
EL NOU MEDI* RADIOFONIC CATALA 

En presentar la radio com a uiomfant a Catalunya, no volem al.ludir cap 
victoria material, encara que ella s'hagués prodult. ( . . . )La radio ha aconseguit 
a Catalunya despertar una afecció noble, creant una inquietud de superació; 
ha remogut el fons, disposat asurar, que tots els homes guardem en el més re- 
condit del nostre ésser; ha fet sorgir un nou element cultural. És aixo una victo- 
ria o no? (...) Ha triornfat eticarnent al davant de I'opinió ciutadana, perqu? 
ha perseguit i ha aconseguit orientar-la vers una cultura propia. 
RAMON PEREZ i V m .  El tnomf de la Radio a Catalunya, Barcelona, 1933. 

En I'evolució recent dels mitjans de comunicació de masses, la radio ha adqui- 
rit un nou protagonisme després d'un període de davallada davant l'expansió 
gairebé totpoderosa de la televisió. Després de la mort del general Franco i el res- 
tabliment d'una democracia formal a I'Estat espanyol, els Pa'isos Catalans en les 
seves grans unitats regionals de Catalunya, el País Valencia i les Illes Balears han 
iniciat un procés de recuperació de llur personalitat nacional. Un mitj2 de comu- 
nicació massiva, la radio, i un poble, el catala coincideixen en una etapa d'em- 
penta cap a h b i t s  de manifestació més oberta i h p l i a .  

El fet comunicatiu malda, en general, per a desfer-se de les moltes limitacions 
institucionals, tecniques i de plantejament ideologic que I'han costrenyit en el 
seu desenvolupament. La capacitat de penetració i influencia socials del mitjans 
de comunicació de masses explica bhicament aquells entrebancs. 

'Fem referencia ací -i cada vegada que apareix aquest mot- al conjunt d'elements i circumstan- 
cies, socials i t?cnics. que envolten la comunicació radiofonica i en el qual aquesta s'esdevé. Quan 
usem l'expressió ami* radiofhic*, ens referirn, naturalment, a tot allo que serveix per a efectuar el 
procés de comunicació radiof6nica. 



98 Avui, la cornunicació cerca de canviar la seva unidireccionalitat, per a ésser 
corn a mínim, bidireccional. La radio ho pot fer facilment; la d i n h i c a  de pro- 
grés catala tarnbé necessita aquesta possibilitat de dialeg a través dels mitjans de 
comunicació. 

Els mitjans de comunicació intenten de passar de plantejaments massius i uni- 
formes o homogene'itzants a desenvoluparnents diversificats. La radio és espe- 
cialment apta per a aquesta transformació; els Paisos Catalans, multifac?tics, els 
cal també aquesta gamma de possibilitats diverses. 

1, finalrnent, els mitjans de comunicació, que fins ata han estat dirigits per 
unes minories econorniques, politiques o professionals que imposaven llurs pau- 
tes sense possibilitat de reacció dels públics receptors, veuen sorgir cada vegada 
arnb més forca la necessitat d'una dialectica social en l'establirnent de la materia 
comunicativa. La radio, arnb la seva capacitat de rnultiplicació i difusió, pot res- 
pondre a aquesta exigencia; el progrés social del poble catala tarnbé ho demana. 

La Revue intemationale des sciences sociales de la Unesco, en el seu volum 2 
de 1980 era dedicada monograficament al tema «Dilemes de la comunicació: 
tecaologia contra comunitats?» Aquest és el tema que convé de plantejar-se avui 
sobre les relacions entre la radio i el Pa'isos Catalans: iés que el nou desenvolupa- 
ment radiofonic que perrnet I'actual tecnologia d'aquest mitja pot anar en con- 
tra de la comunitat catalana? 0, sense aquest plantejament extrem, iés que es 
pot produir una asimetria en el desenvolupament d'aquests dos elernents so- 
c ia l~? 

Les reflexions que segueixen a aquest plantejament de la qüestió se situen en 
un camp ben definit: el progrés en la cornunicació radiofonica als Paisos Cata- 
lans no es pot produir sense la llibertat d'aquest rnitja; així com el progrés de la 
societat catalana no és pensable sense la seva rnanurnissió. 

LA RADIO 1 LA LLIBERTAT DE COMLJNICACIÓ 

El fre estatal 

Tothom, en principi, reconeix la llibertat d'expressió. La formulació més ge- 
neral és la de I'article 19 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Politics, apro- 
vat per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, que diu: «Tothom té dret 
a la llibertat d'expressió; aquest dret compren la llibertat de cercar, rebre i di- 
fondre informacions i idees de tota índole, sense consideracions de fronteres, 
tant si és de forma oral o escrita o de forma impresa o artística, o qualsevol altre 
procedirnent escollit». Totes les constitucions manifesten, d'una manera o altra, 
el dret del ciutada a comunicar les seves opinions. 

Pero, en moltissims casos s'exerceix, legalment o de fet, un sever control sobre 
la transmissió radiofonica. La societat totalitaria imaginada per Orwell en la seva 



obra 1984 ha estat aplicada en el camp de la regulació de la radio, tant per paisos 99 

d'organització dictatorial com per altres de regim democritic. El senyor Ray- 
mond Barre, Primer ministre amb el President Giscard d'Estaigne, havia dit 
(1979): «Sóc partidari del monopoli d'Estat de la radiotelevisió i oposat a la mul- 
tiplicació de les radios locals (. . .). Aquestes radios són el germen poderós de 
I'anarquias. 

Fins no fa gaire, I'elevat cost econhmic del muntatge i explotació d'una emis- 
sora de radio era un altre dels motius adduits per a la limitació institucional de 
I'accés a aquest mitja de comunicació. L'exposició de motius de la sentencia del 
Tribunal constitucional federal d '  Alemanya sobre la radiodifusió (sonora i tele- 
visiva) ho explica (1961): «La diferencia entre la premsa i la radiodifusió consis- 
teix en el fet que, en tant que a la premsa alemanya hi ha un nombre relativa- 
ment gran de productes periodístics que es fan la competencia entre ells d'acord 
arnb llur caracter independent o segons llurs tendencies polítiques, en el camp 
de la radiodifusió, tant per motius tecnics, com per a les grans exigencies finan- 
ceres per a I'establiment d'emissores, el nombre dels titulars d'aquests establi- 
ments acostuma a ser relativament petit. Aquesta situació especial requereix una 
atenció particular per a I'efectiva realització i manteniment de la llibertat de ra- 
diodifusió establerta a I'article 5s de la llei fonamental, el qual exigeix que 
aquest modern instrument de formació de I'opinió pública no sigui lliurat ni a 
1'Estat ni a un sol gmp social)). 

A més de les motivacions polítiques, s'han plantejat també excuses tecniques 
dient que «el domini de les freqüencies correspon a una riquesa natural limita- 
da». Pero aquestes i altres raons administratives que 1'Estat proclama en el seu 
d a n y  de monopolitzar la producció i distribució radiodifusores, han entrat en 
crisi d'una manera definitiva. 

ELS CANVIS EN L'OERTA RADIOFONICA 

A finals del deceni dels anys setanta hi havia 7 estacions de radio legals per als 
cinquanta milions de francesas, 2.300 per als cinquantaset milions d'italians i 
8.500 per als 219 milions de nord-americans. Per tant, a cada estació emissora li 
corresponien a Franca 7.571 .O00 persones, a Italia 25 .O00 persones i als Estats 
Units 2 5.800 persones. 

Dues concepcions radiofbniques es contraposen en aquestes xifres. No ens re- 
ferim ara a I'alternativa política monopoli-llibertat d'emissió, sinó a la filosofia 
comunicativa radiofbnica, radicalment diferent, que hi ha en un cas i en els al- 
tres dos: a la diferencia entre I'eixorquia d'una situació i la riquesa de I'explosió 
radiofhnica de I'altra. La «Ilibertat» d'emissió -sigui establerta per I'ordena- 
ment legal o tolerada provisionalment, com a Italia- ha permes el sorgiment de 
moltes noves ofertes radiofbniques . 



100 En el poema de Bertolt Brecht sobre la radio: aCaixeta que he premut contra 
meu en la fugidalper que les teves ~alvules no s'esmicolin/(. . .) promete'm de 
no esdevenir muda de cop*, el preuat fil de veu que en sortia s'ha convertit en 
milers de manifestacions sonores. 0, en l'expressió de Lenin: ala radio és com un 
diari sense paper i sense fronteres», el receptor ofereix ara no un, sinó milers de 
diaris de tota mena, lliurats gratuitament a cadascú. 

Aquesta multiciplitat de fonts radiofoniques respon, en part, a l'interes mer- 
cantil que pot suposar tota emissora de radio. Pero aquesta visió no esgota tota la 
motivació de I'oferta radiodifusora, per la raó bkica que aquesta forma part 
d 'un procés de comunicació. Qualsevol societat culturalment desenvolupada té 
unes forces sociais que necesiten manifestar-se per a difondre llurs criteris i inte- 
ressos: els grups economics, els partits polítics, les organitzacions sindicals, les 
institucions educatives, les confessions religioses, les administracions públiques 
(estatals, regionals i locais), etc. 

Junt amb aquests grups, practicament institucionals, hi ha una diversitat de 
moviments cívics, artístics, culturals, etc., que no essent majoritaris també for- 
men part de la riquesa social d'una col.lectivitat, i que volen fer arribar a tothom 
llurs opinions i plantejaments. Tant els sectors més amplis com els minoritaris 
són fonts comunicatives que cal considerar i respectar en una societat pluralista. 
1, precisament , la radio és un estri assequible, comode, economic i d ' h p l i a  di- 
fusió que, per tant, s'avé magnificament per a expressar aquesta multiplicitat de 
veus. 

En I'esquema comunicatiu de la futura «interdependencia centrilocal mun- 
d i a l ~  elaborat per Yrjo Littunen en relació a la retransmissió per satel.lit, l ' h b i t  
local té virtualitat des del moment que el públic atomitzat passiu -que consu- 
meix sense reacció el que existeix, d'acord amb el principi d'una adiversitat de la 
mateixa cosa*- es manifesta amb 2nsies comunicatives propies. Si la societat és 
evolucionada s'expressara logicarnent amb tota la gamma de característiques di- 
verses amb que és constituida. La fragmentabilitat de I'oferta radiofonica Es, per 
tant, un pas endavant en el medi radio, enfront de I'etapa de la monopolització 
estatal o d'unes concessions d'emissores en nombre restringit. 

LA DIvERSIFICACIÓ DE LA DEMANDA RADIOFONICA 

La radio emet indiferenciadament, perque pot arribar a tothom sense cap me- 
na de limitacions. Pero, la possibilitat de multiplicitat d'emissores concorda 
amb la diferenciació de públics que presenta tota societat. En una situació de 
mitja monopolitzat o limitat, les necessitats socials, o demanda de comunicació 
radiofonica diversúicada, no estan satisfetes per les radios existents. Les especifi- 
citats locals o comarcals, o els múltiples desigs, d'entreteniment, de formació o 
d'informació, o les peculiaritats de les diverses categories d'edats de la població, 



o les necessitats dels gmps minoritaris, no arriben a ésser introduits -o no ho 101 
són prou- en el cas d'una oferta restringida. 

La demanda social de comunicació radiofonica és molt h p l i a  i qualitativa- 
ment diversa. És el tema de la adimensió~, al qual la radio és tan acoblable. Com 
diuen Albert i Tudescq: ala radio, més que la televisió, pot respondre a aquesta 
necessitat de descentralització que es manifesta en les societats industrialss. 0, 
com planteja Robert Escarpit: «si hom admet I'exigencia pluralista, la producció 
ha de col.locar-se alla on és més proxima de I'individu: en el petit gmp o en el 
sistema de la petita dimensió~. 

En general, és en aquest h b i t  de la petita dimensió on s'ha produit el trenca- 
ment radiofonic de les radios Iliures. No solament per raons tecniques d'emissió 
en modulació de freqüencia, sinó, sobretot, per adaptació intencional o intuiti- 
va a les necessitats no satisfetes de la demanda radiofonica. 

Potser la manifestació més transcendent d'aquesta insatisfacció comunicativa 
és I'argumentació de la sentencia del Tribunal constitucional italia (1974) en de- 
clarar fet il.legítim el monopoli públic de la radiodiíusió (radio i televisió): la 
RAI no proporciona aobjectivitat i completesa en la informaciów; no dóna una 
eamplia obertura a tots els corrents culturalsw; fa auna parcial representació de les 
idees que s'expressen a la societat*; i no dóna compliment a al'exigencia d'afa- 
vorir i garantir el dret d'accéss. 

LA DUCTILITAT NOVA DEL MITJA ~ C N I C  

<El cinema és lliure, la premsa escrita és lliure. 1 no toleraríem pas el contrari 
(. . .). Doncs, aleshores, jcom podem paral.lelament acceptar que la radio no si- 
gui Iliure? Car, on és la diferencia? Oh! de fet hi ha una diferencia i aquesta és el 
diner. Calen 5 milions de francs per a fer una pel.lícula i 50 milions per a posar 
en marxa un diari. Pero només calen 50.000 francs per a fer una radio lliure. 
Aleshores aquesta llibertat que ja no és censitiria -siguem honestos senyors 
amics meus polítics- fa por. Car amb ella tothom podra parlar i ésser escoltat>. 
Com assenyalava Francois Chassaign a Le Monde (1979), la reducció del cost de 
I'aparell transmzssor, en funció del progrés tecnoldgic, de la competencia econo- 
mica en la producció i de la cdimensió petitaw de la nova generació de radios, és 
una dada decisiva en el medi de la comunicació radiofonica. 

El problema del «racionament» de les emissores per raó de les limitacions de 
les longituds d'ones ha estat avui modificada per l'evolució de les tecniques. En 
la radio, la modulació de freqüencia, en reduir I'abast de les emissores, permet 
de multiplicar les emissores locals o comarcals. Tot un nou feix de possibilitats 
d'emissió sanciona la presencia de nombrosos actors en el camp radiodiíusor. 
Hans M. Enzensberger, ja al 197 1, feia notar que camb vista a un desenvolupa- 
ment tecnic (. . .) les lleis vigents sobre el control de I'eter resulten anacrdniques. 



102 Aquestes lleis ens recorden una epoca en la qual 1'6s d'una impremta era lligat a 
un privilegi imperial%. 

El mitja tecnic per la banda receptora ha assolit una expansió que fins hauria 
estat inimaginable per a David Sarnoff, el qual fou el primer, als Estats Units, a 
preveure I'any 1916 (quatre anys abans que a Pittsburgh es fes la primera emis- 
sió comercial) la possibilitat que a cada llar hi hagués un aparell radio-receptor. 
Quan Marshall Mc Luhan, el 1964 deia que <a partir de la televisió la radio res- 
pon, segons el moment del dia, a les necessitats individuals de Ilurs auditors, 
evolució que concorda amb la multiplicitat de receptors en els dormitoris, els 
banys, les cuines, els automobils i avui a la butxaca de cadascún, descrivia la ubi- 
qüitat del receptor radiofhnic, característica gairebé universal de les societats de- 
senvolupades. En tot moment i a qualsevol lloc hi ha la possibilitat de convertir 
en virtual la demanda potencial radiofonica. 

Una de les característiques de la comunicació de masses és que les expressions 
o enunciats són transmesos unilateralment; és a dir, que els subjectes receptors 
(que, a més, són un públic dispers) no compten amb cap mitja de replica. Pero 
I'evolució tecnologica i economica de la civilització postindustrial permet parlar 
ja de la esocietat interconnectada)). L'enllac telefon-radio ha obert decisivament 
les portes a una retroalimentació de la radio, de caricter instantani i continuat, 
només condicionat per les limitacions tecniques d'aquestes connexions i per la 
possible censura interna del propi mitja. És el ve11 somni, tantes vegades citat, 
de Bertolt Brecht: «la radiodifusió ha d'ésser transformada d'aparell de distribu- 
ció en un aparell de comunicació. La radiodifusió podria ésser el mitja de comu- 
nicació més gegantí imaginable en la vida pública, un immens sistema de cana- 
lització~. 

UNA NOVA RADIO 1 UNA NOVA COMUNICACIO 

La gamma de sol.licituds socials i culturals dels grups humans d'avui, espe- 
cialment dels situats en un context d'economia desenvolupada i urbana, és ex- 
traordinkiament amplia. Sense uns fonaments teorics, la radio ha anat seguint 
aquestes necessitats, en part; i hi ha anat adaptant la seva estructura organittati- 
va, la seva producció, el seu Ilenguatge, els seus estils. 

La interacció entre la demanda i I'oferta de comunicació radiofonica fa pre- 
veure que després de I'etapa en la qual I'oferta ha predeterminat gairebé del tot 
la demanda, la flexibilitat del mitja tecnic permet ara una adaptació d'aquella 
oferta a les necessitats molt diversificades de comunicació per radio. El factor 
clau d'aquest mercat és el muge de llibertat institucional que wlguin atorgarli 
les Administracions Públiques. 



LA LLIBERTAT DE COMUNICACIÓ RADIOFONICA 
ALS PAISOS CATALANS 

LA PECULIARITAT DE LA SOCIETAT CATALANA 

La societat catalana actual és molt diversrficada, com a fruit de la seva consti- 
tució antiga i recent, de les estructures economiques i productives en les quals és 
situada i de la seva psicologia col.lectiva. Les característiques de la «modernitat», 
en el sentit de nous valors humans, culturals, intel.lectuals, que configuren 
molts estrats dels paisos més evolucionats, es manifesten amb forca en tot l'am- 
bit social catala. Un resultat d'aixo, que és típic d'aquestes societats -amb uns 
nous valors i unes noves concepcions del món (vegeu Intefuturs, 0CDE)- és la 
quasi d.limitada gamma d'estratificació d'interessos socials i culturals que es 
manifesta a la societat catalana actual 

En funció d'aquesta gran diversitat es produeixen Iogicament unes necessitats 
també molt diversificades de comunicació social, intraculturals dins de cada un 
d'aquests grups de pensaments o d'interessos, i interculturals en la voluntat de 
cada un d'ells de comunicar-se arnb els altres estrats o centres d'interes. La ne- 
cessitat comunicativa és, a més a més, en funció del progrés social, expansiva en 
un sentit més que aritmetic, ja que el desenvolupament huma i social comporta 
una voluntat d'informació i d'influencia cada vegada més amplia i intensa. 

Pero, a més de I'amplia diversificació social, la societat catalana es caracteritza 
per ésser una nació cultaral, en el sentit que ha definit el Papa Joan Pau 11 en el 
seu discurs a París davant llAssemblea de la Unesco (1980): <la nació és. en efec- 
te, la gran comunitat dels homes que estan units per Ilacos diversos, pero sobre- 
tot, precisament per la cultura. (. . .) Existeix una sobirania fonamental de la so- 
cietat que es manifesta en la cultura de la nació. Es tracta de la sobirania per la 
qual, alhora, I'home és supremament sobir;». 

El grup huma catala, delimitable lingüísticament, culturalment i sociologica- 
ment, constitueix una de les nacions d'Europa perfectament identificable i dife- 
renciable de les seves nacions veines. Aquesta definició nacional cal relligar-la a 
la seva dependencia institucional de 1'Estat espanyol i, per la regió de Catalunya 
del Nord, de 1'Estat frances. El fet que a aquests Estats actuin hegemonicament 
les nacions castellana i francesa, que en I'aspecte cultural són de caricter assimi- 
lacionista contra la cultura catalana, la qual constitueix la esobirania fonamental 
de la societat~ dels Paisos Catalans, implica un nou element a considerar en la 
problemitica comunicativa radiofonica a la nació catalana. 

L'ADAPTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ RADIOFONICA 
A LA PECULIARITAT CATALANA 

El principi 16gic que hauria d'informar I'establiment d'una «nova» comunica- 
ció radiofonica als Paisos Catalans seria que aquesta respongués a la demanda 



104 existent a la societat catalana. En aquest sentit hauria d'afermar la cultura nacio- 
nal catalana. En un món amb tendencia a la uniformittació cultural, produida a 
conseqüencia del predomini economic i social de grans potencies, un tema 
d'enorme preocupació és el del mantenirnent de les cultures nacionals. Aquesta 
afirmació general és desenvolupada de formes molt diferents segons la situació 
institucional d'aquestes cultures; és a dir, la seva capacitat efectiva de preserva- 
ció i foment. Generalment, només els Estats-nacions, amb un fort sentiment de 
preservació de llur idiosincracia nacional, aconsegueixen de crear tendencies su- 
peradores -rnalgrat que només sigui en part- d'aquell anivellament cultural. 

En el cas dels Paisos Cataians, després d'una etapa de forta persecució, amb la 
corresponent desnaturalització lingüística i cultural, aquells han vist l'atorga- 
ment d'una formal llibertat cultural a Catalunya, amb cariicter subordinat a la 
de la nació hegemonica. Alhora, hom veu el foment d'una política de separatis- 
me lingüístic i cultural al País Valencia, per a perjudicar la normalització nacio- 
nal de la cultura catalana, fonament b&ic de la sobirania dels Paisos Catalans. A 
Catalunya del Nord, la política francesa continua mantenint la cultura nacional 
catalana a un nivel1 de apatoisw i de peculiaritat folklorica regional. 

Ates el dret de tota nació a la seva existencia i al seu desenvolupament en tots 
els ordres, la necessitat de manteniment i foment de la cultura nacional, com ex- 
pressió genuina d'un poble, esdevé una premissa que afecta directament tota la 
política dels mitjans de comunicació. El principi vertebrador de la cultura catala- 
na és I'ús no disglossic de la seva llengua, el catala. 1, en segon Iloc, necessita 
l'afavoriment de totes les expressions propies de la seva personalitat nacional. 

El mercat radiofonic catala avui esta situat en condicions completament anor- 
mals per causa de la limitació institucional d'emissores, i per I'ús majoritari de 
dues Ilengües estrangeres, és a dir, no nacionals catalanes. 

Per tant, la radiodifusió sonora al Pa'isos Catalans hauria d'obeir, en la seva 
expansió, al principi de I'obertura integral en la instal.lació de noves emissores 
de modulació de freqüencia, en relació a tota la capacitat disponible de freqüen- 
cies, procurant d'orientar-ho en un sentit diversificador entre totes les hees 
d'interes comunicatiu. 

D'altra banda, en funció de la preservació i foment de la cultura nacional ca- 
talana, caldria subvencionar les emissores de llengua catalana i també les que 
afavorissin l'expressió de la manifestació cultural propiament catalana en sentit 
ampli -per diferenciador de les seves dues cultures ve'ines. l 

ALGUNS ASPECTES CONCRETS DE LES NECESSITATS RADIOFONIQUES 
CATALANES 

El tractament adequat de I'idioma catala a la radio exigeix partir de la proble- 
matica heretada dels decennis de persecució o marginament en benefici de les 
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un esforc d'adaptació del llenguatge periodístic a les exigencies de la llengua ca- 
talana en els seus aspectes fonetics, Iexics i sintactics, corromputs en la seva uti- 
lització normal, és a dir parlada, per la influencia de I'espanyol i el frances. En el 
procés de normalització cultural catalana les possibilitats lingüístiques que ofe- 
reix el mitja radiofonic són extraordinaries. 

La radio, d'altra banda, és un mitja dinamitzador o culturalen esencia. En la 
reconstrucció nacional catalana, la radio pot jugar un paper d'homogeneització 
cultural, després del desgavell desculturalitzador de les etapes anteriors. La cre- 
dibilitat que estableix el mitja ridio en general, i encara més en les emissions 
culturals i educatives, posa en relleu la importancia d'una substitució d'esque- 
mes forasters de cultura imposada per una concepció mes universal i més catala- 
na dels continguts comunicatius radiofdnics. 

La tem'tonalització de la ridio als Paisos Catalans, és una variable molt signifi- 
cativa en I'aplicació d 'un model liberal basat en emissores de modulació de fre- 
qüencia. La complexitat d'estrats socials (regionals, urbans, locals i comarcals), 
s'expressa en la distribució geografica de la demanda. És el tema de l'ús local de 
la ridio, activament inserida en el seu ambit comunicatiu. Les experiencies exis- 
tents als Paisos Catalans, tant d'emissores legals com lliures (especialment, les 
municipals) ja permeten d'establir la incidencia d'aquest tipus de radio, d'altra 
banda, en forta expansió a tot el món. 

El factor econ6mic -que ha esdevingut el cava11 de batalla en la permissivitat 
de les noves emissores franceses, segons el criteri del govern socialista- és deter- 
minant de les possibilitats d'expansió de I'oferta radiofhnica al territori catala. 
Les limitacions al financament, per mitji de la publicitat i per la propia capacitat 
d'aquest mercat de subministrar fons suficients en una important multiplicació 
de les emissores, són variables a considerar curosament en les perspectives radio- 
foniques catalanes. El contrast, d'altra banda, entre cadenes d'emissores 
-d'ambit estatal o regional- i les emissores a'illades és també una possibilitat 
de posta molt desigual. 

El factor auton6mic a 1'Esrat espanyol pot influir decisivament en la radiofo- 
nització catalana del nostre país. Cal considerar que, sigui quin sigui el marge 
efectiu d'administració radiofdnica que I'Estat permeti a les Comunitats auto- 
nomes dels Paisos Catalans, el sector públic catala podra actuar en una part sig- 
nificativa com a «servei públic il.lustrat» (com ja ha iniciat per exemple, el go- 
vern basc, amb gran empenta). A més de la incidencia directa que puguin tenir 
els governs catalans en el mitja ridio, caldra comptar amb que atorguin un ajut 
economic i institucional que permeti consolidar la comunicació radiofhnica pro- - 

piament catalana. 
D'altra banda, l'existencia actual i potencial d'una gran quantitat d'emissores 

als Paisos Catalans, diversificades geograficament i arnb plantejaments segmen- 
tats, pot significar una base per a la realització de programes unificats en temes 



106 d'interes col.lectiu. Ates que la capactitat economica dels Paisos Catalans, des 
d 'un punt de vista institucional, sempre sera molt limitada, donada la seva forta 
dependencia impositiva envers els Estats espanyol i frances, cal preveure un cert 
subdesenvolupament en el camp de les prestacions públiques en la comunicació 
radiofonica catalana. La utilitat de les connexions múltiples, com a aprofitament 
de serveis comuns, en programes en directe o com a informació i comunicació 
cultural intracatalana, pot ser un mitji de superar parcialment les conseqüencies 
de les limitacions assenyalades. 

LA LLIBERTAT RADIOFONICA 1 LES NECESSITATS SOCIALS 
1 CULTURALS CATALANES 

Els Paisos Catalans formen avui una societat plural i descentralitzada, nacio- 
nalment catalana (llengua, historia, cultura i idiosincracia), en el marc dels múl- 
tiples condicionaments i limitacions derivats de la seva dependencia d'adminis- 
tracions públiques que els són exteriors i dominants. 

Les possibilitats d'una expressió genuina d'aquesta societat, és a dir, arrelada 
en la seva cultura nacional, depenen fortament de la llibertat radiofonica. 
Aquesta pot permetre respondre a les necessitats socials de comunicació per 
aquest mitja, d'acord amb la voluntat d'expressió pública dels diversos grups in- 
teressats a utilitzar-lo. Així, la llibertat comunicativa és també un requisit per a 
un desenvolupament social basat en els prinsipis de llibertat d'expressió, d'in- 
formació i de comunicació i el dret a un desenvolupament social no dirigista. 

Mentre que possiblement els altres mitjans de comunicació vindran molt con- 
dicionats per estmctures econdmiques i tecnologiques que dependran dels cen- 
tres estatals del quals els Paisos Catalans resten dependents, la descentralització i 
autonomia que permet I'actual desenvolupament tecnologic de la ridio és una 
garantia de manifestació propia i idonia de la cultura catalana, en el sentit més 
ampli d'aquest terme. 

El fet que la vehiculació de la comunicació radiofonica sigui exclusivament a 
través de la paraula parlada, ha d'influir també notablement en el procés de re- 
cuperació i normalització del catala com a llengua nacional única dels Paisos Ca- 
talans i pot ajudar a eliminar progressivament el procés de diglossia afavorit pels 
altres mitjans, particularment per la forta pressió psicoltigica de les televisions es- 
tatals espanyola i francesa i per les futures privades de plaritejament no catala. 

La ridio constitueix, per tant, un important patrimoni i mitja de comunicació 
i cultura catalanes que cal afavorir amb totes les mesures administratives que fa- 
cilitin la seva mixima difusió i pluralitat. Només tenint present tota la significa- 
ció tecnica, política i social d'aquest nou model de la ridio catalana, es podra 
donar un horitzó obert a les iniciatives que avui es produeixen, ailladament en 
alguns casos i en d'altres col.lectivarnent, tendents a satisfer les necessitats dels 
catalans en aquest nou moment de llur desenvolupament col.lectiu. 



TRIA BIBLIOGRAFICA 107 

ALBERT. Pierre; TUDESCQ. André-Jean, Histoire de la radio-télévision, Paris, 1981. 
BAUSCH. Hans, Rundfunkpolitik nach 1945 Zweiter Teil: 1963-1980. Band 4 aus Rund- 

funk in Deutschland, München, 1980. 
BASSETS, Lluís (ed.). De las ondas rojas a las radios libres, Barcelona, 1981. 
BERRIO. Jordi. «Estudi sociolingüístic amb vista a una futura televisió catalana». La televi- 

si6 a /a Catalunya autonoma, Barcelona, 1981. 
B U R ~ A G E .  Robert; CAZEMAJOU. Jean; KASPI. André. Presse, radio et télévision aux 

Etats Unis, Paris, 1972.  
CAZENAVE. Francois, Les radios libres, Paris, 1980. 
CENTRE INTERNACIONAL ESCARRÉ PER A LES MINORIES ETNIQUES 1 NA- 

CIONALS (CIEMEN). Ensenyament de la (lengua i mitjans de comunicació social. 
Cinquenes Jornades del CIEMEN, Abadia de Cuixa, 18-24 dl;cgost de 1980, 
Montserrat, 1981. 

DEBEASCH. Charles. Le droit de la radio et de la télévision, Paris, 1969. 
DOGLIO. Daniele; RICHERI. Giuseppe. La radio. Ongini, stona, modelli, Milano, 1980. 
ESCARPIT, Robert. Théorie de l'information et pratique politique, Paris, 1981. 
FLOTTAU. Heiko, Ho?jfiunk undFernsehen heute, München, 1978. 
GUBERN. Roma. ((Perspectives de la radio a la Catalunya auto noma^, a Autonomia 2' Mit- 

jans de comunicació. XVII Setmana d'Estudis Socials, Institut de Ciencies Socials de la 
Diputació de Barcelona, Barcelona, 1981. 

ISEPPI, Franco; RICHERI, Giuseppe (a cura di). Il decentramento radiotelevisivo in Europa. 
La tema rete Tv e la nstrutturazione della radrofoniapubblica ¡e Italia, Milano, 1980: 

LAVOINNE, Yves, La radio, Paris, 1980. 
Les radios municz;bals icomarcals. Documents i revista de premsa: volum 1 (d'abril 1979 a 

abril 1981); volum 11 (de marc 1981 a juny 1981). Diputació de Barcelona, Servei de 
Premsa, Informació i Edicions. 

((Libres antennes, écrans sauvagesp. Autrement, 17. Paris, 1979. 
MUNTANER i P A S C U A L , ~ ~ ~ ~ ~  M., Elmercat radzofinic en cerca d 'un nou ambit de llibertat 

comunicativa. Aplicació al cas catala, Inedit , Barcelona-Bellaterra, 198 1. 
PRADO. Emili. «El desenvolupament de les radios lliures a Espanyap. An2ízsi, Quaderns de 

comunicació 2' cultura, 1, Facultat de Ciencies de la Informació de la Universitat 
Autonoma de Barcelona, Bellaterra, juny 1980. 

PRADO. Emili. «La radio en un procés de reconstrucció nacional», Autonomia iMiqans de 
Comunicació, íd. 

THOMAS. Michael Wolf (Hrgb.), Die Verteidigung der Rundfunkfrez;Seit, Ham- 
burg, 1979. 

THOMAS. Michael Wolf (Hrgb.). Ein anderer Rundfunk -eine andere Republik oder die 
Enteignung des Biirgers, Berlin-Bonn, 1980. 


