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La situacio de la !lengua catalana als mitjans de
comunicació, en termes de grau de presencia o
abséncia, és l'objecte d'interés principal d'aquest
capítol, centrat a Catalunya. D 'una banda, s 'hifa
un repás del marc legal i de les iniciatives de políti-
ca lingüística en relació amb els mitjans de comu-
nicació. De l'altra, s'analitza l'estat de la qüestió a
la premsa, la radio, la televisió i el cinema i es
dibuixa un perfil d'altres mitjans i sectors.

Capítol12

la lIengua
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de la UAB I les autores aoraeixen a la Fun-
daoó Jaume BollIl de Barcelona el suport per
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Part I

La situació deis mitjans

La llengua és
un deis aspectes

centrals deis
mitjans de

comunicació,
que, en

utilitzar-la,
contribueixen a
normalitzar-la i
a estendre'n l'ús

(1) Aquestes rnateixes previsrons s'aph-
quen per als rmtjans escnts (art 27 1)

1. Introducció

La Ilengua és un deis aspectes centrals deis mitjans de comunicació,
que, en utilitzar-Ia, contribueixen a normalitzar-Ia i a estendre'n l'ús o,
almenys, el coneixement.

A Catalunya, la situació s'ha caracteritzat pel domini rnediatic del cas-
tella i una certa tradició, molt revitalitzada a partir de la transició democra-
tica, de mitjans en cata la o de presencia d'aquesta Ilengua a mitjans on
conviu amb el castella. En qualsevol cas, el cata la s'ha situat en una sego-
na posició, més o menys distant del castella segons els mitjans i els sectors.

A final deis anys noranta, l'arnbit deis mitjans de comunicació ha estat
un deis centres d'atenció preferent de la política lingüística --i també, com
il·lustra per exemple el cas del cinema, un deis punts de conflicte--, que,
en aquest context, es proposava I'objectiu de fomentar-hi I'ús del catala.
Amb aquesta finalitat, i un cop consolidat un sector públic de mitjans en
cata la o amb una presencia important (de manera molt especial, els audio-
visuals, encapcalats per la Corporació Catalana de Radio i Televisió i inte-
grats també pels gestionats per les corporacions locals), s'entra en una
nova etapa orientada a promoure I'ús del cata la per mitja d'unes quotes (a
la radio privada de concessió, al doblatge de cinema) que, almenys en ter-
mes d'oferta, posin totes dues Ilengües en una situació similar. Aquestes
mesures --promogudes per la Llei de Política Lingüística de 1998 i, tal com
s'analitza més endavant, parcialment contestades almenys en alguns
camps-- coincideixen amb unes iniciatives que, des del sector privat de la
premsa, s'orienten en el mateix sentit: es tracta de la introducció d'una
doble versió lingüística, en catala i en castellá. a El Periódico de Catalunya
i Segre.

Tot plegat dibuixa un mapa relativament nou, en el qualla presencia del
catala augmenta. Al mateix temps, pero, l'area emergent deis nous mit-
jans, el món Iligat a la digitalització i a Internet, planteja incoqnites i rep-
tes nous.

2, Política lingüística i mitjans de comunicació

En l'arnbit de la Ilengua als mitjans de comunicació, I'acció reguladora
ha comportat algunes modificacions sobre el marc definit per la Ilei de polí-
tica lingüística de 1983. En particular, al costat de les previsions que ja ex'(s-
tien per als mitjans públics, s'introdueixen referencies als mitjans audiovi-
suals privats pel que fa a I'ús de la Ilengua i a la música cantada, a les
indústries culturals com ara el cinema i a les indústries de la Ilengua i la
informatica.

La Llei 1/1998, de Política Lingüística (DOGC 2553, de 9 de gener) --
que va ser aprovada amb els vots a favor de CiU, PSe, IC i el PI; els vots en
contra, per raons oposades, del PPi ERe, i I'abstenció del PCC--, introduía,
entre els objectius generals, "normalitzar i fomentar I'ús del catala en
l'Administració, I'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les
mdústnes culturals i el món socioeconornic" (art.l.2.c). Amb aquesta fina-
litat estipulava que en els mitjans públics de radio i de televisió (gestionats
per la Generalitat i pels ajuntaments) "la Ilengua normalment emprada ha
d'ésser la catalana"', tot i que els dependents de les corporacions locals
"poden terur en compte les característiques de Ilur audiencia" (art.25.1).



Quant als mitjans de radio i de televisió de concessió, preveia que els
canals de televisió distribuida per cable i les televisions de qestió privada
d'ambit territorial de Catalunya haguessin de garantir que "com a mínim
el cinquanta per cent del temps d'ernissió de programes de producció pro-
pia de qualsevol mena i deis altres teleserveis que ofereixin siguin en Ilen-
gua catalana" (art.26.1 i 2). Pel que fa a les emissores de radio amb con-
cessió atorgada per la Generalitat, havien de garantir que" com a mínim el
cinquanta per cent del temps d'emissió" fos en catala, tot i que aquest per-
centatge és modificable per la Generalitat en funció de les característiques
de l'audiencia (art.26.3). A més, tant les emissores de radio com les de tele-
visió han de garantir "una presencia adequada de cancons produldes per
artistes catalans" i almenys el 25% de les cancons en catala (o en aranés)'
(art.26.5).

En els mitjans escrits, s'estableix la possibilitat de subvenció --amb "cri-
teris objectius de difusió, comercialització i ús del cata la", "i sota control
del Parlament o deis plens de les corporacions locals" -- de publicacions
periodiques de difusió general i d'arnbit local i comarcal que siguin total-
ment o rnajoritariament en catala (art.27).

En materia de cinema, la Ilei (art.28) preveu la possibilitat de fixar quo-
tes lingüístiques de distribució i d'exhibició. Aquesta iniciativa es concreta
en el Decret 237/1998, de 8 de setembre (DOGC 2725, de 16 de setem-
bre). En la distribució s'estableix I'obligació de doblar al catala les obres de
més de 60 minuts que es distribueixen en versió doblada a Catalunya en els
següents casos:

vsi superen les 16 copies (divuit en el període transitori);

vles obres d'animació adrecades al públic infantil, amb independencia
del nombre de copies (art.3.1.).

Sera en cata la almenys el 25% del cornput anual de copies doblades
distribuides a Catalunya (art.3.2)'.

En I'exhibició, I'oferta anual de les sales ha d'arribar a la proporció míni-
ma d'un dia de pel·lícula doblada al cata la per cada tres de pel·lícula dobla-
da al castella o a d'altres Ilengües.

S'ha remarcat que el cinema ha estat l'arnbit més controvertit de l'apli-
cació de la regulació lingüística: les empreses cinematografiques recorren
contra el decret, i el Govern central es manifesta favorable a les posicions
d'aquestes empreses: "El febrer de 1999, el mateix Tribunal Suprem avala
la política d'ajuts al cinema en catala --que havia estat impugnada pel
PSOE--, pero d'altra banda el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
suspen cautelosament I'aplicació del decret i n'invalida el reqirn de san-
cions" (Marí, 1999:724-725). Davant I'oposició de les distribuldores, agru-
pades a Fedicine (Federación de Distribuidores Cinematográficos), i deis
exhibidors, I'aplicació del decret es va ajornar fins a 1'1 de juny de 2000
(Decret 201/1999; DOGC 30 de juliol de 1999), i s'entra en una etapa de
negociacions entre el Govern catala i les distribuldores nord-americanes'.

El rnarc de 2000 el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana (2000: 12),
defensava, en compareixenc;a al Parlament, que la solució "hauria de con-
sistir en la incorporació del catala a la política de doblatge de les compa-
nyies d'una manera sistemática i habitual, tot contemplant el nombre de
títols que les companyies americanes doblen a paisos de dimensions simi-
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S'ha remarcat
que el cinema
ha estat l'.ambit
més controvertit
de l'.aplicació de
la regulació
lingüística

(2) Eldecret que desenvolupa aquest punt
(Decret 269/1998) exclou d'aquesta obhqa-
CiÓ les errussores musicals espeuahtzades en
música clássrca o tolklónca (art 6 g)

(3) També en el cas de les obres subtitu-
lades es preveu que almenys una quarta part
del cómput anual ha siguI en catala (art 4)

(4) Les neqooaoons van cornencar el29
de gener de 1999 amb una reunió entre I'a-
leshoresconseller de Cultura, Joan Mana Pu-
jals, I el president de la Motron Prcture As-
sooation 01Amenca (MPAA) a Washington
D'altra banda, per a una anahs: del conllic-
te vegeu Jones, Daniel E (1999)' "Catalu-
nya davant la prepotencia de Hollywood
Mercats globals I cultures mrnontanes".
a Trlpodas, núm 7, Barcelona, malg, pag 47-
59



Part I

La situació deis mitjans

Les mesures de
promoció del

catalá
aprofundeixen
en la linia que

ja s'havia
apuntat en la

televisiá per
cable i per ones

terrestres

(5) Les franges horánes d'audrenoa en les
errussores corneroals s'estableixen rmtrancant
una resoluoó (de 23 de juny de 1999, DOGC
2936 eJe 22 de juhol)

(6) Vegeu, entre eJ'altres, tres punts de VIS-

ta sobre la sentencia a AvU/, E/ Pettodtco de
Cata/unya I la Vanguardia, de 25 de mar,
de 2000 Els entens relaoonats amb l'us del
catala representaven el 64,3% de la pun-
tuaoó total, davant del 35,7% que corres-
poruen al projecte de l'errussora

(7) En els rnateixos termes es rnarufesta-
va el Decret 320/1996, regulador del reglm
Jurldlc de les televrsrons locals per ones te-
rrestres,a t'arucle 14

lars a les nostres. i..l Pel que fa als costos de doblatge, la solució hauria
de comportar la participació inicial de la Generalitat en una part deis cos-
tos de doblatge i de copiatge en els termes establerts des de 1989, i que
més endavant haurien de ser modificats d'acord amb I'evolució del mer-
cat". A més, el conseller es declarava disposat a retirar el decret per afa-
vonr un canvi d'actitud.

Les previsions de la L1eide Política Lingüística per a les emissores con-
cessionaries de radio es desenvolupen rnitjancant el Decret 269/1998, de
21 d'octubre (DOGC 2756, de 2 de novembre). Aquesta norma fixa que
l'ús del catalá --almenys el 50% del temps d'emissió-- s'ha de distribuir
equitativament en totes les franges horarias, si bé les emissores que for-
men part de cadenes d'ambit estatal, "en la totalitat o en part del seu
temps d'emissió, podran excloure d'aquesta obligació una franja horaria
d'un rnaxirn de sis hores consecutives de durada" (art.ñ.f.).

Pel que fa a la música cantada en catala, es computaran doble les emis-
sions que es facin en els períodes diaris de máxima audiencias (disposició
addicional 1.1.).

En resposta al recurs que va presentar COPE en no resultar renovada la
concessió de tres emissores d'aquesta cadena, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya no va qüestionar la política de quotes de cata la a la
radio, si bé va estimar que hi havia una desproporció en la puntuació que
s'atorgava als concursants si utilitzaven la Ilengua catalana per damunt de
les previsions legals'.

En general, es pot considerar que les mesures de promoció del catala
aprofundeixen en la línia de política lingüística que ja s'havia apuntat en la
regulació de la televisió per cable i per ones terrestres. En concret, la L1ei
8/1996, de 5 de juliol (DOGC 2232), que regula la programació audiovi-
sual distribuida per cable fixava que "les entitats que presten el servei
públic de radiodifusió televisiva han de dedicar el 50% del temps de reser-
va destinat a la difusió d'obres europees a I'emissió d'obres d'expressió ori-
ginaria en qualsevol Ilengua oficial de Catalunya", tot garantint que
almenys "el 50% d'aquestes obres siguin en Ilengua catalana" (art.6.1 )'.
Estipulava també que les pel-licules, series o documentals doblats a una
Ilengua diferent de I'original s'havien d'oferir simultaniarnent com a mínim
doblats al cata la (art.6.2). Per la seva banda, el Decret 320/1996, d' 1 d'oc-
tubre (DOGC 2268), de regulació del reqim jurídic de les televisions locals
per ones terrestres, avancava que entre els criteris de valoració per al reqirn
de concessió es tmdria en compte "l'interes cultural i/o educatiu del pro-
jecte, valorant essencialment el foment de les diferents manifestacions de
la cultura catalana local", "la promoció de la Ilengua catalana, així com
específicament l'aranes, dins de l'arnbit territorial de cobertura de la seva
influencia" i "la creació d'emissores que realitzin la seva programació en
catalá, en zones poc o gens dotades d'estacions radiodifusores en aques-
ta Ilengua" (art.11).

En la compareixenca parlamentaria que va fer el conseller de Cultura,
Jordi Vilajoana (2000), el mes de marc de 2000 va identificar quatre objec-
tius prioritaris en el desenvolupament de les mesures lingüístiques per a la
legislatura en curs, tendents a augmentar la presencia del catala als mit-
jans de comunicació i en concret:

v' A la premsa diaria i, en especial, a la premsa esportiva i a la premsa
periódica de quiosc per arribar, a final de la legislatura, almenys al 30% de



tota la premsa venuda.

v A la radio comercial amb I'objectiu que, al final del període, més del
75% de les emissores d'FM emetin en catala.

v A I'oferta cinematografica, per la via del doblatge i de la producció de
pel·lícules en catala.

v Al mercat del vídeo, el DVD i el multimedia.

3. La lIengua als mitjans

3.1. Premsa

El gran canvi en l'arnbit de la premsa el protagonitza la introducció de
la doble edició --en catala i en castella- que, des del28 d'octubre de 1997,
publica El Periódico de Catalunya; un mes abans, l' 11 de setembre de
1997, el diari Segre de Lleida cornencava el mateix procés. A partir de I'e-
xistencia d'aquestes dues edicions hi ha a Catalunya set diaris d'informa-
ció general monolingües en catala que, conjuntament, I'any 1998 hi difo-
nien 157.919 exemplars (el 97,8% de tota la difusió).

Tot i la importancia d'aquest increment, la premsa diaria consumida al
Principat encara era, amb diferencia, sobretot en castella. Així, davant deis
quasi 158.000 (26,3%) exemplars en catala se'n venien 442.040 (73,7%)
en castella.

En l'ambit deis setmanaris en catala (en concret, setmanaris de paga-
ment sotmesos al control de I'OJD) s'observa, entre 1995 i 1998, una
tendencia a I'estabilitat, tant pel que fa a nombre de capcaleres (17-16)
com als exemplars difosos, a I'entorn deis 55.000. Així, el 1998 les 16
publicacions setmanals d'aquest tipus difonien 54.386 exemplars
(Departament de Cultura, 1999:237).

D Taula 1

Difusió de la premsa diaria d'informadó general editada a
Catalunya en catalá (1998)

Capcalera
El Periódico de Catalunya*
Avui
El Punt
Regió 7
Diari de Girona
Segre*
El 9 Nou (Valles Occidental)
Total

Difusió global
83.416
34.027
21.724

9.070~c------~~~

6.163
5.016
2.116

161.532

.e Només versió en catala.
Font: Elaboració propia a partir de dades de I'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD).
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El gran canvi
enpremsa el
protagonitza la
doble edició
--en catalá i en
castellá-« d'EI
Periódico de
Catalunya



Part I

La situació deis mitjans

També s'han
produit

progressos en
la presencia

del catalá en la
premsa

especialitzada

(8) Vegeu, en aquest mate" Informe, I'a-
partat 2 del capital 10, "La cornurucaoó lo-
cal" , elaborat per J vicenc Rabadan Tam-
be, sobre el cata la a la premsa en general,
el capital 1, "La premsa", de Josep Lluls Gó-
mez Mompart I David Vrdal

D Taula 2

Difusió de la premsa diaria d'informació general editada a
Catalunya en castellá totalment o majoritáriament (1998)

- - - - - - - - - - - -- - --

Capcalera
La Vanguardia
El Periódico de Catalunya*
Diari de Tarragona
Segre*
Diari de Sabadell
La Mañana
Diari de Terrassa
El País**
El Mundo**
ABC**
Total

=Només edició en castella.
~ r Edició de Catalunya d' aquestes publicacions estatals.
Font: Elaboració propia a partir de dades de l'OlD.

-- -- --- - -- --- - --- - -- -

D'altra banda, també s'han produrt progressos en la presencia del
catala en la premsa especialitzada en viatges (Descobrir Cata/unya, men-
sual nascut el 1997, amb una difusió de 20.805 exemplars el 1998 segons
I'OJD), economia (Dossier Económic, setmanal aparegut el setembre de
1997), decora ció (el trimestral Eben, amb un tiratge de 10.000 exemplars
segons l'Associació de Publicacions Peri6diques en Catala) i altres camps.

En aquest sentit també cal subratllar que practicarnent tota la premsa
local i comarcal s'edita en catala de forma exclusiva o majoritaria. El 1999
els 14 setmanaris i els dos bisetmanaris d'aquest tipus amb control de
I'OJD eren en catala i, entre tots, difonien uns 47.000 exemplars.

La Ilengua utilitzada depen clarament del perfil sociolingüístic de l'area
on s'edita la publicació, ja que a zones amb major nombre d'habitants cas-
tellanoparlants s'acostuma a combinar la presencia del catala i del castella
en la publicació, tant en els continguts redaccionals com en la publlcitat"

/1
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o Taula 3

Difusió de setmanaris locals i comarcals editats a Catalunya en catalá (1998)

Capcalera
El 9 Nou (Osona)
E19 Nou (Valles Oriental)
E13 de Vuit
Diari de Vilanova
La Veu de l' Anoia
Setmanari de I' Alt Empordá
La Comarca d'Olot
Hora Nova
L'Eco de Sitges
Nova Tarrega
Áncora
Forja
Vida
Setmanari Montbui
Rubricata
Total

Difusió 1998

la lIengua

9.252
Difusió 1999

9.326
3.945
6.009
5.953
4.!H6

4.257
6.035
5.939
5.240
3.379
3.3@7
2.315
1.772

1.153
1.366
U81

1.161
S66

1.144
ton

848
753

864
s.d.

Font: Elaboració propia a partir de dades de l'OJD.
- -

Aquesta tendencia de la premsa local i comarcal també s'observa en la
premsa pública municipal i en la premsa graturta. Així es pot observar a la
taula 4, tot i que només es recull la presencia de la Ilengua catalana a les
publicacions integrades en l'Associació Catalana de la Premsa Graturta
(ACPG).

En la línia deis ajuts a la premsa en catala. el Departament de Cultura
va destinar-hi I'any 1998 un total de 406.739.444 pessetes en tres grans
blocs d' actuació (http://cultura.gencat.es/llengcatlsocio/mitjans.htm i
Departament de Cultura, 1999:239):

.....Ajuts generals per a l'edició de publicacions periódiques en funció de
la difusió i deis números editats, amb 321.477.736 pessetes.

.....Ajuts per potenciar projectes específics de foment de la presencia del
catala a la premsa o de millora de les condicions de producció i viabilitat de
la premsa en cata la, amb 71.311.798 .

.....Ajuts per a la intensificació de l'ús de la premsa en cata la com a suport
publicitari d'esdeveniments culturals, amb 13.950.000.

46.375 47.196
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Presencia del catala a la premsa gratuíta editada a Catalunya (1998)

Capcalera

Periodicitat diaria
L' Actualitat de Granollers
Periodicitat setmanal
Cap Gros
El Punt de Venda Girones/Pla de l'Estany
El Punt de Venda Selva
Reclam Osona/Ripolles/Selva
El Punt de Venda Baix Emparda
El Punt de Venda Alt Emparda
El Punt de Venda Garrotxa/Ripollés
El 29 d'Olot
Tot Sant Cugat
Tot Cal des de Montbui
Tot Mataró i Maresme
Tot Cerdanyola
El Mercat de l'Hospitalet
El Mercat de Badalona
El Mercat de Sabadell
El Mercat de Terrassa
El Mercat de Girana
El Mercat de Lleida
El Mercat de Manresa
El Mercat de Santa Coloma
El Mercat de Sant Boi
El Pregó de Terrassa
El Pregó del Valles
Periodicitat quinzenal
Freqüencia
El Forat del Vent
Magazine Valles
Periodicitat mensual
Secunderia
De pánxing Cerdanya
De panxing Bergueda
Reclam de la Cerdanya
Reclam Sabadell
Viure a Sant Cugat
L'Ham
Ebre Exprés
Zona Alta de Barcelona
La Marina
El Diari del Prat
Total

Tiratge/distribució* Presencia del
catalá (%)

Contingut
redaccional (%)

10014.000/setmana

32.000
31.068
20.818
20.000
19.260
19.191
14.813
13.500

14.151 *
2.000

32.000
10.044*
70.575*
56.042*
49.818*
44.902*
39.927*
39.639*
30.065*
29.891 *
28.405*

19.000
18.000

40.000
12.565*
25.151 *

24.268*
15.302*

15.000
15.000
15.000
12.000
7.000
4.500

27.067*
6.000
5.000

892.962

100
100
100
100
lQO
100
100
100
97
95
80

80**
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30
30

·1

100
90
50

lOO
100
100
100
100
100
100
100
55~"'--~~-'~~~

50
s.d.

t. Distnbució graruua controlada per l'OJD.x < En aquest caso el 15 % és en castella i el 5 %, en angles.
Font: Elaboració propia a partir de dades de l' Associació Catalana de la Premsa Gratuita [en línia]: http://www.premsagratuita.com [Consulta:
Marc de 2000J.



3.2. Radio i televisió

La normalització lingüística en radio i televisió és més alta que no pas en
el cas de la premsa. S'ha assenyalat que tots dos mitjans "han pratagonit-
zat la normalització del consum mediatic en catala des del final de la dic-
tadura" (Terribas i Bosch, 1999:687).

Les Emissores de la Generalitat (Catalunya Radio, nascuda el 1983;
Catalunya Música, 1987; Catalunya Informació, 1992 i Catalunya Cultura,
1999) emeten íntegrament en catala, amb I'única excepció de la música. La
primera, generalista, s'ha consolidat a més com a líder d'audienda. Segons
dades de l'Estudio General de Medios (EGM) i per tant referides a individus
majors de 14 anys, I'any 1999 va tenir una audiencia de 559.000 oients,
109.000 més que la segona classificada, la SER(OM i FM). L'oferta pública
es complementa amb Radio 4 (de RNE) i COM Radio, un prajecte pramo-
gut per la Diputació de Barcelona a I'entorn del qual s'han associat nom-
brases emissores municipals, entre les quals el catala té una presencia majo-
ritaria",

En l'arnbit privat existeixen algunes cadenes o emissores que emeten
només en catalá, com ara Flaix FM, Flaixbac, Hot 70, Ona Catalana, RAC
105, Radio Estel, Radio Marina, RKOR, Segre Radio i 101.1 Igualada.

D Taula5

Audiencia de les emissores de radio en catalá a Catalunya (1999)

Emissora
Emissores públiques

Catalunya Radio
Emissores municipals*
Catalunya Informació
Catalunya Música
Catalunya Cultura
RNERadio 4

Audiencia

559.0@0
156.000
i36.@00
29.000

~7""---"""""~2í.(i)00
13.0~00~----

Emissores privades
Flaix FM
RAC 105
Ona Catalana
Flaixbac
RKOR
Hot 70
Radio Estel
Segre Radio
101.1 Igualada
Radio Marina

259.000

67.000

29.000
____ , ~2~8~.0~0~0 ~

8.000
6.000

--~- 5.000

* La xifra correspon al que I'EGM considera municipals, barri i R.COM.
Font: Elaboració propia a partir de dades de l'Estudio General de Medios (EGM).------------------
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(10) Vegeu, en aquest rnateix Informe,
xlfres concretes calculades per Montse 80-
net a I'apartat 3 del capital la, "La comu-
mcaoo local"

(11) Ohva, l.luoa, Conxa Parramon I Jor-
di A Jauset (2000) "La mesura de l'us deis
rmtjans catalans, una quesnó pendent ", a
Sooetat Catalana de Cornurucaoó El (a/alá
als mft¡ans de ComUnlCdC/Ó SltudOÓ actual,
perspect¡ve5 Barcelona ínsntut d'Estudis Ca-
talans (en premsa)

D'altra banda, en les emissores que fan desconnexions s'ha genera lit-
zat la practica d'utilitzar rnajontariarnent el catala en la producció propia
en aquests períodes de temps. A més, també s'ha detectat una tendencia
a I'augment de la presencia del catala en emissores on practicarnent no es
parlava".

En aquest sentit, després de la resolució del concurs de concessió de
freqüencies de 1999, el 71 % de les emissores estaven obligades a emetre
més de la meitat del temps en catala (Vilajoana, 2000).

En síntesi, en el camp de la radio sembla que es confirma una tónica
favorable al cata la que, almenys en termes de consum, ja s'havia assenya-
lat per a I'any 1998. Així, Llúcia Oliva, Conxa Parramon i Jordi A. Jauset,
autors del capítol sobre consum de mitjans dins de la recerca sobre la Ilen-
gua als mitjans realitzada per la Societat Catalana de Comunicació, remar-
caven que només un 13% deis catalans escoltava radios monolingües en
castella: un 39%, monolingües en catala i un 48%, emissores on s'usaven
totes dues llenqües".

En el camp de la televisó. I'oferta esta integrada per:

V' Dos canals públics monolingües en catala. TV3 i Canal 33;

V' Dos canals públics rnajoritariarnent en castella. TVE 1 i La 2, pero amb
algunes franges horaries de desconnexió en cata la;

V' Dos canals privats en obert, Telecinco i Antena 3, que des de 1994
emeten en cata la a través del sistema dual algunes pel·lícules i alguns capí-
tols de series, així com també informació i, en el cas d'Antena 3, algunes
retransmissions esportives en catala.

V' Un canal privat de pagament, Canal-e, que esporádicament, a través
del sistema dual, emet pel-lícules en catala.

V' Segons el Iloc de residencia, una o dues televisions locals, que eme-
ten majoritariarnent en cata la.

V' Les dues plataformes digitals, Canal Satélite Digital (CSD) i Vía Digital,
amb els canals corresponents. El febrer de 1998 la CCRTV i CSD van fer un
acord en funció del qual Canal Satélite emetia 20 hores setmanals en
catala.

V' Altres emissores via satellit. que emeten en una gran pluralitat de
Ilengües.

En termes d'audiencia, TV3 ha tendit a ocupar la primera posició (1997
i 1998), tot i que I'any 1999, amb una quota de pantalla del 22,1 %, va ser
superada per Antena 3, que va arribar al 22,2 %, Aixó no obstant, el con-
sum de televisió és, majoritáriarnent, en castella. Així, per exemple, I'any
1998, en que TV3 va ser líder d'audiencia amb un 23,6%, el consum en
catala se situava al voltant del 30% (afegint-hi el 5,7% de Canal 33).

Val la pena tenir en compte la hipótesi que hi ha una correlació entre
I'increment de I'oferta de televisió en cata la i I'augment del consumo Per a
l'any 1998 I'estudi citat d'Oliva, Parrarnor. i Jauset (en premsa) feia notar
que quan hi emetien tres de les set cadenes convencionals (entre les vuit i



un quart de nou del matí) l'audiencia de televisió en catala era del 58,5%,
cosa que portava els autors a pensar que si augmenta I'oferta en catala,
també n'augmenta el consumo D'acord amb el que avance aquest mateix
estudi, la tendencia es confirmava I'any 1999 en la franja compresa entre
les 13h 45 i les 14 hores: les quatre cadenes que emetien en catala en
aquest període (TVE 1, Antena 3, TV3 i Canal 33) concentraven el 62,1%
de l'audiencia.

Un estudi del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) per a 1998
il-Iustra la relació entre Ilengua i televisió per als teleespectadors catalans".
A quasi la meitat de la població (48%) li era indiferent la Ilengua de l'e-
missora; un 32% deia que preferia veure televisió en catala i un 20%, en
castella,

l.'análisi de I'ús de la Ilengua en l'arnbit de la televisió local és forca com-
plexa per la falta de dades homologa bies. El centenar d'emissores identifi-
cat en el cens de 1'lnCom el desembre de 199913 declarava que el cata la era
la Ilengua utilitzada molt majoritarlarnent en la producció propia (informa-
tius, retransmissions d'actes locals, magazines, programes d'entreteniment)
i el castella (i, en menor mesura, l'anqles) dominava en la producció aliena
(ficció, programes de videoclips).

3.3. Cinema

L'estudi de la presencia del catala al cinema s'ha d'emmarcar en el con-
text de la situació del sector a Catalunya". En aquest sentit, s'ha assenya-
lat com, després d'un període de crisi, entre 1988 i el final deis anys 90
s'observen símptomes clars de reactivació --I'any 1998 el nombre de sales
arriba a 587; els espectadors, als 26,7 milions; i la recaptació supera els
18.000 milions de pessetes (Departament de Cultura, 1999:224)-- i,
simultaniarnent, s'afebleix la producció".

El cinema, dones, es configura com un arnbit important en el qual --com
ha remarcat Marí (1999:724)-- el catala té una presencia molt reduída: "La
política de subvenció va aconseguir un Ileuger increment de les estrenes
doblades al cata la a comencarnent deis anys noranta, pero la tendencia va
decaure després: el 1997 sois un 1,8% deis espectadors van poder veure
films en catala [... ] només 82 copies sobre més de 3.600 (un exigu 2,25%)
eren en cata la " .

Les xifres relatives a I'any 1997 mostren com de cada 10 pel·lícules,
només 0,6 van ser en catala (en versió original, doblades o subtitulades) i
9,4 en castella (vegeu la taula 6). Ésciar, dones, el predomini de les pellku-
les en castella i, preferentment, doblades en aquesta Ilengua.

L'analisi diacrónica il·lustra la durabilitat d'aquesta tendencia. Així, entre
1992 i 1998 (tots dos inclosos) les majors nord-americanes van doblar al
catala només 24 pel-Ikules" , amb una mitjana de quatre copies per títol
(La Vanguardia, 29 de setembre de 1999). El conseller de Cultura puntua-
litzava, en la cornpareixenca parlamentaria de marc de 2000, que entre
1996 i 1998 "el consum de cinema en catala va ser només de l' 1,7% com
a mitjana i no per manca de públic o de demanda, sinó per manca d'ofer-
ta" (Vilajoana, 2000: 11).
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(12) (15 (1998) Uso de lenguas en co-
mumdedes b¡/mgues (11) Cataluña Madnd
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(13) Vegeu, en aquest mateix Informe.
I'apartat 4, elaborat per Josep Angel GUI-
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(14) Vegeu, en aquest rnateix Informe.
el capital 5, "El sector cmernatoqrafrc", d'Es-
teve Rrarnbau I Casururo Iorreiro

(15) Corormnas. Mana, Laura Bergés,
Lluís Badia I Josep Angel Gurmera (1999)
"Els actors culturals", a Jcrdi Sánchez
(coord gral) Informe per a la Catalunya del
2000 Sooetet, economie. poñucs. cultura,
Barcelona, Fundació Jaume Bofill, pag 583-
627
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blar-ne 11, tates de produccró cornumtá-
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joana. 2000 11)
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Presencia del catalá al cinema a Catalunya (1997)

Versió original
Doblades
Subtitulades
Total

Catala Castella
PelIícules

34
34

Espectadors
113.442
321.233

1.311
435.986

Pellícules
149
536
446

1.131
2

70

FOn!' La Vanguardia, 29 de setembre de 1999.

(17) A final d'octubre de 1999, la Gene-
raluat de Catalunya I el Govern de les Bale-
ars van arribar a un acord perqué es po-
quessm exhibir a les IlIes les pel IIcules
doblades al catalá Entre novembre I de-
sembre es calculava que les pel IIcules do-
blades navien unqut més de 26 500 espec-
tadors (,httpJlnosaltres vtlaweb corrwtaweb/
cerca_u notICla'p_ldlnt= 150736>[Consulta
Abril de 2000j)

(18) SIno s'mdrca, aquest apartat es bao
sa en les dades íaohtades pel conseller Vila-
joana (2000) al Parlament el mes de mar,

(19) Sabaté,Joan(1999) Lapub/¡Cltaten
cetete Barcelona Poruc

En aquest context, el setembre de 1999, poc abans de les eleccions
autonomiques. cinc de les set majors nord-americanes (Buenavista
International, de la corporació Disney; Hispano Fox; i Ulp, que distribueix a
Europa els productes d'Universal, Paramount i Metro Goldwyn Mayer) i
dues distribuidores independents catalanes (Filmax i Lauren Films) anun-
ciaven que doblarien voluntariarnent 18 pellícules d'exit al catala i amb un
nombre de copies similar al de la versió en castella. Segons les informa-
cions difoses a la premsa (29 de setembre de 1999), aquesta mesura va ser
mtepretada pel Departament de Cultura --que és qui en va fer l'anunci
públic-- com un gest de bona voluntat del sector davant I'ajornament del
Decret 237/1998. També es considerava una mena de test per valorar-ne
la rendibilitat.

En el marc d'aquest acord, entre els mesos d'octubre de 1999 i marc
de 2000 es van estrenar set pel·lícules doblades al catala: Tarzan, Rudolph,
Música del cor, Amb el món no n 'hi ha prou, Segrestant la senyoreta
Tingle, La platja i Agnes Browne". Segons el conseller Vilajoana (2000: 11),
en conjunt se'n van posar en circulació 65 copies; en quatre mesos van
aconseguir més de 300.000 espectadors i, en el cas d'Agnes Browne, l'e-
xit per copia va ser més gran en cata la (14.819 persones en veuen 9 copies
entre el 29 d'octubre i el 2 de desembre de 1999; per tant, es poden cal-
cular 1.646,5 espectadors per copia) que no pas en castellá (amb una mit-
jana de 1.361 espectadors per copia, ja que 19.054 persones veuen 14
copies durant el mateix període).

3.5. Altres mitjans i sectors"

Hi ha poques dades que permetin dibuixar la presencia del catalá en la
publicitat, pero cal remarcar alguna contribució important com ara la de
Joan Sabaté". Quan la publicitat va lIigada als suports convencionals
(premsa, radio, televisió), acostuma a ser --encara que no sempre-- en la
mateixa lIengua que el rnitja que la vehicula, per bé que el grau de nor-
malització tendeix a ser una mica més baix. Així, per exemple, els espots
en cata la a Ielevisió de Catalunya --en que el catala és la lIengua de la pro-
gramació-- van passar de representar el 92% al 94% durant el 1999. En
rad.o. la publicrtat en catala es troba també per sota de les emissions, tant
en general com en el cas específic de les emissores municipals (Corominas,
Díez i Bergés, 1999: 54-55).

De forma més general, i d'acord amb Sabaté (1999:74), no hi ha rela-



ció proporcional entre I'ús del catala que fan els anunciants i I'ús social de
la Ilengua, més redurt en el primer caso

En les tanques publicitaries i opis (objectes publicitaris il·luminats) s'ha
detectat una tendencia a augmentar la presencia del cata la, per bé que
encara hi ocupa una posició minoritaria. Entre els mesos de maig de 1997
i de 1999, va passar del 26% al 38% i del 18% al 22%, respectivament.

En el camp del vídeo ha augmentat espectacularment el nombre de
copies en catala que s'han venut: de les 17.400 el 1995 a les 210.000 de
1998. Aquest creixement es deu, sobretot, als exits de Les tres bessones,
les produccions de Disney i Dream Works i, més en general, a I'animació
infantil.

En la indústria fonografica, s'editen uns 120 fonogrames en catala
anualment", xifra molt reduida.

En el sector delllibre, I'any 1998 es van editar 7.028 títols en catala" i
es van facturar més de 34.000 milions de pessetes, cosa que representava
un increment en la facturació del 4,5% en relació amb I'any anterior. A
més, en comparació amb I'any 1997, els tiratges mitjans també van aug-
mentar --en concret, 675 exemplars-- i van arribar als 3.825 exemplars.

En el DVD, durant el 1999 el cata la es va incorporar a 18 títols, per
rnitja de la col·laboració entre el Departament de Cultura i Lauren Films;
una iniciativa que es preveia continuar i ampliar a d'altres productores. Un
altre tipus de col·laboració que s'ha d'esmentar és la que van protagonit-
zar l'any 1999 Televisió de Catalunya i Enciclopedia Catalana per fer sis
DVD a partir del programa emes amb exit per TV-3 Catalunya des de I'aire
<http://www.tvc.es>.

En general, la col·laboració amb I'empresa privada (Barcelona
Multimedia, Zeta Multimedia, Enciclopedia Catalana) per garantir la
presencia del catala en els productes multimedia era la tónica anuncia-
da pel conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, al Parlament el marc de 2000.

En relació amb Internet, l'analisi de la presencia del cata la escapa als
parametres utilitzats per als mitjans de comunicació convencionals i, com
assenyalen Antoni Esteve, Albert Benet i David Domingo en un estudi
monoqrafic", és més adient plantejar-Ia en termes de presencia que no pas
de quotes. Pels autors, el dinamisme en l'ús d'lnternet a Catalunya no
comporta més utilització del cata la a la Xarxa que en d'altres arnbits
socials. En aquest sentit, i de forma resumida, aquest estudi identifica un
ús del catala dominant als webs de les administracions públiques =peró
només a les catalanes-- davant d'una presencia mínima als webs d'institu-
cions privades (siguin cercadors, mitjans de comunicació o empreses). Aixo
no obstant, els autors matisen que dins del sector privat també hi ha
diferencies: el catala domina a escala local i comarcal entre els mitjans; en
els cercadors especialitzats en els Paisos Catalans; i en els mitjans exclusi-
vament digitals.

4. Conclusió

A l'hora de fer un batane de la situació, cal considerar els aspectes posi-
tius i els negatius. Entre els primers, s'ha d'assenyalar que, amb I'excepció
clara del cinema, es detecten avencos en l'oferta de mitjans en catala en
tots els camps. Així, la presencia del cata la es troba consolidada en els rnit-
jans audiovisuals públics, on a més aconsegueix audiencies importants
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(com illustren. per a 1999, el lideratge d'audiencia de Catalunya Radio o
la segona posició de TV3 o, a escala local, emissores de radio o de televisió
municipals); s'ha incrementat també a la radio privada de concessió; a la
premsa (particularment per la via de la doble edició d'EI Periódico de
Catalunya i de Segre, i també per la consolidació de la premsa local i
comarcal d'informació general); fins i tot a les tanques publicitáries o al
vídeo.

En general, I'increment de I'oferta de mitjans en cata la ha comportat un
augment significatiu de l'audiencia. Aixo --que de forma particular ja es va
manifestar amb la posada en marxa de TV3-- s'ha pogut observar també
amb la doble edició d'EI Periódico de Catalunya o, a una altra escala, amb
les emissions en catala per a Catalunya que realitzen les cadenes privades
de televisió Antena 3 i Telecinco.

Malgrat tot. la lIengua catalana continua ocupant una segona posició.
Tot i la varietat de situacions, a títol de síntesi, podem assenyalar que en
termes de consum de premsa diaria o de consum televisiu la (des)propor-
ció es pot xifrar a I'entorn d'un 30% en catala per un 70% en castella.

Entre els reptes o problemes a resoldre, cal esmentar la situació del
cata la al cinema (i, de retruc, també a la indústria videografica i al DVD) i,
sobretot, la manera d'encarar la digitalització, un fenomen lIigat a d'altres
de tipus diversos com ara la mundialització, la liberalització o també la mul-
tiplicació de canals de tot tipus (lIigats, per exemple, a les anomenades pla-
taformes digitals). És indiscutible que la normalització del cata la requereix
una presencia en aquest arnbit, on no es pot plantejar en termes de quo-
tes. En aquest context, i quan la normalització en l'arnbit mediatic conven-
cional és, com hem vist, relativa, es planteja, en expressió de Josep Gifreu"
(1999), una "nova frontera digital" per al procés de normalització, de
moment, encara plena d'interrogants.
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