriria i setmanal a Catalunya, dins <tAndisi)>, núm. 1, 
Barcelona, 1980. 

7, A Franca l'índex era de 214, a la Gran Bretanya de 388, a Austria de 320, a 
Suhcia de 572. Stadistical Year Book, UNESCO, París, 1977. 
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percentatge, posat en relació amb el conjunt de la població catalana, dóna 
un índex de 0,06 per cent dels ciutadans de Catalunya que llegeixen un 
diari en llengua catalana. 

En aquest limitat panoranta de difusió de premsa entenc que destaquen 
dues circumsthncies més: la creixent importhncia de la premsa comarcal i 
la minsa difusió de la premsa editada a Catalunya dins la resta de 1'Estat. 

Difusió dels diaris editats a Catalunya 

Difusió mitjana ' 
-- 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Area territorial de Barcelona 

<(Avui)> .......................... 
<(Diari0 de Barcelona), ........ 

......... *Diari0 de Sabadella 
*Dicen)> ......................... 
<<El Correo Catal&>> .......... 
ctMundo Deportivo)> .......... 
<<E1 Noticiero Universaln .... 
<(El PeriÓdico>> ................. 
ctGaceta de Manresaa ........ 
<<Hoja del Lunesn ............. 
<<La Vanguardiab> .............. 
<tSport)> ......................... 
<<El País, (difusió a Cata- 

lunya) ..................... 

Area territorial de Girona 

.................... ctLosSitios~ 7.13!3 6.619 6.169 6.825 6.826 6.443 
<(Punt Diari, ................... - -- - - - 7.756 

Area territorial de Tarragona 

Area territorial de Lleida 
<<Diari0 de Lérida), ............ - - 3.000 - - - 
ctLaMaiiana~ .................. 7.24'8 7.328 7.545 7.863 7.617 7.510 

1. La difusi6 mitjana s'ha obtingut amb dades facilitades per I'OJD. 
2. Dades obtingudes de fonts prbximes a la direcci6 del diari (edici6 de Barcelona) cor- 

responents a novembre de 1982. 
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Els diaris de més venda fora de Catalunya són <<La Vanpardia,,, amb 
un 6 per cent de l'edició fora del territori catalh, i els diaris esportius 
<(Dicen)> i <tMundo Deportivol>, que difonen, respectivament, el 10 per 
cent i el 7 per cent de la seva edició fora de Catalunya.' 

La difusió de la premsa catalana a la resta de I'Estat s'ha vist modi- 
ficada recentment amb la implantaci6 del diari <(El Pais)> a Barcelona. 
En el moment d'escriure aquest article no disposo de suficients dades 
d'anhlisi de contingut per opinar sobre l'equilibri, desequilibri, o els seus 
possibles signes pel que fa a la difusió d'informació entre Catalunya i la 
resta de 1'Estat en les planes d'aquest peribdic. Tot i aixb, la impressió 
inicial és que aquest diari no ha aconseguit de minvar la influhncia dels 
costums periodístics imposats per la redacció de Madrid. La naturalesa 
política i ideolhgica d'aquesta informació s'haurh d'analitzar detinguda- 
ment. 

La segona circumsthncia que hem de remarcar és la importhncia que 
ha adquirit la premsa comarcal a Catalunya. 

Segons les dades proporcionades pel Cens de Premsa Comarcal, 1982 
existeix a Catalunya un total aproximat de 232 títols de premsa comar- 
cal, que en conjunt assoleixen un tiratge aproximat de 90.000 exemplars/ 
dia, amb la següent periodicitat: 

Periodicitat d'aparició de la premsa comarcal a Catalunya (1982) 

Periodicitat 
Nombre de 
pzlblicacions 

............... Més d'un cop per setmana 
Setmanal .................................... 
Quinzenal ................................. 
Mensual .................................... 
Bimestral .................................... 
Trimestral ................................. 
Quan pot. Aparició irregular ............ 

8. Per a una visió més completa, vegeu els números 5 i 6 de la revista <tAnhlisi, 
Quaderns de Comunicació i Cultura,, dedicats mooogrhficament als mitjans de comu- 
nicació a Catalunya. 

9. Cens de premsa comarcal, 1982, Diputació de Barcelona, 1982, p. 3. 
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Pel que fa al nombre d'exemplars de tiratge de cada publicació, i 
segons la mateixa font, es proposen les següents dades: 

Tiratge de la premsa comarcal a Catalunya (1981-1982) 

Public~cions Publicacions 
Nombre d'exemplars (1982) (1981) 

.................. Menys de 200 20 13 
Entre 200 i 500 ............ 73 45 

............ Entre 500 i 1.000 64 50 

............ Entre 1.000 i 2.000 42 27 
Entre 2.000 i 3.000 ............ 10 12 
Entre 3.000 i 4.000 ............ 2 4 
Entre 4.000 i 5.000 ............ 9 6 
Més de 5.000 ................... 11 5 

Aquestes dades posen de manifest que la premsa comarcal és, efecti- 
vament, un tipus de premsa de difusió limitada -la majoria de publi- 
cacions s'estabilitzen entre 500 i 2.000 exemplars de tiratge, per6 asso- 
leixen xifres superiors en el cas de publicacions de capitals de comarques. 
Aquest és el cas, per exemple:, de <(Comarca al dia>> (Granollers), <<Diari 
de Vilanova>> (Vilanova), <<El 9 Nou>> (Vic), <<Regió-7>> (Manresa), etc., o de 
publicacions de poblacions de la periferia de la ciutat de Barcelona i del 
cinturó de l'irea metropolitana de Barcelona, com és el cas de <(Gramal> 
(Santa Coloma de Gramenet), <(Diari0 de Terrassa>>, <(Diari0 de Sabadell)>, 
etci:tera. 

Si la característica de la seva difusió és l'escassa quantitat de tiratge 
per cada una de les seves unitats, també és un fet decisiu la seva pluralitat 
i amplitud de punts d'edició. 

Aquesta peculiar estructura de la premsa comarcal permet de suposar 
una especial utilitat en les polítiques sectorials i municipals, perqui: aquesta 
implica un determinat tipus d'informació que té uns marcats límits terri- 
torials d'interes. 

Aquestes circumsthncies sijn testimoni, si més no, de tres problemes 
centrals de la política comunicativa a Catalunya. La iduitncia decisiva de 
l'hrea metropolitana de Barcelona, l'hmbit de la qual es confon equívo- 
cament moltes vegades amb l'Ambit nacional catal$; la tendencia a un des- 
equilibri informatiu a l'interior de l'Estat, on les línies informatives s'or- 
ganitzen en la direcció centre-perifi:ria i, finalment, el sorgiment d'imbits 
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de comunicació local com a conseqükncia de la necessitat d'organització 
política, de participació efectiva de la ciutadania en la vida política. El mu- 
nicipi i la vida comarcal són terreny d'intercanvi decisiu de la participació 
democrhtica, establint-se una tensió generadora de processos informatius. 

L'EXPANSIO DE LA RADIO LOCAL 

L'audiitncia de la radio a Catalunya presenta un estret pardelisme 
respecte a l'audiencia radiofbnica a Espanya. 

Buscant més precisió es pot dir que la mitjana d'escolta de la rAdio 
a Espanya és lleugerament superior a la mitjana d'escolta a Catalunya. 
El que constitueix una autkntica diferkncia, i no només a nivell espanyol, 
sinó més Ampliament a nivell internacional, és la proliferació d'un nombre 
important d'emissores municipals. 

El 16 de desembre de 1982, data de la concessió oficial per part del 
Govern catali de 34 noves llickncies de rhdio en FM, estan emetent a 
Catalunya fins a un total de 61 emissores. 

El fenomen de les rhdios municipals és absolutament recent. El 1979 
es van crear les primeres 3 emissores; el 1980 van ser 11, el 1981 van 
ser 22 i, finalment, el 1982 es van crear 35 noves emissores. 

Aquest creixement tan espectacular coincideix amb una conscienciació 
dels municipis sobre la importincia que té la informació per a la seva 
gestió democrhtica. En la recerca de noves fórmules i possibilitats de 
comunicació, juntament amb la proliferació de butlletins municipals, els edils 
troben en la rhdio un mitjl d'abast popular, entorn del qual s'aglutinen 
grups actius, disposats a utilitzar l'emissora com a punt de trobada social, 
substituint en molts casos els clubs i grups &activitats de carActer cultural, 
recreatiu o polític. 

La freqüencia temporal d'escolta de la radio 

Catalunya Espanya 

Cada dia ................................. 40,O 39,7 
Diferents dies a la setmana ............ 12'8 11,5 
1 dia a la setmana ........................ 6 9  4,6 
Prhcticament mai ........................ 28,6 28,6 
No l'escolta .............................. 11'6 15,6 
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Mitjana d'hores setmanals dedicades a escoltar la rhdio a Catalunya 

Població autbctona ........................ 7,9 

Origen urbh .............................. 8,4 
Origen rural .............................. 7,l  

Població no autbctona .................. 7 2  

Origen urbh .............................. 6,4 
Origen rural ............................... 7,5 

Mitjana, població espanyola ............ 7 2  

Mitjana d'hores setmanals declicades a escoltar la rhdio entre les persones 
que reconeixen utilitzar aquest mitjh (més grans de 14 anys) 

Total Estat espanyol ..................... 13,2 

Catalunya ................................. 12,7 

Font: <(Demanda Cultural en Espafia)>, Ministeri0 de Cultura, 1978. 

Interessa destacar, en aquest sentit, que les rhdios municipals no són 
efectivament experiitncies exclusives de grans municipis, sinó més aviat 
tot el contrari. 

De les primeres 42 emissores municipals, 12 van correspondre a pobla- 
cions menors de 5.000 habitants, 9 a poblacions entre 5.000 i 10.000 ha- 
bitants, 11 a poblacions entre 10.000 i 20.000 habitants. Només 10 emis- 
sores corresponien a municipis de més de 20.000 habitants. 

Les dades podrien, tanmateix, allargar-se. Per6 en aquest breu resum 
són suficients per justificar 1~1 nostra afirmació que possiblement aquest 
fenomen és el més isingular de I'experiitncia comunicativa catalana en molts 
anys, i un dels fenbmens mQ vigorosos de l'experiitncia radiofhnica actual, 
a nivell local, a tot el món. 

Una valoració política d'aquest fenomen ha de relacionar-se necesshria- 
ment amb les seves dues funcions comunicatives bhsiques: el seu ús com 
a portaveu, altaveu de la gestió municipal, i el seu paper &animador 
cultural. Existeix encara una tercera qüestió clau. Algunes d'aquestes emis- 
sores, particularment les que corresponen a grans ciutats (Rhdio Sant Boi, 
per exemple), tendeixen a perdre la-identitat genuina i entren fhcilment 
en la mentalitat prbpia de les emissores comercials, tot buscant creixement 
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d'audikncia i, com a conseqükncia, es produeix una adaptació de la seva 
programació als esquemes culturals de la rhdio comercial. Amb tot, el 
carhcter no comercial d'aquestes emissores permet d'establir un control 
correctiu a aquesta tendkncia, la qual cosa distingeix clarament l'experien- 
cia radiofbnica catalana local de l'experi2ncia italiana i del naixement de 
les rhdios lliures. 

També han aparegut riidios lliures a Catalunya, perb han mort a la 
mateixa velocitat a que ho feien els moviments ciutadans que les van fer 
néixer. L'esperanqa de les rhdios lliures no va deixar de ser una esperanga 
neomacluhanista, que confiava que la dinamica comunicativa podia pros- 
perar de manera autbnoma respecte a l'organització social. 

La viabilitat de les rhdios municipals es basa, precisament, en aquest 
suport institucional; la seva continu'itat queda garantida per l'estabilitat 
de la institució municipal. 

Els problemes politico-comunicatius comencen justament en aquest punt, 
en el de la funció comunicativa dels mitjans controlats per les institu- 
cions públiques. Lluny de repetir la ja coneguda histbria de control dic- 
tatorial dels mitjans de comunicació de titularitat pública, des de les esfe- 
res oficials, les rhdios municipals ofereixen la possibilitat d'assajar un 
model d'informació com a servei públic al pluralisme i a l'animació social. 

Per aixb caldrh avanqar en el camí de la professionalització d'aquests 
mitjans, establint &res d7emissi6, que evitin el control directe del poder 
polític sobre la producció d'informació i cultura. 

L A  TELEVISI6  I E L  CANVI POLíTIC A CATALUNYA 

La televisió, partint del reconeixement de la seva centralitat a la cultu- 
ra, la política, l'economia, la llengua, etc., ha de ser estudiada des de 
diversos angles i nivells. 

En aquest breu apartat em limitaré a apuntar algunes idees sobre 
tres qüestions concretes: a) el paper jugat per la TV com a creadora d'opi- 
nió, en el període del canvi polític; b) l'etapa de debat i negociació sobre 
les compet6ncies comunicatives que haurien de correspondre a Catalunya 
amb la superació del rkgim de dictadura i l'aprovació de 1'Estatut; c )  les 
condicions que poden preveure's per al futur en el context de les trans- 
formacions que experimentarh, a nivell mundial, el sistema televisiu. 

Ja a les phgines anteriors, en caracteritzar el paper jugat, en general, 
pels mitjans de comunicació en el canvi polític, advertíem que la concen- 
tració de poder televisiu havia permks la <(transició Suárez)>, que no es 
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podria explicar sense la influ&ncia, no solament de la seva imatge tele- 
visiva, sinó de les seves possibilitats de controlar el mitji.1° 

Caldri considerar que la TV va jugar un paper important en l'establi- 
ment del <(consens)> necessari per endegar els primers processos electorals 
i retenir també el fet que la legislació en matsria de campanyes electorals, 
en mantenir-se un sistema televisiu de caricter públic, va permetre uns 
anys més tard l'accés dels partits de l'oposició -particularment el PSOE- 
a la configuració de la necessiria imatge electoral. 

Caldria advertir en aquest mateix context que els partits d'implanta- 
ció estatal es van veure afavorits per la forta estructura centralista de 
RTVE, que, en lloc de ser clarregida per la legislació electoral, era enfor- 
tida. 

Així, els partits d'imbit geogrhfic més redu'it, és a dir, els maciona- 
listes)> de les nacionalitats histbriques, es van veure limitats per l'estructura 
d'imbit de difusió i els horaris dels circuits regionals de TVE. 

Pel que fa al debat i a la negociació sobre el que hauria de ser el futur 
televisiu de Catalunya, aquests es caracteritzen per la seva confusió. 

Els polítics afronten aquestes qüestions amb una mínima preparació 
tscnica. La cultura catalana, que s'havia hagut de moure en els estrictes 
imbits de la difusió minoritiria, no havia pogut elaborar les seves prbpies 
posicions respecte dels grans mitjans de masses. 

Més per imposició de l'habilitat t5cnica i de la forca política dels 
negociadors de la part cent~~lista, que com a conquesta de la part auto- 
nomista, s'arriba a la fórmula de concessió d'un Tercer Canal -dret que 
Catalunya compartiri amb les altres comunitats autbnomes." 

Aquesta <tsoluciÓ~> era la resposta política a una llarga reivindicació 
popular per una Televisió Nacional Catalana, respecte de la qual i sense 
especificacions tipolbgiques, s'ha arribat a tenir una gran sensibilitat polí- 
tica. Puc afirmar que Catalunya és l'únic país del món on s'han arribat 
a organitzar manifestacions nionogrifiques al carrer per tal de reivindicar 
una Televisió Nacional. 

La <tsoluciÓn dels tercers canals implica, com a contrapartida, una 
ordenació no autonomista de les dues xarxes televisives ( la .  i 2a. cadenes) 
existents a 1'Estat. En aquest imbit de la televisió estatal la Generalitat 
de Catalunya té una mínima capacitat de participació legal, agreujada per 

10. Per a una més h p l i a  descripció del paper jugat per la TV en els processos 
electorals del canvi politic, vegen el meu treball Medios de Comunicación y cambio 
politico en Espasa. De la dictadura al Parlamento, dins M.  de Moragas, ed., ctSociologia 
de la Comunicación de Masasa, Gustava Gili, Barcelona, 1982. 

11. No analitzarem aquí, perquk estan encara pendents de solucions jurídiques, les 
qüestions relatives a I'autonomia, cdependkncia de la forma i abast de la xarxa d'emissió. 
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la voluntat del poder central i del grup de pressió directiu de RTVE, 
per evitar al mhxim aquest control, impedint, per exemple, el nomenament, 
previst a 1'Estatut de Rhdio i Televisió, d'un delegat territorial. 

No és possible fer una valoració política de la <tsoluciÓ)> Tercer Canal 
sense contrastar-la amb els objectius -politicament s'acostuma a dir sos- 
tres- que es volien aconseguir per a la política televisiva a Catalunya. 

Molt clarament, si més no a Catalunya, molts polítics i periodistes 
pensaven que amb el Tercer Canal, Catalunya assolia un model de tele- 
visió molt semblant al que en aquells moments es tenia com a únic model 
i punt de referencia possible: el primer canal de televisió. Hom pensava 
en una televisió monopblica, que aconsegueix una audiencia dihria del 
80 al 90 per cent de la població i, per tant, susceptible de projectes tan am- 
biciosos com el de la normalització lingüística de la població emigrada. 

S'imposa, doncs, una mhlisi tecnica que contraposi les hipbtesis de 
política televisiva amb les previsions que poden establir-se --o que ja 
avui s'observen- sobre aquesta política. 

Ja en el terreny de les hipbtesis s'observen alguns errors tecnics. Així, 
per exemple, les interpretacions més optimistes a l'hora de fer les seves va- 
loracions han menystingut la importhncia cabdal del factor audiencia. 

Els programes en llengua catalana del circuit ca ta l  de RTVE es ca- 
racteritzaven pel fet de ser emesos en els moments més buits d'audikncia 
(entre 5 i 6 de la tarde, pe.). 

En fer les hipbtesis es posh emfasi en la importhncia que podria asso- 
lir la total cobertura de l'horari televisiu per la programació catalana 
lliure dels condicionaments de la programació estatal. 

Els analistes, pe&, no han tingut prou en compte que el factor horari 
no és l'únic que determina les audiencies, sinó que sobre elles té un pes 
específic la cadena concreta d'emissió, així com les caracteristiques de la 
programació. 

El poder televisiu ha de posar-se en relació, m d t  principalment, amb 
els nivells d'audiitncia de cada cadena. Aquest poder d'audiencia és deter- 
minat per diversos factors, perb no únicament, com s'ha cregut, pel de 
l'horari. És cert que l'aparició del Tercer Canal pot aconseguir recuperar 
la programació catalana de I'horari de les hores baixes i de rebuig que, 
fins ara, li han facilitat les cadenes estatals. Per6 també és cert que existeix 
una forta tendencia cap a l'audiencia de la primera cadena, fins al punt 
que la relació d'audihncia entre la primera i la segona cadenes, entre les 
quals no hi ha diferhncies idiomhtiques, es calcula en una relació de 9 a 1. 

Qualsevol hipbtesi i valoració sobre I'estat actual de <tl'autonomia 
televisiva a Catalunya)> s'haurh de fer, doncs, en relació amb la competen- 
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cia que s'estableixi entre Tercer Canal, la.  cadena i 2a. cadena, que com- 
partiran un sol públic objectiu. 

Gs arriscat avangar els resultats, nivells d'audikncia, d'aquesta com- 
petkncia, perb poden avangar-se alguns problemes que se'n derivaran: 

L,'$mbit d'emissió: Mentre que la primera cadena i, prhcticament, la 
segona cadena, arriben a una cobertura total del Principat, la 3a. cadena 
ha de recórrer un llarg camí per aconseguir aquest mateix objectiu. 

Existeix en aquest sentit un greu perill que pot derivar-se de la con- 
juntura de factors tecnolbgics, econbmics i geogrhfics de difícil control, 
que facin que la 3a. cadena sigui, durant uns anys, una cadena de I'hrea 
metropolitana de Barcelona, determinant així una ben perillosa fragmen- 
tació de I'audikncia -població- catalana. 

E2 tarannd de la progrmzació: Problemes ben importants, i per des- 
grhcia ben poc debatuts, són els clue fan referkncia als criteris culturals 
de la programació. La compet6ncia esth obligant els responsables de pla- 
nificació de la 3a. cadena a pensar en una programació que no la limiti 
als Bmbits minoritaris. Es tem que 1'6s predominant de la llengua cata- 
lana i uns nivells de continguts rebutjables per a Amplies capes de la po- 
blació que, per raons que no són ara del cas, espera una programació di- 
vertida i espectacular, puguin fixar un hmbit d'audikncia minoritari per 
a la Tercera Cadena de Televisió. 

Contrhriament al que ha succeit en aItres sectors, el debat sobre polí- 
tiques culturals d'hmbit massiu ha tingut a Catalunya una mínima im- 
porthncia i un mínim rigor. Tan mínima que a l'anunci dels responsables 
del Tercer Canal de la compra i doblatge al catalh del telefilm nord-americh 
<(Dallas)> no li ha seguit el lbgic i necessari debat públic -periodístic- 
sobre política cultural de la televisió autonbmica. 

Caldrh tenir en compte, per exemple, que la multiplicació de recursos 
televisius haurh de tenir a Catalunya Amplies repercussions sobre la resta 
d'elements que componen el seu sistema comunicatiu. Previsiblement, 
I'augment d'hores de televisió representarh un cop dur per a la premsa 
escrita -possiblement per a la comarcal-, determinant importants alte- 
racions en el sistema de distribució dels recursos de la publicitat, amb 
la corresponent distribució d'efectes sobre tot el sistema comunicatiu. 

Aquesta mateixa condició s'imposarh sobre el sistema cultural, de 
manera que activitats com el teatre, la cangó, el cinema, etc., es veuran 
afectades -en dos possibles esquemes de direcció- per la multiplicació 
de les hores i de la programació televisiva d'hmbit catalh. 

La pressncia del Tercer Canal o I'augment d'hores de programació 
a la la. o 2a. cadenes de P.TVE, no són, per principi, <(beneficioses)> o 
<cperjudicials)>; tot dependrh de la capacitat de la nova política televisiva 
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per actuar a favor del desenvolupament del conjunt de l'activitat cultu- 
ral del país, potenciant les seves manifestacions autbctones o, al contrari, 
servint per al seu progressiu arraconament. 

De tota manera cal indicar que els processos d'industrialització dels 
bens culturals que caracteritzen la societat <<post-industrial)> tendeixen 
a l'arraconament de les cultures locals. L'experiirncia internacional ens 
hauria de fer comprendre que, sense una planificació cultural i comuni- 
cativa, la ten&ncia <<natural)> és la de disminuir la infldncia de les cul- 
tures autdctones, i que, en el nostre cas, aquesta tendirncia es concentraria 
en l'espanyolització i l'americanització combinades de les nostres formes 
culturals. 

UN PODER QUE CAL NO OBLIDAR 

La inauguració a l'estiu de 1983 d'unes importants instdacions de 
RTVE a Sant Cugat fa encara més espectacular la manca de visió de 
conjunt de la política televisiva a Catalunya. 

La lbgica previsible és que l'Estat guardi zelosament la la. cadena 
com a programació homogtnia i homogeneitzadora de la cultura apanyo- 
la i que, davant de la prestncia dels tercers canals a les comunitats autb- 
nomes, es faci lliscar la segona cadena cap a una posició de compettncia 
amb aquells canals autonbmics. 

Aixb sera així, sobretot, quan no coincideixin políticament els governs 
centrals i autonbmics. En conseqütncia, més que aconseguir una millora 
progressiva de la qualitat de la programació, es pot anar cap enrera, adap- 
tant-se a la lbgica de les cadenes privades de televisió que degraden la 
seva programació en benefici de i'augment i del manteniment de la seva 
audiirncia. 

No sembla correcte interpretar la compet&ncia, exclusivament, en ter- 
mes d'estímul. La política televisiva de Catalunya ha iniciat un camí que 
pot ser positiu des del punt de vista de la competirncia, per6 que pot ser 
negatiu en plantejar-se en un terreny, el de la televisió, en el qual la 
tendirncia estructural és la d'afavorir els projectes d'abast massiu, a favor 
de la concentració i el centralisme, i en contra dels projectes minoritaris, 
que poden caure en l'error d'escapar-se de la marginació aixoplugant-se 
en els productes culturals comprats, a bon preu, als mercats internacionals 
i oferts per les multinacionals del ram. 

En pensar en una televisió autondmica es pensava en una televisió 
homogeneitzadora, creadora de consens nacional; el resultat, si no es 
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procedeix a una adaptació del conjunt de l'estructura televisiva a les con- 
dicions culturals del país, pot conduir a la crisi definitiva del que s'ha 
presentat com la indispensable o darrera esperanla del redregament nacio- 
nal i cultural de Catalunya, el d'una televisió prbpia. Perduda aquesta 
esperanla, restaria encara la de sempre, la de les institucions culturals i 
comunicatives que, per sobreviure, mai no hauran de recórrer a les ofer- 
tes, a bon preu, de les productores multinacionals. 

La implantació d'una cadena prbpia de televisió no exclou, per si ma- 
teixa, ni la possibilitat de marginació entre la compettncia, ni la contra- 
dicció de ser vehiculadora d'una cultura estandarditzada encara que sigui 
emesa des dels imbits reduits de les comunicacions locals. 

L'experitncia comunicativa de la Catalunya actual constitueix un la- 
boratori representatiu dels problemes que en el futur aniran trobant les 
diferents minories nacionals -nacions sense Estat- i culturals, no només 
a Espanya, sinó més hmpliament al món. En l'experitncia comunicativa 
catalana destaquen, almenys, quatre nivells diferents d'infíutncia comuni- 
cativa: la comunicació transnacional, la comunicació estatal, la comunica- 
ció nacional catalana i la comunicació local. Cada un d'aquests quatre ni- 
vells té la seva prbpia dinimica, els seus nivells de compettncia, que ja són 
indissociables de la seva intcxinfíuitncia en el terreny de la prictica comu- 
nicativa social. 

L'alt grau de conscitncia que s'ha cultivat entorn de la importhncia 
del nivell de comunicació nacional catalana permet, com a conseqütncia, 
d'obtenir una major claredat per a comprendre l'abast i el valor polític 
dels altres nivells restants i la possibilitat de neutralització entre ells. 
Aquesta mateixa experisncia, que constata profunds desequilibris en el 
sistema comunicatiu -conseqütncia de la concentració, el desequilibri de- 
mogrhfic i l'especulació con~unicativo-publicithria, la influtncia centralista 
o la concentració transnacional-, exigeix la posada en marxa d'una nova 
política comunicativa. 

La política i la planificació de la comunicació són necessiries perqut, 
en el marc de les condicions de la comunicació moderna, ja no semblen 
suficients les accions aillades o els voluntarismes d'iniciativa privada, com 
s'ha fet a Catalunya els darrers anys, amb relatiu txit. 

Allb que caracteritzar& aquestes accions polítiques és que ja no poden 
improvisar-se. La mateixa complexitat dels resultats de les decisions obliga 
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a posposar la presa de decisió a l'elaboració dels corresponents informes 
de  carscter tscnic. La investigació de la comunicació apareix aleshores com 
la condició de possibilitat de les polítiques de comunicació, la major de- 
bilitat de les quals seria la seva prGpia incapacitat de diagnbstic. 
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