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Resum 

 
Quan es nombra televisió i cultura a la mateixa frase, molts ja tremolen. 

Alguns per desconfiança, altres per desencís i alguns se n’escapen per 

pura indiferència. Sembla que sigui impossible encabir una programació 

cultural en una televisió per a tothom, o en un canal generalista. Si, 

encara en més detall, intentem analitzar quins espectadors atrau un 

concepte més específic de la cultura, l’alta cultura, ens trobem en un 

terreny molt orfe. Aquest tipus de programes han estat renegats als 

segons canals de les cadenes públiques -les privades no es preocupen per 

nínxols de mercat tant petits-, i s’han convertit en una oferta per a un 

públic disgregat. 

 

No n’és una excepció la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en 

aquest tipus d’aposta. Aquest ens comunicatiu ofereix una programació 

generalista a Televisió de Catalunya (TV3) i una programació de caire més 

cultural al canal 33. A part, amb l’ampliació de freqüències del format 

digital, ha pogut disgregar més la seva oferta, buscant públics més 

concrets. Tot i així, la freqüència del segon canal sempre ha estat un 

contenidor per a diferents tipus de programació, entre els que s’inclou la 

infantil i juvenil o l’esportiva. Aquest és un dels aspectes, no l’únic, que ha 

fet que l’espectador cultural mai hagi estat fidel al segon canal català. El 

canvi d’hores d’emissió per retransmissions esportives excepcionals era 

freqüent i els programes no s’acabaven d’estabilitzar. 

 

Tot i així, cal tenir en compte les característiques de la programació 

cultural. És una programació molt heterogènia, en contraposició a l’aposta 

homogènia de les cadenes generalistes. I, sobretot, es troba amb públics 

molt concrets i en moments molt concrets. És fàcil ser-li infidel. Tanmateix, 

és la programació més ben valorada en termes qualitatius pels espectadors, 

compleix una certa funció de servei públic. És, doncs, la televisió que 

volem però no podem veure. 
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1. Introducció 
 

Amb aquest treball es vol explicar la rellevància que la cultura, en un cert 

sentit, ha pres a la televisió pública catalana en els últims anys. Estudiar 

els programes fets i produïts aquí, a Catalunya, sota el segell de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que parteixen de la cultura 

com a eix temàtic. L’objectiu és establir un baròmetre per mesurar l’interès 

que desperten aquests tipus de continguts a través de la televisió: com 

s’han acostat al públic, on han trobat el contacte (a través de diferents 

formats i espais) i com ha estat la resposta per part de l’audiència.  

 

Perquè la cultura és una assignatura pendent d’estudiar i ser estudiada en 

molts àmbits: la societat el principal, i la televisió, com a aparador i eina 

de creació, també. És difícil definir, en primer terme, què és la cultura. Per 

això a la primera línia d’aquest paràgraf es parla d’“assignatura”, com a 

terme genèric per definir el concepte. La cultura, en un cert sentit, és un 

marc de creació que deixa rastre. Un lloc on es poden trobar totes les 

persones, perquè és l’espai de les idees. Tot i així, es pot diferenciar entre 

dos tipus de cultura: la cultura popular i la cultura d’elits, refinada. La 

primera, fa referència a la creació conceptual, de costums, del dia a dia. 

Què perdura de les idees que creem en la nostra quotidianitat. La segona, 

té un caràcter més acurat, de tècnica i delicadesa. En principi, està 

reservada a les elits d’intel·lectuals, perquè abasta els set camps de l’art 

en el seu sentit més elaborat. S’intentarà definir tots dos termes amb més 

precisió dins del marc teòric. Tot i així, es fa un breu esment per evidenciar 

la franja o separació que existeix entre tots dos. És evident de fet, 

pertanyen al mateix camp semàntic però són dues classificacions diferents, 

jerarquitzades.  Trobar-se és impossible, perquè quan s’intenten aproximar, 

acaben traspassant el límit que els separa, en un sentit (de high culture a 

low culture) o en l’invers.  

 

On queda la televisió doncs, a tot això? Una eina de comunicació, de 

difusió, que s’ha instaurat a la majoria de cases del que anomenem els 

“països més desenvolupats”. Que s’ha convertit, per tant, en un marc 

d’assimilació d’idees per a les persones en el seu dia a dia. Una 

transferència de conceptes ràpida, i que molts critiquen, precisament 
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perquè esdevé efímera i banal en el seu contingut. Una part, qüestionada, 

de la cultura popular. Pot ser per tant un lloc de trobada entre totes dues 

categories de cultura, tot i que no se sap si és capaç d’exercir la seva 

funció del que podríem anomenar com a “mitjana cultura”. O bé, potser, 

només s’està limitant a ser un aparador de l’alta cultura des de la cultura 

popular. Com el mite de la caverna de Plató, crear només imatges de la 

realitat, sense ser la realitat en la seva pròpia essència. 

 

Per això aquest treball, per veure si l’encontre és possible. Des de les 

televisions públiques sembla que s’han donat evidències d’esforços per 

portar la cultura als mitjans. Però, ho han fet de la manera correcte? Han 

despertat l’interès de l’audiència? No hem d’oblidar que, tot i intentar 

complir la seva missió de servei públic, la cadena autonòmica catalana és 

una empresa. Es debaten molts equilibris en aquests termes. 

 

El treball està composat per tres parts. En la primera, per una banda es 

contextualitzarà el treball dins d’un marc teòric que servirà com a 

referència per a la seva elaboració; per l’altra, s’establirà l’objecte d’estudi, 

els objectius i la metodologia. En la segona part, es mostrarà el context 

real de la relació entre televisió i cultura. En una estructura de piràmide 

invertida, s’anirà des de la implantació de la televisió a Europa fins a la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el canal 33 i els seus 

programes. En la tercera i última part, s’analitzaran les audiències del 33 

en relació a les altres cadenes i se n’estudiarà l’evolució. A més, 

s’inclouran estudis d’opinió sobre qualitat de televisió.   

2. Marc teòric 
 

A mode de tall, i per centrar la investigació en termes tangibles, el primer 

terme que s’ha de definir dins del marc teòric és el de cultura, d’aquest 

n’evolucionarà la definició de programa cultural tal i com es concep per 

encabir-se dins del treball.  

 

El terme cultura té dues accepcions en el seu significat, segons R.Williams: 

la vessant antropològica introduïda al segle XIX per E.B. Taylor i la vessant 

il·lustrada, implantada pels humanistes francesos al Dictionaire de 
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l’Academie Française al 1718 (Williams, 1985).  

 

El primer significat sorgeix del segon, durant l’època d’esplendor del 

colonialisme europeu. Es defineix la cultura com el conjunt dels hàbits de 

vida i de pensar civilitzats, amb el resultat de la civilització. És la seva 

vessant antropològica, que el mateix Taylor concep com a “Cultura 

primitiva”. De fet, aquest concepte està molt relacionat amb el terme 

progrés. El segon significat té els seus antecedents en l’antiga Grècia, on 

conceben la cultura com el cultiu de l’esperit en les arts i la contemplació. 

Aquesta idea es recollida pels il·lustrats francesos, que entenen la cultura 

en un sentit de creixement personal proporcionat per les arts.  Per això les 

set arts en el seu sentit més refinat tenen cabuda dins de la segona 

definició i, en canvi, les expressions més populars de cultura com els diaris 

o la televisió estan integrats dins de la primera. Herbert Gans resumeix la 

distinció en una frase “The distinction is in some ways similar to the 

popular one between art and life” (Gans, 2008). La cultura de la 

quotidianitat i la cultura de les arts (Williams, 1985). 

 

En aquest sentit però, el marc de discussió també recau en la qualitat de 

la televisió, ja que és el suport des d’on es transmet la cultura. Aquest 

aspecte és important per al treball ja que la valoració que es fa en termes 

de qualitat de la televisió no sempre coincideix amb l’índex d’audiències. 

Així, és important per esbrinar si la percepció del públic és positiva o no, 

tot i la manca d’espectadors. És un petit factor que pot determinar el 

sentit de servei públic. Des de la perspectiva econòmica, s’han elaborat 

diversos estudis sobre la percepció de la qualitat de la televisió per part 

dels espectadors, que es basaven en analitzar dades de mercat. Un d’ells 

és el que anomena Xavier Cubeles en el recull de Quaderns del CAC. Diu 

que:  

 

“Aquest és el cas de la recerca encapçalada per Bradley S. 

Greenberg i Rick Busselle (1996) que tenia per objectiu 

identificar amb precisió els atributs de qualitat d'un programa 

de televisió, aspecte fonamental per obtenir un mesurament 

correcte del tema. [...] s'ha preguntat als teleespectadors sobre 

els serveis que ‘esperaven’ de l'oferta televisiva, i també s'ha 
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estudiat la valoració que aquests fan sobre el conjunt de la 

programació d'una TV: percepció sobre la presència de 

programes d'alta qualitat de la cadena, sobre l'evolució de la 

qualitat de l'oferta televisiva en el temps (millora/empitjora), 

sobre la qualitat d'una cadena en comparació amb la seva 

competència (superior/inferior), etc. No obstant això, es 

constata que la majoria de les televisions (i molt especialment 

les comercials), tendeixen a prioritzar els seus esforços d'estudi 

en el coneixement de ‘la grandària de les audiències, que es 

manté com a criteri clau per determinar les decisions de 

programació’ (Greenberg, Albers, Busselle, La Rose i Litman, 

1991)” (Xavier Cubeles, 2002).  

 

Així doncs, podem establir que les cadenes no acostumen a dotar d’una 

importància real a la qualitat en el moment d’escollir la programació, sinó 

que es segueixen guiant per les audiències. Un altre estudi interessant 

sobre televisió de qualitat, és el que elabora Charlotte Brundson (Brundson, 

1990a i 1990b). La seva obsessió en tractar el tema de la qualitat és 

l’estètica. Tot i així, constata la dificultat d’introduir la televisió en el 

context de l’estètica, fruit de la concepció que tenim de la televisió des 

dels estudis acadèmics, ja siguin estudis culturals o estudis d’audiències 

quantitatius. Defensa la idea de la televisió com una totalitat heterogènia i 

no com un conjunt de programes independents. Tot i que Brundson 

considera que la diversitat en la recepció és una característica de tots els 

mitjans –llibres, pintures...–, veu una diferència en relació amb la televisió 

ja que aquesta no ha elaborat una codificació pròpia. Ell ho anomena com 

“propers ways to watch”. D’aquesta manera, l’estètica tradicional té una 

doble dificultat per entrar en el discurs de la televisió, ja que manca 

codificar un text i una forma de recepció estables (Brundson, 1990a). 

Cadascú entén la televisió a la seva manera, i aquest factor subjectiu 

determina en molts sentits la qualitat. Així, Brundson es recolza en la idea 

d’Stuart Hall de “codificació i descodificació de significats”. Aquest últim, 

argumenta que el procés de codificació no ha de ser necessariament 

equivalent al de descodificació, perquè els actors estan influïts pel seu 

entorn. En els seus estudis de comunicació Stuart Hall va més enllà del 

circuit de circulació lineal introduït pel funcionalisme nord-americà. Ell 

centra la importància en l’estudi dels diferents moments que existeixen en 
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la comunicació. En termes de Marx, “la circulació i la recepció resulten 

moments dins del procés de producció a la televisió”. De fet, segons Philip 

Elliot, l’audiència és tant la font com el receptor del missatge televisiu 

(Tots dos autors són citats per Hall al seu article  sobre 

Codificació/descodificació; Stuart Hall, 1973). Aquests moments de 

producció i recepció del missatge de la comunicació de masses no són 

idèntics, però sí que estan relacionats, ja que tots dos són moments 

importants en el procés de comunicació de masses. 

 

Hall relaciona els codis dels discursos, usats tant en la producció com en la 

recepció, amb la ideologia de cada un. Segons l’investigador els missatges 

es produeixen i es codifiquen amb un codi concret que representa una 

ideologia, uns valors, etc. Els mateixos missatges són els que rep 

l’audiència, que més tard els descodifica per dotar-los d’un significat que 

després tindrà uns efectes. Els codis utilitzats en la codificació poden ser 

diferents als que utilitza l’audiència a l’hora de descodificar el contingut del 

missatge. La utilització d’uns o altres codis dependrà de la ideologia, el 

context social o les experiències viscudes, entre d’altres. És per aquest 

motiu que els públics es disgreguen, encara que les cadenes facin esforços 

per condensar-los, perquè cadascú s’identifica amb un contingut concret 

segons la seva experiència. En el camp de la cultura a la televisió passa el 

mateix, i fa que per molt que es vulgui difondre un contingut concret i per 

a un públic concret molts cops no es trobi una resposta clara. 

 

En el procés de codificació/descodificació del missatge, descrit per Hall, és 

quan apareixen les confusions i les interpretacions distorsionades. Descriu 

tres formes diferents de lectura que es poden dur a terme en aquest 

procés, i que van des de la dominació fins al refús. En primer lloc, trobem 

la dominant-hegemònica, on hi ha una acceptació per part del receptor cap 

al codi codificat pels mitjans. És a dir, el receptor descodifica el missatge 

amb els mateixos codis amb els que aquest ha estat codificat. Aquest és el 

cas ideal de comunicació transparent, on no hi ha malentesos ni 

distorsions. Un altre tipus de lectura és la negociada, en la que el lector 

comparteix parcialment el codi de l’emissor, però modifica la proposta 

codificada. En aquest l’audiència entén que el missatge ha estat definit des 

d’una situació de poder dominant. Aquest tipus de lectura conté 
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contradiccions, per una banda accepta les definicions més generals 

donades pels mitjans, però a nivell més concret utilitza les seves pròpies 

normes. És contrària als mitjans. Per últim trobem la lectura d’oposició, on 

l’espectador no comparteix el codi de l’emissor i refusa les propostes 

d’aquest, construint una interpretació pròpia de la informació o situació 

transmesa. En aquest cas el receptor busca en significacions prèvies una 

descodificació contrària a la que proposa l’emissor. Molts cops el material 

cultural a la televisió és rebutjat perquè presenta una codificació molt 

elaborada, a la que l’espectador no està preparat per enfrontar-s’hi. El 

refús a aquest tipus de continguts, doncs, pot provenir de la incomprensió.  

Els codis que permeten codificar o descodificar el contingut del missatge 

poden passar per signes no codificats, però realment tot el llenguatge és 

una codificació de la realitat (Hall, 1979). Podríem entendre que el 

naturalisme o el realisme són fidels a la realitat, tot i així també són 

construccions, representacions d’ella mateixa. En les societats o les 

cultures existeixen codis que s’aprenen des de ben petit, com si aquests 

fossin adquirits de forma natural. Però aquests també són construccions a 

partir de la realitat, a partir de les convencions, però estan tan 

naturalitzats que no es poden en dubte. Aquests oculten, per dir-ho 

d’alguna manera, la pràctica de codificació i decodificació. De tant natural 

se’ns fa invisible als sentits, i s’aconsegueix un cert estàndard ideològic. 

Moltes vegades ens confonem. Creiem que el signe visual d’un arbre, per 

exemple, és un arbre; quan en realitat no és l’objecte, sinó que el 

representa. Totes les imatges, tant mentals, com fotogràfiques, dibuixos, 

etc. No són la realitat, sinó representacions simplificades d’aquesta, ja que 

la realitat és molt més diversa i heterogènia (Hall, 1979).  

Hi ha un factor a afegir a aquest prisma de conceptes: el context en el que 

es mou la televisió. En aquest cas, ens mourem dins del marc de les in-

dústries culturals, necessàries per comprendre la lògica de funcionament 

d’un aparell, la televisió, que transporta cultura i és cultura en sí. No no-

més funciona com una empresa, té un valor afegit. El concepte d’indústries 

culturals, en plural, serà introduït pels sociòlegs francesos Miége, Huet i 

Ion. De forma embrionària però, el concepte com a indústria cultural en 

singular, el va encunyar l’Escola de Frankfurt (En el llibre Dialéctica de la 

ilustración, de Theodor Adorno i Max Horkheimer). És a dir, van ser els 
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primers a distingir la cultura tradicional de la cultura industrial que havia 

emergit de la mà de la societat de masses i els valors capitalistes de mer-

cantilització (Zallo, 1992). Segons Gloria Hoyos, la definició que s’extreu 

d’indústria cultural del text Diálectica de la ilustración és la següent: 

 

”La indústria cultural pot entendre’s com una superestructura assentada 

sobre les bases del capitalisme el poder del qual és utilitzat per atribuir 

a les masses una cultura que en realitat li era imposada, basada en mo-

dels de baix nivell cultural, simplistes, mercantilitzats i pejoratius per a 

l’espectador” (Hoyos, 2011). 

  
Cap als anys 70 es replanteja el concepte unidimensional d’indústria de la 

comunicació, i serà un grup de sociòlegs francòfons, l’anomenada escola 

francesa, qui introdueixi el terme en plural: Indústries de la Comunicació. 

El canvi en el terme es deu a que es volia donar rellevància al component 

divers, i molts cops heterogeni, de la indústria que promou la cultura. Hi 

ha molts sectors, i tots ells tenen característiques pròpies; així que és 

oportú analitzar-los per separat, i no etiquetar-los sota un terme singular.  

L’obra que aportarà aquest nou component a l’estudi de les indústries 

culturals és Capitalisme et industries culturelles, publicada al 1978. Els 

autors són Huet, Ion, Lefebvre, Miège i Peron. Tots ells formaven part del 

Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication (GRESEC), de la 

Universitat Stendhal de Grenoble. A la mateixa obra, es defineixen els 

productes culturals com a part d’un procés mercantilitzat:  

“Avui les mercaderies culturals són com les altres, un camp nou per a 

l’extensió dels valors de canvi, per a l’extorsió de plusvàlua, la seva 

acumulació i la seva reproducció ampliada. Obren (...) sobre una 

cultura concreta, la cultura mercantil” (Huet, 1978).  

A grans trets, aquesta és una definició del que ells concebien com a 

indústries culturals. Tot i que els productes culturals s’estaven tractant 

com a mercaderies, ells defensaven que tenien lògiques de mercat 

diferents als valors capitalistes.  

Un altre autor francès que recollirà aquests estudis serà Patrice Flichy, a la 

seva obra Les industries de l’imaginaire: pour une analyse économique des 

media, publicada el 1980. En ella l’autor fa un anàlisi de l’estructura 
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industrial dels mitjans, però en diferencia dues lògiques: la de producció 

de mercaderies i la de producció de fluxes. Una aporta la visió 

mercantilitzada dels productes culturals, mentre que l’altra entén la cultura 

com un flux de valors, d’ideologies, etc.  

Aquestes investigacions arriben a Espanya, on Enrique Bustamante i 

Ramon Zallo seguiran treballant en el terme. A raó d’aquest últim, podem 

definir les indústries culturals com un:  

“Conjunt de branques, segments i activitats auxiliars productores i 

distribuïdores de mercaderies amb continguts simbòlics, concebudes per 

un treball creatiu, organitzades per un capital que es valoritza i 

destinades finalment als mercats de consum, amb una funció de 

reproducció ideològica i social” (Zallo, 1988).  

Aquest doncs, dóna a entendre que els productes culturals tenen un valor 

afegit implícit, de caràcter ideològic i social, tot i que funcionen amb la 

lògica dels mercats capitalistes. 

Una altra definició que es voldria incloure en aquest treball és la que es va 

pronunciar en un conferència de la UNESCO a Montreal, al 1980, i que no 

va ser publicada en un document oficial fins al 1982. Indústries culturals 

són “Quan els béns i serveis culturals es produeixen, reprodueixen, 

conserven i difonen, segons criteris industrials, és a dir, en sèrie i aplicant 

una estratègia de tipus econòmic en lloc de perseguir una finalitat de 

desenvolupament cultural” (UNESCO, 1982). El tractament de les 

industries culturals com un problema dins l’agenda de la UNESCO fa palès 

l’interès de l’organisme europeu per incloure el terme en els cercles 

intel·lectuals del continent. A més, aquesta definició és de caire 

intransigent entre indústria i cultura, ja que distingeix els productes entre 

els que segueixen una estratègia de tipus econòmica i els que tenen una 

finalitat de desenvolupament cultural.    

Per això, i per establir esquema teòric, s’explica com es concep el terme 

programa cultural. El significat  de cultura que agafarem per a l’elaboració 

d’aquest treball és el que aporten els humanistes durant el segle XVIII, un 

“cultiu de l’ànima” a partir de les arts, les lletres i la filosofia. Per tant, un 

programa cultural és aquell que tracta les arts dins del seu contingut. N’ 

exclouríem doncs, els que són de caràcter didàctic i no de divulgació, com 
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per exemple els documentals. Així doncs, definim un programa cultural 

com aquell que crea un debat cultural, a partir de ser un aparador de les 

arts i reflexionar-ne sobre el seu contingut i autors. A més, ens basarem 

en les teories de Brundson i Hall per intentar determinar quina cabuda 

tenen els programes culturals en el codi televisiu, i com els percep, o els 

descodifica, l’audiència en virtut d’una qualitat televisiva. 

3. Objecte d’estudi, objectius i metodologia 
 

3.1. Objecte d’estudi 

 

L’objecte d’estudi d’aquest treball són els programes de temàtica cultural 

(segons els paràmetres descrits) produïts per la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals des del 1990 fins a l’actualitat. El motiu d’aquesta 

acotació temporal és pel naixement, al 1988, del canal 33. Tot i així, 

parteixo de dos anys més tard per considerar-lo un canal mínimament 

consolidat. Els programes culturals són, per tant, de caràcter públic i es 

farà una distinció entre els emesos al canal de temàtica generalista de 

Televisió de Catalunya i el Canal 33, que amb pròpies paraules de la 

pàgina web de TV3 és  “el canal on s’expressa la cultura del nostre país i 

es veuen les millors produccions de la cultura que ens arriba de fora.” I 

que per tant, el considero de contingut més específic i especialitzat, on els 

espectadors saben què van a veure. 

3.2. Objectius de la recerca 

 

Aquesta recerca persegueix la finalitat d’investigar si el consum cultural, 

en el sentit més il·lustrat de la paraula, ha crescut en l’àmbit de la televisió 

catalana. Indagant en quina importància se li ha donat a la cultura des de 

la programació, i quina resposta ha rebut aquesta des de l’audiència. 
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Intenta contestar les següents preguntes: 

 

 Quin paper se li ha donat a la cultura en la televisió pública d’àmbit 

autonòmic català? La CCMA ha apostat realment per la cultura a la 

televisió? 

 Quina ha estat l'evolució dels programes culturals a la CCMA? 

 Quins són els seus trets característics? 

 Quina percepció té el públic català d’aquesta programació cultural? 

 Volen els espectadors catalans consumir cultura a la televisió? 

 

3.3. Metodologia 

 

La investigació es basarà, en un primer moment, en una recerca 

documental. Una primera fase anirà dirigida a conèixer el marc temàtic en 

el que es mou el treball amb més exhaustivitat, a més de conèixer en 

profunditat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la seva missió i 

els seus canals. La segona fase de recull documental, investigarà els 

canals en concret, els programes que han fet d’àmbit cultural i les 

audiències que s’han recollit durant vint-i-tres anys. Amb aquests últims 

documents s’intentarà trobar la resposta que ha tingut en el públic la 

programació cultural. A més, s’intentarà buscar exemples dels programes 

més representatius per estudiar-ne els formats i les formes com han 

presentat la cultura al públic. 

 

En segon terme, es farà un seguit d’entrevistes. Per tenir en compte la 

visió general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, es parlarà 

amb l’expresident d’aquest ens comunicatiu, Enric Marín. A més, i en un 

sentit més concret, s’entrevistarà al cap de programació del canal 33, 

Ricard Mateu, i amb el coordinador de l’àrea de producció pròpia del canal 

33, Lluís Cuevas. Aquestes dues últimes entrevistes busquen endinsar-se 

en el segon canal de Televisió de Catalunya, eix vertebral d’aquest treball, 

per poder entendre algunes de les seves lògiques de funcionament de 

primera mà. 
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4. Context 
 

4.1. La televisió com a vehicle de cultura 

 

La televisió dóna les seves primeres passes a Europa durant els anys 

trenta del segle vint. Sempre de la mà dels diferents ens públics, que van 

adquirir el monopoli de les telecomunicacions i, per tant, de la televisió. És 

en aquesta època que començarà a emetre una emissora de referència 

com la BBC i quan es retransmetran els Jocs Olímpics de Berlín del 1936, 

entre d'altres exemples on també inclouríem els primers assajos 

extraeuropeus, a Estats Units (on tenien un caràcter privat). Tot i així, la 

seva evolució es veu estroncada per la Segona Guerra Mundial. No és fins 

que acaba la guerra que els aparells de televisió es podran  popularitzar a 

totes les cases, esdevenint així el mitjà de masses de referència per sobre 

de la ràdio i la premsa escrita. És en aquest moment que la programació 

televisiva d'àmbit cultural esdevé una oportunitat a diferents estats 

d'Europa, com a eina pedagògica i de difusió cultural. La població era, 

encara en grans percentatges, de nivell cultural baix; i la televisió era el 

mitjà de masses idíl·lic per a fomentar l'interès per la cultura. De fet, a 

diferents països es va imposar un percentatge fix de programació cultural, 

compaginada amb programació informativa i d'entreteniment. 

  

“L’objectiu era posar a l’abast de la població la cultura, i per a 

aquesta finalitat es va utilitzar la televisió, per ser aquesta una 

producció de les societats industrials més desenvolupades i un 

agent de dominació cultural. La missió cultural i, podria afirmar-se 

també, pedagògica de la televisió a Europa, coexisteix amb els 

objectius complementaris d’informar i entretenir als 

teleespectadors. Aquests objectius eren compartits pels polítics, 

per la elit i els professionals del mitjà que volien crear una 

verdadera escola del segle XX” (Ruano López, 2007). 

 

Cap a finals dels anys seixanta, el concepte de cultura s'anava refinant a la 

televisió. S'oferia programació cultural que buscava incidir, també, en els 
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sectors intel·lectuals de la població. Ruano, ho classifica com una època 

daurada per a la televisió europea, que al no dotar-se d'una reciprocitat 

d'audiència, podia oferir una programació basada en el seu component de 

servei públic. Culturitzava a la gent, sense preguntar-se si aquesta havia 

demanat mai de fer-ho, sense índexs d'espectadors. És també en aquesta 

època, entre els anys seixanta i vuitanta, que naixeran els segons i tercers 

canals de les emissores de cada estat. Cadenes temàtiques, 

especialitzades en la difusió cultural. La BBC-2 a Gran Bretanya, TVE-2 a 

Espanya, ARD-3 a Alemanya, FR-3 a França i RAI-3 a Itàlia. Era una clara 

aposta per l'alta cultura, els programes parlaven de música, de literatura, 

de teatre,... tot i que ja es separaven de la programació generalista, que 

es reservava als primers canals. La separació es feia per desvincular l'alta 

cultura de la baixa cultura, perquè aquesta última es creia que estava 

impregnada d'un fort component polític i de reivindicació social. La 

televisió pública espanyola, però, en aquella època (anys 60 i 70) ja era la 

que dedicava menys temps a la programació cultural en relació a la resta 

d'Europa (Ruano, 2007). 

 

El problema però, és que els mitjans estaven dominats pel sistema polític i 

la ideologia de cada Estat. Complien la seva funció de servei públic, però 

s'havia de pagar el preu de la difusió de pensament unitari, de la cultura 

que divulgava cada ens públic. A l'altra banda de l'Atlàntic, a Estats Units, 

naixia paral·lelament una estructura de comunicació televisiva diferent, 

basat en les normes del mercat i el sector privat. Tres grans networks, 

l'ABC, la CBC i la NBC, dominaven el mercat; només van trobar una 

competència pública durant el mandat demòcrata de finals dels seixanta. 

La PBS, o Public Broadcasting System, la xarxa d’emissores públiques 

americana, que oferia contingut informatiu i cultural, a més de 

programació infantil i juvenil. “Els intel·lectuals americans mai van donar 

una importància real a la televisió com a vehicle de cultura” (Ruano, 2007), 

fet que la va entregar al poder econòmic perquè utilitzés les audiències per 

programar les graelles televisives. 
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El model d'obertura al sector privat s'exporta cap a Europa, fent que els 

monopolis televisius del sector públic es desmantellin. Són moltes les veus 

que reclamen aquesta obertura del mercat a favor d'una pluralitat 

informativa, en contraposició a la veu única en que s'havien convertit els 

mitjans públics, que constituïen una eina de l'Estat. És entre els anys 80 i 

90 que es van obrint els mercats de les telecomunicacions a l'àmbit privat 

en les diferents nacions europees, en un procés de desreglamentació que 

va fer perdre un important poder a l'Estat, entregant un servei públic als 

poders del mercat.  

 

“ Aquest fet tornava pobra la oferta dels mitjans de comunicació, 

fins que, a la dècada de 1980, es va produir la ja eludida 

desreglamentació que va donar lloc a una ràpida privatització dels 

mitjans de comunicació, reconfigurant tant l’ordre polític com 

l’esfera específica de les comunicacions, trencant en la majoria 

dels casos amb la relació vertical entre els estats i els mitjans, i 

produint conseqüències, a més, difícilment previsibles per part dels 

estats, que acabaven de desprendre’s d’una eina d’influència de la 

que difícilment puguin tornar a apropiar-se.” (Ruano López, 2005). 

 

Amb la competència per l'audiència que aportaven les emissores privades, 

es va produir un canvi de model en la programació cultural a la televisió, 

que es considerava que no tenia un públic prou gran per ser viable 

econòmicament. Per aquest motiu, els programes culturals queden fora del 

prime-time de les cadenes generalistes i es destina als segons i tercers 

canals, de naturalesa temàtica, la producció i divulgació de la cultura 

(entesa en el sentit més ampli de la paraula). En certs països europeus, el 

Govern i institucions com els Consells Audiovisuals, van reaccionar 

imposant percentatges de programació cultural a les cadenes públiques 

d'àmbit generalista. Per exemple, a Holanda un 20% del temps d'emissió 

ha d'estar destinat a l'àmbit cultural. En alguns casos, la imposició per llei 

també engloba el sector privat, com és el cas de França i Gran Bretanya. 

Per part d'Espanya no hi ha cap reglamentació al respecte (Ruano López, 

2005). 
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4.1.1. L'aposta pels canals temàtics 

 

Abans de l'entrada de les cadenes privades al mercat de la televisió, la 

programació de les emissores públiques -com ja s'ha apuntat- no estava 

basada en estratègies de mercat. La qualitat d'un programa es mesurava 

en l'èxit que tenia en festivals i certàmens internacionals. La quota 

d'audiència o d'oferta publicitària que creava no era important, perquè no 

hi havia cap tipus de competència. En un context d'obertura de mercat 

però, les normes del joc van canviar. Calia que cada programa fos viable 

econòmicament, i això requeria públic i anunciants. Així es crea una 

dinàmica de programació que es basa en donar als espectadors el que 

volen i quan ho volen, aconseguint així una massa de públic nombrós que 

atregui a la publicitat. Els programes culturals, de públic minoritari, van 

ser el primer sacrifici: ja mai més van ocupar les franges horàries amb 

més quantitat d'espectadors i l'espai que se li oferia eren els canals 

temàtics. És l'arribada, doncs, del model comercial a la televisió; un model 

on l'àmbit públic (en la seva categoria de servei públic) encara avui no s'ha 

sabut integrar, perdent força davant del poder monetari (Hoyos López, 

2011). 

 

S'abandona així l'antic model de televisió pública basat en una 

programació que encabia als diferents segments socials, amb una 

programació generalista integradora. El nou paradigma és disgregatiu, i 

busca englobar el major nombre d'espectadors en la programació 

generalista, i englobar al públic restant amb nous canals (Hoyos López, 

2011). 

 

Els canals especialitzats tenen la funció de captar l'atenció d'un públic molt 

concret, principalment minoritari, que no té lloc a les emissores 

generalistes. La creació de canals temàtics d'àmbit cultural va ser la 

principal estratègia que van adoptar les emissores estatals per gestionar el 

problema al que s'enfrontaven: cultura o diners. Tot i així, en aquell 

moment encara no s’havia introduït el concepte de canal temàtic, que 

especialitza la seva programació en un sol àmbit. La majoria d’aquests 



17 

 

canals van acabar sent una espècie d’abocador on s’hi encabia tots els 

programes que no tenien prou audiència per ser emesos a la freqüència 

generalista. Perquè amb els nous canals guanyaven per partida doble: en 

un sentit, podien captar nou públic que estava interessat en una temàtica 

molt concreta i que no feia cas a les emissions generalistes, per l'altra, 

aconseguien reunir més espectadors al voltant d'una graella generalista 

que no donava veu a programes que no estiguessin al servei de 

l'espectacle. (Hoyos López, 2011) 

 

4.2. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

 

Amb la Constitució de l'any 1978 apareixien les Comunitats Autònomes en 

la realitat de l'Estat, i amb ella els anhels de creació d'espais de 

comunicació pròpis. Amb la Corporació de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) 

com a referent, els nous governs regionals van començar a maniobrar, 

com explica Arboledas: “Els nous governs autonòmics van plasmar en lleis 

aquests reclams autoconcedint-se la potestat de crear els seus propis 

organismes audiovisuals” (Arboledas, 2008). Dos documents claus més 

van fer possible l'aparició dels ens autonòmics de comunicació. En primer 

lloc, l'Estatut de la Ràdio i la Televisió Espanyola del 1980, document que 

recollia la naturalesa, l'estructura i el règim jurídic de la Corporació de 

RTVE. En el propi sumari s'establia el següent precepte: “la possibilitat 

d’establir un canal de televisió de titularitat estatal per a l’àmbit territorial 

de Comunitat Autònoma i sota la seva gestió, que es complementa amb un 

significatiu grau de participació en els òrgans territorials de RTVE” (Estatut 

RTVE, 1980). S'obria doncs, la via del tercer canal. Aleshores, entra en joc 

el segon document clau: La llei del Tercer Canal, publicada al 1983. Aquest 

text legal permetia a les Comunitats Autònomes la creació d'un canal propi 

que operés dins del seu àmbit territorial, i de titularitat pública (recordem 

que les cadenes privades encara tenien vetada l'entrada al mercat de la 

difusió televisiva). El País Basc, Catalunya i Galícia, van ser els primers a 

reaccionar. Com a vehicle de cultura i identitat nacional, es van crear 

organismes de comunicació potents, que intentarien fer front al monopoli 

de l'Estat. Més tard, es van afegir a la llista Madrid, la Comunitat 

Valenciana i Andalusia. 
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Tot i que el Govern Basc va ser el primer a crear una corporació de ràdio i 

televisió, avançant-se inclús a l'Estatut de RTVE, a Catalunya hi havia un 

clar anhel de construir un ens comunicatiu propi. El President de la 

Generalitat de Catalunya durant la transició, Josep Tarradellas, al 1979 va 

demanar a Madrid -i concretament al Ministre de Cultura Clavero Arévalo- 

un canal propi per a Catalunya (El Punt Avui, 2009). En un primer moment 

però, “el naixement d'una televisió catalana es vinculava a l'ens públic 

espanyol” (Baget i Herms, 1999). El Govern Espanyol no volia atorgar les 

llicències per a un tercer canal autonòmic fins que no s'haguessin iniciat, i 

mínimament consolidat, les emissions del seu segon canal. Aquest fet però, 

tenia la data d'execució prevista pel 1982. En conseqüència fins al 1983 no 

es podrien tenir canals autonòmics propis. No és d'estranyar doncs que a 

les primeres eleccions catalanes després de la dictadura franquista, al 

1980, la majoria de partits incloguessin dins el seu programa electoral la 

creació d'un canal propi, completament independent de RTVE. Entre 

aquests partits destaca Convergència i Unió, que va guanyar els comicis i 

va iniciar el projecte de creació d'un canal de televisió i un de ràdio 

catalans (Baget i Herms, 2003). 

 

“El 29 de setembre de 1982 el Consell Executiu de la Generalitat 

aprova el projecte de llei de creació de l'ens públic Corporació 

Catalana de Miitjans Audiovisuals, en aquell moment Corporació 

Catalana de Ràdio i Televisió, i de regulació dels serveis de 

radiodifusió i televisió de la Generalitat. El text final, després de 

passar el tràmit d'una ponència parlamentària marcada pel consens, 

és aprovat pel Ple del Parlament el 18 de maig de 1983.” 

(CCMA,2014).  

 

Es consolidava així una important reclamació catalana, es posseïa un ens 

de difusió de ràdio i televisió propis, i que no es posicionava com un braç 

dependent de RTVE, tot i que n'imitava la seva estructura i gestió. 

Aconseguits els primers èxits, era el moment d'iniciar les emissions(Baget i 

Herms, 2003). 

 

Catalunya Ràdio començarà a emetre al juny del mateix 1983. Televisió de 

Catalunya (TV3) tindrà un caràcter al·legal fins al gener de 1984, tot i que 
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havia començat a emetre senyal al setembre del 1983. Això era possible 

gràcies a una xarxa de repetidors pròpia que havia creat la Generalitat (El 

Punt Avui, 2009). Més tard, es va ampliar la oferta comunicativa. En 

primer lloc a la ràdio, amb la cadena musical RAC105, al 1984. Més tard, 

al 1988, s'ampliaria el ventall televisiu amb el segon canal, el 33. 

 

En els anys següents, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va 

anar augmentant progressivament la seva oferta de radiodifusió i televisió. 

Va arribar a tenir quatre emissores de ràdio: Catalunya Ràdio, Catalunya 

Informació, Catalunya Música i iCat fm (aquesta última és la successora de 

Catalunya Cultura; a partir de l’1 d’octubre de 2012, passà a emetre 

només per Internet. També canviarà el seu nom, remodelat sota la forma 

de la xarxa i abandonant la freqüència modulada, passarà a dir-se 

iCat.cat). L’oferta de canals televisius també ha tingut un increment 

exponencial, arribant a posseir un total de 6 canals. Entre ells trobem TV3 

(TV3HD), el 3/24, Esport3, TV3CAT (el canal internacional, que només 

emet per Internet des de que ha abandonat la seva emissió per satèl·lit, 

que era molt costosa) i el 33 i Super3 – 3xL . Dos canals que han arribat a 

estar separats, però degut als reajustaments en els múltiplexs de la CCMA 

i en un afany de retallar costos, s’han acabat fusionant en un únic canal 

com ja havien fet en el naixement de la cadena infantil i juvenil. 

 

A partir de l’any 2007, la CCRTV fa un canvi substancial en la seva pròpia 

concepció. En virtut dels nous formats digitals, més enllà de la ràdio i la 

televisió, canviarà el seu nom:  

 

“En primer lloc, cal dir que la Corporació Catalana de Ràdio i 

Televisió passa a denominar-se Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, com a conseqüència de l’ampliació de les seves 

funcions d’acord amb els canvis tecnològics que s’han produït des 

de la promulgació de la Llei 10/1983, i també en previsió dels 

que es puguin produir en el futur.”, 

 

 la mateixa llei del 2007 incloïa en el seu preàmbul que el  

 

“…nou context exigeix una àmplia revisió dels models anteriors i 

reclama una definició de la funció i les obligacions del servei 
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públic. Aquesta funció ha d’incloure també mesures adequades 

per a evitar l’anomenada fractura digital en el trànsit cap a la 

societat de la informació i garantir l’accés universal a les diverses 

modalitats de difusió del coneixement, de la informació i de les 

expressions culturals (Llei 11/2007 de la CCMA).  

 

L’aposta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és, doncs, la 

d’integrar en únic ens totes les plataformes de comunicació d’àmbit públic. 

Més enllà de la baixada de costos que pot suposar aquest canvi, s’intenta 

oferir un ventall ampli i integral d’informació multiplataforma. 

 

En aquest sentit, la seva obertura a Internet s’ha consolidat amb un 

creixement exponencial. Ha aconseguit fins a 10 portals diferents, sense 

comptar amb la seva inserció en les xarxes socials. Posseeix tv3.cat, 

catradio.cat (tots dos amb les seves respectives versions per a mòbils i 

tauletes), 324.cat, esport3.cat, tv3alacarta.cat, icat.cat, catmusica.cat, 

super3.cat, 3xl.cat i el servei de podcast. A més, també està present a 

xarxes socials com Facebook, Twitter, Youtube i Dailymotion.   

 

En la seva naturalesa de grup empresarial, la CCMA comptava fins al maig 

de 2011 amb quatre empreses sota la seva titularitat. Evidentment els 

grups de ràdio i televisió formats per Catalunya Ràdio i Televisió de 

Catalunya, però també comptava amb dues plataformes digitals que 

s’encarregaven dels continguts interactius i per a Internet, CCRTV 

Interactiva i Activa Multimèdia Digital. Les dues últimes van quedar 

integrades a Televisió de Catalunya amb un canvi dels estatuts de l’ens a 

partir de la data esmentada, recollit a l’Acord de Govern 91/2011 de la 

Generalitat de Catalunya. Amb un caràcter diferent, la Fundació La Marató 

de TV3, també és una empresa sota la titularitat de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals.  

4.2.1. Model de divulgació cultural de la CCMA a la televisió 

 

El primer canal de televisió que va posseir la Corporació Catalana de Ràdio 

i Televisió (CCRTV) va ser Televisió de Catalunya, també coneguda com a 

TV3. En ser només un canal, qualificat de caràcter generalista, tot hi tenia 

cabuda. La cultura també. En són testimonis programes com Identitats, 
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Arsenal, Trossos o Estoc de Pop. Inserits dins de la graella en horaris 

allunyats del prime time. Un clar exemple és el cas d’Arsenal, programa de 

difusió cultural sense presentador i on es jugava amb el discurs de la 

imatge, un format innovador que els espectadors podien gaudir al voltant 

de la mitja nit. L’amenaça de les audiències ja era real davant la potència 

de TVE, i l’aposta més forta de la cadena catalana eren les sèries. En 

destaca Dallas, cedida tot sigui dit de pas, pel magnat de la televisió 

italiana Silvio Berlusconi (Baget i Herms, 2003). 

 

En la recerca de nous públics, es van fixar amb el model que havia adquirit 

ETB, i que provenia directament del model de l’Estat. La creació d’un 

segon canal on fos possible encabir tots els programes als que acudien 

públics no nombrosos o minoritaris, els que no tenien cabuda dins de 

l’emissió generalista. El que Enric Marín qualifica com un canal “calaix de 

sastre”. Si no dóna prou audiència, se’n va al segon canal. Tot i així, en 

l’inici del projecte de creació del segon canal, es volia donar cabuda a la 

informació d’àmbit comarcal. Aquest fet es donava al 1987; Miquel Roca, 

polític de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser pioner en la 

defensa del nou canal. “...A final del mes de novembre del 1987, Miquel 

Roca va plantejar per primera vegada la possibilitat de crear un segon 

canal de Televisió de Catalunya, en el decurs d’una reunió de delegacions 

comarcals del seu partit celebrada a Calafell”(Baget i Herms, 2003). Tot i 

així, es va topar amb l’oposició de l’Estat, que no volia atorgar una nova 

llicència a Televisió de Catalunya, i perseguia la fita d’utilitzar aquest espai 

televisiu per implantar una cadena depenent de TVE. Novament com ja 

havien intentat amb TV3. Tenim doncs, dos projectes i una sola freqüència. 

Al 1988, es celebren eleccions de caire autonòmic, i Convergència i Unió 

durant la seva campanya inclou en el programa electoral la creació d’un 

segon canal per a Televisió de Catalunya. Un segon canal, a més, 

desvinculat completament de  Ràdio Televisió Espanyola i de la seva 

directora, Pilar Miró. En aconseguir els moderats catalans majoria absoluta 

al Parlament, el projecte agafa embranzida. “…El projecte de creació del 

nou canal es va emprendre amb més força i es va decidir que, amb motiu 

de la Diada Nacional de l’Onze de Setembre, es posaría en marxa, si més 

no en règim de proves, el segon canal de televisió, que va rebre en principi 



22 

 

el nom de Canal 33.” (Baget i Herms, 2003). 

 

L’inici del projecte de ràdio Televisió Espanyola, per la seva banda, 

coincideix amb un moment d’un cert  desordre a les  seves oficines, tant a 

Madrid com a Sant Cugat, on l’ens comunicatiu d’àmbit espanyol  encara 

avui hi té una seu. Entre els seus directius no hi ha acords tangibles sobre 

la nova freqüència catalana, i des de Sant Cugat es planteja el projecte 

d’un tercer canal propi i no sotmès a les exigències de programació de les 

dues cadenes d’àmbit estatal ja en funcionament. Fent cas omís, Pilar Miró 

(directora de RTVE), va donar llum verda a la posada en marxa del 

projecte de TVE2 Catalunya. En un procés intern que va durar gairebé un 

any, no es va arribar enlloc. Només a la dimissió de la pròpia Pilar, acusada 

de malbaratament de fons públics per a ús personal. Finalment, i ja amb 

Luis Solana al capdavant de l’ens de comunicació, el projecte va quedar 

suspès indefinidament (Baget i Herms, 2003). 

 

El projecte del Canal 33 però, seguia molt viu. Es comença a emetre en 

període de proves per la freqüència 47. És a dir, a partir del 10 de 

setembre de 1988, i a partir d’un repetidor situat al Tibidabo, es 

començava a emetre programació en català programada pel Govern de la 

Generalitat (a partir del seu ens, la CCRTV) per un segon canal que emetia 

només a Catalunya. Tot i així, amb prou feines s’arriba a més de la meitat 

de la població catalana, tot i que es preveia augmentar el radi d’emissió en 

una segona fase tècnica. La primera fase es veu interrompuda per RTVE, 

que no veia amb bons ulls els experiments del Govern català, i va 

implementar un codi de barres en la freqüència del nou canal. Això 

evidentment impossibilitava la correcte recepció del senyal de televisió. 

Des de l’ens estatal es va justificar la decisió al·legant que la freqüència 

que s’estava fent servir estava reservada per als nous canals privats que 

entrarien al mercat en un breu període de temps. Baget i Herms cita una 

publicació a el Diari de Barcelona, on s’explicava el següent: “els 

observadors consideren que aquesta petició de diàleg seguida d’una crítica 

és la postura que adoptarà el Govern central: potser no s’obrirà expedient 

administratiu i es demanarà a TV3 que s’aturin les emissions per `dialogar’, 

és a dir per negociar” (Baget i Herms, 2003). Així doncs, s’obria un procés 
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de diàleg entre el Govern autonòmic i l’estatal. Tot i així, el canal 33 

continuava en marxa, ara pel canal 51, i el Govern central continuava 

interferint les emissions. Al final però, tot i èpoques de tancament del 

canal 33 pel mig, s’inicien les emissions amb programació pròpia a partir 

del 10 de setembre de 1989.  

 

Un any abans però, s’havia aprovat la llei de la televisió privada. Aquesta 

obria el mercat televisiu a cadenes d’àmbit no estatal, i trencava el 

monopoli públic de la cadena del govern central i de les autonòmiques. 

Recollia:  

“El Govern, d’acord amb el seu programa d’ampliar al màxim 

el goig i la pluralitat dels mitjans de comunicació i la difusió de 

la informació que a través d’ells es canalitza, ha adoptat la 

decisió de regular la gestió indirecta de la televisió.”  

I també afegia,  

“En quant al nombre d’aquestes concessions, la Llei, 

considerant conjuntament càlculs de viabilitat econòmica per a 

les Empreses concessionàries, exigències o limitacions 

tècniques avui existents i l’interès del públic per una 

programació diversificada, ha fixat el número de tres” (Llei 

orgànica 2/1988).  

 

Per tant, tres noves emissores entraven en el panorama televisiu, i això 

feia replantejar la lògica del mercat de la televisió. Segons Josep Gifreu, 

aquest moment representa “la segona ruptura del monopoli de TVE” i 

considera també que per això es van entregar “els segons canals català i 

basc, com a premi de consolació” (Josep Gifreu, 2001). Les cadenes 

autonòmiques ja havien nascut doncs sota l’ombra de RTVE, i la 

competència per arrelar-se com a emissores de referència és una constant 

des dels seus inicis. Tot i així, amb l’entrada de tres noves emissores (tot i 

que una d’elles tenia una naturalesa tancada, de pagament) representava 

una amenaça pels públics que es començaven a segmentar. Començava 

una lluita per l’audiència que feia replantejar els models de programació 

per a les cadenes públiques. En aquest joc també hi entra Televisió de 

Catalunya i el Canal 33. Perquè TV3 volia ser una cadena generalista de 

referència, i això suposava enviar la majoria de la programació que en 
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principi es considerava amb funció de servei públic (s’inclou la cultural) cap 

al segon canal.  

 

“Les televisions autonòmiques, al igual que TVE, amb la creació dels 

segons canals, han trobat un nínxol per emmascarar la funció de 

servei públic i poder dedicar la graella dels seus primers canals a 

entrar en competència amb TVE1 i les privades Tele 5 y Antena 3. 

Conseqüència d’això, dit sigui de pas, són els quantiosos deutes que 

estan contraient aquests canals.” (Ruano López, 2005).  

 

La programació del 33 passava a ser de caire infantil i juvenil (amb una 

importància cabdal de la sèrie Bola de Drac i el Club Super3), esportiva i 

finalment cultural. D’aquesta manera, i sobretot impulsat pel públic infantil, 

el canal es consolidava amb una audiència sòlida (Baget i Herms, 2003).  

 

A l’any 2001 es produeix un canvi substancial en la naturalesa del segon 

canal de Televisió de Catalunya. El 33 recull les xifres més baixes 

d’audiència des de l’any 1995, i des de la direcció de la Corporació Catala-

na de Ràdio i Televisió es planteja una reestructuració del canal. 

L’encarregat de dur a terme aquesta modificació serà Francesc Fàbregas, 

cap de programes de Televisió de Catalunya, i que passava a ser, precisa-

ment, cap de programes del Canal 33. Juntament amb Jordi Serra, director 

dels programes de caire infantil i juvenil que s’incloïen dins la bossa del 

Club Super 3, van plantejar una aposta arriscada per a la freqüència del 

segon canal català. La idea era crear dos canals completament diferents, 

cadascun obraria independentment en termes de gestió i contingut respec-

te a l’altre, però emetrien per la mateixa freqüència en franges horàries 

diferents (Baget i Herms, 2003).  

 

“L’any 2001 es va prendre la decisió estratègica de reconvertir el Ca-

nal 33 en dues programacions, concebudes com a dos canals de per-

sonalitat i objectius marcadament diferents. L’un, el K3, de 7 del matí 

a 8 del vespre, com a canal infantil, juvenil i familiar. L’altre, el 33, 

de 8 del vespre fins les 7 del matí següent, com a cadena orientada a 

un públic adult que busca una televisió de gran qualitat, polaritzada 

cap a la cultura, les tendències socials, la innovació i la divulgació 
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tecnicocientífica, amb elements d’avantguarda i experimentació” 

(Memòria anual de la CCMA, 2001).  

 

Això suposava un pas endavant cap a la fidelització dels dos públics que 

representava cada franja horària. El Canal 33 passava a ser el 33, a se-

ques, i la proposta cultural televisiva trobava un espai propi on situar-se, 

sense compartir tot l’espai amb programació de caire infantil, juvenil i es-

portiu. De les vuit del vespre i fins les set del matí hi ha cultura al segon 

canal català, i això fa més fàcil trobar-se amb el públic.  

 

A, més, segons el propi ens comunicatiu català, es configurava una 

“programació més coherent”, “El 33 va fer un pas endavant respecte 

l’antic Canal 33 en tant que va proposar una programació més cohe-

rent, polaritzada en torn a la cultura urbana audiovisual, amb ambici-

ons d’innovació en estètica, llenguatges i continguts, atenta als nous 

creadors en general, i als audiovisuals en particular, i tot reflectint les 

tendències socials i culturals que es donen a la societat” (Memòria 

anual de la CCMA, 2001).  

 

Aquesta bipolaritat de canal es va acabar l’any 2009, quan es posa en 

marxa el canal Super3. Un nou canal que es dedica en la seva totalitat a la 

programació infantil i juvenil (aquest últim amb l’espai del 3xl). Això deixa 

la porta oberta al 33 com a canal amb una freqüència pròpia no comparti-

da. I, tot i que segueix emetent programació de caire esportiu (sobretot de 

caire local i autonòmic, de les divisions més baixes), es fa una aposta clara 

per la cultura com a reclam per al públic. 

 

El pas definitiu es dóna amb l’arribada de la TDT, la CCMA crea el 2011 el 

canal Esport3, de contingut esportiu les vint-i-quatre hores del dia. Això 

permet una aposta completa per la cultura, entesa de forma àmplia, dins 

del 33. “Amb la creació del canal Esport3, aquest any el 33 ha deixat defi-

nitivament d'incloure continguts esportius i s'ha centrat de manera exclu-

siva en la programació cultural i divulgativa.” (Memòria anual de la CCMA, 

2011). 

 

Tot i així, l’èxit aconseguit va durar ben poc. Al cap d’un any (2012) es 

tornaven a reorganitzar els canals de la Corporació Catalana de Mitjans 
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Audiovisuals degut a ajustos de pressupost, derivats segons l’ens comuni-

catiu de la crisi econòmica mundial que es portava patint durant anys. Això 

comportava ajustos en els múltiplexs de la CCMA. En un article aparegut a 

Comunicació21.cat es deia “La ‘reordenació’ comportarà que el ca-

nal 3XL desaparegui i el Super3 passi a compartir freqüència amb el 33. 

En concret, el canal infantil mantindrà la franja horària de 6 a 21.30 h, i el 

33 es limitarà de 21.30 a 6 h. La programació juvenil del 3XL en teoria 

‘quedarà integrada en els diferents canals de Televisió de Catalunya’” (Co-

municació21.cat, 2012). 

4.2.2. Valoració dels canvis en la programació dels canals de la CCMA  

 

Aquests canvis els valora negativament Enric Marín, expresident de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals1, argumentant que TV3 havia ar-

ribat a tenir una oferta molt coherent, en la que tenies un canal generalis-

ta, un canal d'informació vint-i-quatre hores, un canal infantil i juvenil que 

era d'importància estratègica (i que va costar molt posar en marxa; es va 

aconseguir l'any dos mil onze i només va durar un any i mig), un canal 

cultural (perquè al treure la programació infantil del 33, disposaves de tota 

la graella del canal per oferir informació cultural) i finalment un canal d'es-

ports (que en condicions normals seria el més discutible des del punt de 

vista de servei públic, però aquí a Catalunya com que no tenim cap televi-

sió que pugui fer informació esportiva de referència per competir amb les 

espanyoles, acaba sent servei públic perquè es normalitzi la informació 

esportiva davant de l'oferta estatal).                  

 

Després, a més a més, argumentava que hi havia el canal d'alta definició, i 

encara hi havia espai reservat per a la recepció de canal 9 o IB3, les tele-

visions de l'àmbit lingüístic català que volguessin entrar en la reciprocitat. 

Per a fer això calia tenir dos múltiplexs, perquè a cada múltiplex engloba 

quatre canals. Segons Marín, amb la política d'estalvi, es va decidir que 

mantenir dos múltiplexs era molt car. Calia comprimir tota la oferta en un 

sol múliplex. Per fer això calia tornar a agrupar tota la oferta de canals. 

                                                 
1
 Entrevista personal, Enric Marín i Otto; Professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i expresident de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA); Universitat Autònoma de Barcelona, 04/04/2014. 
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Naturalment, el d'informació vint-i-quatre hores i el d'esports no es poden 

tocar, el generalista tampoc, i per tant queden dos canals a tocar: el 33 i 

l'infantil i juvenil. Els van integrar, sacrificant l'oferta juvenil i tenint als 

matins i a les tardes el cos infantil, i a partir del vespre la programació cul-

tural del 33.  Es va avortar el procés de crear un canal específicament per 

la cultura, i també la possibilitat de tenir un canal pensat només per a pú-

blic infantil i juvenil. “Jo crec que això ha estat un desastre. Perquè els ca-

nals també fidelitzen” (Marín). El repte que es tenia era definir el 33 com 

un canal específicament cultural, i amb esforços per intentar trobar llen-

guatges, formats i ofertes diferents que fidelitzin un públic. Però en elimi-

nar la identitat d'un canal cultural i convertir-lo en un canal híbrid, on es 

barreja la informació infantil, juvenil i cultural, fa que s’hagi tornat el 33 

com un canal de “calaix de sastre”, diu Marín. Tot allò que no entra al ge-

neralista, al d'informació vint-i-quatre hores o al d'esports, que són con-

tinguts molt definits i perfilats, es posa al calaix de sastre; com a infantil, 

com a cultural, o com vés a saber què. “Això des del punt de vista de fide-

litzar públics és un problema. És un problema també perquè perds l'aten-

ció, l'atenció intel·lectual inclús”  (Marín). 

 

Així doncs, segons Marín, el projecte de creació d’un canal propi per a la 

cultura segueix estancat, sense un futur a curt termini. La fusió del canal 

cultural amb l’infantil i juvenil suposa un pas enrere cap a la fidelització de 

públics, ja que amb l’explosió dels canals temàtics (de la mà de la TDT) els 

espectadors volen saber què trobaran en cada canal, sense donar una es-

pecial importància a l’horari.   

4.3. Programes culturals de la CCMA 

 

Més enllà dels canals que ha utilitzat la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals per a difondre la cultura, és important observar, a nivell més 

concret, quins han estat els programes que han ajudat a l’ens comunicatiu 

a donar cabuda al camp cultural a la televisió catalana. Així doncs, es 

presenten ordenats de forma cronològica (en ordre d’aparició a les nostres 

pantalles), per donar una certa idea de l’evolució –o flux- continu que han 

experimentat aquest tipus d’espais a la cadena catalana. És difícil, tot i així, 

marcar una sola línia de canvi o transformació, ja que els programes tenen 
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temàtiques diverses. Tots tracten sobre la cultura –les arts, potser de 

forma més concreta- però cadascun busca el seu àmbit, des de la música 

fins la literatura i passant per la divulgació cultural en general. 

Evidentment, i cenyint-nos a l’objecte d’estudi del treball, s’han analitzat 

només els que es van començar a emetre a partir del 1990, deixant fora 

programes de referència cultural com Arsenal o Estoc de pop. A més, 

s’especifica en cada un la data d’inici al costat del títol, entre parèntesi. És 

una enumeració de títols llarga, a l’engròs, que s’intentarà sintetitzar en el 

següent apartat. La llista comença amb un clàssic, que encara sobreviu en 

l’actualitat: 

 
- Cinema 3 (1984): 

 
Aquest programa és el primer considerat, segons els paràmetres d’aquest 

treball, com a cultural. Neix amb Televisió de Catalunya, amb TV3, i encara 

avui segueix en emissió, tot i que han estat etapes interrompudes. Un 

espai sobre l’actualitat cinematogràfica, que s’ha anat reconfigurant amb 

els anys, però que sempre ha intentat mantenir una essència que sembla 

que li ha funcionat. 

 

El seu presentador ha estat sempre Jaume Figueres, reconegut expert del 

camp cinematogràfic, i que ja era conegut anteriorment per un apartat de 

consultes que escrivia a la revista Fotogramas. Al principi, portava el títol 

d’”Informatiu Cinema”, i es va mantenir fins al 1986, quan va ser substituït 

per “El món del cinema”, incorporant a més cares noves darrere la càmera, 

i on en destaca el realitzador i guionista Octavi Martí, acompanyat de 

Marta Esteban. Cap als noranta, Jaume Figueres es fitxat pel Canal+ per 

fer un programa similar a la cadena de pagament, on ja feia la 

retransmissió dels Òscar. Aleshores s’interrompi el programa fins al 2002, 

quan el presentador torna a la cadena pública catalana per quedar-s’hi. És 

aleshores quan el programa adquireix el nom de “Cinema 3”, i es posarà 

sota la direcció de Manel Domínguez. 

 

La temàtica del programa gira entorn el cinema comercial de qualitat i les 

pel·lícules d’autor, una aposta per l’anàlisi del cinema d’excel·lència que 

l’ha convertit en un referent. El seu format és simple, tot i que fuig de 

l’univers promocional que acostuma a rodejar el món del cinema. El 
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presentador introdueix els reportatges o entrevistes, que sempre són de 

producció pròpia, i el mateix equip del programa escull les pel·lícules de 

les que en vol fer la crítica, no ho marca només la cartellera. 

 

Des de la temporada anterior, s’ha inclòs una secció en que Figueres i Àlex 

Gorina, presentador de sala 33, s’enfronten en un cara a cara amb 

temàtica cinèfila.    

 

- Sputnik (1989): 
 
La marca “Sputnik” és indissociable del Canal 33. De fet, gràcies a l’espai 

que oferia la nova freqüència catalana, que va començar a emetre al 1989, 

es va poder omplir el buit televisiu que representava no tenir un programa 

específicament per a música catalana, ja que era de temàtica massa 

concreta per a una emissió generalista com TV3. El projecte s’engega ràpid 

i ha tingut molta continuïtat (ha estat en antena 24 anys).  Al llarg dels 

anys però, ha patit moltes mutacions, canvis de noms, d’horaris, d’espais... 

tot i que la música i el caràcter jove sempre l’han acompanyat. El primer 

“Sputnik”, encetat al 1989, es dirigit per Francesc Fàbregas, artífex del 

projecte des de bon començament. 

 

Els videoclips i les gravacions de concerts van ser l’eix dels primers 

programes i a l’octubre de 1990 s’hi va incorporar “Sputnik zap”, en que 

mitjançant elements de postproducció s’unien músiques variades de totes 

les èpoques i estils. Va ser l’inici de les múltiples mutacions i ramificacions 

de l’“Sputnik”, que es va convertir en el títol comodí per a programes molt 

diversos, especialment relacionats amb l’actualitat, com “Sputnik Total”, 

estrenat a l’abril de 1992, o “Sputnik Cecília”, dedicat als segells 

discogràfics independents i avantguardistes del país, i que estava 

presentat per extraterrestres caricaturitzats provinents del planeta Cecília.  

 

Al 1991 s’havia estrenat l’”Sputnik TV”, que tenia una periodicitat diària 

(de dilluns a divendres), i on cada dia s’oferia un espai diferent 

d’informació i divulgació. Sempre però amb l’eix temàtic de la música 

present.  

 

Mai Balaguer i Ángel Leiro n’eren els realitzadors, i els acompanyaven com 
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a presentadors Santi Faro i Txe Arana. El mateix equip va iniciar el que es 

va anomenar la segona etapa de l’”Sputnik”, al 1993. En aquest cas es 

mantenia la periodicitat diària, tot i que s’eixamplava la franja horària (fins 

a les dues hores) i la temàtica va eixamplar el seu ventall, explorant 

també una mica més enllà de la música i parlant sobre cinema, 

exposicions o actes culturals. Això feia d’”Sputnik” un magazín diari, on es 

tractava la temàtica cultural des d’una visió molt jove. 

 

Al 1998 es canvien els presentadors i el nom del programa. Tània Sàrrias i 

Bruno Sokolowicz, acompanyats de Santi Faro, presentaven “Sputnik 

directe”. Un programa diari que seguia l’estela de la marca. Tot i així, al 

2000 torna a tenir variacions, i es recupera el nom d’”Sputnik”. 

 

Més enllà, l’”Sputnik” ha seguit mutant, canviant de presentadors i, 

sobretot, ha perdut franja horària de forma precipitada, passant a ser un 

programa d’una emissió setmanal, acompanyat de l’”Sputnik Concert”. Tot 

i així, queda clar que és un programa necessari per a l’espectre televisiu 

català, els melòmans joves reclamen el seu espai de participació. 

 

- Tres, catorze, setze (1989): 

 

Amb la posada en marxa del canal 33 també s’intenta crear una espècie de 

magazín que reculli l’actualitat cultural. Aquest respon al nom de “Tres, 

catorze, setze”, un programa on totes les representacions culturals hi 

tenen cabuda. De fet, acomplia la funció d’explorar l’art més enllà de la 

seva vessant més estètica i reflexiva i, per exemple, es feien reportatges 

de la conservació del patrimoni cultural d’un país en temps de guerra, tot i 

que ho consideressin reportatges “especials”. 

 

L’espai va ser presentat inicialment per Oleguer Sarsanedes, tot i que anys 

més tard va decidir habituar el seu àmbit professional a la direcció de 

programes, i aleshores li agafa el relleu Cristina Ferrer, la qual agafarà un 

renom com a presentadora de programes culturals en format entrevista de 

plató. 

 

Era de periodicitat setmanal i tenia una durada mitjana d’una mitja hora. 
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S’emetia en franja horària nocturna. Seguia un format estructurat en 

entrevistes a plató i reportatges (la majoria de producció pròpia), que 

introduïa el conductor del programa.   

 
 

- Cliptoman (1991): 
 
Aquest programa apareix de forma paral·lela a la “remodelació” de 

l’”Sputnik” al 1991, quan passa a ser “Sputnik Tv”. En aquella època tota la 

música es conglomerava a la marca que va aparèixer amb el canal 33, fins 

que va arribar “Cliptoman”. Tot i així, el seu director també era Francesc 

Fàbregas. 

 

Era una idea sencilla en que un cap parlant, al que posava cara i ulls 

l’actor anglès John Wagland (que era col·laborador de la Fura dels Baus), 

presentava una estrena musical a partir d’un videoclip, a més d’aportar 

certa informació sobre l’artista. Més endavant, es van introduir nous 

personatges al format del programa, i van nèixer les aventures de la 

família Cliptoman, on el protagonista s’acompanyava de la Cliptodona, el 

Cliptonen, el Cliptoporc i el Cliptoavi. També hi havia un espai reservat per 

al reportatge de l’arxiu cliptoclub, que s’il·lustrava amb fragments de 

pel·lícules. De fet, va tenir tanta popularitat que al 1991 es va emetre el 

“Cliptocap d’any”.  

 

La posada en escena tenia un to trencador en la feina de postproducció. Hi 

destacaven els colors primaris i, per exemple, la cara del Cliptoman 

apareixia a la pantalla de color magenta, i es rodejava per un fons blau o 

groc, encara que també es feien servir colors com el vermell. La cara, a 

més, era  quasi bé calba i presentava un pentinat estrany amb un bony de 

cabell al front. 

 
- Còmics: el novè art (1991): 

 
L’interès pels còmics va tenir un recorregut molt curt i tímid al canal 33 

amb aquest programa. La seva temàtica eren els còmics, i no es basava 

tant en l’actualitat i les estrenes dels llibres il·lustrats com en la seva 

història. L’espai, a més, presentava una imatge trencadora pel moment, 

amb molta feina de muntatge a la postproducció, que aportaven una 
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posada en escena bastant innovadora. 

 

El programa feia un repàs de la història del còmic. Ho feia des dels seu 

naixement, als inicis del segle vint, data fixada per un grup d’experts 

reunits al Salone Internazionale dei Comics a Luca, Itàlia. Aquest és el tret 

de sortida d’aquest espai que va seguir l’evolució del còmic fins a la seva 

contemporaneïtat i en va presentar els seus creadors més destacats. No 

tenia presentador i Imanol Uribe n’era el director. 

 

- Hidrogen (1991): 

 
Espai dedicat a la divulgació de músiques alternatives. Hi ha molta 

demanda de música per part dels espectadors catalans, i el 33 la va anar 

acomplint a poc a poc. Per això aquest espai, que feia molt cas al 

panorama musical internacional, tot i que no deixava de fixar-se en un 

mercat com el català que en aquell moment era molt residual. 

 

Comença a emetre a l’any 1991, però ho fa de forma mensual i amb 

canvis molt freqüents en la programació, degut sobretot a esdeveniments 

esportius que coincidien amb la seva emissió. Tot i així, a partir del 1993 

aconsegueix tenir una periodicitat setmanal.  

 

S’encarregava del guió i la direcció l’expert en músiques procedent del 

sector discogràfic, Albert Reguant, i el programa no tenia presentador.  

Tenia una duració d’uns quinze minuts, i afegia la novetat d’oferir-se en 

sonoritat estèreo.  

 

Un programa habitual es composava per quatre videoclips, una entrevista, 

una secció de novetats discogràfiques i una agenda de concerts a 

Catalunya i zones pròximes. De tant en tant, també s’oferien espais 

monogràfics sobre algun artista. 

 

Més tard, el programa passarà per Catalunya Ràdio i tornarà al 33 amb el 

nom de “Planeta música”. Aquest era un programa de caràcter monogràfic, 

normalment centrat en una banda internacional, tot i que també 

apareixien de tant en tant grups catalans. El programa té una durada 
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d’uns vint minuts, una mica menys del que durava el seu embrió. A més 

de presentar un grup, també feia un repàs a una llista d’èxits 

internacionals elaborada per experts.  

 
- Estudi vuit (1992) 

 
A mode d’omplir el buit per a la música clàssica que no cobria un programa 

amb caràcter jove i modern com “Sputnik”, ni tampoc les músiques 

alternatives d’“Hidrogen”, es va crear “Estudi Vuit”. Un espai que enfocava 

aquest tipus de música des d’una perspectiva molt propera, intentant no 

construir un discurs excloent per a certs públics. 

  

Era un espai de divulgació de la música clàssica presentat en forma de 

magazín, que incloïa reportatges genèrics i d'actualitat, l'emissió de peces 

musicals de breu durada i una secció dedicada a la música del cinema amb 

l'assessorament de l'Àlex Gorina. També tenia com a seccions fixes les 

agendes de concerts i de novetats discogràfiques.  

 

En destacava la figura del seu presentador: Pere Pubill, també conegut 

com a Peret. El cantautor conduïa el programa en un plató més aviat tètric, 

fosc, representant una espècie de palau en ruïnes.  

 
- Clàssica (1993): 

 

Aquesta va ser una proposta del canal 33 per a divulgar la música clàssica, 

tot i que tenia un caràcter molt rígid, i es presentaven concerts que era 

difícil arribar-ne a copsar tota la profunditat, inclús fer-los interessants, si 

no es tenia un coneixement previ en el camp. En un cert sentit, apareix 

com a complement al programa de Peret, tot i que té un tractament molt 

diferent. Aquest espai ha patit molts canvis al llarg dels temps, però 

encara segueix en la graella del 33 amb el nom de “CatMúsica”. 

 

En un inici, no hi havia presentador, i el programa era introduït per una 

veu en off i títols a la pantalla. Sempre es presentava un concert, i al o als 

artista/es més destacats de la representació. 

 

No és fins al 2010, i amb alguna etapa sense emetre pel mig, que aquest 

programa fa una obertura cap a públics més amplis, més heterogenis. En 
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aquest sentit, es programen alguns concerts més assequibles per al gran 

públic, i se’n destaquen les característiques més emotives de l’obra, més 

enllà de les tècniques. És també aleshores quan s’introdueix una 

presentadora, Ariadna R. Cima, violinista professional que ajudava a 

explicar el públic les peces.  

 

El canvi de nom, a “CatMúsica”, es va produir al 2011. Responia a la 

intenció d’unificar els espais per a la música clàssica de Televisió de 

Catalunya i Catalunya Ràdio. Així, el programa adopta el nom, la 

iconografia i l’espai web de l’espai radiofònic. El seu presentador passa a 

ser Àlex Robles, el que fou coordinador del programa a la ràdio. 

 

Actualment s’emet als volts de la mitjanit de divendres, un horari que 

definitivament l’exclou del gran públic; tant per temàtica com per situació 

en la graella. Per això l’espai web és una eina que es potencia molt, a fi de 

poder veure el programa sempre que es vulgui, tot i que els concerts 

només estiguin disponibles fins a trenta dies després de la seva emissió.  

 

- Stromboli (1993):  
 

Seguint l’estela del “Tres, catorze, setze” es va crear aquest magazín 

cultural, que buscava ser el referent en qüestions d’actualitat cultural, però 

parant especial atenció a la seva vessant més artística, presentant 

novetats o tendències. 

 

La seva presentadora era Maria de la Pau Janer, prou coneguda aleshores 

en els cercles culturals. El programa el conduïa ella des d’un plató amb una 

pantalla verda darrere on s’hi projectaven, fons de colors i imatges dels 

reportatges que introduïa. 

 

El programa sempre presentava un o dos reportatges, de caràcter llarg, i 

que s’alternaven a vegades amb entrevistes a creadors. El contingut però, 

podia ser de producció pròpia o aliena. A més, també incloïa una secció 

d’agenda o de crítica d’activitats culturals. Tot i així, l’estructura del 

programa va variar segons la temporada. 
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- Rodasons (1994): 

 
Un nou espai per a la música al Canal 33. En aquest cas però, es buscava 

la divulgació de la música folk, ja que existia lloc per a la música jove i 

moderna i per a la música clàssica. De fet, aquest projecte sorgeix amb la 

col·laboració, més enllà de la productora privada Benecé, del Centre Artesà 

Tradicionàrius (CAT). Aquesta entitat promou la música folk a Catalunya i 

organitza un conjunt de concerts cada any.  

 

En un principi neix només amb la intenció de retransmetre el festival 

Tradicionàrius, que es duia a terme cada hivern. Tot i així, en poc temps es 

comença a ampliar l’oferta de concerts i sons i el programa busca música 

folk per tota Catalunya. Així, descobreix festivals, cicles i trobades arreu 

del país. En aquella època, la durada de l’espai era d’uns vint minuts. 

 

Al 2004, quan ja feia deu anys que el programa estava en emissió, se’l 

reubica a la graella de la cadena generalista de la Televisió de Catalunya, 

TV3, on va arribar a fer xifres d’audiència d’uns 100.000 espectadors, xifra 

prou generosa considerant el contingut, ja que el públic no li havia fet mai 

un especial cas. A més, el programa va passar a tenir 45 minuts de durada. 

 

Més tard torna al 33, on passarà per diverses etapes, fins que s’acabi  

emetent els diumenges a les deu del matí, i novament amb el format de 

25 minuts. 

 

Compartirà trets semblants amb l’aposta que anys més tard apareixerà al 

33, “Nydia”, i acabarà fusionant-se amb ella per crear el programa de la 

“Sonora”.   

 

- L'illa del tresor (1996 i recuperat el 2005): 
 
Aquest programa era una aposta arriscada i innovadora. Era una mena de 

magazín on ben bé hi podia caber qualsevol cosa, però on tots els temes 

són tractats de forma refinada, buscant una mica d’ironia i d’humor. 

 

El presentaven Joan Barril i Joan Ollé, dos coneguts del panorama 

comunicatiu català. De fet, el primer ha acabat fent un programa semblant 
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a Catalunya Ràdio, “El cafè de la república”, tot i que en la plataforma 

radiofònica està més obert a l’actualitat en tots els seus àmbits. 

 

El programa no partia d’una estructura concreta, i tenia una posada en 

escena molt teatral. Així, s’introduïen els esqueixos entre els dos 

presentadors, les entrevistes o algun vídeo sobre arts escèniques, a partir 

de rètols. 

 

Tenia una durada d’uns vint-i-cinc minuts, i va tenir dues etapes al 33. La 

primera iniciada l’any 1996, la segona al 2005. Totes dues etapes seguiran 

la mateixa estètica i conservaran l’essència de l’espectacle que comportava 

la posada en escena d’aquest programa.  

 
- Autògrafs (1996): 

 
Aquest programa neix amb la funció de divulgar la música d’autor d’arreu 

del món. Tot i així, hi té una forta presència l’escena catalana. Va estar 

dues temporades en antena. La presentadora era Maria Gorgues, introduïa 

el programa, els convidats, i també executava les entrevistes. 

 

El format és d’entrevista a plató, on també hi havia música en directe. El 

fil conductor del programa era una conversa amb un convidat vinculat 

d’una manera o altra al món de la música i que reflexionava sobre l’ofici 

del cantautor, o bé una entrevista a un cantautor. 

 

Tenia un espai reservat per a la difusió de concerts en diferit (de producció 

pròpia o aliena), anomenat “Autògrafs concerts”. 

 

- Avisa'ns quan arribi el 2000 (1997): 
 

Un nou magazín cultural del 33 que, recollint tot allò que s’havia fet fins al 

moment, fa un acostament a les arts des d’una perspectiva planera i 

pròxima, de cara al gran públic. Tractava l’actualitat sobre literatura, 

música, teatre, cinema i arts plàstiques. 

 

El programa estava presentat per Albert Vinyoli, fill del poeta Joan Vinyoli, 

i per Jordi Beltran. Es presentava en un plató amb presència de públic, on 
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s’introduïen reportatges i entrevistes amb creadors i experts d’art. Tot i 

així, es donava una gran importància a la participació dels espectadors. 

 

S’emetia durant la franja de la nit, i va estar dues temporades en antena. 

De fet, després de la temporada del 1999 el nom perdia una mica la seva 

essència. Tot i així, després es va reinventar cap a un magazín d’actualitat 

més general, no tant centrat en la cultura, i que va agafar el nom de “Més 

enllà del 2000”.    

 

- Música per a camaleons (1997):  

 

Aquest era un programa que, més enllà de centrar-se en la cultura en 

general, es fixava en els seus creadors en concret. Fugia de platons i 

presentava, a través de reportatges, les personalitats culturals del moment 

en àmbits on aquests o aquestes es trobaven còmodes. 

 

No tenia presentador, ni tant sols veu en off, les pròpies imatges i les 

paraules dels entrevistats construïen el discurs d’aquest programa. Gràcies 

a això, s’intentaven investigar noves formes expressives a la televisió. 

Cada programa estava dedicat a una única persona, i tenia una durada 

d’uns vint-i-cinc minuts.  

 

Era de periodicitat setmanal, i s’emetia per la nit. Va estar en antena més 

de quatre temporades. 

 
- Aleph (1999): 

 
En un format similar a “Música per camaleons”, tot i que amb un posat 

més formal, apareixia aquest espai per a la literatura al 33. Cada 

programa era de caràcter monogràfic sobre un o una escriptor/ora. Tenia 

un caràcter molt didàctic i es presentava en forma de reportatge. 

 

Cada capítol girava entorn d’un autor i una de les seves obres. Es 

presentava la seva personalitat, la seva obra i la seva història. L’escriptor 

podia ser tant català com del panorama internacional. No hi havia 

presentador, i el discurs narratiu es teixia a partir de les imatges, les 

entrevistes i els documents  que completaven el programa. Tenia una 
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durada d’uns trenta minuts. 

 

El valor documental d’aquest programa es demostra en el fet de que cada 

capítol està disponible a Edu3.cat, el portal educatiu de la Generalitat de 

Catalunya, per a que els alumnes de primària en puguin consultar el 

contingut. 

 

- Miralls (1999): 
 
La poesia sempre ha estat molt renyida amb la televisió, i és un gènere 

que s’ha intentat introduir amb els formats més amens possibles. En 

aquest sentit, “Miralls” és un espai de microcàpsules per a la lírica, que 

intenta acostar el gènere al gran públic, fent veure que tothom pot llegir 

un poema. 

 

Amb aquesta finalitat, es feia llegir un poema a un personatge conegut, 

recitant-lo mirant a càmera. Els lectors no eren necessàriament del món 

de la cultura, i el ventall anava des d’esportistes fins a cuiners. 

 

Tenia una durada molt curta, de no més de tres o quatre minuts, i en cada 

capítol només es llegia un poema. Va estar dues temporades en antena, 

acumulant més de cent programes realitzats.  

 
- Nit en blanc (1999): 

 
Aquest era un espai per a les entrevistes. En cada programa es convidava 

a un personatge rellevant del panorama cultural català i es conversava 

amb ell per acostar-se a ell o ella des d’un àmbit més proper. 

 

La presentadora era Guillermina Motta. Cada programa es feia en un plató, 

on s’intentava imposar una posada en escena més aviat intimista. La llum 

era baixa i la presentadora i el o la convidat/ada conversaven cara a cara. 

 

Estava programat a la franja de la nit, i va tenir molt poca continuïtat. 

 
- Nit d'Arts (1999, recuperada al 2006): 

 
Un programa molt similar al presentat per Peret, “Estudi Vuit”. Mantenia el 
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mateix aire una mica tètric i fosc. En aquest cas però, no es parlava de 

música. Aquest era un espai de divulgació de l’òpera i la dansa, amb la 

intervenció de convidats i experts. 

 

El seu presentador principal era Marcel Gorgori, molt conegut en el 

panorama català. El programa es gravava en un plató i introduïa 

reportatges i vídeos sobre òpera i dansa. La presentació d’una òpera era 

l’excusa per explicar i mostrar aspectes curiosos o anècdotes ocorregudes 

al voltant del món operístic. Després es comentaven les obres, en un petit 

debat mediat per Gorgori, i que normalment incloïa a un expert en la 

matèria (Roger Aller)  i a algun personatge conegut aficionat al gènere. En 

l’apartat de dansa, l’encarregada de conduir el programa era Elisenda Vidal, 

acompanyada per la ballarina Catherine Allard. 

 

Estava situat a la franja nocturna, i tenia una durada d’uns trenta minuts. 

Va aconseguir estar en antena durant cinc temporades, aconseguint xifres 

d’audiència significativament altes. Es recupera al 2006 amb el nom “Nit 

d’Arts. Bisos”, i conserva el mateix plantejament. 

 

- Baobab (2000): 
 

Va ser una proposta innovadora per als espais musicals a la televisió, que 

incloïa els espais “Baobab” i “baobab concert”. A més naixia del projecte 

Sputnik. La proposta més innovadora era la seva mirada: es fixava només 

en la música que es considerava específicament no comercial. Un aparador 

de les noves propostes musicals trencadores que els melòmans van rebre 

amb gran expectació. 

 

Tenia una presentadora que en un principi va ser Ariadna Ferrer, tot i que 

més tard va ser substituïda per Txe Arana, que ja havia presentat l’Sputnik. 

La seva creació va tenir un fort impacte degut al debat que es vivia al 

programa embrió sobre la música que s’havia de divulgar, la comercial o la 

no comercial. En aquest sentit ja s’havien iniciat espais com l’Sputnik 

Cecília, tot i que tenien un caràcter una mica diferent.  

 

Va durar només dos anys en antena. 
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- Arteria 33 (2001): 

 
Aquest programa pretenia ser un magazín que parlés, més enllà de la 

cultura, sobre el lleure i les noves tendències socials. En una amalgama 

estranya, i partint d’apartats presentats per diferents conductors, s’incloïen 

els diferents temes. La presentadora principal era Esther Sardans, però 

s’afegien al compendi Pere Espinosa (presentant la vessant cultural), 

Xavier Lemus (presentant l’apartat d’esports) i Xavier Grasset (en el camp 

social). També hi havia un apartat informatiu, “Món 33”, que presentava 

Ariadna Ferrer. Hi havia col·laboradors espontanis per parlar sobre temes 

específics. Era un magazín de nit, també degut a la compartició de 

freqüència amb el K3, però això permetia una visió més calmada de 

l’actualitat. A més d’oferir una lectura reposada sobre la cultura, tot i que 

aquesta només fos un apartat del programa (el més important, tanmateix).  

 
- Silenci? (2001): 

 

Un programa que intentava acostar als espectadors als artistes del 

moment, tant del món de la publicitat, del grafisme, la il·lustració, la 

fotografia, la moda, el cinema o la literatura. Intentava donar veus a 

creadors consagrats i a joves emergents, això era una marca molt 

característica. Ho feia però, amb un format trencador, sobretot pel que feia 

al muntatge i l’edició de les imatges. En aquest sentit hi va tenir un gran 

protagonisme Mai Balaguer, realitzadora del programa, que va aportar 

aquesta vessant d’innovació al paquet. Després d’aparèixer tímidament a 

l’Sputnik, i alguna col·laboració a Televisió de Catalunya, Bibiana Ballbé es 

consagrava com a presentadora de programes de divulgació cultural en 

conduir aquest programa. Estava programat setmanalment, i en un horari 

de màxima audiència o prime time. Realment va tenir un gran impacte en 

el moment, i va guanyar audiència suficient per sobreviure a set 

temporades en antena. Tot i així, també va guanyar molts detractors, que 

criticaven el constant moviment del pla o el discurs poc elaborat. Va 

significar l’inici dels programes “vestits” per agradar, on era molt important 

l’estètica, més enllà del contingut. Aquesta tendència ja havia començat, 

de forma menys evident, a l’Sputnik; i ja va encendre un gran debat. Per 

això avui encara es qüestiona a Bibiana Ballbé. 
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A cada edició es presentava un artista a través d’un reportatge, introduït 

per la presentadora. Després hi havia un apartat sobre “el qüestionari del 

Silenci?” i acabava amb una imatge que representava el silenci.  

 
- Toon Toon 33 (2002):  

 
Programa entorn del món de l’animació, el videojoc i el còmic. A partir 

d’entrevistes i reportatges es presenta aquest entorn. Estava programat a 

la mitjanit i, degut a això, es permetia imatges una mica transgressores. 

No hi havia presentador, només una veu en off que introduïa les seccions o 

feia les entrevistes. Tenia un muntatge d’imatges molt cuidat, barreja 

entre un món “underground” i un món d’animació o còmic. Degut a que no 

hi havia presentador feia servir molt el muntatge d’imatges, i a mode de 

caricatura, posava cara i mans a la veu que conduïa el programa. El seu 

plantejament era certament innovador i “canalla”. Tenia una certa 

tendència a la provocació. Els seus directors eren Pedro Calleja i Bernat 

Lliteras. Va estar en antena només un any, fet que fa pensar que el format 

o la temàtica no van agradar, no sabem si a l’audiència o als programadors 

de Televisió de Catalunya.      

 

- No n’hi ha prou! (2002): 

 

Aquest va ser un projecte amb un plantejament molt juvenil, que es fixava 

en les novetats musicals a Catalunya (amb especial èmfasi en el pop-rock, 

el house, el techno, els cantautors i la música mestissa). Això incloïa des 

d'Els Pets i Lax'n'Busto fins a Estopa i Jarabe de Palo, però amb voluntat 

de donar l'alternativa a una nova generació de grups emergents, com els 

Sapo, Antònia Font, Dusminguet, Sidonie o Cheb Balowsky.  

 

Tres presentadors, que representaven tres personatges diferents, donaven 

pas a les informacions des del lloc del concert o assaig i conduïen les 

entrevistes al públic assistent a les actuacions. Aquestes actuacions havien 

estat enregistrades a la Sala Bikini de Barcelona en playback. Referent als 

presentadors, Albert Sitjes feia el paper de l'Uri (perquè és el cantant del 

grup Uri Gheller y Los Cucharas), Lorena Castell feia de Lorena (una 

assídua de les discoteques) i Pau Miró representava el paper de Màiquel 

(imitant Michael Jackson), el paper de Lluís Bach (imitant Lluís Llach), el 
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de Liem Gallagher (imitant Liam Gallagher, cantant del grup Oasis) i el del 

Manso (imitant el cantant Marilyn Manson). La secció "Miami Connection" 

estava presentada pel Chaval de la Peca, que comentava notícies de 

música i cinema. Per tant, tenia un plantejament amb un cert caire 

humorístic i, sobretot, pensat per a un target molt concret: els adolescents 

i joves catalans. 

 

El format estava basat en entrevistes i reportatges sobre temes diversos, 

els principals eixos però eren la música que es feia a Catalunya, la música 

que s’escoltava a Catalunya i el que es balla a Catalunya (partint de 

l’escena techno). En aquest sentit, al primer eix hi tenia cabuda tota la 

producció musical feta a Catalunya (amb especial atenció al pop-rock que 

era el gran destacat entre les tendències juvenils). En segon lloc, es feia 

ressò del panorama internacional que més incidència tenia a Catalunya 

(amb grups com U2, Madonna o Manu Chao, entre d’altres). Per últim, es 

feia una revisió del complex entorn techno que s’estava instaurant a 

Catalunya, entrevistant als principals Dj’s i visitant els principals clubs. 

A més, tenia molta importància el plantejament multipantalla del programa, 

sobretot en el moment de les entrevistes o els reportatges, ja que 

aportava informació extra a l’espectador. Es comptava amb públic, i la seva 

participació també era rellevant. També es donava veu a una ONG a cada 

programa on, després dels crèdits, se’ls hi donava un espai per publicitar-

se.  

 

Tenia una durada d’uns trenta minuts, i s’emetia setmanalment, cap al 

vespre. Va aguantar dues temporades en antena.   

 

- Alexandria (2003): 
 

“Alexandria” és una proposta televisiva que parlava de llibres intentant 

utilitzar els recursos que oferia la petita pantalla, amb un posat de 

magazín literari d’actualitat. Fins aleshores només s’havia parlat sobre 

literatura en magazins culturals generals, i aquest és el primer programa 

que aposta només pels llibres per arribar al públic. 

 

El seu presentador era Màrius Serra, conductor molt mediàtic que sabia 

transmetre perfectament la seva passió pels llibres, i fer que la literatura 
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fos de fàcil digestió. Estava dirigit per Esther Garriga i Lluís Cuevas. Tenia 

una posada en escena molt variable, ja que es partia de l’entrevista a plató 

o a exterior (tot i que sempre acompanyaven a Serra dues butaques 

vermelles) amb un autor per introduir altres seccions que hi estaven 

relacionades. 

 

En aquest sentit, cada setmana es conversava amb un escriptor, que era 

l’eix central del programa. Aquesta conversa es complementava amb 

intervencions d’altres autors que explicaven en un format més breu la seva 

novetat editorial, amb personatges coneguts que recomanaven lectures, 

amb reportatges sobre escriptors, paisatges literaris, i un llarg etcètera de 

seccions. Tots aquests elements però, estaven vinculats temàticament amb 

l’autor convidat o la seva obra. 

 

Era de caràcter setmanal, i s’emetia durant la franja de nit. Durant la 

primera temporada durava entre quaranta-cinc minuts i cinquanta-cinc. A 

partir de la segona però, es va reduir a trenta. 

  

- Loops! (2004):  
 

Un nou programa que tracta sobre música, en aquest cas però, es centra 

en tots els estils que formaven la música pop. Això feia que es parles des 

del hip-hop fins al hard rock, passant per la música electrònica o el folk. 

 

L’espai estava presentat per Sara Loscos, actriu que s’havia donat a 

conèixer al públic català a través de la sèrie “Temps de silenci”. La 

temàtica del programa sempre era la música pop, i parava molta atenció a 

la producció catalana. L’estètica era molt jove, i amb un posat, valgui la 

redundància per la temàtica, molt pop. S’intentava evitar una postura 

formal i, per exemple, la presentadora apareixia molts cops a plató 

asseguda al terra. Una tendència cap a l’informal que ja havien iniciat 

programes com “Silenci?”, del que en beu molt la caracterització d’aquest 

espai televisiu. 

 

Estava programat de forma setmanal, i tenia una durada d’uns trenta 

minuts. 
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- Músiques del món (2004): 

 
Aquest programa es va estrenar coincidint amb la inauguració del Fòrum 

Mundial de les Cultures celebrat a Barcelona el 2004. Es mostrava la 

diversitat cultural d’aquest món a través de la música. 

 

El programa no tenia presentador, i es conduïa a través d’una veu en off. 

Estava dirigit per Albert Reguant. Cada capítol tractava sobre un músic, 

vinculat d’una manera o altra a una terra i a unes costums concretes. Així, 

a través de la música s’introduïa el dia a dia d’un artista i d’una comunitat 

de persones. Els escenaris eren molt variables, ja que en cada cas es 

traslladava un equip a la regió d’origen del creador per filmar-lo en el lloc 

on es sentia arrelat. De fet, a cada programa es contextualitzava l’actuació 

amb una breu presentació sobre la realitat i la tradició musical de cada 

país, els ritmes propis i els instruments tradicionals de cada territori. 

 

Tenia una durada aproximada d’uns cinc minuts. S’emetia els dissabtes i 

diumenges a les 20:30h al 33, una franja curta i nocturna. El projecte 

només va estar en antena el temps que va durar el Fòrum de les Cultures, 

per simbolitzar la simbiosi entre la projecció de Barcelona al món i l’ens 

comunicatiu públic català. 

 

- De llibres (2005): 
 

Aquest programa sobre literatura neix la temporada abans que es 

remodelés o replantegés “Alexandria”, el programa de llibres capdavanter 

al 33. Tot i així, té un plantejament molt diferent. Era un espai on 

s’intentava crear un col·loqui sobre una lectura. 

 

Tenia dos presentadors, Vicenç Villatoro (que també exercia com a director) 

i Natza Farré. El programa es feia en directe en un plató. Sempre es 

convidava a algun especialista i es comptava amb la participació del públic 

assistent. Ocasionalment, es convidava a l’autor de l’obra al programa. A 

partir de la conversa que conduïda pels dos presentadors s’introduïen 

petits reportatges sobre la novel·la (elaborats amb imatges d’arxiu). En 

aquest programa es feia servir el concepte interactiu, i es deixava 

participar al públic per correu electrònic. 
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Estava programat al 33 els divendres als volts de les onze de la nit, fet que 

no el feia molt temptador per a l’audiència. Va estar només un any en 

antena.  

 
- De prop (2007): 

 
Aquest programa és una proposta diferent per a la música al 33. Després 

de sempre farcir la cadena amb videoclips musicals o vídeos sobre l’entorn  

dels músics, apareix aquesta proposta d’oferir música en un fals “directe”.  

 

No hi ha presentador, ni tant sols veu en off. Cada programa gira entorn a 

un únic artista o banda i el concert que ofereix. L’espectacle es grava en 

un plató de Televisió de Catalunya, i intenta tenir un caire intimista, per 

això no compta amb la presència de públic. A part, s’introdueixen trossos 

d’una entrevista que s’ha enregistrat en el mateix escenari. 

 

El programa segueix actualment a la graella del 33, tot i que s’ofereix els 

dimarts més enllà de la mitjanit. Un horari arriscat, tot i que sembla que el 

programa seguirà acumulant temporades. 

 
 

- L'hora del lector (2007): 

 
Una nova proposta literària va arribar al 33 l’any 2007. En aquest cas però, 

la intenció era acostar tot el món que envolta als llibres (i això inclou des 

d’escriptors fins a editors) als espectadors. 

 

El programa estava dirigit i presentat per Emili Manzano. L’espai intentava 

ser un mediador entre el món de la creació i de la producció editorial i els 

lectors. Amb aquest afany, a cada capítol es convidava a plató a un 

convidat relacionat amb el món dels llibres, a més d’algun expert en la 

matèria que s’introduïa en el col·loqui. Tenia un posat molt formal i potser 

una mica feixuc, quatre sofàs i quatre actors conversant. Durant 

l’entrevista però, una artista anava fent dibuixos sobre els successos al 

programa, i es presentaven a la pantalla quan la conversa acabava. 

 

S’emetia de forma setmanal, i tenia una durada d’una hora 
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aproximadament. Estava situat a la franja de nit,  i va estar en emissió 

durant quatre temporades. 

 
- Nydia (2007): 

 
La música i la dansa d’arrel van trobar el seu lloc al segon canal de 

Televisió de Catalunya amb aquest programa. Tot i que similar al 

“Rodasons”, aquest espai aportava una mirada més àmplia a la cultura 

tradicional catalana, explorant també en arts escèniques com la dansa o el 

circ.  

 

El programa, durant la seva última etapa, tenia un equip de reporters que 

estava composat per Marc Ruiz, Pau Benavent, Clàudia Brufau i Jordi Lara 

(que també n’era el director). També comptava amb la veu en off de 

Montse Soto. El programa explorava sobre el terreny, i a partir de 

reportatges o entrevistes, l’entorn de la música i la dansa d’arrel, la 

música clàssica catalana, la dansa contemporània o el circ. A més, un cop 

al mes s’emetrà un reportatge especial, monogràfic, sobre algun aspecte 

tradicional de les arts. 

 

Estava programat setmanalment, amb l’”especial” monogràfic un cop al 

mes. S’emetia en horaris diferents segons la temporada, i tenia una 

durada d’uns vint-i-cinc minuts. S’acabarà fusionant amb el “Rodasons” 

per crear el programa de la “Sonora”. 

 
 

- Tons (2007): 
 

Novament la poesia es va introduir al 33 d’una forma amena. En aquest 

programa s’explorava el món de la poesia però des d’un prisma molt 

diferent al text recitat, es feia a partir de la cançó. Una aposta clarament 

enfocada a atreure al públic. 

 

No hi havia presentador, però sí una veu en off. A cada capítol es 

convidava a personatges coneguts de l’àmbit públic català, que estiguessin 

però relacionats amb el món de la cançó o de la interpretació. Eren ells els 

encarregats d’introduir la versió musicada d’un poema, sempre d’un autor 

català. Tanmateix, s’incloïen dades interessants sobre els poetes i la seva 
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obra. I també entrevistes als compositors. Cada programa anava dedicat a 

un únic escriptor, però es podia parlar de més d’un dels seus poemes 

musicats. 

 

Cada programa tenia una durada aproximada de vint-i-cinc minuts. Va 

estar només una temporada en emissió, ja que la seva producció era molt 

costosa; es va tardar gairebé un any en enregistrar els catorze capítols de 

que consta. 

 

- Almadrava (2007): 

 
Un nou espai per la música en una època en que l’”Sputnik” havia deixat 

de tenir una presència diària a la grella del canal 33. El programa 

presentava videoclips de música catalana i també cançons emblemàtiques 

de la història musical del país. 

 

No hi havia presentadora, però la veu en off de Jordi Bosch conduïa el 

programa. De l’espai en destacava un grafisme molt elaborat, on 

predominava el blau. Cada capítol introduïa un videoclip, abans però, 

s’aportava una petita informació sobre la cançó, el grup i el seu recorregut. 

 

Cada programa durava una mitjana de cinc minuts. S’emetia en diferents 

franges horàries, utilitzant sobretot la reemisió. Va estar dues temporades 

en antena.   

 
- Artista!(2009): 

 
Aquesta és una proposta del canal 33 per acostar-se a l’art però fer-ho 

d’una forma diferent. Des de sempre els programes havien seguit als 

creadors i a les seves obres, en aquest cas es buscava els espais físics on 

es creava o s’exposava l’art. 

 

No hi havia presentador, ni tampoc veu en off. Eren els propis artistes qui 

s’encarregava de presentar el seu lloc de treball o d’exposició. Era una 

mirada molt personal, molt intimista. I es complementava amb entrevistes 

a l’autor. El seu director era Manuel Barrios. 
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Estava programat cada setmana, tot i que la intenció del projecte era ser 

reemès de forma regular al canal 33. Cada capítol durava una mitjana de 

set minuts. 

 
- Estrena’t (2009): 

 
Aquest programa resseguia la trajectòria de diferents artistes novells, per 

veure la feina que hi ha abans d’arribar a un escenari. Un projecte 

innovador del canal 33, que intentava aportar la visió amateur dels 

escenaris, la que es vol arribar a professionalitzar però. 

 

L’espai no tenia presentador/a, però sí una veu en off. A cada programa es 

seguia a més d’un artista, i la seva història podia tenir continuïtat en 

diferents capítols. Es tractaven disciplines com la dansa, la música, el circ 

o  la màgia. Els protagonistes són sempre persones que volen formar part 

del món de l’espectacle, des de principiants fins a persones amb un cert 

recorregut professional, però mai figures consagrades. En format 

reportatge, es veia la feina que hi havia darrere dels espectacles, i 

s’introduïen entrevistes amb els autors.  

 

Cada programa durava aproximadament uns trenta minuts. Tot i que va 

arribar a estar inclòs dins del prime time nocturn, només va estar una 

temporada en emissió. 

 
- Ànima (2009): 

 
“Ànima” és, avui encara, el magazín cultural per excel·lència del canal 33. 

Des del rigor s’intenten divulgar totes les disciplines artístiques que 

conformen el panorama cultural català. 

 

Actualment està presentat per Toni Puntí. Tot i així, va passar per una 

etapa en que s’hi va incloure com a presentadora a Bibiana Ballbé, a mode 

d’introduir les noves tendències al programa. Potser també per tenir una 

cara més fresca, renovadora. Tot i així l’experiment no va acabar de 

funcionar, i va ser Puntí qui va continuar amb el programa mentre Ballbé 

acabava en el “Bestiari il·lustrat”. A partir de l’última temporada, encetada 

l’any 2013, el programa està centrat en els espectacles que tenen lloc dalt 

dels escenaris. El programa té lloc en un plató des d’on s’introdueixen les 
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entrevistes i reportatges, que en la seva majoria són de producció pròpia. 

Fuig de la posada en escena trencador i jove que havien posat de moda 

programes com “Silenci?” o “Loops”, i que semblava la més hegemònica al 

canal en termes de magazins culturals. 

 

És de caràcter setmanal, i s’emet cada dilluns en franja nocturna, més 

enllà de l’horari de prime time. Aquesta serà la seva cinquena temporada 

en emissió. 

 

- L’aprenent de pilot (2009): 

 

Aquest era un projecte molt innovador del 33 on a través d’un programa 

monogràfic es buscava a un creador del país que havia hagut o havia 

volgut marxar a l’estranger, exportant també el seu art amb ell o ella. 

 

No tenia presentador, i el programa avançava gràcies a la pròpia narració 

audiovisual. La càmera seguia a un artista en el seu dia a dia, per conèixer 

la seva quotidianitat i el seu treball creatiu que els havia aportat èxit a 

Europa o més enllà dels murs europeus. Evidentment no tenia una 

estructura concreta, i buscava ser atractiu i innovador alhora a través 

d’una cuidada postproducció d’imatges. 

 

Tenia una durada d’uns vint-i-cinc minuts, i s’emetia de forma setmanal. 

Va durar només una temporada. Tot i així, molts dels seus capítols estan 

disponibles a Edu3.cat, portal educatiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Sala 33 (2009): 

 
Aquest programa té un llarg recorregut a l’emissió del 33. Tot i així, es 

marca aquesta data com a l’inici de l’emissió del programa perquè va ser 

l’inici del seu canvi de format. En un principi, “Sala 33” només es dedicava 

a difondre pel·lícules o documentals que es poguessin considerar d’interès 

pel públic. Això sí, la pel·lícula era de Catalunya i en català. 

 

Al 2009 es produeix un canvi important, Àlex Gorina adquireix un paper 

més rellevant com a presentador i director, i es fa una conversa amb els 

protagonistes i responsables dels curtmetratges i llargmetratges que 
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apareixen al programa. 

 

És per això que considero aquesta data com l’inici de l’emissió del 

programa, perquè passa de ser un espai on merament s’exhibeix la 

producció audiovisual del país a un lloc de debat sobre l’audiovisual amb 

converses amb els seus protagonistes. 

 

Estava programat els dissabtes a la nit, i incloïa una sessió amb: una 

pel·lícula produïda al país, una conversa a plató amb alguns dels seus 

responsables i un curtmetratge. 

 

Va compartir graella de programació amb el programa sobre cinema per 

excel·lència del 33: Cinema 3, tot i que tots dos complien funcions molt 

diferents. Ara, de fet, estan situats de forma contigua a la graella del 33, 

els dijous a la nit. 

 

- Territoris en xarxa (2010):  

 
Novament el canal 33 fa una aposta pel seguiment de diferents artistes en 

el seu procés de creació. Es seguia a joves que practicaven diferents 

disciplines artístiques. La innovació però, era que ells mateixos gravaven 

les imatges amb una càmera domèstica. Un format que havia tingut molt 

d’èxit amb programes d’àmbit no cultural com “Efecte Mirall”. 

 

Els presentadors del programa eren els mateixos artistes, i no hi havia veu 

en off. El format era molt domèstic, inclús la càmera de vídeo era de baixa 

qualitat. Però això donava sensació de proximitat. Per poder ser testimonis 

del procés creatiu en diferents disciplines artístiques, el programa 

"Territoris" deixava una càmera domèstica a prop d'una vintena d'artistes 

que més tard van participar en la pel·lícula "Ingrid". Cada un d’ells 

enregistrava imatges durant dues setmanes. L’espai reunia totes les 

imatges i les enllaçava per eixos temàtics, a mode de veure les sonàncies i 

les dissonàncies entre els creadors. No hi ha cap esquema narratiu fix al 

programa. En la part de la postproducció es cuida la imatge i el so per tal 

de reforçar el caire domèstic del vídeo. 
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La sèrie sencera estava formada per cinc capítols d’una hora, tot i que per 

a la seva emissió es va passar a emetre deu capítols de mitja hora. Es va 

programar setmanalment, pels volts de la una de la matinada els 

divendres. Va estar en antena una temporada. 

 

- Un tal jaç (2010): 

 

Un nou gènere musical arribava al 33 de la mà d’”Un tal jaç”, una proposta 

diferent per presentar el panorama jazzístic català a la televisió. 

 

No hi havia presentador, però una veu en off conduïa el programa. De fet, 

una de les característiques més impactants de la posada en escena 

d’aquest espai era la invenció d’un detectiu fictici, Felip Marco, que en cada 

capítol seguia les pistes d’un tal jaç. La veu representava aquest 

personatge, al que mai se li veia la cara. Era ell qui, a través de les seves 

indagacions detectivesques, ens anava presentant entrevistes amb els 

principals protagonistes de l’escena del jazz català, igual que algunes de 

les seves actuacions, una agenda o premis del sector. Estava dirigit per 

Pere Pons, i en el programa hi tenia una gran importància el muntatge 

d’imatges. 

 

Cada capítol tenia una durada aproximada d’entre uns vint-i-cinc i uns 

trenta minuts. Estava programat a mitja tarda del diumenge, i tenia una 

periodicitat setmanal. Es va emetre només durant una temporada, tot i 

que s’està tornant a emetre per TV3CAT actualment.     

 

- Bestiari il·lustrat (2010):  
 

Després d’acabar Silenci?, el seu equip va encetar aquest nou projecte 

amb un plantejament similar, i amb la mateixa cara visible: Bibiana Ballbé, 

convertida ja en una marca. En aquest programa també s’entrevistaven a 

artistes i creadors del moment, tot i així, en aquest cas es centrava en 

l’escena catalana (a diferència de Silenci?, que també es fixava en el 

panorama internacional). A més, funcionava a partir d’una entrevista 

trencadora amb els protagonistes, fugint del format de reportatge del 

projecte anterior. La idea era fer un viatge tant psíquic com físic pel món 

dels autors, així la Bibiana els portava per llocs diferents i introduïa a 
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convidats de luxe per entrevistar als protagonistes. La imatge seguia sent 

molt important en l’edició, i tenia una posada en escena molt innovadora 

(Mai Balaguer seguia a càrrec de la realització).  

 

Estava programat de forma setmanal, en horari de prime time, tot i que 

això també el feia tenir una forta competència de les altres cadenes. Va 

estar tres temporades en antena, la última va ser interrompuda per un 

escàndol relacionat amb un tret metafòric a la figura del rei d’Espanya. Al 

final, aquella temporada es va acabar d’emetre (el que ja es tenia 

enregistrat), però després es va clausurar el projecte. 

 

- Òpera en texans (2011):  
 

L’òpera s’estava deixant una mica de banda al canal 33, fins que va arribar 

Ramon Gener i va demostrar que es podia explicar de forma amena i fàcil, 

aconseguint que molta gent s’hi interessés. 

 

El presentador d’aquest programa doncs era Ramon Gener, cantant d’òpera 

i pianista, amb un do per a la divulgació operística. El programa tenia una 

realització i una postproducció molt cuidada, inclús innovadora en certs 

sentits; per exemple, l’últim programa de la darrera temporada es va 

gravar únicament amb un pla seqüència. L’espai relacionava, de manera 

atractiva i moltes vegades sorprenent, aspectes específics de l’òpera amb 

situacions i elements quotidians o molt coneguts pel gran públic. Cada 

programa tenia un eix temàtic relacionat amb una òpera. A més, introduïa 

entrevistes i curiositats. 

 

Cada programa tenia una durada mitjana de trenta minuts. Estava 

programat setmanalment, a la franja nocturna de prime time. Està 

pendent però si renova aquesta temporada, i de moment sembla que ha 

deixat d’existir. 

 

- Fotografies (2011): 

 
Aquest és un programa que dóna cabuda al món de la fotografia a la 

televisió. Un art que fins aleshores no havia tingut molt de protagonisme al 

canal 33, només en magazíns culturals amb un target més aviat jove, com 
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per exemple “Bestiari il·lustrat”. 

 

El conductor del programa era Antoni Tortajada. Cada capítol tenia un eix 

temàtic relacionat amb un gènere fotogràfic: des del fotoperiodisme, fins a 

la fotografia de moda, de viatges, retrats... A més, s’introduïen entrevistes 

amb professionals del sector, per aportar el seu punt de vista. També es 

conversava amb fotògrafs de caire més aficionat. A part, s’oferien consells 

tècnics i curiositats sobre la història de la fotografia. 

 

El programa s’emetia de forma setmanal, cada divendres en horari de 

prime time nocturn, al voltant de les deu de la nit. Tenia una durada 

d’entre vint-i-cinc i trenta minuts. Aquesta temporada sembla que no ha 

renovat amb nous capítols. 

 
- No t’ho perdis (2011): 

 
Aquest espai és una espècie de portal cultural televisiu, on s’hi divulguen 

propostes culturals d’arran de Catalunya; del tipus exhibicions, espectacles, 

exposicions,…propostes per a l’espectador. 

 

Només un dels formats del programa tenia presentador, Núria Ferré, els 

altres dos els conduïen les pròpies veus narratives (a través d’entrevistes o 

altres) o una veu en off. Es presentava en tres formats: un programa 

magazín d’uns vint-i-cinc minuts amb les diferents propostes, set 

microdocumentals de tres minuts i set agendes de vint minuts, on s’hi 

explicava dues propostes a cada una. Era un aparador per a l’oferta 

cultural d’arreu de Catalunya. 

 

Les durades eren variables segons el format. El primer era de caràcter 

setmanal, però els altres dos formats tenien molta presència gràcies a les 

reemissions. L’espai tenia el seu homònim a Catalunya Ràdio.  

 
- Via llibre (2011): 

 
Aquest programa sobre llibres sembla que reculli el que podríem anomenar 

la ‘tradició literària’ del 33. S’han ajuntat diferents aspectes dels 

programes literaris anteriors, i s’ha produït aquesta nova proposta. Trobem 
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exemples en el fet de donar veu a tot el món editorial, sense centrar-se 

només en els escriptors (com feia “L’hora del lector”) o l’aproximació als 

lectors (com feia “De llibres”). 

 

Aquest espai funciona sense presentador, però sí amb una veu en off que 

condueix el programa. El programa funciona sobretot a partir d’entrevistes 

i minireportatges. En cada capítol apareixen diversos autors i persones del 

món editorial i literari, així com personatges coneguts del panorama català 

que ens presenten el seu vessant lector. Té una imatge i un grafisme molt 

cuidat, amb una important feina de postproducció. No hi ha un plató fix, i 

els escenaris sempre canvien.  

 

Està programat de forma setmanal, els dimecres a les onze de la nit. De 

moment segueix en emissió. 

 

- Sampler d’amor (2011): 

 
Nova proposta per a la poesia al canal 33, i nova proposta amena per al 

gènere, fugint del clàssic recital, que aparentment no pot funcionar en un 

mitjà tant ràpid com la televisió. Una banda sonora posava un teló de fons 

per a la recitació de poemes d’autors catalans. 

 

El programa no tenia presentador, ni veu en off. Sempre hi havia un 

poema musicat, amb la banda sonora feta per Rudy Gnuttien, i amb la veu 

a càrrec de diverses personalitats del món artístic i cultural català. Cada un 

d’ells però, tenia una completa llibertat per fer-se seu el text, i interpretar-

lo a la seva manera. Així es trobaven registres molt diversos de lectura. 

 

Cada capítol tenia una durada d’entre un minut i un minut i mig. Eren 

micropeces que es repartien per tota la graella del canal 33. Tenia només 

15 entregues, així que va durar una única temporada a la graella. 

 

- Actua (2012): 

 

Aquest programa intentava acostar la vessant més social de les arts 

escèniques a les pantalles dels catalans. Es presentaven projectes de 
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dinamització social a través dels escenaris, de com aquests suposaven una 

superació personal per a col·lectius amb dificultats. 

 

El programa no tenia presentador, però el conduïa una veu en off. En cada 

capítol s’explicava un projecte social, un diferent en cada programa. La 

temàtica d’arts escèniques englobava orquestres, corals, companyies de 

teatre amateur, escoles de circ,... però tenien la peculiaritat d’estar 

formades per col·lectius amb risc d’exclusió social. I aquí s’incloïen des de 

discapacitats psíquics i físics fins a gent gran. A més, havien de ser 

projectes que es portessin a terme dins l’àmbit de Catalunya. En cada 

ocasió apareixien entrevistes amb els protagonistes (el grup amb el que es 

treballa) i també amb algun padrí, normalment un personatge amb una 

certa reputació dins del camp escènic, que era partícip de l’evolució dels 

implicats. A vegades aquest padrí era el propi professor, o a vegades era 

una figura externa que apareixia amb una certa sorpresa. 

 

Cada programa tenia una durada d’uns vint-i-cinc minuts. Estava 

programat setmanalment, en una franja de prime time nocturn. Va estar 

dues temporades en emissió, i sembla que aquesta no ha renovat.   

 
- Sonora (2012): 

 

Després de la fusió de “Nydia” i el “Rodasons” en va resultar aquest 

programa. Un espai que compartia el mateix interès que els dos projectes 

anteriors per les propostes de l’escena folk catalana. 

 

El programa està presentat per tres reporters: Pau Benavent, Clàudia 

Brufau i Marc Ruiz. En cada capítol apareixen dos reportatges de 

temàtiques diferents, tot i que sempre relacionades amb la música i la 

dansa d’arrel catalana. En aquest sentit, es tracta la cobla, la música 

tradicional d’aquí i del món o la fusió, entre un llarg etcètera que inclou 

també festes populars. Hi ha alhora altres seccions que inclouen 

recomanacions, agenda i vídeos d’arxiu. Un cop al mes s’ofereix un 

programa monogràfic, com ja es feia a “Nydia”. 

 

Està actualment programat setmanalment, els divendres als volts de les 
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onze de la nit. Cada programa té una durada d’uns vint-i-cinc minuts. 

Segueix en antena.  

 
- 33 recomana (2013): 

 
Aquest espai pren el relleu del “No t’ho perdis”, un programa on es 

presenta l’agenda cultural catalana.  

 

No hi ha presentador, però sí la veu en off de Claudi Domingo. Dirigit per 

Esther Rodríguez. Amb aquest espai es divulga l’oferta cultural a Catalunya. 

Hi entra el teatre, el circ, la dansa, la música, i un llarg etcètera 

d’espectacles i esdeveniments. Té dos formats: En primer lloc, les 

microcàpsules de no més d’un minut on hi apareix una proposta per 

apuntar a l’agenda; en segon lloc, un format llarg on hi apareixen diferents 

reportatges i entrevistes sobre l’oferta cultural. En aquest cas pren el nom 

de l’”Agenda del 33 recomana”. Sempre hi agafa protagonisme un 

personatge rellevant de l’àmbit artístic o cultural de Catalunya, al que 

s’entrevista jugant amb el concepte d’agenda. El grafisme està molt 

treballat, amb una gran feina de postproducció. 

 

La durada varia segons el format; en el format curt no supera el minut de 

llargada, en el format llarg varia entre els vint-i-cinc i els trenta minuts 

aproximadament. No té un horari fix d’emissió, i actualment segueix en 

antena.  

 
- Llibres a l’atac! (2013): 

 
Un espai per a llibres al canal 33 on es buscava la difusió d’obres catalanes 

de forma amena i ràpida. De fet, ja existia el “Via llibre” quan s’inicia 

aquest projecte, per tant apareix com a complement. 

 

El programa no tenia presentador, i funcionava a partir de dues veus en off, 

una masculina i una femenina. El duu a terme el mateix equip que conduïa 

el microespai “Català a l’atac!”, amb Enric Gomà a la direcció. El programa 

intentava difondre, a mode de booktràiler, llibres destacats de la literatura 

contemporània catalana. Així apareixien autors de la talla de Josep Maria 

Espinàs, Sergi Pàmies o Quim Monzó, entre d’altres. Tot i així, en certes 



57 

 

ocasions hi tenien cabuda els clàssics, com Verdaguer o Rusiñol, entre un 

llarg etcètera. Es parlava de llibres però no hi havia entrevistes ni 

reportatges, per tant era molt important la feina de postproducció per fer 

servir imatges d’arxiu i enllaçar-les amb un sentit coherent. Així 

s’aconseguia un toc humorístic en certs moments. 

 

Cada microespai tenia una durada d’un minut, aproximadament. Estava 

programat cada dia, i s’intercalava entre programes. Va durar només una 

temporada. 

 

- 33 revolucions (2013):  
 

Programa que va sorgir al 33 amb la intenció de donar a conèixer els nous 

artistes de l’escena musical catalana. Intenta conèixer els protagonistes en 

el seu àmbit natural, fugint d’estudis i platós. 

 

No hi havia presentador, una veu en off conduïa el programa. De fet però, 

aquesta veu només apareixia al principi del programa, per introduir 

l’artista, després el propi llenguatge narratiu de les entrevistes i les 

imatges feien avançar l’acció. Cada capítol era un monogràfic sobre un 

artista, i hi van aparèixer, per exemple, ‘Sènior i el Cor Brutal’ o la ‘Iaia’. Hi 

havia especials on s’hi reunia un resum amb els artistes que havien passat 

pel programa. 

 

Cada programa tenia una durada aproximada d’uns trenta minuts, i tenia 

una periodicitat setmanal. Es va emetre només durant una temporada.  

 

- Caràcter (2014): 
 
L’última aposta del canal 33 amb la presentadora Bibiana Ballbé. Aquest 

programa és la continuació lògica de Silenci? o Bestiari Il·lustrat, tot i que 

en aquest cas Mai Balaguer no està al capdavant de la realització. Tot i així, 

la figura de la presentadora adquireix molta rellevància, també perquè és 

una persona que s’ha convertit en una marca, i se l’arriba a entrevistar des 

de darrere la càmera sobre les impressions de la seva pròpia entrevista.   

 

El format segueix sent de diferents entrevistes amb artistes i creadors del 

panorama cultural català, tot i que sempre se’ls situa en un lloc on ells 
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semblen estar còmodes (potser en diversos espais). Hi ha un fil musical 

durant tot el programa, normalment d’algun grup en fases de coneixença 

pel gran públic, al qual se li fa una entrevista per tancar el programa. 

4.3.1. L’evolució de la programació 

 
A tall de resum, s’elabora una taula que, partint de l’anàlisi de diferents 

ítems, mostra una línia d’evolució en els diferents tipus de programes que 

s’han produït a Televisió de Catalunya. 

 

En aquest sentit, s’han agrupat els programes segons si són magazíns, 

programes contenidor de diferents arts per a la seva divulgació; els 

musicals, que tenen com a temàtica la música; els literaris, amb els llibres 

com a eix vertebrador; els cinèfils; els que tracten altres disciplines 

artístiques, però sense ser un contenidor; els que tracten d’acostar-se als 

creadors, amb una visió multidisciplinar; i per últim els programes agenda, 

els que mostren l’oferta cultural de Catalunya. S’ha agafat aquest criteri 

per diferenciar els programes segons les categories artístiques que 

tractaven. Des de conceptes més transversals, com són el magazín o la 

descoberta de creadors (aquest últim diferenciat perquè és una de les 

principals obsessions de la televisió, presentar als artistes abans que a la 

seva obra), a conceptes més concrets, com els programes sobre música o 

llibres. Així, ens pot ajudar a observar l’evolució de la programació  

cultural de forma més sintetitzada. 

 

Per altra banda, s’han estudiat cinc ítems en aquests tipus de programes. 

En primer lloc, el contingut: què oferien al públic. En segon terme, el 

caràcter innovador dels formats, a mode de mostrar un dels principals 

trets diferencials que mostren els programes. En tercer lloc, la realització; 

més enllà del format és important veure com es presenta un programa 

(inclouríem la fotografia, escenaris,...). En quart terme, la post-producció; 

per analitzar de forma general la feina que hi ha més enllà de les càmeres. 

Per últim, la durada; per apreciar la quantitat de temps que es dedica a 

cada tipus de programa. S’escull aquestes característiques perquè es creu 

que així es dóna una visió completa dels principals trets diferencials d’un 

programa, per veure també què s’ha canviat per agradar al públic. 
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4.3.1.1. Magazíns 
 

Programes que s’hi inclouen: Tres, catorze, setze; Stromboli; L’illa del 
tresor; Avisa’ns quan arribi el 2000; Arteria 33; Ànima. 
 

Contingut A grans trets, el contingut d’aquest tipus d’espais ha 
tingut una evolució poc explícita. Evidentment s’han 

actualitzat amb les tendències del moment, però 
cadascun ha presentat les novetats culturals exposant 

les obres i els seus protagonistes. 

Format 

innovador 

En aquest sentit, el posat més innovador el podríem 

atribuir a “L’illa del tresor”. És cert que no fugia del típic 
estudi, però l’aposta teatralitzada per a la presentació 
sorprenia al públic, i feia al programa atractiu. Aquest 

però, es tracta d’un cas aïllat, els altres programes no 
fugien de plató; amb un presentador darrere una taula i 

convidats, i que introduïen una entrevista o un 
reportatge. 

Realització En ser un format d’actualitat, que no dóna molt joc per 
a la creació audiovisual, els plans i el tractament del 
discurs visual són molt senzills. Es cuiden els escenaris 

però sense transmetre una idea concreta, són els 
mateixos per a cada programa. Novament l’excepció en 

aquest últim cas el trobem a “L’illa del tresor” que 
s’inventarà un sense fi d’escenes i paisatges.   

Post-producció La feina darrere les càmeres, un cop enregistrat el 
material és poc innovadora. Canvis de pla comuns, 
introducció de cairons i algun grafisme. 

Durada La durada mitjana d’aquest tipus de programes és de 
trenta minuts, no presenta molta variació. 

 

4.3.1.2. Música 
 

Programes que s’hi inclouen: Sputnik; Cliptoman; Hidrogen; Estudi Vuit; 
Clàssica; Rodasons; Autògrafs; Nit d’arts; Baobab; No n’hi ha prou; Loops!; 
Músiques del món; De prop; Nydia; Almadrava; Un tal jaç; Òpera en 

texans; Sonora; 33 revolucions. 
 

Contingut El contingut d’aquest tipus d’espais ha patit un procés 
de diversificació. Des de l’inici del canal 33 ja existeix 

l’”Sputnik”, un programa que tracta les noves 
tendències de la música. A partir d’aquí, es van buscant 
nínxols musicals amb nous programes, començant per 

la música clàssica amb “Estudi Vuit” o “Clàssica”; 
passant per la música tradicional, el jazz o l’òpera, per 

posar alguns exemples. El debat més gran en el seu 
contingut es viu en el moment de decidir si s’ofereix 
música independent o música considerada “comercial”. 
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La discussió es resol amb programes especialitzats en 
música independent, o espais, com és el cas de 
l’”Sputnik Cecília”. La presència a la televisió d’aquest 

tipus de canals s’ha vist reduïda degut a l’efecte 
d’Internet. Ara per ara, és més fàcil veure videoclips o 

concerts quan tu vulguis, a “Youtube”, per exemple.    

Format 

innovador 

En qüestió de formats, l’Sputnik ja va començar molt 

fort, oferint un ampli ventall de videoclips, reportatges i 
entrevistes; arribant inclús a ser una espècie de 
magazín. La clau també estava en que eren molts 

programes sota un sol nom. La resta de programes que 
van arribar després s’adaptava molt al target al que es 

dirigia. Per exemple, “No n’hi ha prou” feia una proposta 
de format més dinàmica, fent inclús que els 

presentadors representessin un personatge concret. La 
resta, en destaca sobretot la fugida de plató amb els 
anys, i de l’eliminació del format videoclip. 

Realització Novament el target ha estat un factor molt destacable a 
l’hora de, per exemple, escollir plans. Es notava en 

l’”Sputnik”, i altres programes de caràcter més aviat 
jove, una tendència a la càmera dinàmica. En canvi, a 

“Estudi Vuit” o “Nit d’Arts” la càmera tenia una vista 
més passiva i estàtica. 

Post-producció Aquest factor era rellevant sobretot en els programes de 

videoclips. Començant pel conegut “Cliptoman” i 
arribant fins a “Almadrava”. En tots ells el grafisme 

estava molt treballat. En els altres casos, el grafisme 
prenia un paper secundari, i potser era més rellevant les 

transicions i el muntatge a l’hora de donar, per exemple, 
la dinàmica que es necessitava en els programes joves. 

Durada La durada ha estat molt variable. Des de l’”Sputnik” que 

va arribar a tenir dues hores diàries, fins als cinc minuts 
que acostumava a ocupar “Almadrava”. Depenia molt 

del format. Tot i així, últimament sembla que s’utilitza 
molt la mitja hora de llargada, és el cas de “33 

revolucions”, “la Sonora” o “Òpera en texans”. 

  

 

4.3.1.3. Llibres i poesia 
 
Programes que s’hi inclouen: Aleph; Miralls; Alexandria; De llibres; L’hora 
del lector; Tons; Via llibre; Sampler d’amor; Llibres a l’atac! 

  

Contingut El contingut, per motius obvis, era molt diferent en el 

cas dels programes sobre poesia i els que es referien a 
llibres. Els de poesia es dedicaven a recitar poemes, 

amb algun comentari pobre pel mig. En el cas dels 
espais literaris, acostumaven a ser un espai de reflexió, 
i que ha tingut una evolució molt lògica en els 

continguts; arribant fins al “Via llibre”, on s’intenta 
oferir una visió amena i dinàmica de la lectura, i 

abandonant el discurs més reposat de les tertúlies. 
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Format 
innovador 

Aquest aspecte ha evolucionat en un sentit similar al 
contingut. En el cas de la poesia , cada cop es produïen 
programes més curts. En el cas dels llibres, ha tingut 

una evolució que ha anat abandonant platons, ja ho feia 
“Alexandria”, i també ha anat introduint formats més 

temptadors per a l’espectador, com els espais per als 
poemes musicats o els reportatges dinàmics. Novament 

agafem l’exemple de “Via Llibre”, un programa amb 
entrevistes i reportatges, tot i que ha abandonat la veu 
de l’entrevistador i les tertúlies.   

Realització A fi d’expandir-se a nous públics, la fotografia ha anat 
evolucionant de forma exponencial. Des de la càmera 

amb plans a plató de “De llibres” o “L’hora del lector”, 
fins a la càmera més dinàmica d’Alexandria i acabant 

amb els paisatges i escenaris diversos que retrata el 
“Via Llibre”. 

Post-producció En aquest cas destaca també “Via llibre”, on el grafisme 

agafa molt de protagonisme. 

Durada S’ha acabat imposant els dos quarts de durada, tot i 
així, acostumaven a ser programes més llargs. No és el 
cas de la poesia, que cadascun era més curt. 

 

4.3.1.4. Cinema 
 
Programes que s’hi inclouen: Cinema 3; Sala 33. 

 

Contingut El contingut d’aquest tipus de programes és molt reduït, 

perquè sempre han existit els dos històrics, el “Cinema 
3” i la “Sala 33”. Un tracta les novetats des d’una 

perspectiva pròpia, l’altre presenta les novetats 
audiovisuals catalanes. 

Format 
innovador 

Una de les grans avantatges de “Cinema 3” és que s’ha 
sabut adaptar perfectament als temps amb nous 
formats, afegint seccions, i produint les seves pròpies 

entrevistes i reportatges. En el cas de “Sala 33” és 
important destacar el canvi d’estructura, de passar de 

presentar breument la pel·lícula i projectar-la, a 
entrevistar algun dels seus protagonistes prèviament i 
posteriorment. 

Realització “Cinema 3”, amb el temps, ha fugit de plató i ha buscat 
escenaris més diversos. La càmera té moments estàtics 

i dinàmics. “Sala 33” també ha fugit de plató per fer les 
entrevistes. 

Post-producció En aquest camp destaca la feina de “Cinema 3” que ha 

sabut, amb el temps, anar introduint grafismes i fent un 
muntatge dels reportatges i entrevistes molt més amè i 
dinàmic.  
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Durada En el cas de “Cinema 3”, la durada sempre ha oscil·lat 
entre els trenta i els quaranta minuts. Si parlem de 
“Sala 33” és molt variable, canvia segons la llargada de 

la pel·lícula que s’ofereix. 

 

4.3.1.5. Altres disciplines artístiques 
 
Programes que s’hi inclouen: Còmics:el novè art; Toon Toon 33; 

Fotografies; Actua. 
  

Contingut És difícil marcar una evolució en aquest cas, són 
temàtiques disperses, que no han tingut continuïtat en 

diferents programes. Exemples com el còmic o els 
dibuixos animats i els videojocs han tingut poc 
recorregut al 33. Destaca la proposta d’”Actua”, un 

espai que presentava projectes artístics amb finalitats 
socials. 

Format 
innovador 

Acostumaven a tenir un format innovador, trencador 
sobretot. Molt identificable amb la gent jove. Trenca 

aquesta dinàmica un programa com “Fotografies”, que 
té un caràcter més reposat. 

Realització Feia molt ús del llenguatge visual un programa com 
“Toon Toon 33”, amb plans estranys, i escenaris de 

caràcter suburbà. 

Post-producció “Toon Toon 33” també és referent en aquest sentit. 

S’utilitzaven els grafismes per conduir el programa, en 
una època en que l’animació encara es feia servir en la 
dosi justa a la televisió. 

Durada Acostumen a durar una mitja hora. 

 

4.3.1.6. Acostar-se als creadors 
 
Programes que s’hi inclouen: Música per a camaleons; Nit en blanc; 
Silenci?; Estrena’t; Aprenent de pilot; Territoris en xarxa; Bestiari 

il·lustrat;Artista!; Caràcter. 
 

Contingut Aquests programes són de continguts molt similars. Tot 
i així, el tractament que s’ha fet de les entrevistes amb 

els creadors, de la seva profunditat, ha portat molt de 
debat amb els anys. La protagonista indiscutible de la 
discussió és Bibiana Ballbé, defensora de vestir el 

contingut per fer-lo més atractiu. Tot i així, també hi ha 
una diferenciació de continguts entre els que presenten 

autors consagrats, autors novells i artistes de l’escena 
més independent.  Alhora destaca “Artista!”, que 
presentava als creadors a partir dels espais on 
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treballaven o s’exhibien. 

Format 
innovador 

Tot i que la majoria es basa en entrevistes, cadascun ha 
trobat la manera de distingir-se. Posem per exemple 

“Territoris en xarxa”, on els encarregats de gravar-se 
eren els propis artistes. O de “Bestiari il·lustrat”, on es 
proposava un viatge físic per diferents espais als 

creadors. En general, tots tenen un caràcter innovador. 

Realització En aquest aspecte és on més destaquen els programes 

que protagonitza Bibiana Ballbé; tant “Silenci?”, com 
“Bestiari il·lustrat” i “Caràcter”, són espais molt 

preocupats pels plans. Per la configuració de l’escena, 
també. En la resta agafa un protagonisme més 
secundari. 

Post-producció Com que la majoria tenen un caràcter molt jove, són 
dinàmics i innovadors, això fa que, per exemple, la 

post-producció sigui imprescindible a “Territoris en 
xarxa” per poder enllaçar els temes. Però també a 

“Caràcter, per exemple, on s’ha de construir un ndiscurs 
amb canvis de pla agosarats. 

Durada Acostumen a tenir una llargada de mitja hora. 
 

 

4.3.1.7. Agenda 
 
Programes que s’hi inclouen: Not’ho perdis; L’agenda del 33 recomana. 

 

Contingut El contingut d’aquest tipus de programes ha variat molt 

poc, també perquè han tingut molt poc recorregut com 
a espai propi. Normalment formaven part de magazíns 

més amplis. En tots els casos es fa un repàs a l’oferta 
cultural catalana. 

Format 
innovador 

Destaca les dues modalitats de format que presenten 
aquest tipus de programes. En primer lloc, trobem un 
format més llarg, format per entrevistes i reportatges, i 

amb famosos convidats. En segon lloc, microcàpsules 
presentant propostes escèniques que es reparteixen al 

llarg de tota la graella. 

Realització El format d’aquest tipus de programa no dóna molt 

d’espai per jugar amb la imatge. 

Post-producció El grafisme és molt important en aquest tipus d’espai, 

sobretot en les microcàpsules. És un mètode per cridar 
l’atenció amb el poc espai de temps de què es disposa. 
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Durada En el format llarg, acostumen a tenir una durada d’entre 
uns vint-i-cinc i uns trenta minuts. En el format curt no 
acostumen a sobrepassar el minut de llargada.   
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5. L’espectador en dades 
 
En aquest apartat s’intentarà observar l’audiència mitjana que ha tingut el 

canal 33, el canal de cultura de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, en els anys compresos entre el 1997 i el 2012. S’escull 

aquest any d’inici perquè  és quan la CCMA comença a publicar les dades 

que Sofres, empresa que elabora informes d’audiència, els hi facilita. Més 

tard però, aquest organisme de medició de ràting i share adoptarà el nom 

de Kantar Media. La mostra de cadenes és la que la CCMA ofereix, 

entenent que són les dades estratègiques amb les que maniobren. De la 

mateixa manera, l’univers i la mostra d’enquestats són els que ofereix 

l’organisme de medició. A més, es dividiran les xifres en dues etapes, del 

1997 al 2005 i del 2006 fins el 2012. Aquesta bifurcació és deguda a que 

és en el 2006 quan entren a formar part de l’oferta televisiva “Cuatro” i 

“La Sexta”, fet que marcarà l’inici d’una disgregació d’audiències que 

s’accentuarà amb l’arribada de la TDT.  

  

L’anàlisi d’audiències es fa amb la intenció de veure l’interès que desperta 

el canal televisiu, etiquetat com a cultural, de Catalunya. S’intentarà veure 

quin seguiment té aquest canal per part de la societat. Veure l’evolució 

que ha tingut en el temps, sobretot en comparació amb les altres cadenes. 

S’observarà amb deteniment, sobretot, el recorregut d’audiència històric 

amb el seu anàleg a nivell estatal, La 2. I per últim, s’identificaran els anys 

clau per al guany o la pèrdua d’audiència. 

 

Tot i així, aquest anàlisi ens semblaria incomplet sense una segona part 

que es fixi en la qualitat de les cadenes televisives, la percepció que té 

l’audiència dels diferents canals. I sobretot del 33. No sempre coincideix la 

quantitat amb la qualitat, i aquest pot ser un cas. Així, mitjançant les 

dades que l’empresa GFK -encarregada d’elaborar enquestes sobre 

qualitat- ven a la CCMA, s’estableix amb un valor numèric la percepció de 

qualitat que té l’espectador. De fet, els càlculs numèrics s’estableixen a 

través de respostes a empreses, i donen una puntuació concreta, resultant 

del càlcul establert per l’estudi. El perquè d’afegir aquest tipus de dades 

crec que és prou explícit: es vol tenir en compte la percepció que es té del 

33, més enllà de si es mira o no. Només hi ha dades però, a partir del 
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2008. Així que el recorregut qualitatiu comprèn des del 2008 i fins el 2012. 

 

5.1. Audiència 1997-2005 

 

Comencem doncs, amb la taula sobre audiències que comprèn la franja 

d’anys d’entre 1997 i 2005: 

      

Mitjana quota de pantalla en un any de les diferents cadenes 
a Catalunya (expressat en % de share). 1997-2005. 

 

 
 

Font pròpia elaborada a partir de dades de la CCMA 
 

Mitjana quota de pantalla en un any de les diferents cadenes a Catalunya (expressat en % de share). 
1997-2005. 

Taula pròpia elaborada amb dades de la CCMA 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TV3 22 23,9 22,1 21,2 21,8 21,4 21,1 19,9 19,6 

33 7,1 5,7 5,2 5,1 6,1 7 6,8 6,3 5,3 
La 
Primera 18,4 18,5 18,1 18,7 19 19,6 18,6 17,1 15,5 

La 2 6,6 6,7 6,3 6,5 6,3 6,2 5,8 5,5 4,7 

Telecinco 21,4 19,4 20,4 21 19,6 19,1 20,3 20,9 20,8 

Antena 3 21,3 21,9 22,2 20,7 19,2 18,8 18,2 19,1 20,2 

Canal+ 2,4 2,3 2,3 2,1 2 2,1 2,2 2,1 1,6 
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En primer lloc, el que s’observa a partir d’aquest gràfic és l’abisme 

d’audiències que hi ha entre les cadenes generalistes i els segons canals o 

els de pagament. Mentre TV3 es manté entre el 21-22% de share, el 33 es 

mou entre el 5-7%. Igual que la Primera atresora entre el 15-20% de 

share i La 2 té uns resultats similars al segon canal català, entre un 5-7% 

de share. En termes futbolístics, consideraríem que juguen en dues lligues 

diferents. Evidentment hi tenen a veure els continguts, i els marges de 

competència que tenen entre elles. A més, les privades generalistes també 

tenen apoderat un tant per cent molt important de share, fet que debilita a 

les televisions públiques. Aquest factor, combinat amb el gènere específic 

del seu contingut, fa que les segones cadenes dels ens públics apleguin un 

sector de públic molt baix. 

 

Així doncs, s’estableix una clara competència per a les audiències entre La 

2 i el canal 33. Es vol complir un servei públic, però es vol fer des de la 

màxima eficiència de recursos, i això inclou publicitat i espectadors. El 

1997 el canal català parteix amb una certa avantatge d’audiència respecte 

el canal estatal, però té una pèrdua contínua d’audiència en els anys 

següents, fet que li fa perdre el liderat respecte TVE2. Aquest fet acaba 

preocupant a la direcció del 33, que emprèn un canvi de rumb al 2001, 

passant a ser el canal K3-33. La nova divisió de la freqüència per franges 

horàries, especialitzant el seu contingut, sorgeix efecte. És un mètode per 

fidelitzar el públic, per saber que en una certa franja horària els infants i 

adolescents sempre tindran una programació per a ells, un públic que 

estava una mica oblidat; el públic que volia una oferta cultural sabia també 

a quina franja ho podia trobar, una manera de trobar-se amb públic que 

estava molt disgregat al llarg de la graella. Els resultats dels dos anys 

següents (2001 i 2002) són molt positius, i tot i que a partir d’aleshores 

experimenta un descens progressiu, es manté per sobre del seu 

competidor. 
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5.2. Audiència 2006-2012 

 
Mitjana quota de pantalla en un any de les diferents cadenes 

a Catalunya (expressat en % de share). 2006-2012. 

 

 
 

Font pròpia elaborada a partir de dades de la CCMA 
 

 

Mitjana quota de pantalla en un any de les diferents cadenes a Catalunya (expressat en % de share). 
2006-2012. 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TV3 18,2 16,6 14,6 14,5 14,8 14,1 14,3 

S3/33 
      

1,6 

S3/300/3XL 
 

0,1 0,4 0,5 1,3 1,6 1,5 

K3-33 4,3 3,4 2,9 1,9 
   33 

    
1,6 1,6 1,5 

 Canal 3/24 
  

0,5 0,7 1,1 1,1 1,3 

Esport3 
     

0,9 1,1 

La Primera 14,4 14,6 13,7 12,7 11,8 10,9 9,3 

La 2 3,8 3,7 3,5 3 2,6 2,2 2,2 

Telecinco 19,3 19,2 18 14,9 12,7 12,1 11,2 

Antena 3 18,6 17 15,2 12,7 10 10,1 10,6 

Cuatro 6,5 7,7 8,3 7,6 6,8 5,3 5,1 

La Sexta 1,2 2,8 4,1 5,9 6,2 5,3 4,6 

Canal+ 4,3 4,1 4,3 
    Taula pròpia elaborada amb dades de la CCMA 
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El primer fet que destaca d’aquest segon gràfic és la multiplicació de 

canals. L’any 2006 entren en antena la Sexta i Cuatro, i es comencen a 

disgregar els públics de forma exagerada. Així, es pot observar que si en 

l’anterior gràfic els vèrtexs tenien un caràcter de creixement, en aquest 

cas tots els vèrtexs tenen una precipitació decreixent. Sobretot degut a 

que cada cop hi ha més trossos de pastís a compartir. Això fa que, sobretot 

les generalistes, baixin en picat la seva quota de pantalla. Per exemple, 

TV3, que abans es movia entre el 21-22% de share, ha fet una disminució 

significativa al situar-se entre el 14-18%. Tot i així, aquest fet no les fa 

acostar-se a les audiències dels segons canals públics, La 2 i el 33. Ben al 

contrari, ells també experimentaran una baixada pronunciada d’audiència, 

tot i que seguiran amb la seva particular lluita. 

 

En aquest sentit, tot i que el 33 començarà el 2006 essent el líder 

d’audiència enfront del segon canal estatal, de seguida experimentarà una 

baixada en picat. I, de fet, no aconseguirà estancar-se fins que al 2010 es 

produeixi l’apagada analògica i aconsegueixi una freqüència pròpia. És en 

aquest moment que, trobant el seu propi nínxol de mercat, es fa un lloc en 

el marc de les audiències. Aconsegueix fidelitzar, per pocs que siguin, un 

nombre clos d’espectadors que ja no l’abandonen. Aquesta experiència 

però, té un petit recorregut i s’acaba a la meitat del 2012. Unificant-se de 

nou amb el canal infantil, el club Super3, aconsegueix la mateixa quota de 

pantalla. Això demostra el fracàs ja que es perd tota la quota d’un canal 

sencer. 

  

El que demostra aquest fet però, és que cada cop es busquen públics més 

específics amb cada canal, cadascun cobreix un nínxol concret, i es 

important per als grups de comunicació identificar-los correctament. La 

continua anada i vinguda de múltiplexs (infraestructura per enviar la 

senyal digital a la televisió) és un gran impediment. 
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5.3. Qualitat 2008-2012 

 

Valoració qualitat cadenes de televisió a Catalunya. 2008-2012. 

 

 
 

Font pròpia elaborada a partir de dades de la CCMA 
 

Valoració qualitat cadenes de televisió a Catalunya. 2008-2012. 
 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

TV3 7,68 7,72 7,92 8 8 
K3/33 7,78 7,89 8,06 8,4 8,4 
TVE1 7,45 7,57 7,82 7,8 7,8 
TVE2 7,41 7,83 8,12 8,3 8,4 
Telecinco 7,17 7,16 6,79 7,1 7,4 
Antena 3 7,24 7,27 7,26 7,7 7,6 
Cuatro 7,45 7,63 7,61 7,6 7,7 
La Sexta 7,8 7,75 7,64 7,8 7,9 

 
Taula pròpia elaborada amb dades de la CCMA 

 

 

Aquest gràfic destaca sobretot per la incongruència que suposa en 

comparar-la amb els altres dos, o més aviat amb l’últim, per coincidència 

de dates. Començar apuntant una dada destacable: la Sexta, en el primer 

any de l’estudi qualitatiu, va ser la més ben valorada. En aquella època 

aquesta cadena encara oferia un contingut poc generalista, en el sentit que 

tenia un contingut menys heterogeni que la resta d’emissores de caràcter 

general. En canvi, en començar a homogeneïtzar els continguts, la 
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valoració baixa en picat, fins que comencen a destacar programes com 

“Salvados” o “El Intermedio”, que els fan tornar a pujar la nota. En un altre 

sentit, cal observar el cas de Telecinco i Antena 3. Dues cadenes 

generalistes que han liderat les audiències durant molts anys a Catalunya. 

En aquest cas però, s’enduen les pitjors valoracions en termes qualitatius. 

 

El segon fet a destacar en aquest cas, és el caràcter capdavanter que 

tenen el canal K3-33 i La 2. L’audiència sembla que valora molt 

positivament el contingut de totes dues emissores, i al 2012 

aconsegueixen la mateixa puntuació, situant-se líders en termes 

qualitatius. Fixant-nos en el canal català concretament, veiem que té un 

creixement exponencial, fins que al 2011 i 2012 aconsegueix, en ambdós, 

un 8,4 de puntuació. Curiosament, a més, la pujada més gran que 

experimenta es produeix entre el 2010 i el 2011, anys en que va 

aconseguir la freqüència pròpia. 

 

Tot i així, també cal apuntar que en aquest estudi hi falten moltes cadenes 

d’àmbit més específic. Els canals temàtics són una aposta molt important 

per a les cadenes, i la percepció que té el públic, en certs casos, podria ser 

molt positiva. S’haurien de valorar les audiències amb ells també. 
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6. Conclusions 
 

A l’hora d’acabar el treball, cal fer una retrospectiva sobre quins han estat 

els resultats de la investigació. És clar que la relació entre cultura i 

televisió és del tot controvertida. En molts casos els intel·lectuals li han 

girat l’esquena a la petita pantalla, en un atemptat contra la integritat del 

mitjà. La televisió  ha de servir com a motor de reflexió i pensament, 

perquè encara té molt camp per recórrer. Tot i així, la difícil gestió d’una 

empresa porta a arraconar aquest tipus de debats dins dels ens 

comunicatius. És un joc d’equilibris molt pervers. Per això, en molts països 

d’Europa s’imposa un cànon, un tant per cent d’emissió, de contingut 

cultural. Tot i així, potser aquest fet fa pensar que si la cultura s’ha 

d’imposar, potser és que la societat no la vol. És un nínxol molt petit el que 

consumeix cultura a la televisió, però s’ha de considerar un servei públic, i 

de llarg recorregut. 

 

La programació cultural, dins l’àmbit al que ens referim en aquest treball, 

té un caràcter molt peculiar. En un cert sentit, és de difícil descodificació -

en referència a Hall- i crea un cert rebuig cap a l’espectador, que entén a 

la perfecció els codis que li ofereix una emissió generalista. El codi es fa 

difícil perquè es busca la reflexió, i un diàleg treballat i dens. 

Característiques que l’aparten de la televisió homogènia, les cadenes que 

abasten àmbits més generals. El caràcter d’aquestes emissions 

generalistes però, és de caire simplista, perquè són part de les indústries 

culturals. Han d’acomplir uns beneficis econòmics, perquè al cap i a la fi 

són empreses. Això fa que no es tingui en compte el valor afegit, el de 

creativitat i servei públic, que ofereixen els productes culturals a la 

televisió. Han esdevingut un producte, una mercaderia, que no sembla 

prou rentable. Aquest fet es demostra en que cap televisió privada ofereix 

programes dels que anomenem estrictament culturals, i les públiques ho 

fan a partir dels seus segons canals, per emetre un discurs de cara a 

l’espectador on puguin defensar el seu caràcter de servei públic.  

 

En el cas concret de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, veiem 

que ha fet una aposta per la cultura que es basa en la difusió del que fan 

els diferents creadors i com ho fan. Sobretot però, és una aposta per la 
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cultura catalana. A Televisió de Catalunya l’oferta més important de cultura, 

segons Ricard Mateu 2 , és sobre la que es produeix aquí (que inclou 

diferents àmbits), i que s’acaba traduint en diferents magazíns temàtics 

que s’emeten setmanalment. Aquesta classificació tindria una altra branca 

que abastaria les produccions cinematogràfiques catalanes, i que molts 

cops TV3 ajuda a produir: productes audiovisuals que s’acabaran emetent, 

per exemple, pel programa Sala 33. Però, també segons ell, hi ha altres 

àmbits de cultura que es tradueixen en reportatges o documentals més en 

profunditat (agafant com a eix algun autor, una modalitat artística com 

l’arquitectura,...), i que poden incloure cultura internacional. Per tant, una 

branca d’actualitat catalana per saber què es fa al país, i una altra branca 

que vol observar la cultura en profunditat, sigui d’aquí o sigui de fora. 

 

Un altre factor a tenir en compte en l’aposta de Televisió de Catalunya per 

la cultura és el seu segon canal, el 33. Des del primer moment, el segon 

canal que s’engega des de l’emissora pública té en compte aquest tipus de 

continguts. Tot i així, el recorregut del canal i d’aquest tipus de continguts 

ha estat molt inconstant. Als inicis del 33, molts cops es feien prevaler 

retransmissions esportives per sobre de programes culturals que tenien un 

caràcter setmanal. Això descentrava al públic, ja que feia a aquest tipus 

d’espais molt imprevisibles. Aquest fet quan encara no hi havia televisió a 

la carta per internet era un problema greu. Només en caure en picat les 

audiències, cap a l’any 2000-2001, s’adonen des de Televisió de Catalunya 

que s’han de replantejar la naturalesa del canal. Aleshores es creen dues 

franges fixes d’emissió, una per a programació infantil i l’altre per a 

programació cultural. Això va fer augmentar les audiències i va donar un 

espai més concís als continguts culturals. Tot i així encara seguia 

apareixent alguna retransmissió esportiva de tant en tant, però era menys 

comú. El seu espai estava reservat al cap de setmana. El canvi més 

important per a aquest canal es produeix al 2010, quan aconsegueix una 

freqüència pròpia. Aquest fet era molt necessari i coherent en una època 

en que s’estava multiplicant l’oferta televisiva, i cada cop es buscaven 

nínxols més concrets de públics. Eren canals molt temàticament 

                                                 
2
 Entrevista personal, Ricard Mateu i ; cap de programació del 33; Estudis Televisió de Catalunya, Sant 

Joan Despí; 19/05/2014.  
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especialitzats, i la cultura catalana i en català necessitava el seu espai. Així, 

es va aconseguir estabilitzar l’audiència després d’una època d’un degoteig 

constant d’espectadors. Es consolidava un share molt baix, però 

significatiu en el moment de l’apagada analògica. Un any més tard però, 

per qüestions pressupostàries es torna a fusionar en una freqüència la 

programació infantil i juvenil i la cultural. Caldria avaluar l’evolució 

d’aquest canvi, tot i que a priori sembla negatiu. Per una banda, perquè 

s’ha reduït dràsticament el contingut cultural que es pot oferir. Per altra 

banda, s’ha perdut un canal exclusivament especialitzat en cultura 

catalana. 

 

A nivell més específic però, els programes han seguit una tendència molt 

innovadora, adaptant-se a les necessitats del moment i dels espectadors. 

De fet, han seguit una evolució d’adaptació, sobretot basada en el target. 

Els programes més transgressors i trencadors estaven dirigits als joves, i 

els que busquen la pausa i la profunditat reposada van dirigits a un públic 

d’edat més elevada. En aquest sentit però, els programes semblen 

experimentar un gir en els continguts, ja que es busca la mirada d’un 

públic més transversal. Això es demostra en programes com “Caràcter”, 

que ha perdut el ritme reposat i el contingut dens. En aquest sentit, és 

important comprovar que el debat sobre la cultura és viu, i fenòmens com 

la controvèrsia entre estètica i contingut representada per Bibiana Ballbé 

(molts cops assenyalada, més que agafada com a representant), 

demostren que hi ha interès perquè la cultura es transmeti de forma 

correcta, tot i que cadascú tingui el seu punt de vista. Els programes al 

canal 33 han seguit una lògica de diversificació plausible. Amb major o 

menor grau, s’han difós totes les arts, potser manca la pintura i la 

escultura, però s’han tractat més en format documental. A més, els 

programes han seguit una evolució partint de la tradició dels programes 

que ja s’havien fet a Televisió de Catalunya amb la mateixa temàtica, i 

també a altres cadenes. Aquests són alguns dels factors, de fet, que 

recolzen els seus trets característics. Són programes basats bàsicament en 

les arts. Ara bé, es poden tractar a grosso modo, en un format magazín, 

per exemple; o bé poden observar aspectes concrets com els seus 

creadors, o alguna disciplina artística en particular. Són, en línies generals, 

innovadors i adaptables al target. A més, han adquirit una durada 
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estàndard d’uns trenta minuts, tot i que hi hagi excepcions per necessitats. 

 

Tot i així, des del públic no hi ha una resposta contundent. El públic del 33 

és molt poc fidel, potser per la naturalesa en constant canvi del canal, 

potser perquè el tipus de programació és molt heterogeni. Sigui com sigui, 

les audiències estan encara molt lluny de les grans cadenes generalistes. I 

això, en un cert sentit també fa alterar la programació del canal; ja que, 

com afirma Lluís Cuevas3, el canal 33 sempre ha d’estar pendent de què 

ofereixen en els altres canals en el mateix moment que ell, a mode de que 

no li robi una part important d’audiència. Així doncs, sembla que el 

contingut cultural no desperta un especial interès entre la població 

catalana. Contràriament a aquest fet, en termes de qualitat aquest és el 

canal més ben valorat durant anys; i Telecinco, líder d’audiència durant 

molt de temps, el pitjor valorat durant una època llarga. La CCMA 

explicava en la seva memòria anual del 2008 “En època de fragmentació 

de l’audiència, la qualitat és l’element diferenciador” (CCMA, 2008). Potser 

és un dels elements diferenciadors, però certament no l’únic, o almenys el 

que atrau més a l’audiència. És evident que hi ha un abisme entre qualitat 

i quantitat, quasi bé un paper antagonista. Però també hem de pensar que, 

així com les generalistes busquen una programació molt homogènia, la 

dels segons canals (els més ben valorats qualitativament) és més 

heterogènia, i l’espectador acudeix a ell en moments concrets, no per 

mirar tota la graella, com podria fer amb TV3. Així doncs, l’espectador vol 

consumir cultura a la televisió, però sembla que no de forma periòdica i 

fidel. 

 

Resumint, el canal 33 és completament necessari, sobretot perquè 

compleix una important funció de servei públic. No està en el seu encaix 

òptim però, necessitaria una freqüència sencera per disposar d’hores 

d’emissió necessàries, i per fidelitzar un nínxol de públic, encara que sigui 

molt concret. 

 

 

                                                 
3
 Entrevista personal, Lluís Cuevas i Huguet; actual cap de “Culturals i especials” i editor del 33; 

Estudis Televisió de Catalunya, Sant Joan Despí; 28/05/2014.  
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