L’exemple del Regne Unit en la transició digital
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tracta, primer de tot, d’un llibre sobre polítiques de comuni-
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tal com és la política més enllà de la teoria.
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Llegida des de la perspectiva catalana i espanyola, a més,

avui dia, el país tingui una de les taxes més altes de pene-

arriba en un moment molt oportú: la rica experiència brità-

tració de les tecnologies digitals a Europa. Per entendre-ho,

nica pot aportar claus útils i aplicables en el nostre encara
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Una altra reflexió que queda patent en tot moment és la

Switching to Digital Television s’estructura en deu capítols.

forta consideració del públic com a ciutadà més enllà de la
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es remarca en l’observació, al llarg del disseny del procés

del mercat i de la regulació de la TDT al Regne Unit, espe-
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cialment per a aquells que no han pogut seguir un mercat
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el procés de transició a la TDT al Regne Unit. Com a exem-

radioelèctric i les claus del procés de transició mateix.

ple, una mostra: fins i tot es van examinar els increments
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que hi hauria en el consum d’energia i que, per tant, afectarien el procés de canvi climàtic. El llibre dedica diverses
pàgines a la política respecte d’aquesta qüestió del govern
britànic i del regulador, l’Ofcom.
Al contrari de gran part de la literatura en la matèria, el
llibre fuig del determinisme tecnològic i de l’habitual equació
“televisió digital = millor televisió”, que veiem com s’incompleix clarament en la pobresa dels continguts de TDT a
Catalunya i a Espanya. En aquest sentit, una de les parts
més interessants d’aquesta obra és comprovar com al Regne Unit s’han coordinat les estratègies i, no menys important, la comunicació, entre tots els actors implicats, des dels
legisladors i els reguladors fins als operadors televisius i de
xarxa, passant pels antenistes i els establiments comercials
que, com a via de contacte directe amb el consumidor, hi
han jugat un paper molt rellevant. Aquesta coordinació ha
comprès, a més, tot el conjunt dels ens televisius, no
solament els hertzians: d’aquesta manera, tant l’operador
de satèl·lit BSkyB com els de cable han tingut el seu paper
que, tot i les reticències que es mostren en el llibre, s’ha
pogut conjugar amb el del servei públic.
Al llibre, se li poden posar dos peròs: primerament, la falta
de referències a textos acadèmics quan la TDT ha estat un
tema central de la recerca en comunicació a Europa en
l’última dècada; en segon terme, la mateixa burocratització
política del Regne Unit provoca una successió d’organismes amb les respectives sigles que s’encarreguen d’aspectes molt concrets, però que en alguns moments resulten
difícils d’ubicar. Tot això, tanmateix, no treu mèrit a una obra
escrita amb un llenguatge assequible i que només empra
tecnicismes quan són estrictament necessaris.
Es tracta, en resum, de més de 200 pàgines molt ben
aprofitades que, en el context català i espanyol, tenen el
valor d’ensenyar-nos moltes lliçons d’un país més avançat
que el nostre en el procés de digitalització. I de comprovar,
de passada, que encara n’hem d’aprendre molt.
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