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1. El marc polític general i les nacionalitats i regions 

Espanya és un estat plurinacional culturalment complex en el qual coexistei- 
xen quatre grans comunitats lingüístiques: els parlants de castellh, de catalh, de 
gallec i de basc. Aquesta complexitat es recull a la Constitució de 1978, on es 
«reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la in- 
tegren~,  encara que, al mateix temps, s'afirma la «unitat indissoluble de la Nació 
espanyola» (art. 2). 

A partir d'aquestes bases, es defineix un model d'estat, l'estat de les autono- 
mies, organitzat en disset comunitats autonomes, que s'estableixen sense tenir en 
compte, pero, el fet lingüístic: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canhries, 
Canthbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i La Rioja (segons de- 
nominacions oficials). 

Totes tenen una certa autonomia administrativa i política, malgrat que hi ha di- 
ferencies, d'una banda entre les comunitats que són definides com a nacionalitats 
histonques -Catalunya, Galícia, i el País Basc2, juntament amb Andalusia, i les tret- 
ze restants, de l'altra. 

En aquestes tretze comunitats la identitat diferencial té graus diversos, pero es tro- 
ba políticament iluny de les reivindicacions de les nacionalitats catalana, basca o ga- 
llega. 

D'altra banda, cal assenyalar el carhcter transfronterer d'algunes comunitats lin- 
güístiques. Així, el País Basc i Catalunya s'estenen a territons sota administració fran- 

' Els autors volen fer constar el seu agraiment per les informacions i els comentaris aportats per: José 
Vicente Idoyaga (Universitat del País Basc); Elena Goixens (CCRTV); Ana Cristina Navarro i Enric Gi- 
ral (TVE), i Josep Maria Vidal (RTVV). 

El caricter d'historiques fou acordat per a les tres comunitats que, durant la Segona República (1931- 
1936/39), van arribar a disposar d'un Estatut d'Autonomia. 



cesa (Euskadi Nord i Catalunya Nord, respectivament3). Sovint, la consciencia de 
pertanyer a una nació comuna depassa en aquests casos la frontera estatal. 

En els casos basc i catala, a més, existeix una relació d'identitat-conflicte arnb zo- 
nes territorials adrninistrativament enquadrades en altres comunitats autonomes de 
l'Estat espanyol: per a Catalunya, és el cas de la Comunitat Valenciana i les Balears, 
com també la franja oriental de la comunitat d'Aragó; per al País Basc, es tracta de 
Navarra. 

l. 1. Orígens histhrics 

Les arrels historiques de la diversitat de 1'Estat espanyol són profundes. Des de 
la seva constitució, l'Estat unitari viu sotmes a tensions internes quasi contínues. Du- 
rant el segle xrx aquestes tensions s'intensifiquen, i es manifesten en una succesió 
ininterrompuda de conflictes polítics: tres guerres carlines, l'adveniment de la Pri- 
mera República i la restauració de la monarquia, entre altres. La dimensió territorial 
és ornnipresent en tots aquests conflictes, i es reflecteix, per exemple, en la localit- 
zació geografica del fenomen carlí i en els moviments federalistes de la Primera Re- 
pública. 

La inestabilitat dels govems i de les formes d'organització es va mantenir fins al 
primer terc del segle xx, entre conflictes socials aguts. Aixo no obstant, en aquest es 
produeix un primer reconeixement de les diferencies regionals, amb l'aprovació de l'a- 
nomenada «Llei de Mancomunitats» (1913) que, amb tot, només es va aplicar a Ca- 
talunya (1914). Aquest intent acabaria amb l'establiment de la di :tadura de Primo de 
Rivera (1923)4. 

Per la seva banda, a partir de 1931, la Segona República representa l'intent més 
seriós realitzat fins llavors per tal d'encarar la «qüestió regional». La Segona Repú- 
blica es va instaurar el 14 d'abril de 1931; el 9 de setembre de 1932 les Corts Gene- 
r a l ~  van aprovar 1'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el 20 de novembre es van 
celebrar les primeres eleccions al Parlament d'aquesta comunitat amb victoria per als 
nacionalistes &Esquema Republicana de Catalunya. El 5 de novembre de 1932, el 
84% dels votants del País Basc va plebiscitar favorablement el seu Estatut d'Auto- 
nomia, que va ser aprovat per les Corts de Madrid 1'1 d'octubre de 1936, iniciada ja 
la Guerra Civil. El primer govern basc, presidit pel nacionalista J. A. Aguirre, es va 
constituir el 7 d'octubre. A Galícia, l'Estatut d'Autonomia va ser ratificat en plebiscit 
el 28 de juny de 1936 i aprovat pel govem central el 1938, si bé l'esclat de la guerra 
i el triomf primerenc de 1'Alzamiento Nacional en aquella comunitat va impedir-ne la 
posada en practica. 

A partir de 1939, el triomf del general Franco marca l'inici d'un govem dictato- 
rial, que es mantindra fins al 1975-1976, caracteritzat, entre d'altres trets, per la re- 

En el cas de Catalunya, cal tenir en compte també el microestat dAndorra i la ciutat de 1'Alguer a 
Sardenya, d'administració italiana. 

Es significatiu que la Dictadura comencés amb un reial decret de condemna del separatisme nacio- 
nalista, promulgat el 18 de setembre de 1923. 



pressió contra tota manifestació del fet diferencial de les diverses nacionalitats o co- 
munitats. Per aixo, la descentralització de 1'Estat no es toma a prendre en considera- 
ció fins a l'adveniment de l'anomenada «transició». 

1.2. Dimensió político-administrativa 

La Constitució de 1978 defineix 1'Estat espanyol com una monarquia parla- 
mentaria. A nivel1 territorial, les disset comunitats autonomes compten amb 
parlaments i executius propis, que coexisteixen i reparteixen les seves funcions i com- 
petencies amb les institucions centrals de 1'Estat. 

En aquest sentit, en el sistema constitucional espanyol s'estableixen tres catego- 
ries de competencies: 

a) Exclusives: s'atribueixen a 1'Estat o a la Comunitat Autbnoma totes les com- 
petencies legislatives i executives sobre una materia. 

b) Compartides: s'atribueixen a 1'Estat les competencies sobre legislació basica d'una 
materia, i a la Comunitat Autbnoma el desenvolupament legislatiu i executiu. 

c) Concurrents: s'atribueixen totes les competencies (legislatives i executives) sobre 
una part de la materia a la Comunitat i sobre l'altra part a 1'Estat. 

En materia de mitjans de comunicació, la Constitució espanyola reconeix, d'una 
banda, el dret genenc a expressar i difondre lliurement les opinions propies «mit- 
janqant la paraula, l'escnt o qualsevol altre mitjh de reproducció» i a «comunicar o 
rebre lliurement informació vera$ per qualsevol mitjh de difusiós (art. 20) i, de l'al- 
tra, atorga a l'Estat la competencia exclusiva per establir les mormes bhsiques del re- 
gim de premsa, radio i televisió i, en general, de tots els mitjans de comunicació 
social» (art. 149). 

Amb tot, tarnbé preveu que les comunitats autonomes puguin assumir, mitjanqant 
els estatuts d'autonomia, el desenvolupament legislatiu i l'execució d'aquest regim5. 

A més d'aquestes atribucions de carhcter general, algunes comunitats van assumir, 
als seus estatuts d'autonomia, la competencia per crear mitjans de comunicació pro- 
pis: aquests estatuts preveuen que la comunitat podrh «regular, crear i mantenir la seva 
propia televisió, radio i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social 
per al compliment de les seves finalitatw6. 

Aixo no obstant, pel que fa a la televisió, aquesta competencia tendeix a limitar- 
se a la possibilitat d'obtenir la concessió d'un tercer canal, la titularitat del qual que- 
da a mans de 1'Estat. Aquest és el cas d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Galícia, Madrid i Navarra7. 

En aquest sentit, doncs, la premsa, la radio i la televisió queden sota un rkgirn de cornpetkncies corn- 
partides. 

Vegeu estatuts d'autonornia d'Andalusia (art. 16), Balears (art. 15), Can&ries (art. 31). Comunitat Va- 
lenciana (art. 37), Catalunya (art. 16). Galícia (art. 34), Madrid (art. 30) i el País Basc (art. 19), i també la 
llei de «Reintegración y Arnejorarniento del Régimen Foral de Navarra» (art. 55). ' Vegeu els Estatuts d'Autonornia d'Aragó (disposició transitoria 14a), Catalunya (transitoria 8a), Co- 
rnunitat Valenciana (transitoria 6a), Galícia (transitoria 6a), Madrid (transitoria 5a) i Navarra (transitoria 7a). 



En canvi, a les comunitats d'Andalusia, Balears i Canbies, els estatuts d'autono- 
mia respectius no defineixen aquesta vinculació entre la creació d'una televisió pro- 
pia i la concessió d'un tercer canal de titularitat estatal. 

Finalment, el País Basc constitueix un cas especial, ja que el seu estatut d'auto- 
nomia (disposició transitoria 6a) preveu dos tipus de televisió per a la Comunitat: la 
concessió d'un tercer canal de titularitat estatal i la creació d'un quart canal de titula- 
ritat autonomica (vegeu Carreras, 1987 i Lazcano, 1991). 

1.3. Dimensió cultural-lingüística 

La coexistencia de quatre grans comunitats lingüístiques8 a 1'Estat espanyol (cas- 
tellanoparlants, catalanoparlants, parlants de gallec i bascoparlants) constitueix l'as- 
pecte més visible de la dimensió cultural i lingüística. 

Aixo no obstant, l'analisi d'aquesta dimensió en un segon nivel1 menys aparent re- 
vela una complexitat superior que, a grans trets, podem caracteritzar per la dualitat 
entre el monolingüisme d'uns territoris i la presencia de dues llengües a d'altres; la no 
coincidencia, en la majoria de casos, entre els límits lingüístics i els límits adminis- 
tratius o polítics dels territoris; el contacte en unes zones entre Ilengües romhniques 
íntimament relacionades i d'intercomprensió facil (catala, castella, gallec), i en una 
altra zona amb una llengua radicalment diferent (el basc), i l'existencia d'una irnmi- 
gració elevada en unes &ees, mentre que en d'altres aquest procés prhcticament no ha 
tingut lloc. 

La Constitució de 1978 reconeix la diversitat lingüística de l'E ;tat espanyol. A l'ar- 
ticle 3, d'una banda, es declara el castella allengua espanyola oficial de llEstat», al ma- 
teix temps que es preveu que «les altres llengües espanyoles seran també oficials a 
les respectives comunitats autonomes d'acord amb els seus estatuts». 

Malgrat que el text constitucional no precisa quines llengües poden ser declarí- 
des «també oficials~ ni quines comunitats poden fer-ho, sis comunitats autonomes 
van establir criteris de política lingüística als estatuts d'autonomia9 respectius. 

En el conjunt d'aquestes comunitats s'observen dues tendencies. D'una banda, un 
grup de comunitats autonomes ha definit la llengua propia com a oficial, conjunta- 
ment amb el castellh, a tota la comunitat. En aquesta categoria se situen les Balears 
(catala), Catalunya (catala), Galícia (gallec) i el País Basc (basc). De l'altra, les co- 
munitats autonomes de Navarra i Valencia han dividit la comunitat en dues zones lin- 
güístiques: una amb el castella com a única llengua oficial i una altra amb cooficialitat 
entre la llengua de 1'Estat i la «propia». Als estatuts d'autonomia que preveuen aques- 
ta segona opció s'observa també una situació de conflicte lingüístic en la mateixa de- 
nominació de la llengua «propia» d'una part de la comunitat («vascuence» a Navarra 
i «valencia» a la Comunitat Valenciana), que no es vol fer coincidir amb la denomi- 

*En precisió, cal considerar també l'existkncia de la reduida comunitat parlant d'occiti localitzada a 
la Val1 &Aran. 

En realitat, a aquestes comunitats caldria afegir-hi 1'Aragó (Estatut d'Autonomia, art. 7) i Astúries 
(Estatut d'Autonomia, art. 4) que van establir, respectivament, que «les diverses modalitats lingüístiques 
&Aragó» i el bable gaudinen de protecció. 



nació que rep la que en principi és la mateixa llengua a d'altres comunitats (basc o kus- 
car i catalh, respectivament). 

Així mateix, les comunitats autonomes han desenvolupat iniciatives legislatives 
particulars tendents a regular l'ús i/o la normalització de la llengua propialo, en les 
quals s'atorga un paper important als mitjans de comunicació. 

2. Marc socio-econbmic 

Durant els anys vuitanta -i especialment a partir de la segona meitat del decen- 
ni-, l'economia espanyola va experimentar un creixement considerable, que va 
col.locar el país en el grup de les principals potencies industrialitzades: l'any 1990 
1'Estat espanyol ocupava la vuitena posició del rhquing mundial de paisos segons el 
seu producte nacional brut. Aixb no obstant, la recessió mundial posterior a 1991 va 
posar de manifest les importants debilitats d'aquest creixement, que són també les hi- 
poteques més grans de l'economia espanyola a curt i mitjh termini. El 1992, el PIB 
només va créixer en conjunt un 1%, i el 1993 es va registrar un creixement negatiu 
d'aquest indicador. 

La crisi ha afectat durament tots els sectors; amb tot, el fet que la indústria hagi 
patit especialment la recessió revela l'existkncia de deficikncies estructurals en aquest 
sector, reflectides també en el dkficit de la balanca comercial (de mercaderies), que 
es posava per a 1992 en gairebé quatre bilions de pessetes. El deficit persistent de la 
balanca comercial ha estat atribuit generalment a la falta de competitivitat de la in- 
dústria espanyola, que se sol atribuir als alts costos energktics, a l'obsolescencia tkc- 
nica dels mitjans de producció, a les deficikncies de la xarxa de comunicacions i a les 
rigideses del mercat laboral. Aquest darrer reflecteix, precisament, un dels problemes 
més greus de l'economia espanyola: una taxa d'atur superior al 20% de la població ac- 
tiva, la més alta de la Unió Europea. 

Actualment, igual com a la majoria de paisos industrialitzats, l'estructura pro- 
ductiva espanyola es caracteritza pel predomini creixent del sector terciari. L'any 1990 
representava el 61,48% del valor afegit Brut, davant del 37,96% del sector industrial 
i el 5,70% del sector agrícola. 

Les debilitats del sector secundari no es veuen compensades per un sector tercia- 
ri solid; ha estat precisament en aquest darrer on s'ha experimentat un increment rnés 
alt de l'atur. Malgrat tot, aquest sector és encara una de les principals fonts de rique- 
sa i de divises del país, grhcies al gran pes econbmic del turisme en la balanca de pa- 
gaments. 

Una repassada de les xifres relatives a la distribució regional de l'activitat econo- 
mica revela els perfils del mapa socio-econbmic interior del país. D'una banda, els in- 
dicador~ de riquesa creada per cada comunitat autonoma reflecteixen que les hees 
perif5riques dominen sobre les centrals (amb l'excepció de Madrid) en el mapa del de- 

'O Entre d'altres, Llei 3/86, de 19 d'abril, sobre normalització lingüística a Balears; Llei de Normalit- 
zació Lingüística de Catalunya (de 18 d'abril de 1983); Llei 3/83, de 15 de juny, sobre normalització!in- 
güística a Galícia; Llei Foral 18/86 (de Navarra), de 15 de desembre, del vascuence; Llei d'Us i 
Ensenyament del Valencia (novembre de 1983). 



Taula 1. Ranquing de les comunitats autonomes segons el valor 
afegit bmt a preus de mercat, 1990. 

Comunitats autonomes Milions de pessetes 

1. Catalunya 
2. Madrid 
3. Andalusia 
4. Comunitat Valenciana 
5. País Basc 
6. Castella i Lleó 
7. Galícia 
8. Caniiries 
9. Castella-la Manxa 

10. Aragó 
11. Astúnes 
12. Múrcia 
13. Illes Balears 
14. Extremadura 
15. Navarra 
16. Cantibna 
17. La Rioja 

Font: Anuario El País 1992. 

senvolupament regional. Així, sobre les disset comunitats, quatre de les cinc prime- 
res posicions del ranquing d'autonomies segons el seu valor afegit brut són ocupades 
per regions periferiques (vegeu la taula 1): Catalunya, Andalusia, Comunitat Valen- 
ciana i el País Basc. Fins i tot Galícia s'acosta a les posicions capdavanteres. 

El fet que aquestes comunitats (Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Ga- 
lícia, Madrid i el País Basc) són les que actualment tenen una televisió autonbmica 
propia podna suggerir una relació causal entre el factor economic i el desenvolupa- 
ment de la televisió regional. 

Amb tot, si considerem altres indicadors com ara el nivel1 de desenvolupament o 
la capacitat de compra per habitant (taules 2 i 3), la importancia d'aquest factor 
econbmic es relativitza notablement. En aquest sentit, podem observar que les co- 
munitats que no han posat en mama una televisió autodrnica propia (per exemple, 
les illes Balears) ocupen les primeres posicions, mentre que d'altres que ho han fet 
(Andalusia o Galícia) són cap al final de la taula. 

Aixo significa que el factor econbmic no pot ser considerat l'únic argument a 
l'hora d'explicar la localització geogrifica de la televisió autonomica, sinó que d'al- 
tres factors com ara els lingüístico-culturals o els geopolítics 4 s  a dir, la distancia 
i les relacions amb el centre polític- hi tenen un pes més decisiu (especialment a Ca- 
talunya, el País Basc i Galícia). 

I 3. Marc legal de la televisió a Espanya 

L'organització de la televisió a Espanya respon, com en d'altres estats europeus, 
a un model mixt caracteritzat per la coexistencia, i la competencia, entre emissores 
públiques i pnvades. 



Taula 2. Rinquing de les comunitats autonomes segons capacitat de compra per habitant, 1989. 

Com. aiitbn. Índex Com. auton. Índex 

1. Balears 131 
2. Madrid 109 
3. Canhies 108 
4. Catalunya 107 
5. Com. Valenciana 106 
6. Múrcia 106 
7. Navarra 103 
8. La Rioja 1 O0 
9 Aragó 98 

10. Andalusia 
11. C.-la Manxa 
12. Cantibria 
13. País Basc 
14. Castella i Lleó 
15. Astúries 
16. Extremadura 
17. Galícia 

Mitjana estatal 

Font: Anuario El País 1992. 

La norma basica de regulació de l'Estat en materia de televisió, més enlla del plan- 
tejament general, ja comentat, dels articles 20 i 149 de la Constitució de 1978, és 1'Es- 
tatut de la Radio i la Televisió de 1980 el qual, ja a l'article primer, estableix que «la 
radiodifusió i la televisió són serveis públics essencials, la titularitat dels quals cor- 
respon a l'Estat» (art.l.2). 

D'acord amb aquesta llei es va crear l'ens públic RTVE (Radio-televisió Espa- 
nyola), en substitució de l'entitat autonoma hereva de l'antic monopoli d'estat, que fins 
aquel1 moment havia regit la radio i la televisió públiques. Des de la seva constitu- 
ció l'ens RTVE assumeix totes les «funcions que corresponguin a 1'Estat com a titu- 
lar dels serveis públics de radiodifusió i televisió~ (art. 5). 

Aixo no obstant, 1'Estatut de la Radio i la Televisió també preveu que el govern 
central epodrh concedir a les comunitats autonomes, després de l'autorització pre- 
via per llei de les Corts Generals, la gestió directa d'un canal de televisió de titula- 
ritat estatal que es crei específicament per a l ' b b i t  territorial de cada comunitat 
autonoma» (art.2.2). Amb aquesta finalitat, l'any 1983 es va aprovar la llei regula- 

Taula 3. Rinquing de les comunitats autonomes segons el nivel1 de desenvolupament (1989). 

Com. autbn. Índex Com. autbn. Índex 

1. Madnd 
2. Catalunya 
3. Balears 
4. Múrcia 
5. Canines 
6. Com. Valenciana 
7. País Basc 
8. Navarra 
9. Astúries 

10. La Rioja 
11. Aragó 
12. Andalusia 
13.. Cantibna 
14. Castella i Lleó 
15. Cast.-la Manxa 
16. Galícia 
17. -Extremadura 

Mitjana estatal 

Font: Anuario El País 1992. 



dora del tercer canal de televisió" i, fins ara, sis comunitats autonomiques han po- 
sat en marxa la seva televisió: Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galí- 
cia, Madrid i el País Basc. 

Una de les característiques de l'Estatut de la Radio i la Televisió és la gran quan- 
titat de «reserves a favor de RTVE davant de la possible competencia» (Garitaonan- 
día i Idoyaga,1986: 62). En aquest sentit, per exemple, 1'Estatut reserva en exclusiva 
per a RTVE la utilització (en aquel1 moment futura) dels sistemes de televisió perca- 
ble i satel.lit (disposició addicional la) i li atorga el control tecnic de la xarxa d'e- 
missors (art.2). Cal precisar, amb tot, que aquesta darrera previsió va ser modificada 
el 1989 amb la creació de l'ens públic Retevisión (Red Técnica Española de Televi- 
sión), organisme encarregat, en regim de monopoli, del transport dels senyals hert- 
zians de televisió de tots els canals existents a Espanya. 

Pel que fa a programació, 1'Estatut preveu, en els casos de concurrencia amb 
RTVE, el dret del tercer canal a adquirir un programa sempre que sigui per emetre'l 
«exclusivament en la llengua propia de la Comunitat)) (art. 15.3). En la mateixa línia 
reserva per a RTVE la prioritat en les retransmissions en directe d'esdeveniments es- 
portius d'abast internacional, si bé quan tinguin interes específic per a una Comurii- 
tat o es tracti d'una Comunitat amb llengua propia, el tercer canal podri retransmetre'ls 
pero «únicament en la llengua propia» (art. 16)12. 

Posteriorment, el marc jurídic de la televisió s'ha completat amb la Llei d'Orde- 
nació de les Telecomunicacions (1987), la Llei de la Televisió Privada (1988) i la Llei 
de Televisió per Sateblit (1992). En general, aquestes lleis reforcen la presencia i el 
protagonisme de l'Estat central en detriment de las comunitats autonomes per una do- 
ble via: l'establiment de la competencia exclusiva de 1'Estat en la materia i la consi- 
deració de l'Estat com a imbit territorial de cobertura. 

Així, per exemple, la Llei d'ordenació de les Telecomunicacions estableix que 
aquestes són competencia exclusiva de 1'Estat (art. l .  1 .). Per la seva banda, la Llei de 
Televisió Privada defineix un model en que l'Estat atorga tres concessions a empre- 
ses privades per realitzar ernissions televisives de cobertura estatal13. D'aquesta for- 
ma, s'ha tancat la possibilitat d'existencia de televisions regionals privades a Espanya. 
Les empreses adjudicathies (Antena 3, Canal Plus i Tele 5) prhcticament no han 
utilitzat la via de la regionalització. Només Antena 3 va desenvolupar un pla de des- 
centralització, que ha cobert les primeres fases en el període 1990-1993, amb la im- 
plantació de diverses delegacions territorials i l'ernissió desconnectada d'informatius 
i publicitat regional en algunes comunitats autonomes. 

Finalment, la Llei de la Televisió per Satel.lit exclou l'accés de les televisions au- 
tonomiques als canals de difusió directa del satel.lit Hispasat. 

l 1  Malgrat aixb, les televisions basca i catalana van comentar les emissions abans de I'aprovació d'a- 
questa Ilei. Aixb va generar nombrosos conflictes entre aquestes dues televisions i TVE, com també en- 
tre els dos governs autonbmics i el central. 

l 2  Cal assenyalar que aquestes previsions restrictives no sempre són respectades en la practica real. 
Vegeu el capitol4.4.2. («programació de les televisions autonbmiquesn). 

l 3  Encara que incloent-hi la possibilitat d'emissions regionals en desconnexió. Vegeu 9 4.3., «Pro- 
gramació regional dels canals estatals privatsn. 



En acabar 1994, queda pendent d'elaboració del marc jurídic de la televisió perca- 
ble i de la televisió local. Totes dues són realitats presents a Espanya14, nascudes i im- 
plantades al marge de les previsions del legislador, encara que no afectin directament 
l'hmbit regional ja que s'han desenvolupat a escala local. El projecte de llei de tele- 
visió per cable reconeix algunes competencies a les comunitats autonomes, espe- 
cialment en la definició dels límits temtorials d'operació de les companyies. El 
projecte de llei de televisió local hertziana, per la seva banda, preveu que les comu- 
nitats autonbmiques puguin atorgar les llicencies d'emissió15. 

4. La televisió regional a Espanya 

4.1. Característiques basiques del model televisiu regional 

A diferencia del model televisiu espanyol d'hmbit estatal, caracteritzat per la dua- 
litat públiclprivat, la televisió regional a Espanya ha generat, alrnenys fins ara, un mo- 
del de carhcter eminentment públic16. Aquest model regional espanyol esta integrat 
per dos components bhsics: una televisió pública estatal amb un cert grau de des- 
centralització i una serie d'emissores independents arnb cobertura específicament re- 
gional: les anomenades televisions autonomiques. 

En el primer cas, Televisió Espanyola (TVE), mitjancant un centre de producció 
a Madrid, cobreix actualment tot 1'Estat arnb dos canals: TVE 1 i La 2. Així mateix, 
compta arnb dos centres de producció de programes, a les illes Canhries i a 
Catalunya, i arnb quinze centres regionals, a Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, 
Canthbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i La Rioja, que actuen fonamentalment 
com a «finestres» d'emissió d'informació regional diana per a la comunitat respec- 
tiva i com a corresponsalies informatives dels dos canals estatals. 

En el segon cas, un conjunt de sis emissores de televisió autonomica, a Andalu- 
sia, Catalunya, Galícia, Madrid, Comunitat Valenciana i País Basc, cobreixen el ter- 
ritori de la comunitat rnitjancant un total de vuit canals (un a cada comunitat llevat 
de Catalunya i el País Basc, que compten arnb dos). 

En conjunt, aquests canals emeten 42.000 hores anuals de programes, que arriben 
al 87% de la població espanyola, compten arnb un pressupost anual conjunt que se 
situa al voltant dels cent-mil milions de pessetes i donen feina a 4.800 persones17. 

Aquestes emissores es plantegen la programació, al temtori de la seva comunitat 
on tenen limitada la cobertura, en competencia amb els altres canals de televisió. En 
aquest sentit, l'any 1989, davant la posada en marxa de les noves emissores privades, 
els sis ens televisius autonomics, juntament arnb Radio-televisió de Múrcia que, fins 
ara, i pel que fa a la televisió, no ha superat la fase d'organització, van constituir una 

l 4  Al final de 1994, es comptabilitzen unes set-centes cinquanta xarxes de televisió per cable i unes 
tres-centes emissores locals hertzianes. 

l 5  El Pais, 9-3-1994, p. 36. 
l 6  Com s'ha dit a l'epígraf anterior, l'emissora privada Antena 3 TV realitza algunes emissions regio- 

nals. Vegeu $ 4.3. pera més informació. 
l 7  Vegeu les taules 8 i 10. 



federació, coneguda com a FORTA (Federació d'organismes de Radio i Televisió 
Autonomics), par tal de consolidar la seva posició. 

D'acord amb els seus estatuts (arts. 1 i 2), la FORTA és un mecanisme de coope- 
ració entre televisions autonbmiques -que, amb tot, mantenen la seva personalitat, 
naturalesa jurídica i independencia- en especial «per a futurs acords sobre drets de 
propietat, retransmissions esportives i culturals, connexions d'emissió, recepció 
de serveis de notícies i transmissions, participació en les organitzacions professionals 
nacionals i internacionals de radio i televisió~. 

Entre les activitats més profitoses de la FORTA, cal esmentar l'adquisició de drets 
de pel.lícules, series, programes i retransmissions esportives, com també l'organitza- 
ció d'un intercanvi diari de notícies entre les sis estacions membres i la coproducció 
de diversos programes d'entreteniment, documentals o series. Malgrat tot, entre els 
objectius pendents, es troba encara la participació en les organitzacions professionals 
de radio i televisió, i especialment a la Unió Europea de Radio i Televisió, UER. En 
aquest sentit, RTVE ha pressionat per bloquejar l'entrada de les televisions autono- 
miques a la UER, basant-se en les condicions establertes a l'article 3 dels estatuts d'a- 
questa organització, que requereixen que les emissores candidates a integrar-s'hi 
tinguin una cobertura estatal18. 

4.2. Emissions regionals de TVE 

L'any 1959, només tres anys després de l'inici de les emissions de Televisió Es- 
panyola, es va inaugurar a Barcelona el centre de TVE a  mira^ w, la primera expe- 
riencia, formalment almenys, descentralitzadora del -aleshores i durant molts 
anys- únic canal de televisió estatal, directament dependent del govem a través del 
Ministeri d'Informació i Turisme. En el context de la dictadura, que havia propiciat 
un estat fortament vertical i centralista, aquesta iniciativa no era, de cap manera, sím- 
bol d'una voluntat democratitzadora i regionalitzadora. Barcelona, com a segona 
aglomeració humana més important del país, ja justificavaper se la implantació pri- 
merenca de la televisió estatal; a més, pero, el nou centre de Miramar actuaria com a 
auxiliar en la producció de programes en els difícils anys inicials de la televisió a Es- 
panya19. 

Aquesta situació es modifica a partir de 1964 amb la posada en marxa dels estu- 
dis de Prado del Rey a Madrid, que augmenten de forma significativa els recursos de 
la capital i reforcen notablement la centralització de la producció. 

De forma pard.lela al reforqament del control sobre la televisió, el 1964 es pro- 
dueixen dues iniciatives noves que, aparentment, es poden considerar descentralit- 
zadores. D'una banda, es va crear el centre de producció de TVE-Canhies, encara que 
amb la finalitat de fer arribar la televisió a l'únic territori de 1'Estat espanyol que no 
era cobert per les emissions terrestres peninsulars. La seva programació, inicialment 

l 8  Vegeu més informació sobre la FORTA a l'apartat 4.4.2. (((Programació de les televisions autono- 
miquesn). 

l9 Per a rnés informació sobre la historia de la televisió a Catalunya i Espanya, vegeu Baget, 1993 i 
1994. 



d'una durada de cinc hores, s'emetia de manera independent (els programes que no es 
produien als estudis de Las Palmas s'enviaven enregistrats des de la península, per via 
akria) fins l'any 1.971, data en quk es va establir l'enllaq via satkl.lit. 

En segon lloc, també el 1964 es va crear el circuit catala de TVE, que cobria les 
comunitats de Catalunya i les illes Balears amb una emissió única - e n  catala- d'u- 
na hora mensual, ampliada el 1967 a dues hores. 

Durant els anys seixanta, doncs, els centres de Canhies i de Catalunya poden pro- 
duir i emetre les úniques programacions «regionals» de 1'Estat espanyol. 

Fins el 197 1 no es va posar en marxa un procés més o menys planificat i d'abast 
estatal destinat a crear un embrió d'estructura regional de TVE. Aquel1 any es van 
inaugurar les delegacions de Valencia, Sevilla, Bilbao, Oviedo i Santiago de Com- 
postel.la, que inicialment complien la funció de corresponsalia informativa. El 1974 
algunes delegacions comencen a emetre un breu informatiu diari en desconnexió. El 
procés es consolida durant els anys successius, especialment a partir de l'entrada en 
vigor de la Constitució democratica de 1978, que establia a nivel1 territorial una des- 
centralització político-administrativa de 1'Estat. L'Estatut de la Radio i la Televisió de 
1980 va adaptar, no sense ambigüitats, l'estructura de Radio-televisió Espanyola a la 
nova realitat territorial. 

L'esbós de les dues tendkncies cap a la descentralització de la televisió ja eren pre- 
sents en aquesta llei: els tercers canals o televisions autonomiques (de titularitat es- 
tatal i gestió autonomica) i els «organs temtorials de RTVE». En relació amb aquesta 
darrera organització, 1'Estatut disposava que a «cada nacionalitat o regió que corres- 
pongui» RTVE emetra «programació específica de radio i televisió» subordinada a 
la programació estatal. S'esperava que la programació regional de televisió es faria 
a través dels centres territorials preexistents, per bé que aquests no són explícitament 
esmentats per la llei. 

Després de l'aprovació d'aquesta llei, es va haver d'esperar fins el 1987 perquk 
RTVE emprengués un pla d'activitats de remodelatge dels antics centres (construc- 
ció o millora de les seus de TVE a Cantabria, Galícia, Astúries, País Basc, Comuni- 
tat Valenciana, Múrcia, illes Balears i Andalusia; dotació de material i personal) i de 
creació de seus a les comunitats que no en tenien (Castella-la Manxa i Extremadura). 
L'any 1990, el personal dels centres territorials estava integrat per un miler de treba- 
lladors (entre cinquanta i seixanta per centre) i el pressupost total de funcionament era 
d'aproximadament mil milions de pessetes20. 

4.2.1. Situació actual de les emissions regionals de TVE 

Des de 1988, data d'entrada en funcionament dels centres territorials de Televi- 
sió Espanyola a les comunitats de Castella-la Manxa i Extremadura, les disset co- 
munitats autonomes de 1'Estat espanyol compten amb una estructura basica de 
producció de programes regionals i d'emissió en forma de «finestra» regional a les 
programacions dels dos canals de TVE: una seu fixa, amb la corresponent dotació 

20 Aquestes xifres, les darreres disponibles, han estat extretes de 1'Anuario RTVE 1989, i no inclouen 
els centres de producció de programes de les illes Canines i de Catalunya. 



d'estudis, equips de producció i personal, i una estructura d'emissors i repetidors ca- 
pasos de cobrir en desconnexió els diversos temtoris regionals. 

En aquest context, pot semblar paradoxal que i'estructura temtonal de TVE es 
consolidi al mateix temps que comenca el declivi d'aquest canal en el panorama te- 
levisiu espanyol. La caiguda d'ingressos publicitaris de la televisió estatal (deguda a 
la competencia creixent per part de les emissores autonbmiques primer i les privades 
després), paral.lela a la reducció de les seves quotes d'audiencia, ha provocat grans 
deficits anuals i ajustaments pressupostaris dramhtics a la companyia estatal de radio- 
televisió. L'opció de RTVE pels centres territonals al final dels anys vuitanta pot ser 
entesa, doncs, com una estrategia per fer front a la competencia i, en el cas de les aLi- 
tonbmiques, per combatre-les en el seu propi terreny. 

Aixb no obstant, aquesta estrategia de competencia entre els canals públics de te- 
levisió comenca a perdre forsa els anys noranta i dóna pas a una nova fase amb menys 
confrontació i, fins i tot, amb alguns signes de cooperació21. 

Entre les causes que expliquen aquest canvi cal assenyalar, d'una banda, el fet que 
a les comunitats que disposen de televisió autonbmica les emissions regionals dels 
centres territorials de TVE han estat qüestionades argumentant la difícilment justifi- 
cable i legalment discutible duplicació de les activitats regionals de servei públic te- 
levisiu. De l'altra, cal tenir especialrnent en compte l'emergkncia d'un mapa polític nou 
en el qual, per primer cop des de 1982, el govem socialista ha perdut la majoria ab- 
soluta en el Parlament i necessita el suport dels partits nacionalistes. 

Actualment, per bé que la regionalització es pugui presentar com una estrategia 
de futur important amb vista a assegurar recursos (publicitaris, audiencia, etc.), no 
sembla que RTVE tingui un pla sblid per a la televisió regional. Tal com s'explica més 
endavant, les activitats de producció i programació regionals de TVE no apunten cap 
a previsions gaire optimistes. 

4.2.2. Producció i programació 

Els centres regionals de TVE produeixen i emeten diariament (de dilluns a diven- 
dres) per a les seves bees territorials una programació amb una estructura similar: 

- Un informatiu diari, d'uns trenta rninuts de durada, amb notícies de la Comunitat 
Autonoma. 

- Un programa magazine diari, també d'uns trenta rninuts, dedicat a temes d'interes 
per a la Comunitat. En alguns casos l'espai és monogrhfic, i cada dia és dedicat a 
un aspecte diferent (esports, activitat parlamentiria, agricultura, vida cultural...). 
Tant l'infomatiu como el magazine s'emeten en la franja horhria que va de 13 h 
a 15 h, just abans del telenotícies estatal. 

- Unflash informatiu diari d'uns cinc minuts, entre les 18 i les 19 hores. 

Al marge de la programació regular, els centres també retransmeten per a les se- 
ves hees esdeveniments puntuals de gran interes, com ara especials esportius o elec- 

2' Vegeu, al capítol4.4.1., l'experikncia del Canal Olímpic. 
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Taula 4. Hores de programació regional a TVE el 1992. 

Andalusia 228 h 46 min 
Aragó 247 h 22 min 
Astúries 227 h 14 min 
Balears 238 h 33 min 
Caniries no disponible 
Cantibria 215 h 0 1  min 
Castella i Lleó 202 h 43 min 
Castella-la ManxalExtremadura 200 h 49 min 
Catalunya 1,148 h 30 min 
Galícia 232 h 26 min 
Madrid 274 h 24 min 
Múrcia 253 h 49 min 
Navarra 240 h 50 min 
Comunitat Valenciana 250 h 51 min 
País Basc 312 h 22 min 
La Rioja 225 h 38 min 

Font: Memoria de RTVE. 1992. 

torals. El 1992, els circuits territorials van emetre una mitjana de 225 hores en des- 
connexió, una xifra forca baixa si tenim en compte les possibilitats (personal, equi- 
pament) considerables dels centres i la quantitat d'hores anuals d'emissió disponibles 
als dos canals de TVE. 

D'altra banda, els centres territorials també participen en la prograrnació estatal, 
si bé de forma limitada i, sovint, mitjancant notícies elaborades per als informatius o 
amb retransmissions en directe d'esdeveniments d'interes estatal. El centre de TVE a 
Catalunya, amb una producció significativa de programes adrecats a l'audiencia es- 
tatal, en constitueix una excepció. 

Efectivament, TVE-Catalunya, juntament amb TVE-Canarias, mereixen una 
menció especial. Tots dos centres compten, des dels seus ongens, amb una autono- 
mia de programació i de producció superior que els converteix, oficialment i en vir- 
tut igualment de la seva antiguitat, en «centres de producció de programes», en 
comptes de «centres territorials». L'any 1993, TVE-Canarias va emetre un total de 
1.309 hores de programació desconnectada, mentre que la seva graella per a la tem- 
porada 1994-1995 preveu una programació desconnectada de setze hores setmanals 
aproximadament, incloent-hi dos telenoticies diaris (a migdia i al vespre), magazines, 
debats, programes d'actualitat, retransmissions esportives.. . TVE-Catalunya, per la 
seva banda, proporciona als dos canals estatals una amplia gamma de programes: es- 
portius, jocs, series, musicals, infantils, magazines d'actualitat, debats.. . De fet es 
tracta del segon centre de producció de TVE en ordre d'importincia, després de Ma- 
drid. Igualment, produeix i emet una programació específica per a Catalunya, eme- 
sa en desconnexió pels dos canals de TVE. El 1992, TVE-Catalunya va aportar 965 h 
30 min de programació als dos canals estatals de TVE, i va difondre 1.148 h 30 min 
de programació en desconnexió, 615 de les quals van ser d'informació i actualitat. La 
graella regional per a Catalunya prevista per a la temporada 1994-1995 preveu entre 
disset i vint hores setmanals de programació en catali, incloent-hi dos telenoticies dia- 



Taula 5. Distnbució dels ingressos publicitanis als circuits 
temtorials de TVE el 1989 (milions de p e s s e t e ~ ) ~ ~ .  

Andalusia 
Aragó 
Astúries 
Balears 
Canhries 
Cantibria 
Castella i Lleó 
Castella-la ManxalExtremadura 
Catalunya 
Galícia 
Madrid 
Múrcia 
Navarra 
Comunitat Valenciana 
País Basc 
La Rioja 

Total 

Font: Anuario de RTVE 1989. 

ris (a migdia i al vespre), el popular programa infantil Barri S2sam en catalh, dos pro- 
grames setmanals de reportatges d'actualitat i diversos programes de debat i d'entre- 
vista. Moltes de les retransmissions esportives d'abast estatal en els dos canals de TVE 
són emeses en catala, específicament per a Catalunya. En definitiva, totes aquestes 
xifres i activitats fan que TVE-Catalunya i TVE-Canarias constitueixin una excepció 
dins de l'estructura regional de TVE. 

A banda de la major o menor participació de la resta dels centres en la prograrna- 
ció estatal, o dels volums variables de programació desconnectada emesos per ca- 
dascun d'aquests, una realitat s'imposa amb for~a :  la subordinació de la programació 
regional a l'estatal. Duna banda, la quantitativament reduida programació autonomi- 
ca diana s'insereix en hores d'audiencia marginal, generalment previes al prime time 
de sobretaula o de nit. De l'altra, la regularitat i la puntualitat de les emissions regio- 
n a l ~  s'ha vist des de sempre compromesa per la política de programació de TVE, dic- 
tada des de Madrid. 

4.2.3. Publicitat 

Els circuits regionals de TVE, a més de les activitats de programació, porten 
també a terme tasques destinades a la captació de publicitat regional. En aquest sen- 
tit, l'any 1991 TVE va recaptar, en concepte de publicitat emesa pels circuits temto- 
rials, 17.000 milions de pessetes, que es v?n sumar als 92.000 milions generats per 
la publicitat emesa als dos canals estatals. Es a dir, un 15% dels ingressos publicita- 
ris de TVE per a l'any 1991 es van originar als circuits temtoxials. 

22 Aquestes són les darreres dades, amb el detall dels ingressos per centres territorials, proporciona- 
des per TVE. Amb posterioritat només s'han fet públics els ingressos de 1991 per al conjunt dels centres. 



Si bé la publicitat regional s'insereix generalment a les franges horhries d'emissió 
desconnectada, TVE no ha volgut desaprofitar les possibilitats tecniques de la xarxa, 
de manera que també s'han organitzat desconnexions exclusivament publicithries a la 
franja de prime time noctum del primer canal. Amb aquest metode, TVE multiplica 
el rendiment economic obtingut per a un mateix espai de temps. 

En el context de competencia creixent pel pastís publicitari que caracteritza el sis- 
tema televisiu espanyol, les desconnexions de la televisió pública estatal representen 
una font d'ingressos important que comporten un avantatge comparatiu en relació amb 
les televisions privades, i una competkncia directa pel mercat publicitari regional 
amb les televisions autonomiques. El 1991, les sis televisions autonomiques existents 
van recaptar per publicitat regional un total de 28.700 milions de pessetes; TVE, amb 
uns 17.000 milions pel mateix concepte, va drenar una part important de la inversió 
total. És evident que, d'aquesta competencia, se n'han ressentit tant els canals au- 
tonomics com la mateixa TVE, que el 1989 havia ingressat per publicitat regional un 
total de 23.000 milions de pessetes. 

4.2.4. El futur de l'estructura regional de TVE 

Els darrers dos o tres anys, el desenvolupament de l'estructura territorial de TVE 
ha estat marcat per la polemica sobre el seu futur. A les comunitats autonomes amb 
un canal de televisió propi, la programació dels centres temtonals de TVE ha estat 
qualificada com a televisió marginal, subjecta a les decisions centrals de TVE, amb 
una funció de suport a la programació general i sense espais suficients per a la pro- 
gramació propia. En canvi, d'altres veus dels mateixos centres territorials opinen que 
les televisions autonomiques ((realitzen una programació altemativa a TVE i no pas 
a la dels centres territorials. Els seus informatius són copies del «Telediario» de TVE 
i només dediquen una mica de temps a la informació que genera el seu territori au- 
tonbmic» (Agudo, 1991 : 8 1). 

D'altra banda, a les comunitats autonomiques que no compten amb canal de tele- 
visió propi i que semblen obligades a renunciar-hi per motius economics, s'ha plan- 
tejat reiteradament els darrers anys la possibilitat de generar una «programació 
autonomica» augmentant les hores de programació desconnectada sobre el segon 
canal estatal a partir de la infraestructura i l'expenencia dels centres territorials res- 
pectius. La nova programació sena financada pel govem autonomic corresponent. Di- 
ngents polítics de les comunitats d'Astúries, Extremadura, Castella-la Manxa, Castella 
i Lleó, La Rioja, Navarra, Canhries, Múrcia i Aragó han mantingut durant el 1992 i 
el 1993 converses amb la direcció de RTVE per tal d'explorar aquesta possibilitat. Es- 
pecialment, les dues darreres comunitats esmentades han desenvolupat intenses ac- 
tivitats per posar en funcionament una televisió propia, activitats que han anat forca 
més enllh de la negociació amb TVE: Múrcia ha creat i posat en funcionament la seva 
propia corporació de radio-televisió, RTVMur, malgrat que fins ara només emet l'e- 
missora de radio regional; Aragó també ha constituit la Corporació Aragonesa de Ra- 
dio i Televisió i ha arribat a construir i a dotar un edifici per a la televisió, pero els 
successius canvis polítics al capdavant de l'executiu aragones han frustrat totes les 
temptatives assajades per posar en marxa una programació «autonbmica»: constitu- 



ció d'un canal propi, negociació amb un canal privat (Antena 3 TV) per a la cessió 
d'una banda de programació i negociació amb TVE per a la cessió del centre temto- 
rial d'Aragó. Canhries també ha anat forca lluny en les negociacions per a tirar en- 
davant un «canal autonomic», pero tampoc no s'ha arribat a optar per cap model 
concret (canal propi o cessió del centre de TVE a Canhries). 

Ens trobem, en qualsevol cas, davant de la possible obertura d'una nova fase en 
la regionalització de TVE, subsegüent a la creació de delegacions a totes les comu- 
nitats autonomes, en que la televisió estatal arribaria a pactes polítics amb diferents 
govems autonomics. Per mitjh d'aquests acords TVE aconseguiria rendibilitzar al mh- 
xim les seves instal.lacions regionals, al mateix temps que oferiria a les comunitats 
autonomiques la possibilitat d'una miniprogramació a un preu raonable. 

4.3. Emissions regionals dels canals privats estatals 

La Llei de Televisió Privada (Llei 1011988, de 3 de maig) no esmenta en cap apar- 
tat les comunitats autonomes, que són situades així al marge de tota possibilitat d'in- 
tervenció en la materia. S'estableix que i'objecte de les concessions govemamentals 
sera el'emissió de programes amb una cobertura nacional)) (art.4. l), obligació mati- 
sada per la possibilitat d'emetre programes per a cadascuna de les «zones territorials 
que es delimitin al Pla Tecnic Nacional de la Televisió Privada)) (art.4.2.), sempre que 
«en cap cas la durada diana de la programació amb cobertura limitada no pugui ex- 
cedir la durada dihria dels programes amb cobertura nacional)), tal com estableix una 
de les clhusules del plec de bases del concurs d'adjudicació. 

Aquest disseny restrictiu es va completar amb la configuració de les zones teni- 
torials operada a l'esmentat pla tecnic: de les deu zones establertes, tan sols cinc coin- 
cideixen amb el temtori d'una comunitat autonoma. En els altres casos, les zones 
delimitades apleguen dues comunitats o Aquesta configuració inhabilita to- 
talment, pel que fa a les emissions privades, les comunitats autonomes agrupades, ja 
que la Constitució els prohibeix l'adopció de normes d'abast extracomunitari. 

De les tres televisions privades que operen a l'Estat, només Antena 3 TV ha po- 
sat en marxa activitats de regionalització de les seves emissions i, encara, seguint es- 
quemes que superen el marc legal24. Perla seva banda, Tele 5, que inicialment s'havia 
limitat a l'establiment de corresponsalies informatives, l'any 1994 va comencar a eme- 
tre alguns programes de difusió estatal doblats al catalh per mitjh del sistema dual. 

L'estructura regional dlAntena 3 TV consisteix en una xarxa de centres o 
delegacions ubicats, al final de 1993, a les comunitats autonomes de Catalunya 
(Barcelona), Balears (Palma de Mallorca), País Basc (Bilbao), Aragó (Saragossa), 
Comunitat Valenciana (Valencia), Canhries (amb un centre a Las Palmas i un altre 

23 Zona 1: Aragó, La Rioja, Navarra; zona 2: Astúries, Canthbria; zona 6: Catalunya i Balears; zona 8: 
Castella-la Manxa, Madrid, Extremadura i Múrcia; zona 9: Andalusia, Ceuta i Melilla. 

" En concret, les activitats &Antena 3 a 1'Aragó i les illes Balears no s'ajusten a les condicions esta- 
blertes al Pla Tkcnic Nacional de la Televisió Privada quant a les irees territorials de desconnexió. Aques- 
ta emissora cobreix les dues comunitats en desconnexió individualitzada, mentre que, segons el pla, les zones 
qua cal cobrir haurien de ser la primera (Aragó, La Rioja i Navarra) i la sisena (illes Balears i Catalunya). 



a Tenerife) i Andalusia (Sevilla). La xarxa es completa amb corresponsalies infor- 
matives situades a Malaga, Santiago de Compostel.la i Oviedo. Aquests centres te- 
nen una activitat desigual i, fins i tot, una naturalesa jurídico-institucional diferent. 
Tots actuen primhriament com a corresponsalies informatives, si bé en el cas de la 
delegació de Barcelona, aquesta tasca es completa amb la producció de programes 
d'emissió estatal (es repeteix, en el cas &Antena 3 TV, la partició funcional de la pro- 
ducció propia entre Madrid i Barcelona, característica de TVE). " 

Pel que fa a l'emissió, únic aspecte de la regionalització televisiva considerat per 
la Ilei, només els centres de Balears, Aragó, Tenerife i Las Palmas realitzen progra- 
mes regulars per a les comunitats autonomes respectives. Es tracta d'informatius dia- 
ris de trenta minuts, emesos de dilluns a divendres a partir de les 14 hores; en el cas 
de Balears, l'informatiu es completa amb un magazine setmanal d'una hora i mitja, 
emes el dimecres a partir de mitjanit; la comunitat canaria compta amb dos informa- 
tius independents, a Tenerife i a Las Palmas. 

El conjunt d'emissions desconnectades inclou blocs publicitaris, entre quatre i cinc 
diaris, que s'emeten durant tot el dia (i no només dins de la programació desconnecta- 
da). També a comunitats sense desconnexió informativa, com Catalunya, la Comuni- 
tat Valenciana i Andalusia, Antena 3 emet blocs publicitaris en desconnexió, gestionats 
des dels centres de Barcelona, Valencia i Sevilla. A les illes Canhries, per la seva ban- 
da, tota la publicitat del canal privat s'ha de contractar a part; d'aquesta manera, els cen- 
tres de Tenerife i Las Palmas s'han de responsabilitzar de cobrir les més de vuitanta 
desconnexions publicitaries dihries del canal amb anuncis contractats a Canhries. 

La naturalesa empresarial de i'estructura regional &Antena 3 tarnpoc no és uni- 
forme: mentre que els centres de Saragossa, Barcelona, Bilbao, Valencia i Sevilla són 
empreses filials al 100 % d'Antena 3 TV, el responsable de les emissions balears és 
un centre associat, el capital del qual es distribueix al 50% entre Antena 3 i una em- 
presa de premsa balear (el grup Aquest centre associat esta vinculat a An- 
tena 3 mitjancant un acord de col~laboració, en virtut del qual es constitueix en 
corresponsalia informativa, gestiona i produeix la programació balear i, a canvi, ex- 
plota íntegrament la publicitat desconnectada. 

Finalment, les corresponsalies de Malaga, Santiago i Oviedo són fruit d'un acord 
de col.laboració amb I'agencia EFE. 

El conjunt d'aquestes e~per ienc ies~~ -caracteritzades per l'heterogeneitat i la 
coexistencia de diversos nivells de descentralització- ens permet de perfilar clara- 
ment l'estrategia regional &Antena 3. Així, en un primer nivell, es creen correspon- 
salies per als serveis informatius de la cadena; en un segon estadi, s'organitzen 

25 Segons la Llei de la Televisió Privada, «la Ilickncia obliga a l'explotació directa del servei [. . .] i sera 
intransferible». En aquest sentit, l'acord amb el grup Serra, copropietari del centre associat de Mallorca, 
pot ser interpretat com un acte de cessió d'una franja d'emissió (encara que mínima i molt localitzada) a 
un tercer i, per tant, com un cas d'explotació no directa del servei. 

26 Cal considerar també i'intent #Antena 3, fins ara fracassat, d'assumir la televisió autonomica de la 
comunitat autonoma d 'hagó.  Efectivament, durant i'any 1993 aquesta emissora va mantenir negociacions 
intenses amb el govern autonom per tal d'organitzar una programació desconnectada per a Aragó, gestio- 
nada per I'emissora i subvencionada pel govem autonomic. Pero aquest fet va provocar, mitjancant una mo- 
ció de censura, la caiguda del govem de coalició PAR-PP de la comunitat i el retom dels socialistes al poder. 



desconnexions publicitaries per multiplicar el rendiment econbmic de cada bloc d'a- 
nuncis; finalrnent, es procura ocupar amb programacions els espais televisius regio- 
n a l ~  d'aquelles comunitats autonomes que no tenen un canal propi perd que a causa 
de la demanda social existent o de les potencialitats del seu mercat publicitari pre- 
senten un atractiu per a qualsevol iniciativa televisiva. Així, els informatius &Ante- 
na 3 a Aragó, Balears, Tenerife i Las Palmas només competeixen amb els programes 
dels centres temtoaials de TVE, i es presenten com un cap de pont cap a una ampliació 
de la programació en aquestes i altres comunitats autt~nomes~~. 

4.4. La televisió autonomica 

La introducció de la televisió autonomica a Espanya a partir de 1982 comporta una 
gran transformació en el panorama televisiu espanyol. Significa el trencament defini- 
tiu del monopoli de TVE, l'emissora pública que, fins llavors, realitzava en exclusiva 
emissions de televisió. A més, pero, comporta la introducció clara de la dimensió re- 
gional en el model de televisió, fins llavors definit només per la seva cobertura esta- 
tal a través dels dos canals de TVE. No obstant aixo, aquest model continuara essent 
encara exclusivament públic fins a la introducció de la televisió privada, el 1989. 

L'Estatut de la Radio i la Televisió (1980) i la Llei del Tercer Canal (1983) pre- 
veuen la creació d'un ens públic per a la gestió dels serveis de radio i televisió a les 
comunitats autonomes, amb un estatus legal basat en el dret públic, perd subjecte al 
dret privat en les seves relacions extemes. Així, les diverses co nunitats autonomes 
van organitzar les respectives corporacions públiques de radio i devisió amb varia- 
cions molt lleugeres: l'Ens Públic Euskal Irrati Telebista, la Corporació Catalana de 
Radio i Televisió, la Companyia de Radio i Televisió de Galícia, 1'Ens Públic Radio- 
televisió de Madrid, 1'Ens Públic Radio-televisió d1Andalusia, 1'Ens Públic Radio-te- 
levisió Valenciana i l'Ens Públic Radio-televisió Murciana. 

Totes aquestes corporacions segueixen el model de Radio-televisió Espanyola 
(RTVE). Cada ens crea empreses públiques especialitzades en la gestió dels serveis 
de radio i televisió, els organs de gestió directa de les quals són designats pel direc- 
tor general de l'ens. Aquestes empreses, que tenen autonomia de funcionament, es tro- 
ben sota el control del director general i del consell d'administració. 

D'altra banda, també en termes de financament, les televisions autonomiques han 
reproduit el model seguit per RTVE: subvencions públiques, publicitat i venda de pro- 
grames i altres productes propis. 

4.4.1. Evolució de la televisió autonomica 

Tal com es pot observar a la taula 6, la posada en marxa de la televisió autono- 
mica es porta a terme en dues fases. A la primera fase, el País Basc, Catalunya i Ga- 

27 Cal remarcar en aquest sentit que els centres de Barcelona, Valencia i Sevilla van emetre, entre 1990 
i 1992, un programa informatiu pilot per a les seves comunitats respectives, que es va retirar davant la com- 
petencia que representaven les televisions autonbmiques preexistents. 



Taula 6. Sorgiment de les emissores de televisió autonomica (1982-1989) 
- - 

Comunitat Aprovació Inici emissions 
Autonoma de la llei 1 2 Denominació 

País Basc 1982 (20.05) 1982 1986 Euskal Telebista (ETB 1 i 2) 
Catalunya 1983 (30.05) 1984 1989 TV de Catalunya (TV3 i C33) 
Galícia 1984(11.06) 1985 - TV Galicia 
Madrid 1984 (30.06) 1989 - Telemadrid 
Comunitat Valenciana 1984 (04.07) 1989 - Canal 9 
Andalusia 1987 (09.12) 1989 - Canal Sur 

Font: elaboració propia. 

lícia aproven, per aquest ordre, lleis de creació del canal de televisió propi. En tots 
tres ;asos, es tracta de comunitats amb una llengua propia, la promoció de la qual és 
definida a la llei com un dels objectius de la programació del nou canal. Així mateix, 
les tres comunitats són govemades, en el moment que posen en mama la televisió au- 
tonbmica, per partits polítics que, en l'hmbit estatal, es troben a l'oposició del partit 
govemant: el socialista (PSOE). Així, per bé que mai no es reconegui explícitament, 
la televisió autonomica també comenqa com un contrapks polític a la pressuposada 
influencia del partit govemant a Madrid dins de RTVE. 

A la segona fase (1986-1989), s'observa una consolidació de la televisió autonb- 
mica en dos sentits. D'una banda, amb la creació de noves emissores a tres comuni- 
tats: Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana, governades totes tres pel mateix 
partit socialista que, a escala estatal, compta amb majoria absoluta. De l'altra, per la 
creació -al País Basc i a Catalunya- de segons canals autonbmics. 

L'evolució de les televisions autonomiques ha estat marcada per diversos aspec- 
tes, sobretot sociolingüístics -encara que també amb implicacions de tipus polític- 
en els casos del País Basc, Catalunya, Galícia i la Comunitat Valenciana, o socio-po- 
lítics a Andalusia i Madrid, amb un rerafons de caracter econ6mic. 

Dimensió sociolingüística. Euskal Telebista, la televisió basca, va ser la pionera 
de les emissions televisives autonomiques a Espanya. El Parlament basc - o n  el 
democristia Partit Nacionalista Basc tenia la majoria- va aprovar, el 20 de maig de 
1982, la llei de creació de la radio-televisió basca. Quatre setmanes més tard, es 
constituia la corporació pública Euskal Irrati Telebista (Radio-televisió Basca). 
Després d'un període d'emissions amb caracter experimental, a partir del 2 de febrer 
de 1983 inicia la programació regular, monolingüe en basc. Euskal Telebista va ser 
creada basicament per promoure la normalització de la llengua i la cultura basques. 

Aquesta missió comportara dificultats considerables, a causa del baix grau de co- 
neixement de l'kuscar entre la mateixa població basca28. De fet, la qüestió lingüísti- 
ca ha estat fonamental a l'hora de determinar el desenvolupament de la televisió 
basca i va portar a la creació, l'any 1986 i en vigílies de les eleccions autonbmiques 

28 Només el 26,7 % de la població del País Basc es declarava capa$ d'entendre el basc, segons dades 
de 1991. 



(Garitaonandía et al., 1989: 252), del segon canal: ETB 2. Aixo es va produir després 
d'una llarga polkmica entom de la consideració d'ETB com una «reserva lingüística 
tancada» o com un instrument efectiu per a la normalització del basc. ETB 2 difon 
majorithiament en castella (llevat dels programes infantils) amb la finalitat d'arribar 
al conjunt de la població del país basc. 

Malgrat aquest intent, els dos canals d'ETB han continuat registrant quotes d'au- 
diencia minorithies, amb només un 16,2% del total de la comunitat l'any 1993 (sha- 
re). Aixo ha comportat una reducció progressiva en l'autofinancament d'ETB que ha 
passat del 30% el 1991 a un 21% el 1993. D'aquesta manera, a més, se situa com la 
televisió autonomica amb un cost superior per habitant: 2.865 p e ~ s e t e s ~ ~ .  

El Parlament catala, sota la majoria de Convergencia i Unió, va aprovar la llei de 
creació de la Corporació Catalana de Radio i Televisió al maig de 1983, dins de la 
qual s'integraria l'empresa responsable de les emissions de televisió, Televisió de Ca- 
talunya. Al cap de pocs mesos, TV3 -estació monolingüe en catali- va comencar 
a emetre de forma experimental. La creació de la televisió autonomica catalana va ve- 
nir precedida per una h p l i a  demanda social a favor de la normalització i la promo- 
ció de la llengua i la cultura propies. A diferencia del País Basc, la difusió del catala 
hi és més estesa (el 95% de la població catalana es declara capac d'entendre'l). A més, 
la situació política catalana també s'ha caracteritzat per un grau superior de conseris 
i d'estabilitat. La dimensió lingüística sempre ha estat un dels eixos centrals del de- 
senvolupament de la televisió autonomica catalana, per bé que en la seva evolució 
també s'ha vist afectada per conflictes de tipus polític. 

L'any 1989 Televisió de Catalunya posa en marxa un segon c; aal també monolin- 
güe en catali, Canal 33, amb una triple finalitat: aconseguir una posició avantatjosa da- 
vant de l'increment imminent en la competencia a causa de la posada en mama de la 
televisió privada; garantir una presencia superior del catala en el conjunt de les emis- 
sions televisives, i centrar determinats tipus de programes en el nou canal: especialment 
esportius, culturals, informatius i educatius. En conseqükncia, aquest canal s'adrecaria 
a una audiencia «minorithia» i oferiria una programació més espe~ialitzada~~. 

L'any 1992 va representar una altra data important per a Televisió de Catalunya, 
gricies a la seva participació en la cobertura dels Jocs Olímpics de Barcelona. Aques- 
ta estació va arribar a un acord amb TVE, única propiethia dels drets de retransrnis- 
sió dels Jocs a Espanya (gracies a la seva participació a la UER, el consorci propietari 
dels drets de retransmissió dels Jocs Olímpics a Europa) per participar en la consti- 
tució de RTO (Radio-televisió Olímpica, empresa encarregada de la producció del 
senyal televisat oficial) i per posar en mama el Canal Olímpic, un canal televisiu que 
va emetre els Jocs Olímpics per a Catalunya en catala. El Canal Olímpic utilitza la 

29 Les dades econbmiques esmentades en aquest apartat sobre les televisions autonbmiques provenen, 
per a l'any 1991, d'Ecotel (citades a Martínez, 1991), mentre que les de 1993 han estat facilitades per la 
FORTA als autors. 

30 La posada en marxa del segon canal de Televisió de Catalunya va venir precedida per una polemi- 
ca política amb el govern central, I'autonbmic, la CCRTV i TVE-Catalunya (que aspirava a obtenir una fre- 
qüencia per a un canal independent en catala) com a protagonistes. Per a més informació sobre aquesta 
qüestió, vegeu Baget, 1994, capítol9. 



freqüencia de Canal 33 i compth amb personal i recursos proporcionats tant per Te- 
levisió de Catalunya com per TVE. Malgrat I'excepcionalitat d'aquesta cooperació en- 
tre TVE i Televisió de Catalunya, és una mostra de les seves possibilitats. 

Televisió de Catalunya és la televisió autonomica amb un pressupost més elevat: 
23.051 milions de pessetes l'any 1993 per als dos canals, pero el cost rnés baix per ha- 
bitant3': aixo s'explica perque compta amb la quota d'autofinancament més alta, en- 
cara que els darrers anys hagi tendit a disminuir a causa de l'augment de la 
competencia televisiva. En aquest sentit, si l'any 1991 Televisió de Catalunya s'au- 
tofinancava en un 83%, el 1993 només ho va fer en un 74%. 

A Galícia, la televisió autonomica va apareixer una mica rnés tard que al País Basc 
i a Catalunya. La llei de creació de la Companyia de Rhdio i Televisió de Galícia va 
ser aprovada al juny de 1984 i les emissions van comencar al julio1 de 1985. El con- 
text d'aparició d'aquesta televisió autonomica és notablement diferent del de les se- 
ves predecessores. Es pot dir que els únics punts que comparteixen plenament 
Catalunya, el País Basc i Galícia són la possessió d'una llengua i una cultura propies 
diferents del castellh, juntament amb l'estatus de «comunitats historiques». En can- 
vi, políticament, les forces nacionalistes gallegues no han ocupat mai el govem de la 
comunitat gallega que, des del principi de l'autonomia, ha estat en mans del Partit Po- 
pular (abans Alianca Popular). En termes socio-economics, Galícia se situa a les dar- 
reres posicions en el rhnquing de comunitats autonomes segons el desenvolupament 
i la capacitat de compra per habitant. 

Televisió de Galícia va comencar com un instrument de normalització del gallec, 
a més de servir com a columna vertebral socio-cultural per a la comunitat. Aviat, pero, 
els objectius culturals van xocar amb dues dificultats importants: la competencia agu- 
da, primer per part de TVE i després de les emissores privades, i la falta de recursos 
de la comunitat autonoma. Així, la Companyia de Rhdio i Televisió de Galícia s'ha 
mantingut els darrers anys com la televisió autonomica amb el pressupost rnés petit 
(7.900 milions de pessetes el 1991 i 8.100 el 1993) i una capacitat d'autofinancament 
també baixa (32% el 1991 i 31% el 1993). 

Canal 9, la televisió autonomica valenciana, va ser la darrera a iniciar les emis- 
sions (octubre de 1989). El bilingüisme de la Comunitat Valenciana planteja proble- 
mes sociolingüístics considerables, que també s'han reflectit a la programació, emesa 
parcialment en castellh i parcialment en catalh (sota la denominació de «valencih»). 
La polemica lingüística ha afectat aquest model des del principi i va arribar a un punt 
mhxim amb la imposició, per part del director de Radio-televisió Valenciana, d'una 
llista intema de paraules i expressions que es vedaven perque eren considerades 
massa «catalanes» i, en conseqüencia, no genuinament «valencianes». 

Aixo no obstant, Canal 9 ha aconseguit un grau notable de consolidació. En ter- 
mes de pressupost, ocupa la tercera posició entre les televisions autonomiques, amb 
uns 9.200 milions de pessetes de pressupost l'any 1991 i 10.400 el 1993, i s'autofi- 
nanca en més del 40%32. 

3' Només 598 pessetes, segons dades d'Ecotel citades a Martínez, 1991. 
32 En concret, segons dades dtEcotel citades a Martínez, 1991, I'any 1991 s'autofinancava en un 44%, 

mentre que segons informació facilitada per la FORTA, el 1993 ho feia en un 47%. 



Dimensió socio-política. El govem andalús va comencar el primer estudi per a Pa 
creació d'un canal autonomic de televisió l'any 1982. El 1984, el Parlament autonomic 
va aprovar la llei de creació de la corporació Radio-televisió d'Andalusia. Els anys 
següents a l'aprovació de la llei, canvis polítics a les esferes més altes de govem de 
la Comunitat Autonoma van portar a l'establiment d'un acord inicial amb TVE per 
ampliar les instal.lacions i les emissions del centre regional com a via per substituir 
el projecte original de creació d'un canal propi. Amb tot, aquest acord no es va arribar 
a concretar i Canal Sur Televisión va comencar les emissions l'octubre de 1989. 
Inicialrnent creat com una estructura més aviat simple, que compraria o contractaria 
una gran part dels continguts, va optar més tard per augmentar els seus mitjans i 
assolir una producció propia superior. L'any 1992 es va situar com a televisió 
autonomica amb un percentatge superior de producció propia. 

A la comunitat de Madnd, la llei de creació de l'Ens Públic Radio-televisió Madrid 
va ser aprovada el 1984, pero la materialització del projecte no arribaria fins al prin- 
cipi de 1989. Telemadrid, que va iniciar les emissions al maig de 1989, actuava en un 
marc caracteritzat per la competencia ferotge en la captació d'audiencia amb els dos 
canals públics i els tres privats d ' h b i t  estatal i per la falta d'estabilitat i les lluites po- 
lítiques al mateix govern de la comunitat autonoma. Aquesta situació política explica 
el fet que Radio-televisió de Madnd no hagi rebut practicament subvencions públiques. 
Així, el deficit resultant de la diferencia entre les despeses de funcionament i els 
ingressos propis s'ha hagut de cobrir amb ~ r k d i t s ~ ~ .  La taxa d'endeutament de Tele- 
madnd va arribar als 26.400 milions de pessetes l'any 1993 (31.000 milions l'any 
1994); la xifra corresponent als interessos dels préstecs pujava a 2.150 milions de pes- 
setes el 199234. Aquesta situació financera tan prechria es veu agreujada pel fet que 
Telemadrid no compta amb una seu propia. Des de la seva creació, s'ha allotjat a 
diversos edificis de Madrid, on paga un lloguer anual estimat en 2.400 milions de 
pessetes, que també s'afegeixen a les despeses de funcionament i als interessos del 
deute. El pressupost de la Comunitat preveia, per al 1994, una partida per a la futura 
seu central de Telemadrid, malgrat que encara no s'hagi anunciat la data d'inici de la 
construcció. 

4.4.2. La programació de les televisions autonomiques 

La desregulació de la televisió a Espanya ha comportat la multiplicació dels ca- 
n a l ~  i l'establiment d'un sistema mixt públic-privat. Aquests canvis s'han reflectit en 
la programació, que ha experimentat una «comercialització>> creixent, tant a les es- 
tacions privades com a les públiques. La necessitat de competir ha imposat l'aposta 
per les audiencies massives. 

D'aquesta manera, l'oferta televisiva a Espanya ha viscut un canvi significatiu en- 
tre 1989 i 1992, que es pot sintetitzar en un predomini creixent dels generes espec- 

33 L'any 1993, el pressupost d'aquesta emissora era de 10.400 milions de pessetes, mentre que els in- 
gressos publicitaris se xifraven en uns 5.800 milions i les vendes de productes, en 1.600 milions, segons 
dades de la FORTA. 

34 Noticias de la Comunicación, n. 85,8-14 de marq de 1993. 



taculars. D'acord arnb Fundesco, el percentatge global d'hores d'emissió dedicades a 
la ficció va arribar al 45,7% l'any 1992 (Comunicación social 1993/Tendencias: 
106). El 1993 els canals privats encapcalaven el ranquing segons el volum de pro- 
grames «populars», pero seguits ben de prop per TVE i les televisions autonbmiques. 

Els informatius també s'han configurat com un genere important en les estrategies 
de programació, especialment als canals públics. Aixb no obstant, aquest paper clau 
no es reflecteix tant en el temps d'emissió (un 12,4% del total de les emissions dels 
canals públics) com, més aviat, en la seva posició a la graella de programació (on ocu- 
pa sobretot franges de maxima audiencia). En qualsevol cas, els informatius també 
s'han vist afectats, en continguts i en forma, perla tendencia general a l'espectacula- 
rització. 

Un altre genere que ha estat vital per a les estrategies competitives és el dels pro- 
grames infantils, en el qual s'han concentrat sobretot les privades estatals Antena 3 i 
Tele 5 i algunes emissores autonbmiques. 

En general, els programes de la televisió autonbmica reflecteixen la tensió crea- 
da entre les caractenstiques de «servei públic» d'aquests canals i la necessitat d'atreure 
unes quotes d'audiencia acceptables en un context altament competitiu. Totes s'o- 
nenten com a televisions «generalistes» -per tant, competitives- i refusen els mo- 
dels «antropolbgic» (o «folklbric») o «complementari», que a les fases de gestació de 
la televisió regional a Espanya algunes veus havien definit com a models «ideals» per 
a aquestes televisions. 

Actualment, la televisió autonbmica s'encara amb el repte de la competencia mit- 
jancant una gran proporció -que  pot oscil.lar entre el 35% i el 58%- de programes 
d'entreteniment a les seves graelles. Aquests programes (pel.lícules, series, varietats 
i concursos) són generalment homblegs als de les televisions estatals públiques o pn- 
vades, en termes de presentació i de continguts. 

Conscients d'haver assignat un paper central a aquest tipus de programes i dels alts 
costos que aixb comporta, les televisions autonbmiques han posat en manta una es- 

Taula 7. Percentatges ver generes en els diferents canals. 1993. 

Pel.lícules 
Series 
Jocs 
Taurins 
Esport 
Música 
Religiosos 
Divulgatius 
Magazines 
Informatius 
Infantils 
Teatre 
Altres 

C+ CST ETBl 

4,4 
11,s 
23 
0,o 
23,s 
45 
],7 
12,2 
53 
9,6 
21,s 
0,o 
22 

TVG - 
16,l 
24.3 
4,l 
0,o 

1 l,o 
4,3 
1,7 
8,O 
8-9 
12,8 
8,4 
O, 1 
0.4 

TVM 

No inclou avancos de programació, autopromoció de la cadena, cates d'ajust i publicitat entre programes. 
Font: Anuario de audiencias de televisión 1993: 118. 
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tratkgia col.lectiva de compra, producció i difusió per mitji de la FORTA. Des de 
1990 s'han establert diversos acords en aquest sentit. Així, pel que fa a la compra 
conjunta de drets, la FORTA ha adquirit lots importants de pel.lícules i series de te- 
levisió d'kxit a grans distribuidors, com ara Orion, Metro Goldwyn Mayer i Colum- 
bia. Amb tot, la intervenció rnés important i controvertida va ser l'adquisició, 
conjuntarnent amb l'emissora privada Canal +, dels drets de la Lliga Professional de 
Futbol per al període 1989-1997. Aquesta operació va costar 54.500 milions de pes- 
setes. Mitjancant la cessió de resums dels partits i drets d'ernissió a TVE a les comu- 
nitats autbnomes que no tenen canal propi, la FORTA ha evitat els problemes legals 
que es podrien derivar de les prohibicions estipulades a la Llei del Tercer Canal en 
relació amb l'adquisició de drets en exclusiva per part de les televisions autonbmiques. 
Quant a la producció i difusió de programes en comú, s'han portat a teme diversos 
projectes, amb un kxit artístic i comercial notable, com ara la producció El jove Pi- 
casso, filmada el 199035. 

La característica de servei públic, que alrnenys en teoria és una part integral de les 
televisions autonbmiques, sembla que es tradueix en l'atenció preferent per la infor- 
mació. Segons l'informe anual de FLTNDESCO per a 1993, «en general, les televisions 
autonbmiques dediquen més temps a la informació i als comentaris d'actualitat~. 
D'acord amb les dades disponibles, els informatius van constituir el 19,4% de la pro- 
gramació de TV3 l'any 1992; el 17,1% de Telemadnd; el 19,2% d'ETB 1; el 28,3% 
d'ETB 2... (Comunicación social 1993flendencia.s: 106). 

En l'anilisi de la programació de les televisions autonbmiques cal distingir entre 
les comunitats que disposen de dos canals i aquelles que només en tenen un. 

A la primera categoria, on s'apleguen Euskal Telebista i Televisió de Catalunya, 
la dimensió lingüística va ser decisiva a l'hora de posar en marxa el segon canal. Així, 
Euskal Telebista va fer aquest pas l'any 1986 a causa dels problemes de penetració 
del mercat que patia el primer canal monolingüe en basc, mentre que Televisió de Ca- 
talunya va inaugurar Canal 33 el 1989 per tal de competir en condicions millors amb 
les imrninents, aleshores, televisions privades, com també per assegurar una preskn- 
cia superior del catali en el conjunt de l'oferta televisiva a Catalunya. 

El projecte inicial d'ETB es basava en unes poques hores d'emissió d'alta qualitat 
en basc. Amb tot, l'evolució de la corporació ha portat a la situació actual en la qual 
emeten els dos canals. ETB 1 difon nou hores diilries els feiners i catorze el diumen- 
ge o els festius. ETB 2, per la seva banda, emet set hores al dia, i inclou repeticions 
de programes d'ETB 1. 

La programació d'ETB es complementa amb una miniprogramació adrecada de 
forma particular a Euskadi Nord, on són seguides de forma regular les emissions dels 
dos canals bascos. Des de 1992, ETB 2 emet un butlletí informatiu diari de cinc mi- 
nuts al qual, l'octubre de 1993, s'afegeix un debat setmanal de quaranta-cinc minuts, 
ETB Dimanche. 

Per la seva banda, Televisió de Catalunya va optar per estructurar Canal 33 com 
una emissora complementiu-ia especialitzada en esports, documentals i programes 

35 Aquesta serie de quatre capítols va ser guardonada al Festival de Nova York l'any 1994. 



informatius i culturals. Aixo es reflecteix en l'audiencia minoritaria que capta: 
5,4% el 1992 o 5,6% el 1993. L'any 1993, el 36,3% de la programació estava rela- 
cionada amb els esports. En canvi, la programació de TV3 va comencar i s'ha man- 
tingut en competencia amb TVE i, més tard, també amb les emissores privades, tal 
com es pot veure pels continguts: teleseries populars, varietats i informatius (un 
18,4% el 1993). 

Encara en I'hnbit de la programació cal remarcar la participació de Televisió de 
Catalunya en l'experiencia del Canal Olímpic durant els Jocs Olímpics de Barcelo- 
na, que va comportar la retransmissió de les proves completament en catalh en col.la- 
boració amb TVE. 

Televisió de Catalunya, ella mateixa un fruit del procés de descentralització de la 
televisió a Espanya durant els anys vuitanta, també ha establert, al seu torn, una es- 
tructura territorial descentralitzada a partir de delegacions provincials i l'emissió dia- 
ria d'informatius desconnectats a cadascuna de les quatre províncies: es tracta del 
Telenoticies Comarques, en funcionament des de 1989. Aquest procés de regionalit- 
zació dins de la televisió regional s'ha arrodonit amb l'emissió, des de 1990, d'un mini- 
informatiu en aranes per a la Val1 &Aran. 

Televisió de Galícia, emissora que conjuntament amb la valenciana Canal 9, tam- 
bé té com a objectiu fonamental la promoció de la llengua de la comunitat, emet una 
prograrnació generalista només en gailec i ha intentat arribar a l'equilibri entre els pro- 
grames populars i els de qualitat. Amb tot, les xifres de producció propia (amb un 
31,94%, la rnés baixa de totes les emissores autonomiques l'any 1992) mostren els 
problemes de la televisió gallega a l'hora d'assumir els costos d'aquesta producció (re- 
cordem que el 1993 el seu pressupost d'explotació també va ser el rnés baix de les te- 
levisions autonomiques). 

Quant a Canal 9, emet en catalh («valencih») i en castellh. La seva política de 
programació s'ha caracteritzat pel paper clau que hi han jugat els programes d'entre- 
teniment, que l'any 1993 arribaven a representar el 57% dels continguts de la graella, 
mentre que els culturals només eren el 8% del total. Aquesta estrategia ha permks d'as- 
solir quotes d'audiencia significatives. De fet, Canal 9 va ser l'emissora autonomica 
amb la quota rnés elevada d'audiencia (share) a la seva Area de cobertura els anys 
1992 i 1993. 

La programació de Telemadrid també s'ha onentat a partir del pes central de l'en- 
treteniment des del comencament, en una aposta per l'audiencia massiva a la comu- 
nitat autonoma amb una competencia televisiva rnés aguda. Amb tot, desacords amb 
aquesta política de programació van motivar a l'abril de 1994 la dimissió del direc- 
tor de l'emissora, José Ramón Pérez Omia. 

L'andalusa Canal Sur també va comencar amb una programació popular, domi- 
nada per la ficció i l'entreteniment. L'any 1990, aquests generes representaven un 55% 
del total, davant del 4,75% de programes culturals. El 1993, aquests percentatges fo- 
ren, respectivament, del 48,7% i del 19,7%. Igual com en el cas de Televisió de Ca- 
talunya en els Jocs Olímpics del 92, Canal Sur també va prendre part activament en 
la cobertura de 1'Exposició Universal de Sevilla l'any 1992. Va ser cofundadora i par- 
ticipant a TeleExpo, SA, l'empresa responsable dels serveis de televisió de l'Expo en 
col.laboració amb TVE i Sociedad Expo 92. TeleExpo va produir mil hores de pro- 



Taula 8. Temps d'emissió dels canals espanyols (1992). 

Rinquing per temps d'emissió (hores) Ranquing per % de producció propia 

TVElILa 2 14.633 Canal Sur 65,OO 
TV3lC33 9.894 TVl3lC33 56,59 
ETB IIETB 2 8.200 ETBlIETB 2 55,OO 
Tele 5 7.544 Antena 3 51,OO 
Canal + 7.481 TVE l L a  2 49,99 
TVM 7.331 TVM 49,63 
Antena 3 7.244 Tele 5 41,74 
Canal 9 6.591 Canal 9 41,OO 
TVG 5.275 TVG 31,94 
Canal Sur 4.957 Canal + No disponible 

Font: Comunicación Social 1993/Tendencias, p. 100 i elaboració propia. 

gramació i va treballa amb 250 empreses diferents, 161 de les quals eren empreses 
de t e l e ~ i s i ó ~ ~ .  

Canal Sur compta amb una estructura descentralitzada de delegacions provincials, 
cosa que li permet d'oferir un butlletí informatiu diari en el qual cada delegació emet 
informació local en directe per a tota la Comunitat Autbnoma. El 1992, Canal Sur va 
ser l'emissora autonbmica amb un percentatge més alt de producció propia: un 65%. 

4.4.3. Audiencia de les televisions auton&miques 

En conjunt, les televisions autonbmiques han experimentat un increment de quo- 
tes d'audiencia els darrers anys, que va del 15,8% de mitjana l'any 1990 al 17% el 
199337. Aquest és un creixement especialment significatiu perque va tenir lloc durant 
el període de major commoció en el panorama televisiu espanyol amb l'aparició i la 
consolidació dels canals p r i ~ a t s ~ ~ .  

En qualsevol cas, les dades de referencia per al conjunt de 1'Estat s'haurien de con- 
siderar només relativament, ja que l'anhlisi precisa del grau de penetració de les 
televisions autonbmiques s'ha de centrar en l'hrea de cobertura de cadascuna d'elles. 
Així, l'any 1992 Canal 9 i TV3 ocupaven la segona posició als seus territoris respec- 
tius, mentre que Canal Sur, TVG i TVM se situaven al tercer lloc, per bé que TVM 
pricticament empatada amb Antena 3. En canvi, els dos canals bascos ocupaven po- 
sicions quasi myginals en termes d'audikncia, amb uns índexs de penetració relati- 
vament baixos. Es significatiu que ETB 2 (emissions en castellh) superava ETB 1 (en 
basc). Si bé les dades d'audiencia de 1993 mostren una perdua de posicions genera- 
litzada dels canals autondmics en favor dels pnvats, tant les del 1992 com les del 1993 
revelen, d'una banda, una posició de mercat més consolidada per a les televisions que 

36 Noticias de la Comunicación, n. 47,4-10 de maig de 1992. 
37 Segons dades de Sofres (Ecotel) per als mesos de gener entre 1990 i 1993, recollides a Comunica- 

ción social 1993/Tendencias, p. 101. 
38Llany 1992 aquests canals tenien una quota &audiencia del 42,2 %, davant del 403 % de TVE. Les 

dades globals per al 1993 són de 44,4 % per a les privades i 39,4 % per a TVE. 



Taula 9. Audiencia de televisió per cornunitats autbnornes (1993). 

Com. Total Pen. 
Andalusia Catalunya Galícia Madrid Valenciana País Basc Resta i Balears 

TVE 33,4 32,7 45,3 34,l 35,7 39,9 49,8 39,4 
TVE1 25,7 24,l 35,8 24,8 27,3 29,l 38,l 298 
La 2 7,7 8 5  9,5 9,3 8.4 10,8 11,7 9,6 

Autonbrn, 29.1 25,4 15,5 18,8 21,2 16,2 4,O 15,6 
Canal Sur 19.1 - - - - - - - 
TV3 - 19,2 - - 1 3  - - - 
Canal 33 - 5 5  - - - - 
TVG - - 15,5 - - - - - 
Telernadnd - - - 18,8 - - - 
Canal 9 - - - 19,9 - - - 
ETB-1 - - - - - - - 5,5 
ETB-2 - - - - - - - 10.7 

Privades 46,O 41,7 39,O 47,O 42,7 43,4 45,7 44,4 
Antena 3 20,5 21,O 16,7 23,O 21.5 23,3 21,2 21,l 
Tele 5 23,5 195 20,6 21,3 19,8 18,5 22,6 21,4 
Canal + 2 8  1 2  1,7 2,7 1,4 1 6  1,9 1,9 

Altres 1.5 0 2  0,2 0,l 0.4 0,s 0,5 0,6 

Total 100,O 100.0 100.0 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 
Minuts de 
visió diaris 212 207 171 219 210 174 203 204 

Font: Anuario de audiencias de televisión, 1993: 28. 

emeten en llengües completament o considerablement normalitzades als seus temtoris 
respectius (castellh a Canal Sur i Telemadrid, catala a TV3, catala i castellh a Canal 9), 
en comparació amb nivells més baixos de penetració per a les emissores que difo- 
nen en idiomes socialment menys normalitzats (TVG i ETB). D'altra banda, també 
s'evidencia que les televisions autonbmiques que han optat per una política comercial 
tot presentant una imatge més agresiva han obtingut millors índexs d'audiencia 
(TV3, Canal 9). En aquest sentit, per exemple, les dades d'audiencia corresponents als 
mesos de mar$ i abril de 1994 col.loquen els dos canals de Televisió de Catalunya 
(TV3 i Canal 33) a les posicions capdavanteres en termes de quotes d'audikncia a Ca- 
talunya, i avancen, per primera vegada en la seva historia, els dos canals de TVE. 

5. Conclusions i prospectiva 

Els dos darrers anys de la decada dels vuitanta semblen ser els de la culminació 
d'una primera fase en l'adaptació de les estructures televisives a la realitat político- 
territorial i cultural de 1'Estat espanyol. Entre 1988 i 1990, efectivament, finalitza el 
procés de regionalització de TVE, iniciat al principi dels anys setanta, i es creen tres 
televisions autonomiques, que s'afegeixen a les tres preexistents. Des de llavors l'es- 
tructura regional de la televisió a Espanya ha romhs estable, amb els únics moviments 
provocats per les temptatives fracassades de creació d'algunes televisions autonbmi- 
ques (Aragó, Múrcia i Canhries), i pels contactes establerts entre RTVE i un grup més 



\O 00 
Taula 10. Les televisions autonomiques. 

Ingrés Subvenció 
Hores % producció publicitat pública 

Comunitat Ens Públic; Aprovació Inici de les Llengua de emissió propia Pressupost televisió pera TV 
Autonoma Habitants Canals de la llei emissions Seu les emissions 1992 1992 1993 1993 1993 

País Basc 2.093.415 Euskal Irrati- 
Telebista V-1982 
ETB 1 XII-1982 Iurreta; Miramón ~ u s c a r  
ETB 2 V-1986 Iurreta; Muamón Castelia 

Catalunya 5.959.929 Corporació 
Catalana de 
Radio i 
Televisió V-1983 

TV3  IX-1983 St. Joan Despi Catala 
Canal 33 IV-1989 St. Joan Despí Catala 

Galícia 2.709.723 Compañía de 
Radio y Tele- 
visión de Bando-San Marcos 
Gaiícia VI-1984 (Santiago de 

TVG VII-1985 Compostel.la) Gailec 
Madrid 4.845.851 Radiotelevisión 

de Madrid VI-1984 
Telemadrid V-1989 Madrid Castella 

Andalusia 6.859.958 Radiotelevisión San Juan de 
Andalucía VII-1984 Aznalfarache 

Canal Sur X-1989 (Sevilla) Castella 
Comunitat Radio-televisió 
Valenciana 3.831.197 Valenciana XII-1987 Bu jassot Catala 

Canal 9 11-1989 (Valencia) Castella 
Múrcia 1.032.275 Radiotelevisión 

Murciana XI-1988 No emet - 
Aragó 1.178.521 No establert IV-1987 
Canhies 1.456.474 No establert XII-1984 
Balears 702.770 No establert V-1985 
Navarra 516.333 No establert IX-1985 

Font: elaboració propia amb dades de Comunicación Social 1993 /Tendencias i de la FORTA. 
Xifres pressupostaries en milions de pessetes. 

8.200 55 
(2 canals) (2 canals) 

9.894 56,59 
(2 canals) (2 canals) 

14.326 
(11.938 1.700 
per TV) 

36.384 13.340 
(26.418 
per TV) 

10.315 
(8.205 
per TV) 1.620 
16.537 
(10.638 
per TV) 5.860 

13.505 
(10.673 4.150 
per TV) 
396 

Sense 
subvenció 



ampli de comunitats autonomes per tal d'estudiar la possible constitució de «mini- 
programacions autonomiques» a partir de l'estructura regional de TVE (centres ter- 
ritorial~). 

El període 1990-1994 ha estat marcat pel desencadenament d'una dura com- 
petencia entre les emissores de televisió per la captació de les audiencies i els recur- 
sos economics, a partir del moment que a 1'Estat espanyol operen dos canals públics 
d ' hb i t  estatal, tres canals comercials igualrnent estatals, vuit canals públics regionals 
i unes quatre-centes emissores de televisió local, sense comptar un nombre cada cop 
més elevat de canals via satel.lit que emeten en castellh. 1 tot aixo en un context ja no 
espanyol, sinó europeu i mundial, marcat per la creixent mercantilització de la co- 
municació. 

En aquest nou panorama competitiu, l'orientació predominantment política que 
condiciona l'evolució de la televisió a Espanya entre 1980 i 1988 cedeix el pas al pre- 
domini de criteris comercials i economics. Les televisions regionals, nascudes sota 
l'impuls d'aquell vector polític, ideologic i cultural, lluitaran per adaptar-se a la nova 
situació de concurrencia en unes condicions economiques marcades per la limitació 
de les seves fonts d'ingressos (atesa la seva adscripció territorial). Els corrents d'opi- 
nió liberal en faran objecte de crítica, en funció de la seva «ineficacia» economica, i 
no faltaran veus que en demanin la privatització. Del cantó dels defensors dels prin- 
cipis de servei públic de la televisió també sorgiran critiques, centrades en aquest cas 
en el carhcter excessivament comercial i la baixa qualitat general d'unes programa- 
cions obligades a captar audiencies per tal d'atreure anunciants i legitimar-se social- 
ment i políticament. 

Pel que fa a TVE, la important davallada en audiencia i en ingressos publicitaris 
motivada per la perdua del monopoli ha empks els seus dirigents a una estrategia de 
carhcter comercial i competitiva, centrada en els dos canals de difusió estatal, d'una 
banda, i de l'altra en la intemacionalització de les emi s~ ions~~ ,  al mateix temps que 
s'ha tendit a retallar les despeses derivades d'antigues prestacions de serveis 
«gratuits»: 1'Institut Oficial de Rhdio i Televisió, les publicacions i la recerca, la for- 
mació.. . En aquest sentit, l'expansió de les programacions regionals ha restat conge- 
lada, en funció de la desfavorable relació cost-benefici que comporta en termes 
economics. No obstant aixo, TVE sí que ha procurat extreure beneficis de les possi- 
bilitats tecniques derivades de la regionalització de la xarxa hertziana mitjanqant les 
desconnexions per a publicitat regional. En tot cas, es troba a faltar l'existencia d'una 
estrategia o planificació que harmonitzi els objectius político-culturals de la descen- 
tralització (desitjables i exigibles en una televisió pública democrhtica) i les seves pos- 
sibilitats economiques. 

L'actual situació d'estabilització en que es troba la televisió regional a Espanya no 
implica, pero, que les seves possibilitats estiguin esgotades. Al contrari, veiem que 
la capacitat de creixement i multiplicació d'experiencies de televisió regional és en- 
cara forqa important, especialment si tenim en compte els factors següents: 

39 Amb la posada en marxa de dos canals via satel.lit d'imbit europeu (Canal Clásico i Teledeporte), 
i dos més adrecats a Iberoamerica, gricies a les freqüencies reservades per a TVE al sat&l.lit Hispasat. 



a) L'actual ordenament jurídic i político-temtorial espanyol preveu la possibilitat que 
cada una de les disset comunitats autonomes que conformen l'Estat espanyol de- 
senvolupi algun tipus de servei televisiu propi. Considerant que només sis co- 
munitats autonomes han procedit a posar en marxa aquest serveis, encara hi ha 
onze entitats regionals que en el futur podrien optar-hi. No obstant aixo, és poc 
probable que es puguin arribar a desenvolupar estructures tan complexes i ex- 
haustives com les de les actuals televisions autonomiques, atesos els alts costos 
que aixo comporta i la saturació que té lloc en l ' hb i t  de la televisió convencional 
a Espanya. Les hipotktiques futures televisions autonomiques aprofitaran, previ- 
siblement, les possibilitats tkcniques ofertes pels nous sistemes de producció i di- 
fusió, o bé utilitzaran les estructures preexistents, com ara les xarxes de televisions 
10cals~~. El més probable, pero, és que en el futur es desenvolupin les estratkgies 
descntes en els apartats c) i e) .  

b) A les comunitats autonomes amb televisió propia, la tria d'una fórmula de televi- 
sió convencional no esgota totes les possibilitats tkcniques i organitzatives en 
l ' h b i t  hudio-visual. En aquesta direcció apunta la iniciativa presa per la Gene- 
ralitat de Catalunya, consistent en la seva integració dins d'un consorci que té per 
objectiu desenvolupar serveis de televisió per cable, en el qual participen també 
llAjuntament de Barcelona i les multinacionals nord-arnericanes Time Warner i 
US West4'. 

c) L'actual estabilitat en el si de l'estructura regional de TVE podria donar pas a una 
situació carregada d'importants potencialitats polítiques, econorniques i culturals 
si arriben a prosperar els contactes mantinguts entre el director general de RTVE 
i algunes comunitats autonomes, en els quals s'ha estudiat la possible cooperació 
entre aquestes i l'ens públic per tal d'aprofitar l'estructura regional de TVE per a 
emissions autonomiques en desconnexió, sota supervisió i control de les autoti- 
tats autonomiques. 

d) La mateixa Radio-televisió Espanyola podria decidir posar en marxa un pla es- 
tratkgic de desenvolupament de l'estructura regional de TVE, que podria consistir 
en una ampliació de les programacions desconnectades, inclosa la publicitat, en co- 
operació amb institucions i empreses regionals de diversa mena. Una consulta re- 
alitzada a un alt c k e c  de RTVE ha confirmat, no obstant, l'abskncia d'un pla 
d'aquestes característiques, «bhsicament per raons economiques»: mentre RTVE 
no rebi subvencions regulas del govem, l'ens s'haurh de replantejar algunes de les 
seves activitats de servei públic, entre les quals hi ha les programacions  regional^^^. 

e )  Les televisions privades, atesa la seva naturalesa de canals estatals i comercials, 
interessats a captar audikncies m a s ~ i v e s ~ ~ ,  previsiblement no desenvoluparan 
estratkgies complexes de regionalització, tenint en compte, a més, l'existkncia prk- 
via de les televisions autonomiques i de l'estructura regional de TVE. Una possi- 
ble tendencia en aquest terreny ve marcada, en tot cas, per l'experikncia regional 

40 Existeix un projecte basat en aquesta opció a la comunitat de Castella i Lleó. 
4' Vegeu El Periódico de Cataluaya, 26 de maig de 1994. 
42 Conversa telefbnica arnb Ana Cristina Navarro, cap del Gabinet del Director General de RTVE. 
43 Aixb seria rnatisable, perb no fals, en el cas de Canal +. 



&Antena 3 TV, tendent a ocupar amb miniprograrnacions desconnectades els es- 
pais televisius de les comunitats autonomes sense televisió propia, i a aprofitar- 
se'n economicament mitjancant desconnexions publicitiries. L'experikncia 
&Antena 3 TV a Aragó també assenyala una altra possible via de regionalització 
per a la televisió privada, més amplia pero políticarnent i jurídicament molt més 
polkrnica: l'establiment d'acords amb governs regionals per tal de desenvolupar 
programacions autonomiques en el marc de la televisió privada. 
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