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Presentació

Nova etapa per a una revista
amb prop de vint anys d’història

L

C
6

a Junta de la Societat Catalana de Comunicació ha decidit donar un impuls
a la revista Treballs de Comunicació, que a partir d’ara es dirà comunicació.
revista de recerca i d’anàlisi. En aquesta nova etapa hem proposat una modificació de l’antiga revista per tal d’adaptar-ne els continguts, la presència i
la periodicitat a les noves exigències de les revistes indexades de l’àmbit
acadèmic de les ciències socials. La voluntat és que en un termini raonable
formi part de les publicacions més ben situades en els índexs de les ciències
socials. Aquest canvi de nom i format l’hem dut a terme sense renunciar al
llegat que la revista Treballs de Comunicació ha aportat des de la seva creació l’any 1991 i en els seus 26 números, ans al contrari. El pòsit intel·lectual
i l’aportació científica d’aquests prop de vint anys de la revista ens esperonen a mantenir el nivell de la publicació i ens serveixen de referència per a
continuar millorant el producte adaptant-lo als nous temps.
Comunicació. revista de recerca i d’anàlisi publicarà articles inèdits, escrits en
català o altres llengües romàniques, la temàtica dels quals analitzi els múltiples aspectes i àmbits de la comunicació com a ciència social. Els originals
seran revisats mitjançant el mètode de doble revisió cega (peer review) i
seran acceptats, refusats o acceptats amb revisions, que els autors hauran
d’atendre i retornar modificades.
En aquesta nova etapa ens hem proposat ser estrictes en les dates de
sortida de la publicació. La seva periodicitat serà semestral i es publicarà els
mesos de maig i novembre.
La revista tindrà un apartat monogràfic que s’anomenarà «Quadern
central» i que a cada número variarà a proposta de la direcció i per acord
del Consell de Redacció. Al mateix temps, també s’ha inclòs a la publicació
un apartat denominat «Miscel·lània científica», on es publicaran articles de
qualsevol temàtica més enllà de l’especificitat dels que es puguin publicar
en cada «Quadern central». En ambdues seccions els articles seran sotme-

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 6

03/12/10 9:29

sos al sistema de doble revisió cega. Així mateix, a la revista hi haurà una
secció de novetats bibliogràfiques que donaran compte de les publicacions,
monografies o llocs web de l’àmbit de les ciències de la comunicació.
La nova etapa de la revista també compta amb un Comitè Científic de
destacats investigadors de la comunicació tant nacionals com internacionals
que n’avalaran els continguts.
Finalment, voldríem convidar-vos a participar en aquesta nova etapa.
Desitgem rebre les vostres aportacions, que contribuiran a disseminar els resultats de les recerques entre la comunitat científica i permetran assolir els
nivells de qualitat de la revista.
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El sector audiovisual a Catalunya1
The audiovisual sector in Catalonia1

RESUM:
Durant el període 2006-2010, i especialment a partir de l’esclat de la crisi econòmica, el
sector audiovisual català ha patit una davallada dels ingressos publicitaris i de l’activitat
econòmica, sobretot entre els mitjans convencionals. Els principals canvis en l’àmbit de
la ràdio han estat la concessió de 83 noves freqüències de ràdio privada i un augment
considerable de la seva audiència. En l’àmbit de la televisió, destaca la convergència
tecnològica i empresarial que s’ha produït en el marc de la transició cap a la TDT i
l’augment important de l’espectre de canals. El temps de consum de televisió també
ha augmentat considerablement. La Llei general de comunicació audiovisual, juntament
amb els processos de digitalització i convergència, es perfila com un dels eixos bàsics
de transformació del sector en el futur.

PARAULES CLAU:
sector audiovisual, Catalunya, ràdio, televisió, digitalització, convergència tecnològica.

C
The audiovisual sector in Catalonia
El sector audiovisual a Catalunya

ABSTRACT:
During the 2006-2010 period, especially from the economic crisis outbreak, there has
been a decrease in the advertising income and the economic activity of the Catalan
audiovisual sector, specifically in conventional media. Main changes in radio broadcast
include the concession of 83 new frequencies to private operators and a significant
increase of the audience. In the television field, there has been a technological and
business convergence within the framework of the transition towards the DTT, as well as
an important increase in the number of channels available. The time spent on consuming
television has also increased. The Audiovisual Communication Act, as well as
digitalization and convergence processes, seem to be one of the basic crux of the
sector’s future transformation.

KEY WORDS:
audiovisual sector, Catalonia, radio, television, digitalization, technological convergence.
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Introducció
El sector audiovisual a Catalunya, en acabar la primera dècada dels anys 2000, està
marcat, a grans trets i com en moltes èpoques, per processos de transformació de
llarga durada i de caràcter divers, que s’interrelacionen. Així, d’una banda, s’ha
avançat de manera ràpida, encara que no lineal, en els processos de digitalització
(de caràcter tecnològic) i de convergència (tecnològica, economicoempresarial, de
regulació, d’usos). En el context de la Unió Europea, això s’ha concretat, entre
d’altres, en el procés de modernització de l’anomenada Directiva Televisió Sense
Fronteres (adoptada el 1989 i, posteriorment, revisada el 1997), que ha esdevingut
la nova Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual (2007), i la incorporació
de la qual a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol s’ha fet amb la Llei 7/2010,
general de comunicació audiovisual. Des d’una altra perspectiva, la crisi econòmica, que afecta tots els sectors, incideix especialment en l’audiovisual a causa de la
davallada en els recursos destinats a publicitat.

L’audiovisual a Catalunya: context general (2006-2010)
La crisi econòmica internacional i multisectorial ha incidit en tots els mercats de
l’audiovisual a Catalunya, tant per la reducció dels ingressos publicitaris, com també per la de l’activitat econòmica del sector. En el sector, operen actors de dimensions diverses, amb models de negoci i orientacions diversos. Així, hi ha prestadors
de serveis de televisió i/o de ràdio, públics i privats, empreses de producció, etc. I,
quant als mercats, coexisteixen, i en alguns casos competeixen, l’estatal, el català,
supracomarcals, comarcals i locals. La situació de crisi, que es comença a manifestar de manera clara el 2008, incideix en tots, encara que en grau i intensitat diferents.
A Espanya, de 2007 a 2008, segons dades d’InfoAdex, la inversió publicitària en
mitjans de comunicació es redueix un 7,5 %, ja que passa de 16.121,3 milions
d’euros a 14.915,3 milions; les pèrdues són superiors el 2009: els 12.699,4 milions d’inversió representen un 14,9 % menys que l’any anterior.
La davallada és, encara, proporcionalment més significativa en els anomenats
mitjans convencionals (premsa, ràdio, televisió, revistes, exterior i Internet): un 11,1 %
menys de 2007 a 2008 (7.985,1 milions d’euros i 7.102,5, respectivament), i
un 20,9 % menys el 2009 (5.621,3 milions d’euros). Entre aquests mitjans convencionals, baixen els recursos publicitaris que capten en tots els casos, tret d’un: Internet augmenta dels 482,4 milions d’euros el 2007 als 654,1 milions de 2009,
passant pels 610 de 2008.
La televisió, per la seva banda, es manté com el mitjà que capta més publicitat,
si bé amb un volum decreixent: 3.468,6 el 2007, 3.082,4 el 2008 i 2.368,2 el 2009
(un 23,2 % menys que l’any anterior). Val la pena remarcar, però, que d’acord amb
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InfoAdex les disminucions més significatives són en la publicitat destinada a les
televisions locals (37,9 milions d’euros el 2008 i 9,1 el 2009, un 76,1 % menys) i a
les estatals i autonòmiques (2.982,5 i 2.299, un 22,9 % menys). En canvi, en les
anomenades altres TDT generalistes, la publicitat passa de 5,9 milions d’euros
el 2008 a 10,1 el 2009.
Aquesta situació es dóna en un context que, de 2006 a 2007, en termes macroecnòmics estava marcat, en general, per l’estabilitat de les variables (CAC, 2010c).
D’acord amb les dades de l’Enquesta anual de serveis de 2007 elaborades per
l’Idescat,2 el volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya va
ser de 1.696 milions d’euros (14,2 % del total de l’Estat), un 69 % dels quals correspon a activitats cinematogràfiques i de vídeo i un 31 %, a les de ràdio i televisió.
A l’Estat, en canvi, les proporcions són del 39 % i del 61 %, respectivament.
En coherència amb aquesta distribució, de les 14.433 persones ocupades a
Catalunya en el sector audiovisual el setembre de 2007 —sempre segons les dades
de l’Enquesta anual de serveis elaborades per l’Idescat— el 52,6 % (7.593 persones) desenvolupen activitats cinematogràfiques i de vídeo i el 47,4 % (6.840) ho
fa en ràdio i televisió.

La ràdio
La coexistència entre el sector públic i el sector privat ha estat una de les característiques definitòries de la ràdio a Catalunya.
En el període analitzat (2006-2009/10), el sector públic es caracteritza per l’estabilitat, tant en el nombre de freqüències com de prestadors (d’abast local, català
i estatal).3 En la línia de canvis, cal esmentar el desenvolupament de les previsions
de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual, pel que fa a límits de publicitat a
la ràdio pública. En aquest sentit, i d’acord amb l’article 4 de la llei, que encarrega
«al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la determinació, mitjançant instrucció,
dels límits a la presència de continguts publicitaris i de patrocini» en el servei públic
de ràdio, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va aprovar, l’abril de 2010,
el projecte d’instrucció que els regula (CAC, 2010a). En l’article 13, s’estableixen
uns límits de 90 minuts per dia natural i 8 minuts per hora de rellotge (10 a les ràdios locals de municipis inferiors a 10.000 habitants), que no es podran superar en
emissió de missatges publicitaris.
En el sector radiofònic privat, el canvi més significatiu va ser la resolució del
procés concessional d’adjudicació de 83 freqüències l’any 2008, d’acord amb les
previsions del Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora de FM de 2006 (Reial
decret 964/2006). Aquest Pla preveia 200 freqüències per a Catalunya: 95 ja estaven adjudicades; 22 es van reservar per a la gestió pública, i les 83 restants, que
majoritàriament corresponien a les freqüències contingudes en l’anomenat Pla Pilot, van ser objecte del procés concessional. Com a resultat d’aquest procés, les
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freqüències privades de FM a Catalunya passen de 95 fins al 2007 a 178 a partir
de 2008. De manera molt majoritària (174, 97,8 %), aquestes concessions estan
vinculades a grups de comunicació: 80, a grups o cadenes d’abast estatal; 73, a
grups o cadenes d’abast català, i 21, a grups o cadenes locals, comarcals o supracomarcals.
En termes relatius, i sempre en nombre de freqüències de FM (municipals i privades), a Barcelona hi ha el 42,5 % de l’oferta radiofònica de Catalunya; a Girona,
el 23,4 %; a Tarragona, el 17,9 %, i a Lleida, el 16,2 %.
Quant a l’audiència de la ràdio, ha augmentat. Hi ha diferències en les xifres
concretes segons les fonts de referència, ja sigui el Baròmetre de la Comunicació i
la Cultura promogut per la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura
(Fundacc), o l’Estudi General de Mitjans (EGM) de l’Associació per a la Investigació
de Mitjans de Comunicació (AIMC).
Totes dues fonts coincideixen, d’una banda, a assenyalar el creixement d’audiència de tots tres tipus d’emissores, musicals, generalistes i temàtiques; i, de l’altra,
a situar les musicals com les que tenen més oients (a diferència de l’Estat espanyol,
on ho són les generalistes). Les diferències s’observen en les xifres concretes, tant
d’oients de 2008 com dels creixements (taula 1).
En termes d’audiència de les emissores tenint en compte la llengua parlada,
també hi ha coincidència en les tendències dels resultats de les dades obtingudes a
partir de l’EGM i del Baròmetre. Tot i algunes diferències en els valors absoluts
d’audiència, les proporcions entre els resultats de totes dues fonts són les mateixes.
D’una banda, l’any 2008, en les més escoltades, les musicals, hi ha una distribució del 73 % d’audiència d’emissores que difonen majoritàriament en castellà i
un 26 % de les que ho fan principalment en català; en les generalistes, hi ha quasi
empat, amb el 51 % predomina lleugerament l’audiència de les cadenes generalistes exclusivament o majoritàriament en català, davant del 49 % de la de les que són
majoritàriament en castellà. En les temàtiques, la distribució és entre un 58 % i
un 61 % d’audiència de l’emissora en català (Catalunya Informació) davant del 39-42 %
de la de les que ho fan sobretot en castellà.4

Baròmetre
2008

EGM
Variació
2007-2008

2008

Variació
2007-2008

Musicals

1.945.000

+ 82.000

1.624.000

+ 17.000

Generalistes

1.591.000

+ 99.000

1.586.000

+ 53.000

Temàtiques	  194.000

+ 48.000	  197.000	  + 2.000

Taula 1. Audiència de ràdio a Catalunya. Any 2008 i variació respecte del 2007.
Per tipologia de programació
Font: Elaboració a partir de les dades de l’apartat 4, «Audiència», del capítol
«La ràdio a Catalunya», de Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2010c).
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De l’altra, l’any 2009, per al qual es disposa de dades del Baròmetre, les tendències es confirmen, si bé amb variacions percentuals petites (Generalitat de Catalunya, 2010). Així, en les emissores musicals, les proporcions són del 69 % i del
31 % d’audiència acumulada de les que emeten majoritàriament o exclusivament
en castellà i en català, respectivament; en les generalistes, 52 % i 48 % de l’audièn
cia de les que difonen sobretot en català i en castellà, respectivament. En les temàtiques, amb un 53 % i un 47 % les proporcions es mantenen dins de la mateixa
forquilla que el 2008.

La televisió
A l’entorn de la televisió, el primer decenni dels anys 2000, s’han desenvolupat i
reforçat diversos processos de convergència, vinculats a la digitalització, fonamentalment de caràcter tecnològic i empresarial. En aquesta línia, cal situar especialment la transició de la televisió per ones terrestres de l’analògic al digital, emmarcada en la política de conversió digital de la televisió promoguda per la Unió
Europea. Aquest procés de transició cap a la televisió digital terrestre (TDT), si bé
amb certs retards sobre les previsions, ha anat avançant tant a escala estatal com
catalana i local, fins a l’apagada analògica de 2010.5 En general, en aquesta etapa,
en termes d’oferta s’ha produït un creixement del nombre de canals o programes
i, sobretot, una multiplicació de les vies de difusió i/o distribució (TDT, satèl·lit, cable, televisió per ADSL; serveis audiovisuals i telefonia, fixa o mòbil, i banda ampla).
S’accentua la tendència a oferir continguts per mitjà de suports diversos, com a
resultat, fonamentalment, de la convergència entre els prestadors de serveis de
televisió i les plataformes de distribució de senyal. També cal tenir en compte, com
a característica lligada a aquest període, les profundes transformacions en el sector de la televisió local, que, entre d’altres, passa de l’associació a un municipi a
l’àmbit de la demarcació (Corominas, 2009; CAC, 2010b).
El creixement de l’oferta ha anat acompanyat de l’augment del temps mitjà
destinat a veure la televisió. Així, de 2003 a 2008, el consum televisiu anual a Catalunya ha pujat de forma sostinguda (gràfic 1), especialment a partir de 2005-2006,
quan es va dibuixar el sistema de televisió (analògica i digital) en obert. En total,
de 2003 a 2008 ha augmentat 23 minuts fins a arribar als 236 minuts, 3 hores i
56 minuts per persona i dia. El 2009, el temps dedicat a veure la televisió s’ha estabilitzat i s’hi han destinat, també, 236 minuts.
Tot i l’augment del temps dedicat al consum de televisió, en aquest període i en
coherència amb el creixement de l’oferta, s’ha reforçat la fragmentació de l’audiència de les cadenes generalistes, tant les estatals com les de Catalunya, que captaven quotes de mercat més àmplies. També aquí, igual com en la ràdio, hi ha diferències en les xifres concretes segons les fonts de referència, que en aquest cas
són el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura ja esmentat, que proporciona da-
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Gràfic 1. Evolució del consum televisiu anual a Catalunya. Període 1998-2008 (en minuts)
Font: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2010c).

des a partir d’entrevistes personals, i TNS, que mesura l’audiència a partir d’un
panel d’audímetres a les llars. Entre totes dues fonts, però, hi ha coincidència a
identificar la fragmentació com una característica de l’audiència; a situar les quotes
d’audiència més altes per sota del 20 %, i amb tendència a minvar, i a atorgar una
proporció més alta d’audiència a les cadenes d’abast estatal que no pas a les
d’abast català o a les locals, tal com s’assenyala a l’Informe 2008. L’audiovisual a
Catalunya, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2010c: 181 i seg.).
En relació amb la llengua parlada a la televisió a partir de l’audiència de les diverses cadenes segons el seu àmbit de difusió, i considerant que les d’abast català
i local emeten exclusivament o sobretot en català i les d’abast estatal quasi exclusivament en castellà, les dades obtingudes a partir de totes dues fonts (Baròmetre i
TNS) també són coincidents pel que fa a la presència menor de les de llengua catalana, en comparació de les de llengua castellana. D’acord amb els resultats d’audiència de TNS, el 2008 la proporció era de 2,5 i 7,5, respectivament; mentre que en
funció de les dades del Baròmetre la distribució era de 3,5 i 6,5 d’audiència d’emissores majoritàriament en català i en castellà, respectivament. El 2009, les proporcions eren semblants: 2,1 i 7,7 (i 0,2 d’altres), segons TNS; i 4 i 6, sumant les audiències proporcionades pel Baròmetre (Generalitat de Catalunya, 2010).

A mode de conclusió
La transposició de la Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual (2007/65/
CEE) a l’ordenament jurídic espanyol, que s’ha realitzat mitjançant la Llei 7/2010,
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de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, es planteja amb la voluntat
d’adaptar el marc normatiu a la situació de convergència. Així, en el preàmbul
s’afirma:
Els últims anys la comunicació audiovisual s’ha basat en l’explotació tradicional de la
ràdio i televisió analògica condicionada per l’escassetat d’espectre radioelèctric i, per
tant, per una oferta pública i privada reduïda i amb un model d’explotació molt establert
però comercialment poc sostenible.
La tecnologia digital trenca amb aquest model i planteja un augment exponencial
dels senyals de ràdio i televisió gràcies a la capacitat de compressió del senyal que s’incrementa augmentant la qualitat del senyal audiovisual. Augmenta l’accés als mitjans
audiovisuals i es multipliquen les audiències, però, per aquesta mateixa raó, es fragmenten. Irromp Internet com a competidora de continguts. Els models de negoci evolucionen
i es desplacen. Com a conseqüència de tot això, la normativa ha d’evolucionar amb els
temps i s’ha d’adaptar als nous desenvolupaments tecnològics. (BOE, 2010)

En aquesta línia, l’aplicació i l’entrada en vigor d’aquesta llei es pot entendre
com un dels eixos de canvi de cara al futur, juntament amb els processos de digitalització i de convergència.
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Notes i citacions
[1 Aquest article es basa en la presentació «Informe sobre l’estat de la comunicació» feta a Girona, el juny de 2010,
en el marc de la XX Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació.

[2 Es tracta de la darrera disponible. Vegeu Institut d’Estadística de Catalunya (2010: 21 i seg.).
[3 Vegeu, entre d’altres, l’apartat «Prestadors» del capítol iii, «La ràdio a Catalunya», de Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (2010c).

[4 Proporcions d’elaboració pròpia a partir de les dades recollides a Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2010c:
144-145).

[5 Vegeu, entre d’altres, l’apartat 3.11 del capítol i, «El marc regulador del sector audiovisual», i l’apartat 2 del capítol iv, «La televisió a Catalunya», de Consell de l’Audiovisual de Catalunya (2010c).
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La indústria audiovisual europea davant el mercat global:
els nous mecanismes d’internacionalització de la Unió Europea
European audiovisual industry facing the global market: new mechanisms
for internationalization by the European Union
RESUM:
El mercat audiovisual global obliga la indústria europea a adaptar-se per a poder
respondre als reptes de la internacionalització. D’una banda, l’emergència de nous
mercats obre oportunitats als productes audiovisuals europeus; però alhora fa
necessaris més recursos econòmics per a abastar la distribució mundial. De l’altra, la Unió
Europea, amb la Comissió Europea al capdavant, vol col·locar Europa en l’escenari global
com un actor rellevant, i la política audiovisual europea n’és un bon exemple. En aquest
context, l’article analitza, en primer terme, la situació de la indústria europea en
l’escenari global. Aquesta voluntat d’internacionalització es tradueix en actuacions
concretes de les institucions europees, entre les quals hi ha les que pertanyen a la
política audiovisual europea, que s’analitzen en la segona part. Per acabar, l’interès se
centrarà en els nous mecanismes d’ajut públic en l’àmbit audiovisual. Parlem dels
programes «MEDIA International» i «MEDIA Mundus».

PARAULES CLAU:
audiovisual, Unió Europea, política audiovisual europea, internacionalització, programa
«MEDIA», programa «MEDIA Mundus».

European audiovisual industry facing the global market:
new mechanisms for internationalization by the European Union
La indústria audiovisual europea davant el mercat global: els nous mecanismes
d’internacionalització de la Unió Europea
ABSTRACT:
Global audiovisual market forces European audiovisual industry to meet the challenges
of internationalization. On the one hand, the emergency of new markets opens
opportunities to the European audiovisual works; but at the same time it makes
necessary more economic resources for reaching the world-wide distribution. On the
other hand, the European Union, with the leading role of the European Commission,
wants to position Europe at the global stage as a relevant actor and the European
audiovisual policy is a good example. In this context, this paper analyzes, first of all, the
situation of the European industry in the global stage. This aim of internationalization
translates into specific actions of the European institutions; among them, those which
belong to the European audiovisual policy, which will be studied in the second part.
Finally, the interest will focus on the new mechanisms of public funding in the
audiovisual area. That is, the «MEDIA International» and «MEDIA Mundus» programmes.

KEY WORDS:
audiovisual, European Union, European audiovisual policy, internationalization, «MEDIA»
programme, «MEDIA Mundus» programme.
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Introducció
La indústria de la comunicació, i en particular el sector audiovisual, té cada vegada
més un paper protagonista en l’economia mundial. El seu desenvolupament i la
seva presència creixent1 en la vida quotidiana de les societats avançades converteixen aquesta indústria en un sector estratègic. Tot i la crisi econòmica actual, la indústria mediàtica presenta unes previsions importants de creixement d’un 5 % per
al període 2010-2014 (PWC, 2010).2 Els diferents mercats emergents, especialment els asiàtics (l’Índia i la Xina) i els llatinoamericans (particularment el Brasil),
presenten noves oportunitats per al sector audiovisual.3 Aquesta dinàmica econòmica arriba acompanyada d’un canvi en el comportament dels consumidors, que
estan adoptant els nous mitjans audiovisuals a una velocitat sorprenent. La transformació digital està impulsant alhora una fragmentació de l’audiència a un nivell
no vist fins ara. Com a resultat, l’actual onada de canvi és d’una magnitud diferent
de les anteriors tant per la seva velocitat com per l’impacte simultani en tots els
segments.4 Aquests factors juntament amb la globalització del mercat audiovisual
obliguen les empreses del sector a adoptar noves estratègies industrials i comercials
a nivell internacional.
Aquest dinamisme del mercat global fa de la internacionalització un eix fonamental de l’actuació, no només de les empreses audiovisuals sinó també de les
polítiques públiques de suport a aquesta indústria. En aquesta línia, el cas de la
Unió Europea (UE) és un bon exemple, especialment des de l’entrada en vigor del
Tractat de Lisboa.5 Com a conseqüència, s’observa un major protagonisme de la
dimensió exterior de les polítiques comunitàries6 amb l’objectiu de convertir la UE
en un actor global central. Una bona mostra d’aquesta presència creixent és la
política audiovisual europea, que està desenvolupant nous instruments per a convertir l’audiovisual en l’ambaixador de la visió europea i, al mateix temps, la UE en
la gran defensora de la diversitat cultural.
Aquest article vol centrar-se principalment en la perspectiva industrial i de comerç internacional,7 i deixar de banda, però sense oblidar-la, la dimensió cultural,
especialment vinculada a la defensa de la diversitat cultural. El motiu és analitzar
com es troba la indústria audiovisual europea a nivell econòmic i estudiar què estan
fent les autoritats comunitàries per ajudar-la a donar resposta als reptes que planteja la globalització econòmica.
D’aquesta manera, aquesta contribució s’estructura en tres parts. La primera
presenta una situació general de la indústria audiovisual, prenent el cas del cinema
com a mostra de la dinàmica general. En segon terme, se centra l’atenció en la
dimensió internacional de la política audiovisual comunitària, per a observar els ele
ments que s’han desenvolupat en l’àmbit internacional. Per acabar, analitzarem la
concordància entre la situació de la indústria audiovisual europea i els instruments
desenvolupats per la política pública europea. La perspectiva teòrica s’emmarca
dins la recerca sobre polítiques de comunicació (Murciano, 2006; Sarikakis, 2007;
Humphreys, 2008; Pauwels et al., 2009). Per a aquesta anàlisi, s’han revisat les
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darreres dades sobre la indústria audiovisual i els documents oficials de les institucions comunitàries. La metodologia emprada en l’anàlisi es basa en la revisió documental, completada amb entrevistes a representants de la Comissió Europea i de la
indústria, i en l’avaluació de les accions comunitàries en funció del objectius establerts i de les necessitats del sector (Howlett et al., 2009). Així mateix, aquest article
és la continuació d’un projecte de recerca sobre la dimensió exterior de la política
audiovisual europea, iniciat el 2009 amb una estada postdoctoral al Centre for
Studies in Media, Information and Technology - Interdisciplinary Institute for Broadcast Technology (SMIT-IBBT), dirigit per la doctora Caroline Pauwels, de la Universitat Lliure de Brussel·les.

La dinàmica del mercat audiovisual global
Quatre elements marquen la dinàmica actual del mercat audiovisual a nivell global:
la digitalització, la multiplicació de les finestres/plataformes audiovisuals, les noves
formes de consum creuat (cross-platform viewing) i els mercats emergents (OAE,
2009 i 2010a i 2010b). Aquests factors estan determinant el funcionament de la
indústria audiovisual en els seus diferents sectors. Per analitzar el cas europeu, escollim el cinema com un bon representant de les dinàmiques globals i alhora de les
particularitats d’aquesta indústria en el vell continent.
Per obtenir una imatge de conjunt, farem un repàs dels elements més significatius d’aquesta indústria (producció i exhibició); dels efectes de la digitalització (tant
a nivell de sales com de productes com les pel·lícules en 3D), i també de l’exportació i quotes de mercat de les obres audiovisuals europees. Així mateix, aquesta
elecció es justifica perquè si repassem les dades de creixement dels diferents segments de la indústria de la comunicació (mitjans de comunicació i entreteniment),
observem —tal com ens mostra el gràfic 1— que l’entreteniment cinematogràfic
és un dels sectors amb més projecció de creixement, juntament amb l’accés a Internet, la publicitat en línia i els videojocs.
La indústria cinematogràfica està liderada a nivell mudial per les grans companyies nord-americanes conegudes com les majors, agrupades en el lobby de la
Motion Picture Association of America (MPAA)8. Aquestes són les principals representants d’una indústria molt competitiva als Estats Units (EUA),9 dominen el sector
de la distribució i els seus productes són majoritaris en les pantalles cinematogràfiques d’arreu del món (OAE, 2010a). D’altra banda, la indústria cinematogràfica
europea obté una bona posició a nivell de producció cinematogràfica, se situa en
segona posició per darrere de l’Índia (taula 1), però, per contra, la quota de mercat
que aconsegueixen els productes europeus no supera el 26,7 % del seu mercat intern, mentre que les produccions nord-americanes suposen el 71,3 % del mercat
dels 27 països de la UE (OAE, 2010a: 14) i, per exemple, les produccions europees
només suposen el 6,8 % del mercat als EUA i al Canadà (OAE, 2010a: 19).
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Videojocs
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Gràfic 1. Creixement global de la indústria de la comunicació per segments (2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de PWC (2010).
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1

Índia

1.325	  8

Espanya

173

2

Unió Europea

1.190	  9

Itàlia

154

3

Estats Units	  520

10

Alemanya

125

4

Japó	  418

11

Corea del Sud

113

5

Xina 	  406

12

Gran Bretanya

110

6

França	  240

13

Brasil	  90

7

Federació russa	  220

14

Argentina	  90

Taula 1. Producció mundial de llargmetratges (2008). Els catorze principals països productors
Font: Screen Digest (juliol 2009), p. 206.

En termes globals, el mercat mundial del cinema va assolir una facturació total
de 29.900 milions de dòlars el 2009, un increment del 7,6 % més que el 2008. La
recaptació internacional cinematogràfica (19.300 milions de dòlars) suposa el 64 %
del total del mercat, mentre que la recaptació als EUA i al Canadà (10.600 milions
de dòlars) equival al 36 %, una xifra que s’ha mantingut constant en els darrers
anys. Pel que fa a la recaptació internacional, el creixement més important s’ha
experimentat a la zona Àsia-Pacífic (12,3 %).10 Els mercats europeu, d’Orient Mitjà
i africà suposen més de la meitat (51 %) del mercat global. Aquestes dades posen
de manifest la importància del mercat mundial per a qualsevol producció cinematogràfica.
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Quant al mercat i la indústria cinematogràfica de la UE, és necessari fer referència a una sèrie de dades del 2009 que són bona mostra de la situació europea. Amb
un mercat de 501,3 milions d’habitants, la indústria cinematogràfica europea va
produir un total de 1.168 llargmetratges (887 de ficció i 281 documentals). La
recaptació a les sales va ser de 6.270 milions d’euros i amb una venda total
de 981 milions d’entrades. La quota del mercat de sales es va repartir de la següent
manera: un 67,1 % de produccions nord-americanes, un 26,7 % de films europeus, un 4,2 % de coproduccions EUA-UE i un 2,6 % de produccions d’altres parts
del món. Pel que fa al nombre de sales, la UE tenia un total de 29.995 pantalles
el 2008, de les quals 4.134 eren digitals i 2.723 disposaven d’equipament 3D.
Aquesta situació de la indústria de la UE contrasta amb la situació de la nordamericana, que lidera el mercat mundial per dues raons principals: la primera, la
dimensió del seu mercat nacional (taula 2), i la segona, el volum de la seva exportació de productes audiovisuals (taula 3).
Aquesta comparativa entre la realitat nord-americana i l’europea és un punt de
partida per a poder analitzar la importància que pren el mercat internacional per a
qualsevol indústria audiovisual en l’actualitat. I és alhora un factor important per
a avaluar la política audiovisual europea, especialment des de la perspectiva de la
voluntat de les autoritats comunitàries per a convertir la UE en un actor líder de
l’escenari global.

Població (M)

EUA

UE

307,4

501,3

Recaptació bruta (en M dòlars)

9.629

8.720

Venda total d’entrades (M)

1.364

981

Preu mitjà de l’entrada (en dòlars)

7,18

8,89

Entrada mitjana per capita

4,47

1,96

% de les produccions nacionals
Nombre de pantalles
Nombre de pantalles digitals

91,8

26,7

39.028

29.225*

7.418

1.335*

M = milions
* = dada del 2008

Taula 2. Comparativa entre el sector cinematogràfic als EUA i a la UE (2008/2009)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OAE (2010a i 2010b: 14 i 42).
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Any

Volum d’exportació
(en milions de dòlars)

2000	  8.500
2002	  9.300
2004

10.400

2006

11.000

2008

11.700

Taula 3. Exportació nord-americana de productes
audiovisuals (cinema i TV) (2000-2008)
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’US Bureau
of Economic Analysis (2008) i de la MPA (2010a i 2010b).

Els camins cap a la internacionalització europea: els nous
instruments de la política audiovisual comunitària
La importància de la internacionalització també té la seva traducció en la dimensió
política europea. Des de la signatura del Tractat de Lisboa (2007), les polítiques
comunitàries han establert l’eix internacional d’actuació com una de les seves prioritats. Els exemples rellevants són: la política de recerca i desenvolupament, que
el 2008 ja va establir un programa marc («European Partnership for International
Science & Technology Cooperation») que tenia per objectiu la creació de consorcis
entre països europeus i tercers països;11 la política d’educació superior, amb la qual
s’ha marcat la internacionalització com una de les primeres prioritats,12 i la política
mediambiental, que té en la seva dimensió global un dels eixos preferents d’actuació.13
La política audiovisual comunitària ha seguit el mateix ritme que la resta de
polítiques europees, en què la dimensió exterior ha experimentat un creixement en
els darrers anys, especialment a partir de la Comissió Barroso I (2004-2009).14
Aquesta importància de la dimensió internacional es va posar de manifest amb la
presentació d’un document de treball de la Comissió Europea (2009c), sota el títol
La dimensió exterior de la política audiovisual, publicat el juliol de 2009, que per
primera vegada va fer sortir a la llum les idees de la Comissió sobre com s’està
construint la dimensió exterior de la política audiovisual europea (PAE). En aquest
document es posa en relleu el protagonisme del bilateralisme enfront del multilateralisme en les actuacions comunitàries. Especialment, s’observa aquest canvi com
a conseqüència de la paralització de les negociacions de la Ronda de Doha en el
marc de l’OMC, que ha dut la UE a impulsar noves tècniques per aconseguir aliats
en l’esfera internacional. En aquest sentit, la UE fa campanya i demana adhesions
al seu model a altres països membres de l’OMC i a futurs candidats. Com afirma
Peter Humphreys (2008a: 178): «La UE no ha estat “desreguladora” en relació amb
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la seva política exterior. Més aviat, la UE ha protegit les seves polítiques culturals
—intervencionistes i proteccionistes—, i de manera més rellevant, considerant
la seva capacitat limitada, les dels seus estats membre contra les pressions nordamericanes per a la liberalització dels serveis audiovisuals en les negociacions internacionals de comerç.»
En aquest escenari, la Comissió Europea ha posat en marxa un conjunt d’instruments per desenvolupar aquesta dimensió exterior en l’àmbit audiovisual amb un
doble objectiu: defensar la diversitat cultural i obrir noves oportunitats comercials.
En concret ha establert tres instruments per aconseguir-ho: els protocols de cooperació cultural, la internacionalització del programa «MEDIA» i la cooperació tècnica
internacional. Aquestes eines s’han de convertir en els mecanismes per a ampliar
les fronteres de les actuacions de les autoritats comunitàries i, alhora, assolir ampliar els mercats per als productes audiovisuals europeus.

Instrument 1: Protocol de cooperació cultural
El primer instrument que ajuda a ampliar l’àmbit internacional de les actuacions
audiovisuals són els protocols de cooperació cultural. Es tracta d’un complement
dels acords comercials signats per la UE i altres països, a través de la definició de
protocols annexos, que estableixen un marc legal específic de cooperació per a les
indústries culturals, entre les quals l’audiovisual. Així mateix, el protocol cultural
serveix d’instrument per a implementar la Directiva de Serveis de Comunicació
Audiovisual (DSCA), que preveu l’extensió de la definició de les obres europees a
certes coproduccions audiovisuals amb tercers països sota condicions específiques
establertes en cada cas (Herold, 2009: 117-120).
El marc de l’acció comunitària en aquests protocols estableix quatre objetius:
1) implementar la Convenció de la UNESCO; 2) animar els socis amb els quals es
negocia a ratificar la Convenció de la UNESCO ràpidament, si encara no ho han
fet; 3) reconèixer la importància de les indústries culturals i la multidimensió dels
béns i serveis culturals com a activitats de valor cultural, econòmic i social i facilitar
l’intercanvi entre béns i serveis culturals, i 4) assegurar que el sector audiovisual és
negociat dintre de les provisions de la cooperació en un títol específic dels acords
comercials de la UE i que, per tant, no estarà cobert per les disposicions comercials
en serveis (Comissió Europea, 2007a). Els resultats que s’esperen són: l’increment
dels intercanvis de béns i serveis culturals, donant un tractament especial a les coproduccions amb els països en desenvolupament; la promoció internacional i d’estàndards europeus en el sector audiovisual, i facilitar l’entrada de professionals i
treballadors culturals estrangers als territoris dels socis per a activitats que no constitueixin disposició de serveis. D’altra banda, la UE ha establert unes àrees geogràfiques d’actuació prioritàries: països del Mediterrani, Corea, l’Índia, ASEAN, Comunitat Andina i l’Amèrica Central, i l’Àfrica central (Comissió Europea, 2008d).
Fins a mitjan 2010, la UE ha signat dos protocols de cooperació cultural. L’octubre de 2008 va signar-ne un amb els països del CARIFORUM; i just un any després,
l’octubre de 2009, en va signar un altre amb Corea del Sud. El protocol cultural
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amb els quinze països del CARIFORUM es fonamenta en els acords de coproducció
de la DSCA; en el compromís d’utilitzar els estàndards regionals i internacionals per
a assegurar la compatibilitat i interoperabilitat de les tecnologies audiovisuals, contribuint d’aquesta manera a enfortir els intercanvis culturals, i en l’establiment de
condicions especials per a la importació temporal de material i equipament amb el
propòsit de rodar obres audiovisuals. Pel que fa al protocol amb Corea del Sud, es
basa en una lògica d’estricta reciprocitat i equilibri. El punt de partida és una situació similar entre les indústries audiovisuals (política pública d’ajuda i promoció a la
indústria —la política de quotes—) i una cooperació amb benefici mutu per a promocionar la circulació de les obres europees.

Instrument 2: La internacionalització del programa «MEDIA» («MEDIA
International» i «MEDIA Mundus»)
Davant un context en què la dimensió internacional pren més protagonisme, el
programa «MEDIA» no queda aliè a aquesta dinàmica. Per a avaluar el seu procés
d’internacionalització actual, és necessari emmarcar en primer lloc aquesta dinàmica dins del programa general «MEDIA 2007-2013». En l’articulat del programa
aprovat pel Consell i el Parlament el 2006 (Decisió núm. 1718/2006/CE) ja apareixen una sèrie d’elements que estableixen la base per a aquesta ampliació a tercers
països. En concret, en dos articles (5 i 6) s’esmenta la importància dels mercats
exteriors i específicament a l’article 8 s’estableix la possibilitat de realitzar accions
amb tercers països. De fet, aquesta serà la base a partir de la qual es fonamentarà,
primer, l’acció preparatòria «MEDIA International» (2008-2010) (Comissió Europea, 2008a, 2009a i 2009b) i, posteriorment, el programa d’acció exterior «MEDIA
Mundus», per al període 2011-2013 (Comissió Europea, 2009d, 2009e i 2009f).
A més d’aquests elements, altres factors també han ajudat a iniciar l’actuació
internacional. D’una banda, l’informe d’avaluació15 del programa «MEDIA Plus»16
ja va identificar la importància dels mercats internacionals per a solucionar els problemes de la indústria audiovisual europea. De l’altra, la pròpia ampliació de la UE
—especialment amb els països que van entrar el 2004, que s’havien adherit amb
anterioritat al programa «MEDIA»—, ha permès anar ampliant el perímetre de
països on era vigent el programa «MEDIA» (taula 4).17
Conegudes les bases i els factors que afavoreixen la internacionalització del
programa, és moment d’ocupar-se del procés intern dintre de les institucions euro-

«MEDIA I»
«MEDIA II»
«MEDIA Plus»
1990-2006

Política de veïnatge
Europa Central
i de l’Est

«MEDIA»

«MEDIA
International»

«MEDIA
Mundus»

2000-2004

2007-2013

2008-2010

2011-2013

Taula 4. Cronograma del programa «MEDIA»
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea.
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pees per a la creació d’un nou programa internacional. Després de l’aprovació de
l’Agenda Europea per a la Cultura el novembre de 2007, el primer pas específic el
va fer el Parlament Europeu quan va decidir aprovar, el 13 de desembre de 2007,
l’acció preparatòria «MEDIA International» a càrrec del pressupost del 2008. Uns
mesos després, ja s’engega el mecanisme de consulta pública per a crear un programa estable d’ajuda a la indústria europea dirigit a l’acció exterior, en concret, a
tercers països. Així, la Comissió Europea obre la consulta pública entre l’abril i
el juny de 2008. Es reben un total de 259 respostes amb la participació directa
de 120 stakeholders (com parts implicades en el procés de creació d’una acció governamental dintre d’una política pública). La consulta incloïa qüestions relacionades amb les línies d’acció següents: la formació, la distribució, la promoció, el doblatge i la subtitulació, la producció i les xarxes de cinemes. En paral·lel, la Comissió
va encarregar un informe sobre l’avaluació d’impacte d’un nou programa, que partia de tres possibles opcions a considerar: deixar que els negocis amb tercers països
es realitzessin com de costum, l’extensió dels instruments existents i la creació d’un
nou instrument. Una vegada obtinguts els resultats, el juny de 2008, la Comissió
presentava davant la premsa europea el seu desig de crear un programa d’acció internacional, sota el nom de «MEDIA Mundus». Posteriorment, al novembre, el Consell Europeu expressava la seva voluntat de promocionar la diversitat cultural i el
diàleg intercultural en les relacions exteriors de la Unió i dels estats membre.
Una vegada obtinguda la llum verda interna i seguint el procés de codecisió,
Comissió i Parlament van acabar de perfilar la proposta, perquè finalment el 4 de
novembre de 2009 la Decisió núm. 1041/2009/CE fos aprovada pel Consell Europeu i el programa «MEDIA Mundus» fos una realitat, que entraria en funcionament el gener de 2011. Cal assenyalar que el procés intern va ser ràpid, ja que en
poc més d’un any es va aconseguir crear i aprovar un programa nou amb el vistiplau de totes les institucions europees. S’ha de tenir en compte que la mitjana
d’adopció d’acords en assumptes referits a la política audiovisual europea se situa
entorn dels tres anys.
L’acció preparatòria «MEDIA International» té per objectiu finançar activitats de
cooperació entre els professionals europeus del sector audiovisual i els seus homòlegs de tercers països sota la base de benefici mutu. Així mateix, té com a finalitat
encoratjar la creació d’un flux bidireccional d’obres audiovisuals a nivell de mercats
internacionals. Aquest programa té una durada de tres edicions (2008, 2009
i 2010) per a preparar el camí al nou programa «MEDIA Mundus», que s’activarà a
partir del 2011 i s’allargarà fins al 2013. És una mostra clara de la voluntat de la
Comissió Europea de donar més protagonisme a la dimensió exterior, sobretot tenint en compte que en el mercat global, l’audiovisual europeu pot trobar nous aliats i altres vies de comercialització. El pressupost és de quasi 8 milions d’euros. Les
tres convocatòries (2008, 2009 i 2010) posen en relleu l’interès creixent pel programa, que ha ampliat no només les seves àrees d’actuació, sinó també la participació
d’una major diversitat de països, tal com mostra la taula 5.
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1a convocatòria (2008)

2a convocatòria (2009)

2 milions d’euros

5 milions d’euros

33 projectes

18 seleccionats 100 projectes 40 seleccionats

3a convocatòria (2010)
990.000 euros
N. D.

13 seleccionats

Àrees
Àrees
Àrees
Convocatòries geogràfiques Convocatòries geogràfiques Convocatòries geogràfiques
11 - formació
6 - promoció i
distribució
1 - suport xarxa
internacional
exhibició

Amèrica
Llatina:
països
MERCOSUD
Àsia:
Corea, Índia,
Japó
Altres:
Turquia,
Moldàvia,
Ucraïna i Canadà

23 - formació
10 - accés
mercat
internacional
4 - distribució
1 - suport xarxa
internacional
exhibició
2 - augmentar
públic potencial

Amèrica
7 - formació
Llatina:
6 - accés al
MERCOSUD,
mercat
Mèxic, Costa
internacional
Rica, Colòmbia,
Equador i Perú
Àsia: Japó,
Corea, Índia,
Hong Kong, Xina,
Singapur,
Malàisia
Europa: Bòsnia,
Kosovo,
Macedònia,
Turquia
Orient Mitjà:
Dubai, Israel,
Síria
Àfrica: Nigèria,
Egipte, Algèria,
Marroc i Tunísia
Altres: Austràlia,
EUA, Rússia,
Canadà, Ucraïna
i Armènia

Amèrica
Llatina:
Argentina
Àsia:
Hong Kong, Japó
i Índia
Àfrica:
Burkina Faso i
Sud-àfrica
Altres:
Canadà, Rússia,
Geòrgia, Unió
dels Emirats
Àrabs

Taula 5. Resultats de les tres convocatòries del «MEDIA International»
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea.

Per a la Comissió Europea, aquests resultats són l’inici de la intensificació
dels esforços comunitaris per a ampliar les possibilitats dels consumidors, ja que
s’atreuen obres audiovisuals més diverses als mercats europeus i internacionals, i al
mateix temps es creen oportunitats empresarials per als professionals del sector
audiovisual europeu i de la resta del món (Comissió Europea, 2009a).
Seguint amb aquesta idea d’ampliació global, a principis de 2009 es va presentar el nou programa «MEDIA Mundus», amb un pressupost de 15 milions d’euros
(2011-2013), per a la cooperació amb professionals audiovisuals de tercers països.
Els seus objectius se centren principalment a millorar l’intercanvi d’informació entre
professionals europeus i de tercers països, la competitivitat i la distribució transnacional de les obres europees i la circulació i exposició de les obres europees a nivell
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mundial, i a incrementar la demanda del públic en contingut audiovisual culturalment divers (Parlament Europeu; Consell de la UE, 2009). El programa «MEDIA
Mundus» es concep com una iniciativa per a incrementar la competitivitat del sector audiovisual en el mercat global i contribuir a la implementació de la Convenció
de la UNESCO sobre la promoció i protecció de la diversitat de les expressions culturals. També s’apunta la possibilitat d’incrementar les opcions del consumidor i la
diversitat cultural en els mercats europeus. Cal tenir en compte un aspecte esmentat en l’estudi preliminar: les obres audiovisuals europees tenen dificultats en el
mercat internacional i aconsegueixen una circulació molt pobra. Per això el «MEDIA Mundus» pot suposar facilitar l’entrada a altres mercats. Les institucions comunitàries no han volgut desaprofitar l’oportunitat. Un reflex d’aquesta transcendència està en el procés d’aprovació per part del Consell de la UE i del Parlament
Europeu, que ha estat realment ràpid, ja que s’ha aprovat el programa (amb la
Decisió núm. 1041/2009/CE, el 21 d’octubre de 2009) en menys d’un any. Amb
l’aprovació del programa, ara solament falta veure quina serà l’acollida que tindrà
entre els professionals de la indústria audiovisual quan entri en vigor el gener de 2011.

Instrument 3: Cooperació tècnica internacional
El tercer instrument per a impulsar la dimensió internacional de la política audiovisual té a veure amb la cooperació tècnica. En aquest àmbit, ja s’ha aplicat en el cas
de les relacions amb el MERCOSUD (Crusafon, 2009a). La cooperació entre el MERCOSUD i la Unió Europea ha estat un dels eixos d’actuació que es va marcar des
dels inicis la RECAM.18 L’any 2004 es va elaborar una proposta per a la cooperació
tècnica amb la UE en matèria cinematogràfica i audiovisual relacionada amb la
preservació del patrimoni audiovisual, els sistemes d’informació i els programes, i
amb les polítiques cinematogràfiques i audiovisuals. Posteriorment es va presentar el projecte al Comitè de Cooperació Tècnica, els resultats del qual es van
poder observar quan el febrer de 2007 es va incloure el sector cinematogràfic i
audiovisual com a sector prioritari 3 per a la cooperació UE-MERCOSUD per al període 2007-2013.19 En concret, les accions vinculades al sector audiovisual s’emmarcaran dintre de les activitats prioritàries relacionades amb la integració i la societat civil. La base de l’actuació està a considerar que la cooperació en l’àrea
audiovisual pot contribuir a aproximar el procés d’integració als ciutadans.
La cooperació liderada des del Parlament Europeu està vinculada a l’acció preparatòria «Cooperació amb els països d’ingressos mitjans a l’Amèrica Llatina» (amb
la línia de pressupost 19 09 02) creada el 2008, les provisions de la qual s’havien
d’utilitzar per a donar suport a accions que no s’incloguessin a l’instrument de regulació de cooperació al desenvolupament. Dins d’aquest àmbit hi ha el Programa MERCOSUD Audiovisual, en línia amb l’informe sobre l’estratègia regional del
MERCOSUD (2007-2013), adoptat per la Comissió Europea el 23 de desembre
de 2008 amb un pressupost d’1,5 milions d’euros per al 2008. La implementació estava prevista fins a mitjan 2009 (Comissió Europea, 2009a: 22-23). L’objectiu
general del programa és enfortir el sector cinematogràfic i audiovisual en el MER-
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COSUD com a instrument per a fomentar el procés d’integració regional i la participació de la societat civil. Està dissenyat per a millorar l’accés dels ciutadans als
continguts propis per mitjà d’una sèrie d’accions coordinades per a promoure la
complementació de les indústries cinematogràfiques, facilitar la circulació intraregional i enfortir les capacitats tècniques per reduir simetries.20
Les activitats del programa es desenvolupen a partir de cinc eixos d’intervenció:
1.	Eix 1: Elaborar estudis comparatius per a harmonitzar la legislació del sector
audiovisual en els països del MERCOSUD.
2.	Eix 2: Enfortir les capacitats de l’Observatori MERCOSUD Audiovisual per a generar i subministrar informació específica per al disseny de polítiques públiques
audiovisuals regionals.
3.	Eix 3: Implementar una xarxa de trenta sales digitals en els països del MERCOSUD on circularan els continguts audiovisuals propis de la regió.
4.	Eix 4: Difondre el patrimoni audiovisual del MERCOSUD restaurat, conservat i
digitalitzat.
5.	Eix 5: Enfortir les capacitats tècniques (tecnològiques, comercials i artístiques)
del sector audiovisual, especialment al Paraguai.
Aquestes cinc línies d’acció són totalment complementàries a les actuacions
plantejades per la política audiovisual del MERCOSUD i, en alguns casos, la cooperació europea es converteix en la via de finançament que es buscava.
En definitiva, els tres instruments de la política audiovisual europea són les eines
utiltizades per les autoritats comunitàries per a ampliar l’àmbit d’actuació cap a un
escenari internacional que permeti a les obres audiovisuals europees millorar la
seva distribució global.

Avaluació dels instruments de la política audiovisual
europea i les necessitats de la indústria europea
Un cop presentats els instruments de l’acció internacional de la política audiovisual
europea, és el moment d’avaluar la correspondència entre els objectius i recursos
de la política pública i les necessitats de la indústria audiovisual europea. En aquest
apartat farem una anàlisi a partir dels àmbits geogràfics i els recursos assignats a
cadascun dels instruments (Howlett et al., 2009: 178-195) i comprovarem si els
objectius comunitaris poden donar resposta a les necessitats de la indústria.
Si avaluem la dimensió geogràfica, podem observar que els nous mecanismes
d’acció exterior volen abastar, d’una banda, l’àmbit mundial i, de l’altra, principalment, les àrees emergents llatinoamericanes i asiàtiques, que segons tots els informes de prospectiva seran les de més creixement. Com s’observa a la taula 6, l’ampliació de les actuacions mostra clarament la voluntat de la UE de situar-se com a
actor global ampliant la presència de l’audiovisual europeu i, almenys sobre el paper, aquesta voluntat internacional hauria d’ajudar la indústria europea a ampliar
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Zona geogràfica

Instrument de la política

Acció

Continent americà
Amèrica Llatina

Internacionalització del programa
«MEDIA»

«MEDIA International»
(Convocatòries: 2008, 2009 i 2010)

MERCOSUD

Cooperació tècnica

Programa MERCOSUD Audiovisual

CARIFORUM

Protocol de cooperació cultural

Annex III: Protocol de cooperació cultural

Canadà

Internacionalització del programa
«MEDIA»

«MEDIA International» (Convocatòries:
2008, 2009 i 2010)

Àsia

Internacionalització del programa
«MEDIA»

«MEDIA International»
(Convocatòries: 2008, 2009 i 2010)

Corea del Sud

Protocol de cooperació cultural

Annex: Protocol de cooperació cultural

Continent asiàtic

Continent africà
Àfrica

Internacionalització del programa
«MEDIA»

«MEDIA International» (Convocatòries:
2008, 2009 i 2010)

Taula 6. Instruments europeus per zones geogràfiques
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea.

els circuits de distribució i a trobar nous mercats per a les obres europees, especialment a través de les coproduccions.
La internacionalització implica la necessitat de més recursos econòmics per a la
indústria audiovisual europea. En aquest sentit, és necessari posar en relleu els pocs
recursos econòmics assignats per les institucions europees per a donar suport a la
dimensió exterior. Basant-nos en les xifres que mostra la taula 7, els recursos tenen
més caràcter testimonial que no pas capacitat de causar impacte sobre les empreses europees. És una mostra més del voluntarisme de la política europea, que indica sempre en els seus documents oficials la importància estratègica del sector au-

Programa
«MEDIA»
«MEDIA International»
«MEDIA Mundus»
«i2i Audiovisual»
Fons de garantia «MEDIA»
TOTAL

Pressupost (en milions d’euros)

Vigència temporal

755

2007-2013

5

2008-2010

15

2011-2013

7,25

2007-2010

8

2010-2013

790,25

2007-2013

Taula 7. Finançament europeu per a la indústria audiovisual
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Comissió Europea.

C
34

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 34

03/12/10 9:29

diovisual però, en canvi, no el dota amb recursos suficients per a aconseguir que
tingui capacitat real de modificar la situació de desequilibri, especialment respecte
dels EUA. En total, la UE destina 20 milions d’euros per a l’acció exterior per al
període 2008-2013, i tenint en compte la dinàmica del mercat audiovisual i els seus
productes, és una quantitat poc significativa.
Aquesta anàlisi posa en relleu que les accions comunitàries segueixen la mateixa característica dels darrers anys. És a dir, tot i l’increment del nombre d’estats
membre, els recursos destinats a la política audiovisual segueixen tenint una petita
dimensió en comparació d’altres polítiques europees, com per exemple la part de
recursos del 7è programa marc destinat al desenvolupament de la societat de la
informació, que arriba als 1.800 milions d’euros anuals. A més, ara caldrà també
veure si el fet que el president Barroso hagi assignat la nova Comissió del programa
«MEDIA» a la comissària d’Educació i Cultura l’afavoreix o, per contra, el converteix en un instrument merament testimonial.

Conclusions
El repte del mercat global és un dels objectius actuals de la Unió Europea. La crisi
econòmica i els canvis en les estructures financeres obliguen les institucions comunitàries a situar la UE com un actor global central en aquest escenari internacional.
La política audiovisual ja ha donat els seus primers passos en aquesta línia posant
en marxa tres instruments d’acció exterior. Per a avaluar-ne l’impacte en la indústria
europea caldrà, d’una banda, fer un seguiment dels resultats de les obres audiovisuals i dels professionals que han aconseguit els ajuts europeus i, de l’altra, serà
important observar si la relació entre la política comercial exterior i les accions comunitàries en l’àmbit audiovisual segueixen en una línia convergent —és a dir, un
predomini de les accions econòmiques sota un discurs de diversitat cultural—, o si,
per contra, la dimensió cultural pren un protagonisme real i aconsegueix traslladar
a la realitat de la indústria audiovisual la diversitat cultural, que tant defensa la Unió
Europea.
Davant d’aquest escenari, la indústria audiovisual europea té l’oportunitat de
combinar els beneficis de dues situacions favorables per al seu desenvolupament i
expansió internacional: la digitalització i la política europea amb voluntat de col·
locar la UE en l’àmbit global. És a dir, els canvis tecnològics que comporta la digitalització estan transformant la indústria i la seva cadena de valor i apareixen nous
mercats i consumidors. Per tant, aquí sorgeixen noves vies per a l’expansió de l’audiovisual europeu. En l’esfera de la UE, la voluntat de les autoritats comunitàries
europees de fer que el bloc europeu sigui un actor global rellevant contribueix a la
presència europea en diverses parts del planeta. Aquesta convergència d’interessos
ha de representar una magnífica oportunitat per a les obres audiovisuals europees.
Caldrà veure si els professionals europeus són capaços de treure’n profit per a les

C

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 35

35

03/12/10 9:29

seves produccions i de traspassar les fronteres i aconseguir ampliar les seves xarxes de distribució i comercialització. D’aquesta manera, la indústria audiovisual
podria aconseguir millors èxits que en el seu propi mercat intern dels vint-i-set
països —que realment només funciona com a mercat únic per a les produccions
nord-americanes—, i s’acompliria aquella dita de «ningú no és profeta a la seva
terra». En definitiva, aquesta situació de transició en la qual viu en l’actualitat l’audiovisual europeu li obre noves vies d’expansió i oportunitats que poden suposar
una magnífica ocasió per a aconseguir que les obres europees tinguin una presència real a nivell global.
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Notes i citacions
[1 La multiplicació de finestres audiovisuals suposa que la indústria audiovisual té cada cop més presència gràcies
als nous dipositius, especialment a través dels telèfons intel·ligents (smart phones) i aparells com l’iPod i l’iPad, que
permeten consumir productes audiovisuals en qualsevol moment i lloc (seguint el lema predominant de l’«anytime
& anywhere»). Segons un estudi elaborat pel Council for Reseach Excellence, els nord-americans passen una mitjana
de 8,5 hores diàres davant de pantalles audiovisuals en un dia qualsevol (NYT, 2009).

[2 La consultora PriceWaterhouseCoopers indica en el seu informe «Entertainment and Media Outlook 2010-2014»
que la facturació anual de la indústra passarà dels 1.300 milions de dòlars del 2009 als 1.700 milions el 2014.

[3 L’Amèrica Llatina serà la regió amb el creixement més accelerat, amb un ascens del 8,8 % anual per als propers
cinc anys, cosa que representarà un valor de 77.000 milions de dòlars el 2014. La zona Àsia-Pacífic aconseguirà un
augment del 6,4 % en la taxa anual en el mateix període, equivalent a 475.000 milions de dòlars (PWC, 2010).
http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/06/15/al-crece-en-entrenimiento-pwc.

[4 http://www.pwc.com/gx/en/press-room/2010/E-and-M-players-seek-new-roles-digital-value-chain.jhtml.
[5 El Tractat de Lisboa incorpora en el capítol 1 les disposicions relatives a l’acció exterior de la Unió Europea (article 10 A).

[6 Exemples d’aquesta internacionalització són la política europea de R+D, la política educativa i la mediambiental.
[7 El context actual es caracteritza per un estancament de les negociacions de la Ronda de Doha dins el marc de
l’OMC; com a conseqüència, el multilateralisme perd protagonisme envers un increment del bilateralisme de les
relacions exteriors. De fet, aquesta ha estat l’estratègia que han seguit els Estats Units en els darrers cinc anys i que
la UE també segueix en molts dels seus àmbits d’actuació. En particular, s’observa que en la política audiovisual la
Comissió Europea està desenvolupant un discurs cultural amb objectius clarament comercials, en la mateixa línia
que ho fan els EUA (Crusafon, 2009 i 2010).

[8 La seva definició corporativa és la següent: «La Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA), juntament
amb la Motion Picture Association (MPA) i altres subsidiàries i afiliades de la MPAA, serveix de veu i defensora del
cinema americà, de la indústria videogràfica i televisiva als Estats Units i arreu del món. Els membres de la MPAA són
els sis principals estudis de cinema dels EUA: The Walt Disney Studios; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment, Inc.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios, LLLP, i Warner Bros Entertainment, Inc. Estem orgullosos de ser els defensors dels drets de propietat intel·lectual, del comerç lliure i just,
d’opcions innovadores per al consumidor, de la llibertat d’expressió i el poder perdurable de les pel·lícules per a
enriquir i millorar la vida de les persones.» Les seus de la MPAA es troben a Washington i Los Angeles, i tenen oficines
a Chicago, Dallas i Nova York. La MPA i altres subsidiàries i afiliades de la MPAA tenen també oficines comercials i
regionals a Brussel·les, Singapur, São Paulo, Ciutat de Mèxic i Toronto.

[9 El valor de la indústria de l’entreteniment dels EUA va suposar 13.600 milions de dòlars en exportació de serveis audiovisuals el 2008, un 6 % més que el 2007 i més d’un 30 % respecte del 2004. A més, aquesta indústria és
una de les poques que genera de manera constant una balança comercial positiva. El 2008, el superàvit va ser
d’11.700 milions de dòlars. El superàvit del cinema i la televisió va ser superior que els superàvits de les telecomunicacions, la gestió i la consultoria, i els sectors dels serveis mèdics, informàtics i de les assegurances. Aquesta indústria no només destaca en termes exteriors, sinó també respecte a la seva dimensió interna, ja que dóna ocupació
a 2,4 milions de treballadors; representa un motor de l’economia nord-americana amb una aportació anual
de 180.000 milions de dòlars (MPA, 2010c).

[10 D’aquest creixement, el 81 % correspon al mercat japonès i xinès.
[11 Les conclusions del Consell Europeu de desembre de 2008 van incloure aquest propòsit en l’agenda de prioritats europees.

[12 El Consell de la UE va publicar un document específic sobre la internacionalització de l’educació superior després de la reunió dels ministres europeus d’Educació l’11 de maig de 2010.

[13 Així ho posen de manifest les negociacions sobre el clima celebrades a Copenhaguen (2009) i la cimera mundial
sobre el clima que ha tingut lloc a Cancún del 29 de novembre al 10 de desembre de 2010.

[14 Si repassem la història de la PAE, ens adonem que en el passat hi ha alguns episodis en què la dimensió exterior
també ha tingut importància temporalment. Per exemple, a principis dels anys noranta, l’audiovisual va ser un dels
temes clau de les negociacions del GATS (1990-1993) i dels acords multilaterals d’inversió en el si de l’OCDE (Crusa
fon, 1999: 548-556), després els esforços es van anar centrant en l’ampliació de la Comunitat Europea (amb la incor-
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poració de nous estats membre, passant de 15 a 25 el 2004) i en un interès per la política de veïnatge, especialment
cap als països del Mediterrani.

[15 La Comissió Europea (2007b) va presentar una comunicació per establir les prioritats de l’avaluació de les polítiques comunitàries. El document s’anomena Responding to strategic needs: reinforcing the use of evaluation.

[16 L’avaluació del «MEDIA Plus», presentada el novembre de 2007, assenyalava un dèficit de presència internacional de les obres europees i alhora marcava com una necessitat ampliar mercats cap a tercers països.

[17 L’actual programa «MEDIA» ja actua fora de les fronteres estrictes de la UE-27, ja que poden participar en
aquest programa països candidats a l’adhesió com Bòsnia, Sèrbia, Kosovo, Albània i Montenegro, com a part de
l’estratègia de preaccés a la UE, així com Turquia i l’antiga república iugoslava de Macedònia. També hi participen els
països de l’EFTA (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa.

[18 Les sigles corresponen a: Reunió Especialitzada d’Autoritats Cinematogràfiques i Audiovisuals del MERCOSUD.
[19 Document intern de la RECAM: «Cooperación Unión Europea. Informe de la Secretaría técnica», juny de 2008.
[20 El problema central del MERCOSUD audiovisual és la poca presència de continguts propis en les diferents i diverses finestres d’exhibició, fet que no afavoreix la construcció d’una ciutadania regional. Això es deu principalment
a l’escassa circulació de continguts propis a nivell intraregional, a la falta d’estratègies nacionals i regionals per als
nous models de comercialització —cosa que implica la convergència digital— i a les asimetries en la producció de
continguts audiovisuals.
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La transformació del sistema televisiu a la Rússia postsoviètica.
Vint anys de lluita per l’hegemonia mediàtica
The transformation of the television system in post-soviet Russia.
Twenty years of struggle for hegemony in media

RESUM:
La dissolució de l’URSS el desembre de 1991 va provocar la desaparició del monopoli
informatiu i mediàtic soviètic. La política de privatitzacions dels actius estatals,
acompanyada d’una competició salvatge per apropiar-se’n (Castells, 2001), va tenir com a
conseqüència una transformació absoluta de tots els sectors econòmics i, en particular,
del sector dels mitjans de comunicació. L’entrada de companyies privades i la
transformació del model de negoci van desembocar en una lluita entre la nova oligarquia
per aconseguir l’hegemonia mediàtica. Aquest article té com a objectiu l’anàlisi dels
principals canvis que van tenir lloc al sector dels mitjans durant els vint anys de
democràcia russa i, en particular, de l’evolució del sector de la televisió des de la primera
fase de liberalització, que comença l’any 1991, dominada pels oligarques afins a Ieltsin,
fins a l’actual model de control hegemònic per part d’empreses i oligarques afins als
governs de Putin i Medvédev.

PARAULES CLAU:
televisió russa, ORT, NTV, oligarquia, hegemonia, Gazprom.

The transformation of the television system in post-soviet Russia.
Twenty years of struggle for hegemony in media
La transformació del sistema televisiu a la Rússia postsoviètica.
Vint anys de lluita per l’hegemonia mediàtica

ABSTRACT:
The dissolution of the Soviet Union in December 1991 caused the disappearance of the
Soviet media and informative monopoly. The policy of privatization of state assets,
accompanied by a wild competition for its appropiation (Castells, 2001), had as a result a
complete transformation of all economic sectors, particularly the media sector. The
entry of private companies and the transformation of the business model led to a
struggle between the new oligarchs to achieve hegemony in media. This article aims to
analyze the main changes that took place in the media sector during the twenty years of
Russian democracy and in particular the evolution of the television industry since the
first phase of liberalization that began in 1991, dominated by the oligarchs close to
Yeltsin, to the current model of hegemonic control by companies and oligarchs close to
the Putin’s and Medvedev’s governments.

KEY WORDS:
Russian television, ORT, NTV, oligarchy, hegemony, Gazprom.
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Introducció
La perestroika de Gorbatxov i la posterior desaparició de l’URSS van obrir una etapa
de transformació en les maneres d’estructurar la televisió en el desaparegut espai
soviètic de comunicació. El model de mitjans monopolista, centralitzat, controlat
per l’aparell del Partit Comunista de la Unió Soviètica (PCUS), va ser substituït per
un de liberal que obria les portes a la propietat privada i a la pluralitat informativa.
En el present article, s’analitza quina ha estat durant els darrers vint anys l’evolució
del sector de la televisió a Rússia, i es presta una atenció especial a aquells aspectes
que fan referència a la propietat dels mitjans i a les lluites per l’hegemonia política,
econòmica i ideològica a Rússia que han influït decisivament en l’estructuració del
sector de la televisió.
Per tal de realitzar aquesta anàlisi, s’utilitzen principalment, tant a nivell teòric
com metodològic, les aportacions en el camp de l’estudi del mitjà televisiu a Rússia
d’autors russos —principalment d’Íltxenko, Muràtov, Tsvik i Katxkàeva. Dels treballs
d’aquests autors, es recullen en el present article aquells que fan referència als
canvis produïts en la propietat dels mitjans, les vinculacions entre els mitjans i els
poders polític i econòmic russos, les diferents estratègies utilitzades des del poder
per aconseguir el control dels mitjans no afins a la política governamental, la influència de les eleccions parlamentàries i presidencials en la configuració dels principals actors del sector, i a alguns dels principals aspectes de la realitat russa post
soviètica que van adquirir protagonisme a través dels mitjans —com el cas de les
guerres a Txetxènia— i que van tenir també una incidència en la configuració del
sector. En relació amb aquests punts, també s’analitzen les principals resolucions
presidencials que han tingut un efecte determinant en l’ordenament del sector de
la televisió sorgit a la Rússia posterior a l’URSS. En aquest sentit, doncs, l’article se
situaria dins la perspectiva teòrica de l’economia política. Tanmateix, i pel que fa a
les aportacions teòriques russes citades en l’article, cal esmentar que les escoles
teòriques russes només darrerament s’han anat adaptant de manera gradual als
corrents teòrics occidentals; en conseqüència, es fa difícil determinar les perspectives dels autors i en les seves obres es combinen diferents aspectes d’anàlisi dels
mitjans i de la televisió.
L’objectiu de l’article és determinar com els actors polítics i econòmics afins als
diferents poders democràtics de la Rússia postsoviètica han definit l’ordenació del
sector de la televisió per tal d’aconseguir l’hegemonia, tant en el sentit econòmic,
de propietat dels mitjans, com en el sentit d’imposició de les seves línies ideològiques. Es diferencien dues fases en l’evolució de la televisió en l’etapa postsoviètica,
recollides també per autors com Íltxenko i Katxkàeva: la primera de les etapes va
des de la desaparició de l’URSS fins a les eleccions presidencials de 2000, quan
Putin guanya les eleccions; la segona etapa va del 2000 a l’actualitat. Aquesta divisió queda justificada pel fet que el canvi presidencial té com a conseqüència la desaparició de l’escena dels principals propietaris opositors a Putin, i l’adquisició de les
principals televisions per oligarques o empreses directament vinculats al president.
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Una de les principals tesis d’aquest article és que en l’evolució dels mitjans a la
Rússia postsoviètica l’estratègia del poder polític ha estat aconseguir —o, de fet,
recuperar— l’hegemonia mediàtica que havia tingut el règim soviètic abans
de 1991. Per tant, des d’una perspectiva gramsciana, el període 1991-2010 s’ha
caracteritzat per una lluita per l’hegemonia en una societat en plena transició. El
concepte d’hegemonia de Gramsci (Fernández-Buey, 2001) fa referència a la dominació d’una classe o bloc social per sobre dels altres, així com al consens o consentiment de la majoria. En el cas rus, són els poders econòmics —l’oligarquia—
i polítics —els hereus del sistema soviètic— sorgits de la desfeta soviètica, els qui
lluiten per obtenir les posicions que els permetin exercir la dominació. Els mitjans
de comunicació, en aquest sentit, són una part fonamental de l’anomenat aparell
d’hegemonia (Buci-Glucksmann, 1976). Tot i que la teoria de l’hegemonia tal com
era concebuda per Gramsci s’aplicava a les societats burgeses occidentals, en
aquest article es recull i se segueix la justificació de Hobsbawm —recollida també
per Lester (1995)— referent a l’aplicabilitat de la perspectiva teòrica gramsciana en
societats en transició, en què té lloc un procés de construcció d’una nova economia, política, ideologia i cultura (Gruppi, 1978). Precisament Lester (1995) aplica el
mateix marc teòric en l’evolució del sistema de partits polítics i les lluites pel poder
a la Rússia postsoviètica.
Afegit a la teoria de l’hegemonia, una altra de les hipòtesis proposades és que
els usos polítics dels mitjans de comunicació a la Rússia postsoviètica no han diferit
gaire dels usos postulats pel líder de la Revolució Russa, Vladímir Ílitx, Lenin. En
aquest sentit, cal destacar el romanent en la majoria de polítics i empresaris russos
de la perspectiva autoritària leninista. Aquests fan una versió adaptada a la nova
realitat russa dels principis leninistes sobre la premsa, recollits a l’obra de Saifulin
(1972). Entre aquests principis, hi ha el fet que els mitjans han d’estar al servei del
govern, no han de posar en dubte la seva doctrina i, tot i la liberalització del mercat, han d’estar al servei de la ideologia dominant.
Finalment, cal afegir que l’article es fixa, principalment, en les tres grans televisions russes —Pervi Kanal, NTV i Rossia— i, en particular, en les lluites que han
tingut lloc per aconseguir el control de les dues primeres, de propietat semiestatal
i privada, respectivament.

La reestructuració de la televisió russa. L’aparició
de la televisió privada a Rússia
La desintegració del monopoli dels mitjans de comunicació soviètic, Gosteleràdio,
va desencadenar una dura batalla per repartir-se’n el patrimoni, dins del procés
accelerat, tal com apunta Castells (2001), de liberalització i privatitzacions dut a
terme pels polítics reformistes russos, interessats en un ràpid desenvolupament del
capitalisme a Rússia. La televisió central es va convertir en Ostànkino, que emetia
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pel primer canal. Pel segon canal, emetia la que havia estat la televisió del govern
de Ieltsin, RTR. Ambdues, a més, es van repartir el quart canal i el tercer va quedar
en mans de MTK (Moscou Televisió) i de la primera televisió comercial russa, 2×2.
A més, la liquidació de Gosteleràdio va provocar el naixement de tot d’estudis regionals amb estatut de companyies estatals autònomes. El debilitament de l’Estat
va tenir com a conseqüència l’aparició de companyies de televisió semilegals, i el
sector es va sumir en un caos que només va quedar resolt, en part, amb la introducció, l’any 1992, de les llicències per als canals, fet que va permetre un millor
ordenament de l’espai televisiu.
El panorama televisiu es va transformar del tot. Van nàixer entitats fins aleshores inexistents, com les productores de programes, que oferien els seus productes
a les televisions, fins i tot a les estatals. Paral·lelament a l’establiment de companyies no estatals, es va incrementar enormement el nombre d’agències de pu
blicitat per a televisió. En aquest context de liberalització del model televisiu rus, les
empreses estrangeres van començar a interessar-se pel mercat televisiu i es van
fundar les primeres companyies mixtes que es dedicaven a la producció i venda de
programes. Va esdevenir-se, doncs, un canvi fonamental en el model televisiu rus,
pel fet que, en principi, ja no era ni el partit ni la seva ideologia els que regien les
formes i els continguts de les programacions, sinó el seu rendiment econòmic. La
dictadura de la ideologia va ser substituïda per la del capital i, en conseqüència, el
rendiment econòmic també va anar per davant de l’ideològic. Segons Gifreu (1996),
la pugna per la publicitat i les audiències se situà al centre d’interès.

La televisió plural
Un dels fets més destacables en aquest període de liberalització del sector televisiu
va ser el naixement, el 10 d’octubre de 1993, de la companyia NTV, amb el suport
econòmic de Most-Bank i el banc Stolitxni. El seu noticiari Segódnia («Avui»), emès
pel canal petersburguès de la televisió estatal, va significar un impuls definitiu a la
pluralitat informativa. NTV de seguida va cridar l’atenció de l’audiència pel seu estil
innovador i es va convertir en un fenomen social. En un principi, va compartir el
quart canal: NTV feia la programació de nit, a partir de les sis del vespre. A més,
NTV va esdevenir una peça essencial en la formació de l’opinió pública al país i un
actor fonamental en els processos electorals a partir del seu naixement. Va ser precisament a través de NTV que l’audiència russa —o, més exactament, els habitants
de Moscou i d’algunes altres grans ciutats del país— va poder seguir la guerra
txetxena en directe, la primera guerra televisada a Rússia, des d’un punt de vista
independent, encara que aquesta independència fos, segons Mickiewicz (1999),
limitada. Amb NTV, doncs, es va institucionalitzar la televisió plural i es va trencar,
definitivament, amb el domini monopolista i obsolet de la informació que fins aleshores havien tingut les autoritats soviètiques i russes.
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La televisió pública russa
Un altre dels canvis fonamentals en aquest període posterior a la dissolució de
l’Estat soviètic va ser la semiprivatització del primer canal rus. El 29 de novembre
de 1994, el president de la Federació Russa va signar el Decret núm. 2133, sobre la
millora en l’explotació del primer canal de televisió (Moscou) i la seva xarxa de difusió, que establia la creació de la societat accionària Obxtxéstvennoe Rossiiskoe
Televídenie (ORT, la televisió pública russa). I, tot i que el 51 % de les accions eren
de propietat federal, el decret va significar la fi a més de mig segle de monopoli
estatal sobre el principal canal de televisió del país.
El president de la Federació Russa va acceptar la proposta de la Companyia Estatal de Televisió i Ràdio de Rússia, Ostànkino, de ser cofundadora d’ORT1, amb
l’objectiu de desenvolupar una televisió independent i garantir la llibertat d’expressió i d’informació, i es va establir que la nova companyia utilitzés el primer canal de
la televisió federal, així com els sistemes de satèl·lit russos. Va ser l’aposta de Ieltsin
per una televisió pública a l’estil occidental. Però, segons Tsvik (2008: 90), la des
aparició d’Ostànkino i la creació d’ORT no van suposar l’aparició d’una veritable
televisió pública, ja que ORT no havia d’observar cap legislació sobre les obligacions
del servei públic pel simple fet que a Rússia no existia cap llei en aquest sentit. En
paraules de Zassoursky (2004), el qualificatiu pública era, en aquest cas, una paraula buida, ja que ORT no tenia res a veure amb la televisió pública tal com es concep
a Europa.

La televisió en mans de l’oligarquia
Hi ha dos aspectes d’ORT que cal destacar i que marquen, en gran mesura, l’evolució del mercat televisiu rus durant la primera meitat de la dècada dels noranta. El
primer fa referència a l’assassinat del director general del primer comitè de direcció
d’ORT, Vladislav Lístiev, succeït el dia 1 de març de 1995, només trenta-quatre dies
després d’accedir al seu càrrec i d’haver anunciat les seves intencions de revisar els
contractes publicitaris de la companyia. Aquest fet va posar de manifest les lluites
acarnissades pel mercat publicitari de la televisió a la Rússia de la dècada dels noranta. El segon, una qüestió fonamental i, en certa mesura, enigmàtica: la propietat d’ORT. Des de la seva fundació, fins a principis del segle xxi, el propietari de
facto va ser el magnat Borís Berezovski, que controlava el 51 % de les accions de la
companyia a través de diverses empreses. Tal com destaca Zassoursky (2004), el
magnat era el veritable propietari i director de la política d’ORT. Posteriorment,
aquest títol va passar a mans d’un altre magnat, Roman Abramóvitx, proper a Vladímir Putin, encara que Mikhaïl Lesin —ministre de Premsa i Mitjans de Comunicació de Massa de 1999 a 2004— sempre ha negat la relació de l’oligarca amb les
companyies propietàries d’ORT (Zassoursky, 2004). En definitiva, tot i les seves as-
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piracions de televisió pública, ORT, després rebatejada com a Pervi Kanal, no ha
deixat mai d’obeir als interessos del règim i dels empresaris que li han estat fidels.
Si al fet que ORT sempre hagi estat en mans d’oligarques hi afegim el fet que
NTV també estava en mans d’un magnat, Vladímir Gusinski, podem concloure
que la independència de la televisió russa de la ideologia soviètica va conduir a la
dependència dels sectors empresarials enriquits durant l’etapa de privatització de
l’era Ieltsin, que van emprendre una estratègia de concentració de mitjans amb
capital polititzat per influir en l’opinió pública. En aquest sentit, i a pesar de les
opinions d’altres autors com Castells, Zassoursky (2004) afirma que, com a norma, en els primers estadis de desenvolupament del mercat, l’èxit comercial es
tenia per secundari comparat amb l’impacte dels mitjans en determinats mercats
d’influència.

Una independència fugaç
La mostra definitiva de la feblesa de la independència dels mitjans de comunicació
a la nova Rússia es va posar de manifest durant la campanya electoral de 1996.
Quan tots els pronòstics donaven com a guanyador el partit comunista i la popularitat de Borís Ieltsin s’acostava al 5 % a només quatre mesos de les eleccions, tots
els programes informatius que havien obtingut la confiança dels teleespectadors
van endegar una política conjunta de suport al president. Evidentment, això no va
suposar cap inconvenient per als dos canals afins al Govern rus, ORT i RTR. Tanmateix, NTV, l’anomenada televisió independent i objectiva, tampoc va ser-ne una
excepció. Els mitjans d’informació tornaven a la seva tasca propagandística només
cinc anys després de la desaparició del règim soviètic, en aquest cas per impedir el
retorn del Partit Comunista a la direcció de Rússia.
Els dos gegants dels mitjans de comunicació, Vladímir Gusinski (NTV) i Borís
Berezovski (ORT), van transformar voluntàriament, tal com afirma Mickiewicz
(1999), les seves plataformes en mecanismes de suport al règim i ells mateixos es
van promocionar a llocs importants de les institucions estatals. Un exemple de la
connivència entre els mitjans i el Govern va ser el d’Ígor Malàixenko, el director de
NTV, que va acceptar el càrrec de conseller de mitjans de comunicació de l’equip
electoral de Ieltsin sense deixar el seu lloc a la cadena (Muràtov, 2000). Precisament
NTV havia aconseguit una enorme credibilitat entre els espectadors russos, sobretot per la seva cobertura de la primera guerra de Txetxènia. Els responsables de les
televisions no van ocultar, doncs, les seves preferències per Ieltsin i van posar a la
seva disposició les tècniques de persuasió política més modernes per tal que el
president guanyés les eleccions.
En definitiva, es va posar de manifest que, tot i la caiguda del règim comunista,
la reestructuració de la televisió estatal, la conversió del primer canal en una societat anònima amb vocació de servei públic, la irrupció de les televisions privades
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amb vocació d’objectivitat, la pèrdua del control per part de l’Estat dels mitjans de
comunicació, la independència del sector dels pressupostos estatals, i molts altres
factors que havien transformat el panorama comunicatiu des de principis de la
dècada dels noranta, a pesar de tot això, tots els mitjans es van posar d’acord per
construir una única veritat. Aquest fet va posar en dubte l’objectivitat dels mitjans
i va fer palesa la inexistència, aleshores, de sectors polítics oposats que asseguressin
un equilibri entre les diferents forces polítiques.
Després de la reelecció de Borís Ieltsin, els qui li havien donat suport van rebre
les corresponents compensacions, com ho demostra el decret del 10 d’octubre
de 1996 en què, per una quantitat ridícula, NTV va rebre la llicència d’utilització del
quart canal, que abasta tot Rússia durant les vint-i-quatre hores del dia. Berezovski
i Lesin, evidentment, també van rebre les gratificacions estatals en forma de càrrecs
polítics (Zassoursky, 2004). Aquest fet, doncs, evidencia el consens —o la fabricació
del consens— entre els sectors polític, econòmic i mediàtic per garantir l’hegemonia dels grups afins a Ieltsin.

Apogeu i decadència de la televisió dels oligarques
El període 1996-2000, anomenat del capitalisme oligarca, que va des de la reelecció del president Borís Ieltsin fins al nomenament i posterior elecció del seu successor, Vladímir Putin, és l’època de les guerres informatives entre les diferents plataformes televisives, de la politització de la televisió i de la inversió econòmica i
política en el sector dels mitjans de comunicació per aconseguir influència en el
poder. Aquest període va acabar amb una tendència que es consolidarà posteriorment amb l’arribada de Putin a la presidència: l’enfortiment de la posició de l’Estat
en el sector dels mitjans de comunicació, que va conduir a la desaparició del model
de televisió independent de NTV, i al retorn de les empreses estatals a posicions
pseudomonopolistes.
Durant la segona meitat de la dècada, tot i la crisi econòmica, prolifera la creació de nous canals de televisió privats, la majoria en mans d’oligarques que els
utilitzen per als seus objectius polítics. STS, una companyia fundada el 1989 per
l’empresari americà Peter Gerwe, va començar a emetre el 1994 i el 1996 ho va
fer el seu canal nacional STS, a través de satèl·lit, des de Moscou. REN TV va començar les emissions l’1 de gener de 1997. Aquest mateix any es va crear TVTsentr, un canal moscovita que tenia com a finalitat donar cobertura a les ambicions polítiques de l’alcalde de Moscou, Iuri Lujkov. TV Stolitsa, televisió moscovita
d’informació sobre la vida política i social de la capital del país, va començar les
seves emissions l’abril de 1998. El principal accionista de la companyia és el Departament de Patrimoni de la ciutat de Moscou (controla el 65 % de les accions).
L’any 1999 es va crear TV-6, canal controlat per l’oligarca Borís Berezovski. Tampoc
cal oblidar el canal del Govern de Sant Petersburg, hereu de la Televisió de Lenin-
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grad, Peterburg - Piati Kanal. Aquest canal va nàixer el 1938 (fins a principis de la
dècada dels noranta s’anomenava Secció de Televisió del Comitè de Radioinformació de Leningrad, i va emetre a tota la Unió i a tot Rússia fins al 1998). A partir
del novembre de 2007, el cinquè canal petersburguès va adquirir l’estatus de canal de tot Rússia, segons la modificació del Decret núm. 1019, de 6 d’octubre
de 1995, sobre la millora de la televisió i la ràdio a la Federació Russa. Altres canals
que van començar les seves emissions durant aquest període van ser els musicals
MuzTV (1996) i MTV-Rossia (1998), el cultural de la VGTRK, Kultura (1997), o el
canal d’entreteniment TNT (1998).

El reforçament del paper de l’Estat
La greu crisi econòmica que va patir Rússia durant l’any 1998 va posar fre temporalment a l’evolució del sector televisiu. En aquest context de crisi, de pèrdua del
control de la informació, de proliferació de noves plataformes en mans de grups
amb interessos econòmics i polítics, i de predomini dels continguts provinents dels
EUA que transmetien valors fins aleshores aliens a la cultura russa, s’observen els
primers moviments de l’Estat rus per reforçar la seva presència en el sector dels
mitjans de comunicació que donaran pas a una nova etapa en el desenvolupament
de la televisió a Rússia. El primer d’aquests moviments va ser el Decret presidencial
núm. 511, de 8 de maig de 1998, sobre la millora de les tasques dels mitjans de
comunicació estatals. Com a conseqüència d’aquest decret, el 1999, es va crear un
hòlding estatal de mitjans de comunicació electrònics amb base a la VGTRK, que
incloïa mitjans regionals i que havia de convertir-se en un instrument de reforçament de l’Estat, al servei de l’Administració presidencial i amb l’indubtable objectiu
de servir d’eina política en un moment en què havien de tenir lloc les eleccions
parlamentàries i presidencials. Es van unir tots els actius mediàtics de la VGRTK
—entre els quals Rossia (RTR); Kultura; les ràdios Maiak, Ràdio Rossii, Orfei, RIA
Nóvosti; companyies regionals, i centres tècnics, als quals es van afegir posteriorment la ràdio Noltalgia i el canal Sport— i es va formar la major companyia de
mitjans electrònics de comunicació de massa de Rússia.
A part de la creació del hòlding, després de la crisi es va prendre la decisió de
suprimir, el juny de 1999, l’FSTR (Servei Federal de Televisió i Ràdio) (Íltxenko, 2008)
i les seves funcions van ser novament traspassades al Ministeri de Premsa, Televisió,
Ràdio i Mitjans de Comunicació, encapçalat pel magnat dels mitjans Mikhaïl Lesin,
propietari de Video International, que no va renunciar a la possibilitat de dirigir-ne
l’estructura comercial tot i ser un funcionari d’alt grau. Katxkàeva (Zassoursky, 2005)
opina que la nova etapa que s’obre en el sector dels mitjans de comunicació a
Rússia es caracteritza per la instrumentalització amb finalitats polítiques, la connivència entre poder i mitjans i el començament d’un nou canvi de discurs en aquests
mateixos mitjans que transporta de nou a l’etapa soviètica. Segons Katxkàeva,
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a principis de 1999 va començar a prendre forma una nova línia política de reforçament organitzatiu i financer del sistema de televisió estatal per reforçar la idea
d’estat; s’apropaven les eleccions parlamentàries i presidencials, els oligarques
estaven dividits, Berezovski va apostar per Putin, Gusinski en contra del successor.
Es va desencadenar una nova guerra informativa i van retornar al camp informatiu els conceptes de propaganda estatal, idea nacional i els nostres i els nonostres.
En definitiva, l’etapa que havia començat el 1990 amb la pèrdua del monopoli
informatiu de l’Estat començava a tancar-se definitivament. Havien passat nou anys
de relativa llibertat, d’experimentació amb els mitjans, de lluites acarnissades per
aconseguir influència política i econòmica. Però les elits dirigents, que ja havien
mostrat el 1996 la seva escassa disposició a entregar el poder, es preparaven per a
una nova batalla informativa, tot assegurant-se jugar en una posició avantatjada.

Les eleccions de 1999 i 2000. Una nova lluita
per l’hegemonia política
La campanya mediàtica de 1996 a favor de Ieltsin havia posat de manifest l’enorme
poder d’influència de la televisió en l’opinió pública russa. Per aquest motiu, els
anys següents es van caracteritzar per una lluita per aconseguir posicions en aquest
mercat. Katxkàeva (Zassoursky, 2005) destaca que els sectors bancari i empresarial,
que s’havien unit el 1996 per donar suport a Borís Ieltsin i evitar el retorn dels comunistes, ara s’enfrontaven en una lluita frec a frec per quedar-se amb les restes
que encara quedaven per privatitzar i, d’aquesta manera, aconseguir influència en
el poder.
Però, a diferència del que havia succeït en les eleccions presidencials de 1996,
els anys 1999 i 2000 els canals de televisió no van donar suport unànimement a un
únic partit o candidat, sinó que, defensant cadascun d’ells els seus interessos econòmics i polítics, es van decantar per diferents opcions. Els dos fronts principals van
ser encapçalats, per una banda, pels canals estatals progovernamentals (RTR, ORT
i TV-6), que donaven suport al candidat Vladímir Putin; i, per l’altra, pels mitjans de
Gusinski i els controlats per l’alcalde de Moscou, Iuri Lujkov, (NTV, TNT i TV-Center),
que apostaven pel candidat Evgueni Primàkov.
A pesar que les decisions de la Comissió Electoral van ser, en un principi, molt
més raonables que les preses l’any 1996 (Muràtov, 2000), de seguida es va obrir un
front entre els dos principals blocs polítics, Edinstvo (La Unitat), progovernamental,
i Otétxestvo - Vsia Rossia (La Pàtria és tot Rússia), de l’alcalde de Moscou, Iuri
Lujkov, i l’antic ministre d’Afers Exteriors, Evgueni Primàkov, i van convertir la televisió en el camp de batalla polític, en què no es va respectar cap de les normes
imposades per la Comissió Electoral i de nou es va fer palesa la necessitat d’un codi
ètic per als professionals de la televisió. Per Muràtov (2000), el menyspreu a qual-
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sevol tipus de reglamentació feia temps que s’havia convertit en una tradició a
Rússia. Mesos abans de les eleccions es van fer intents d’establir unes normes entre
els professionals de la televisió, pactes de no-agressió i d’objectivitat, de protecció
de la vida privada dels polítics i d’igualtat en el tractament i en l’accés als mitjans dels diferents candidats. Però la pràctica va demostrar que només havia estat
paper mullat. I van ser precisament els canals de propietat estatal els que primer
van transgredir aquestes normes.
L’estiu de 1999 ORT va endegar el seu atac contra NTV, tot demostrant que el
canal era a punt de fer fallida. Evidentment, NTV va respondre a l’escomesa i va
començar una cruenta batalla entre els dos canals, precedent de la batalla electoral
que es lliuraria a posteriori. Els periodistes, al servei dels oligarques, se sentien alliberats de la responsabilitat d’explicar la veritat, utilitzaven qualsevol mitjà per aconseguir els seus objectius. Es van transgredir totes les normes ètiques i cada vespre
el país era l’espectador de la confrontació entre els diferents bàndols d’oligarques
(Muràtov, 2000). En un context dominat per les mentides, les acusacions, les campanyes de descrèdit, la compra dels mitjans de comunicació amb finalitats polítiques i la pèrdua definitiva de l’objectivitat —no només d’aquells que mai no l’havien considerada, sinó també dels que, com en el cas de NTV, n’havien fet la seva
professió i el leitmotiv de la seva existència—, entra en el lèxic rus el mot kompromat, que fa referència als materials comprometedors que publiquen i emeten els
canals de televisió amb la intenció d’abatre els oponents polítics.
Un dels indicadors de l’efectivitat de les campanyes de descrèdit polític —al
qual cal afegir, evidentment, el començament de la segona campanya russa a Txetxè
nia, aquest cop lliure d’oponents mediàtics— va ser el creixement espectacular de
l’índex de popularitat de Vladímir Putin, com es pot veure en el quadre 1, publicat
per l’Institut Levada de Moscou el 24 de febrer de 2000, resultat de l’enquesta en
què es preguntava qui seria, en opinió de l’entrevistat, el proper president de Rússia
(d’agost de 1999 a febrer de 2000).

Ag.

Set.

Vladímir Putin	  5	  7

Oct.

Nov.

Des.

21-24 gen.

18-21 febr.

17

33

52

69

74

Guenadi Ziugànov

11	  9	  7	  7	  5	  4	  3

Un altre (mínim 1 %)

37

28

25

12

11	  3	  1

NS/NC

47

56

51

48

32

24

23

Quadre 1. Qui serà el proper president de Rússia?
Font: Institut Levada.

C

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 53

53

03/12/10 9:29

El principi de la fi de la televisió dels oligarques
Les eleccions presidencials de l’any 2000 van suposar la fi de la televisió dels oligarques afins a Ieltsin i la recuperació del control dels mitjans per part de l’Estat. Es va
fer palesa la importància de les eleccions com a element regulador i reorganitzador
del sector dels mitjans de comunicació a Rússia. Com ja havia succeït el 1996 amb
NTV —que, amb el seu suport a Ieltsin, havia aconseguit emetre per un canal
d’abast federal—, després de la victòria de Putin va arribar, de nou, el moment de
passar comptes. I tots els qui havien pres posició a favor del candidat perdedor en
van rebre les conseqüències. És el final de la televisió dels oligarques de l’època de
Ieltsin i, de retruc, el final de les veus opositores en el sector de la televisió, fet que
es manté invariable fins a, com a mínim, l’any 2010.

2000-2010: El període de recentralització
A finals de la dècada dels noranta havien tingut lloc canvis molt importants en el
sector dels mitjans. La centralització de tots els actius estatals en el complex VGTRK
va reforçar de nou la presència de l’Estat en el sector. La tendència va continuar i
es va intensificar a partir de l’elecció de Vladímir Putin com a president de la Federació Russa. Si en les eleccions de 1996 els mitjans que van donar suport a Ieltsin
van rebre la corresponent gratificació —sobretot en el cas de la NTV de Gusinski—,
en aquest cas també van rebre la resposta del poder, però no precisament en forma
de gratificació.
A partir d’hàbils estratègies administratives i econòmiques (Íltxenko, 2008), l’Estat va saber privar de la seva influència en els mitjans els majors magnats dels mitjans audiovisuals —Borís Berezovski i Vladímir Gusinski.2 Així acabava la cursa dels
oligarques propers a la família de Ieltsin pel control dels mitjans de comunicació.
Si el 1996 van saber apostar per qui acabaria sent el guanyador de les eleccions,
el 2000 van errar el tret (sobretot en el cas de Gusinski, que va apostar per donar
suport a l’alcalde de Moscou, Lujkov). Gusinski va perdre NTV, NTV+ i TNT; Berezovski, ORT i TV-6; mentre que únicament l’alcalde de Moscou va saber conservar
el seu grup mediàtic. D’altra banda, tal com destaca Castells (2009), l’únic oligarca
que va sobreviure a la purga de Putin va ser Vladímir Potanin, que es va centrar en
l’entreteniment i va vendre a companyies properes al president rus els mitjans que
haurien pogut portar-lo pel mateix camí que Gusinski i Berezovski. Va ser, en opinió
de Castells (2009), el moment decisiu de la batalla pel control dels mitjans després de l’elecció de Putin.
Aquest fet va representar el final del model televisiu de la dècada dels noranta.
A partir d’aquest moment la televisió, de la mateixa manera que en l’època soviètica, es va transformar en l’altaveu del Govern. Per Iúrovski (Kuznetsov, 2005), el
començament del nou segle va portar a una nova tendència en les relacions entre
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el poder i la televisió. Si fins aleshores s’havia activat un procés de desestatalització,
privatització, televisió privada, reforçament de les posicions del sector privat, ara
tot anava en el sentit contrari. El govern de Vladímir Putin va sentir el perill d’haver
deixat de banda el canal més influent. S’havia posat punt final a l’era de Berezovski i el primer canal va tornar al control de l’Estat. I també NTV va passar a ser controlat per l’Estat a través d’un dels seus principals accionistes, Gazprom.
Anna Katxkàeva situa el final del model televisiu de la dècada dels noranta precisament en el moment en què Gazprom va comprar NTV i Gusinski va desaparèixer del sector dels mitjans de comunicació: «Podem considerar el canvi de propietaris de NTV a la primavera de 2001 com el final definitiu de la dècada
revolucionària i explosiva de desenvolupament de la indústria de la televisió a Rússia» (Zassoursky, 2005: 41). Media-Most, l’imperi mediàtic de Gusinski, havia estat
pressionat i assetjat des del moment en què havia apostat per Iuri Lujkov per a
president de Rússia, desafiant l’Administració del Govern. Tot i que la principal argumentació per fer fora Gusinski va ser la crisi econòmica per què passava l’empresa —fet que no es posa en dubte—, la seva defenestració va tenir motivacions
purament polítiques. L’oligarca va acabar signant un acord de venda del seu grup
per 300 milions de dòlars a Gazprom, a canvi de no ser perseguit judicialment
(Zassoursky, 2004).
En conseqüència, a la primavera de 2001 els dos grans magnats dels mitjans de
comunicació que havien dominat el panorama mediàtic durant la dècada dels noranta havien desaparegut d’escena. La sortida de Gusinski de NTV i la transformació posterior de la cadena va fer que ja no es pogués parlar d’oposició ni de llibertat
d’expressió.3 L’Estat tornava a tenir el control ideològic i els mitjans van establir una
relació definitiva de connivència amb el poder que es caracteritza per l’absència de
crítica i d’esperit constructiu.
Per tal de posar de manifest el grau de credibilitat que havia aconseguit NTV al
llarg de la seva història i el desacord que va provocar entre l’audiència russa la intervenció del canal, n’hi ha prou amb les dades publicades per l’Institut Levada
el 9 d’abril de 2001. Un 38 % dels enquestats manifestava preferir els informatius
de NTV, mentre que els d’ORT i RTR només eren preferits pel 15 % i el 10 %, respectivament, dels espectadors. A la pregunta sobre la mesura en què confiaven en
els programes informatius i d’anàlisi dels canals ORT, RTR i NTV, el canal amb l’índex
de confiança més alt tornava a ser NTV, amb el 73 %, per davant d’ORT (62 %) i
RTR (65 %). La perplexitat (23 %), la indignació (20 %) i la inquietud (15 %) eren els
sentiments que, majoritàriament, va provocar la intervenció de NTV, i la majoria de
l’audiència russa (39 %) considerava que els programes del canal empitjorarien
amb la nova direcció, enfront del 5 % dels espectadors que consideraven que millorarien. Finalment, un 43 % dels espectadors relacionaven la intervenció amb
l’ofensiva governamental de retallar la llibertat d’expressió, mentre que un 41 %
creia que no hi tenia res a veure i que el Govern no pretenia limitar els mitjans de
comunicació.
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El debat del paper de l’Estat en el sector televisiu
Si, per una banda, s’observa el reforçament del paper de l’Estat en el sector dels
mitjans de comunicació de massa, per l’altra, el discurs dels seus representants
expressen tot el contrari, com és el cas de Mikhaïl Lesin, que en una conferència
amb centenars de directors de companyies de comunicació afirmava el desig de
limitar la presència de l’Estat en el mercat audiovisual, que s’havia de reduir a «un
diari, una agència d’informació, un canal de televisió i un de ràdio».4
Tanmateix, les campanyes de les eleccions parlamentàries i presidencials de 2003
i 2004 van tornar a demostrar la posició incondicional a favor de la línia presidencial dels canals estatals, que van dedicar gairebé la meitat del temps dels informatius a parlar del president i de l’activitat del Govern federal i l’espai reservat a
l’oposició —excepte en el cas del PCFR (Partit Comunista de la Federació Russa)—
va ser, gairebé, residual.5 Els buròcrates es converteixen en la nova elit i ensenyen
al país la necessitat d’intervenir en el procés informatiu basant-se en la desconfiança amb els mitjans comercials i deslleials. En aquest sentit, l’única opció de supervivència d’un canal de televisió és la renúncia a qualsevol oposició política i la gran
majoria es dediquen a oferir una programació basada en l’entreteniment que els
asseguri la no-ingerència per part de l’Estat, tal com havia fet Potanin. Així, doncs,
a principis del segle xxi el sector de la televisió queda dividit entre els propagandistes que donen suport al Govern i els canals d’entreteniment.
Finalment, cal afegir que un dels trets que caracteritzen la televisió en l’època
de Putin és el retorn, no de la censura, que està prohibida a la Constitució —el
Kremlin sempre ha insistit en la impossibilitat d’un retorn a l’època del Glavlit,
l’aparell censor soviètic—, sinó a l’autocensura, que ja en temps de l’URSS era la
primera i més invisible forma de repressió de la llibertat d’opinió. Com observa
Katxkàeva, «l’època de Putin i la seva relació amb la premsa queda expressada amb
la següent frase del president: “la premsa ha de saber quin és el seu lloc”» (Zassoursky, 2005: 42). El control sobre els mitjans ha estat, a partir d’aleshores, extraordinari. Un dels principals culpables d’aquesta política ha estat Lesin, ministre de
Premsa i propietari de l’agència de publicitat Video International, que té drets exclusius de publicitat a ORT, RTR i NTV des de 2001 i que controla més del 70 % de
la publicitat en televisió (Zassoursky, 2004).

Estabilització del mercat televisiu i nous actors.
El panorama televisiu a finals de la primera dècada
del segle xxi
Durant els anys posteriors a l’elecció de Vladímir Putin com a president de Rússia,
el sector de la televisió s’ha anat estabilitzant. ORT, tot i que no varia la seva condi-
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ció de canal semipúblic o pseudopúblic, es converteix, de fet, en el Primer Canal
(Pervi Kanal), els canals de VGTRK entren en el mercat publicitari i només hi ha una
veritable disputa per TV-6, el sisè canal de la televisió russa. Poc abans del concurs
del sisè canal el ministre de Premsa, Mikhaïl Lesin, en una entrevista a Ràdio Svoboda, reconeixia, aquest cop sí, que els mitjans de comunicació privats s’havien anat
debilitant en els darrers anys. El poder s’havia rearmat, però, a la vegada, proclamava les seves intencions de sortir del mercat dels mitjans i reclamava una verdadera televisió pública, a l’estil occidental. Tanmateix, els intents de crear aquesta
televisió no han tingut mai el suport majoritari a la Duma, sobretot perquè no interessen l’Estat-monopoli.
Durant aquesta darrera dècada, VGTRK —a mans de l’Estat rus i que inclou els
centres regionals i les companyies que treballaven per a aquests centres— ha tingut
un paper cada cop més rellevant dins el sector televisiu. A més, entre Pervi Kanal,
Rossia (actualment Rossia 1) i NTV sumen més del 60 % de l’audiència total de
la televisió russa, i si s’hi sumen les audiències de Kultura (actualment Rossia K), la
resta de companyies propietat de Gazprom-Media (TNT) o les de propietat municipal (TV-Tsentr), aquesta xifra arriba a gairebé el 80 % del total de l’audiència. La
resta són companyies dedicades a l’entreteniment. En conseqüència, la televisió
controlada per l’Estat no té, actualment, cap tipus de competència, i encara molt
menys en el camp informatiu.

Els nous oligarques. Natsionalnaia Media Gruppa
Un dels trets més destacables dels dos mandats presidencials de Vladímir Putin va
ser la seva política de control dels mitjans de comunicació i la seva ajuda decidida
perquè l’oligarquia que li era afí aconseguís, per diferents mitjans, la propietat dels
principals canals de televisió. En l’article de Borís Nemtsov i Vladímir Mílov «Putin i
Gazprom», es posa de manifest com la companyia gasística Gazprom va esdevenir
una de les peces clau en l’estratègia de Putin de recuperació del control dels mitjans de comunicació a Rússia. El primer objectiu de Putin, tan bon punt va guanyar
les eleccions l’any 2000, era el control absolut de l’empresa gasística, un control
que li permetés la influència en altres sectors de l’economia russa. Putin va destituir Víktor Chernomirdin del càrrec de president del Consell de Direcció, i el va substituir pel seu amic Dmitri Medvédev. Poc després, Aleksei Miller, també amic de
Putin, va ser nombrat nou director de la companyia. Aquest va ser el començament
d’un procés que ha portat a més d’una desena d’amics de Vladímir Putin als principals càrrecs de responsabilitat del gegant gasístic.
Una de les seves filials, Gazprom-Media, va esdevenir la peça clau en la configuració del sector televisiu i mediàtic a la Rússia sorgida després de les eleccions
del 2000. Gazprom-Media va ser l’encarregada de gestionar els mitjans adquirits a
Gusinski. Posteriorment, les accions de Gazprom-Media van anar canviant de pro-
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pietari dins la mateixa companyia, fins que l’any 2005 van acabar a Gazfond, filial
del banc Rossia, el propietari del qual és Yuri Kovalchuk, amic personal de Putin.
L’operació de compra de Kovalchuk va resultar especialment profitosa per l’oligarca. Si Gazprom havia cedit NTV i TNT a Gazprombank per 166 milions de dòlars i,
posteriorment, la propietat va passar a Rossia, l’aleshores viceprimer ministre Dmitri
Medvédev va declarar que els actius de Gazprom-Media valien 7.500 milions de
dòlars.
El banc Rossia, a part de Gazprom-Media, és actualment propietari de les cadenes de televisió REN-TV i Sankt Peterburg - Pyati Kanal, a part del diari més llegit a
Rússia, Komsomolskaya Pravda, i de desenes de companyies de ràdio i televisió de
cap a cap de la geografia russa. En l’article de Novaia Gazeta del 7 de febrer
de 2008, de Nemtsov i Mílov, s’explica detalladament aquest procés de compra de
Gazprom-Media per part del banc de Kovalchuk, i es destaca el fet que Gazprom
havia entregat la seva filial als amics del president Putin desenes de vegades més
barata que el seu valor real.

La TDT russa
Pel que fa al model d’expansió de la tecnologia TDT a Rússia, la troika formada per
Pervi, Rossia i NTV conserven els privilegis i estaran en el primer múltiplex gratuït
rus, que serà accessible a gairebé tota la població l’any 2011. En una reunió del
Govern rus per tractar el desenvolupament de les emissions de televisió i ràdio, que
va tenir lloc el 16 de desembre de 2008, es va aprovar el document «El desenvolupament de les emissions de televisió i ràdio en la Federació Russa entre els
anys 2009 i 2015». En aquest document es plantejava la creació de nous sistemes
de satèl·lit i un pressupost per a la xarxa terrestre de transmissió del primer múltiplex, en el qual entraven els canals Pervi, Rossia, NTV i altres canals de les mateixes
companyies, totes elles controlades per l’Estat rus o per empreses i oligarques propers al Govern.

Conclusions
La desaparició del monopoli informatiu i mediàtic soviètic, la privatització i la liberalització dels mercats han tingut com a conseqüència l’emergència d’una oligarquia que aconsegueix de seguida una hegemonia en els mitjans de comunicació i
que els aprofita per influir en l’opinió pública i treure rendiments polítics. El naixement de NTV, la televisió de Gusinski, que es presenta com una seriosa amenaça
per al govern de Ieltsin i que acaba tenint un paper de gran importància en el final
de la primera guerra de Txetxènia, només exerceix com a televisió independent fins
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al final del mandat de Ieltsin, si no tenim en compte les eleccions de 1996. L’arribada a la presidència de Putin ve acompanyada d’una recentralització i un reforçament dels actius mediàtics estatals i d’una política agressiva contra els oligarques
opositors. Una nova oligarquia, afí a Putin, s’apodera dels principals mitjans opositors (ORT i NTV) i a finals de la primera dècada del segle xxi els grans mitjans de
comunicació i les principals televisions són controlades per l’Estat rus (Rossia) o bé
per oligarques propers a Vladímir Putin i Dmitri Medvédev —Abramóvitx (Pervi
Kanal) i Kovalchuk (NTV). Aquest procés ha portat a una concentració extrema dels
principals mitjans en mans d’empreses amb afinitats evidents amb el govern de
Putin i Medvédev i té conseqüències de gran importància en els processos electorals a Rússia. Castells (2009) apunta en aquest sentit que un estudi del Center for
Journalism in Extreme Situation sobre la cobertura de la campanya presidencial a la
televisió va posar de manifest que la majoria de canals, tant els públics com els
privats, van dedicar gairebé tot el temps a Putin i Medvédev i que, a més, gairebé
sempre eren tractats de forma positiva. D’altra banda, els principals opositors polítics de Putin i Medvédev tenen una presència pràcticament anecdòtica en aquests
mitjans. En definitiva, els vint anys de democràcia i liberalització dels mercats
a Rússia no han servit per configurar un sector televisiu plural i la situació és,
l’any 2010, més propera a la de la Rússia soviètica prèvia a la perestroika que no
pas a la de la Rússia de principis de la dècada dels noranta. En aquest sentit, Rússia
és cada cop més lluny d’establir un ordre en el sector de la televisió comparable al
de les democràcies occidentals. Per tant, el consens de què parlava Gramsci queda
garantit, en l’actual societat russa, pel control mediàtic resultant de les lluites per
l’hegemonia que van tenir lloc, sobretot, durant la dècada dels noranta i que han
permès als grups afins als governs de Rússia guanyar la guerra de posició en el
sector de la televisió. I tal com afirmava Gramsci respecte a la política (Lester, 1995),
i que pot ser aplicable també en el camp de la televisió, «una vegada la guerra de
posició s’ha guanyat, s’ha guanyat definitivament».
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Notes i citacions
[1 Els socis fundadors d’ORT van ser, pel que fa a les entitats estatals, el Comitè de la Propietat de l’Estat (36 %),
l’empresa estatal Centre Tècnic de Televisió (3 %), la Companyia de Ràdio i Televisió Estatal Russa Ostànkino (9 %),
ITAR-TASS (3 %). El 49 % restant es va repartir entre les companyies Associació de Companyies de Televisió Independent (3 %), Logovaz (8 %), Fundació Nacional pel Foment de l’Esport (2 %), Menatep Bank (5 %), Natsionalny Kredit
Bank (5 %), banc Stolitxni (5 %), RAO Gazprom (3 %), Alfa-Bank (5 %), Obedinenny Bank (8 %) i Mikrodin (5 %) (Zassours
ky, 2004: 199).

[2 Les accions de Berezovski van ser comprades per Roman A. Abramóvitx a començament de l’any 2001 a un preu
tres vegades inferior al real, i el hòlding mediàtic de Gusinski va passar a mans de Gazprom el mes de març del mateix any, fet que va provocar una protesta enèrgica en el sector dels periodistes professionals i un creixement de les
crítiques radicals al comportament del Govern.

[3 Després de patir una esgotadora persecució pública i judicial, l’estiu de 2002 Vladímir Gusinski ven totes les seves
accions a Gazprom-Media, que, a partir d’aleshores, controla gairebé una trentena de companyies, entre les quals
NTV, NTV+, Ekho Moskví i TNT (Ferri, 2008).

[4 En aquest mateix sentit va pendre posició el ja primer ministre de la Federació Russa, Vladímir Putin, a principis
d’octubre de 2008, quan va declarar en una reunió davant professors i alumnes de la Universitat d’Humanitats de
Sant Petersburg que «l’Estat no pot exercir de nou la direcció dels mitjans de comunicació de massa» i que «si als
funcionaris se’ls donés aquesta responsabilitat, no sabrien què fer-ne» (Ros Business Consulting, http://top.rbc.ru/
politics/07/10/2008/251026.shtml, 7 octubre 2008).

[5 Aquest suport no només el reben dels canals estatals, sinó també de la resta de canals d’abast federal, NTV, TVTs
i REN TV. Aquesta campanya massiva, en què els líders del progovernamental Edínaia Rossia apareixien constantment en actes públics, va tenir un enorme efecte entre l’audiència, fins al punt que en una enquesta sobre quin
havia estat el millor partit en els debats televisius, el 12 % dels que la van respondre van afirmar que havia estat
Edínaia Rossia, quan ni tan sols hi havia participat.
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Cronologia dels programes femenins a la ràdio catalana
d’abans de la Guerra Civil
Chronology of women’s radio programmes before
the Spanish Civil War in Catalonia

RESUM:
El propòsit d’aquest article és endreçar la cronologia dels programes femenins que les
estacions de ràdio pioneres emetien a Catalunya abans de la Guerra Civil i conèixer-ne els
trets diferenciadors que tenien. Tal com ja he posat de manifest en les conclusions de la
meva tesi doctoral, i en alguns dels articles que se n’han derivat, els programes femenins
que les emissores catalanes varen dur a terme abans de 1939 van ser els primers espais
de la radiodifusió espanyola que varen tenir el que ara coneixem com a format. Aquesta
manera d’entendre un programa de ràdio, que ja va tenir una locutora a finals dels anys
vint, ha permès que ara investiguem, per ordenar-los cronològicament, aquests espais
tan vells i tan preuats de la ràdio pionera, i que a més a més puguem revelar quines
característiques comunes tenien tots aquests espais femenins, a partir de saber els
detalls de tots els que varen coincidir, en el temps, a les ones de Barcelona.

PARAULES CLAU:
ràdio, locutores, programes femenins, cronologia, història.

Chronology of women’s radio programmes before
the Spanish Civil War in Catalonia
Cronologia dels programes femenins a la ràdio catalana
d’abans de la Guerra Civil

ABSTRACT:
The purpose of this article is to write a sort of chronology of the first women’s radio
programmes that radio stations in Catalonia broadcast before the Spanish Civil War.
As I highlighted in the conclusions of my thesis, and in some of the articles that I have
written, the Catalan programmes that Catalan stations broadcast before 1939 were
the first in Spanish broadcasting to have what we now know as format. This way of
understanding a radio programme, which already had a commentator in the late 20s,
has allowed us to investigate, in order to put them in chonological order, these old and
esteemed shows of the pioneering radio and also to reveal after analysing the ones
which coincided, in time, on the Barcelona waves. The common characteristics of these
programmes.
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radio, commentators, women’s programmes, chronology, history.
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La revisió de la història de la ràdio ens obliga sovint a reescriure aspectes o passatges d’un passat sonor col·lectiu que darrerament sembla que ha cobrat una
mica de protagonisme amb les publicacions recents de Munsó Cabús (2006), Vivanco (2006), Fernández-Sande (2006) o Faus (2007), que mercès a poder accedir
a un arxiu fins ara no inventariat atribueix a un físic de Castelló, Julio Cervera Baviera, l’invent de la ràdio, que fins avui sempre s’havia atribuït a Marconi. Aquesta
afirmació, per centrar-nos només en un aspecte, però, no és l’única aportació del
llibre del professor de la Universitat de Navarra, que ple de tesis rupturistes, exemplifica com de necessària és la reordenació de la història de la ràdio tal com fins ara
s’havia explicat.
Aquest article vol sumar-se a aquesta llista de recents aportacions, contribuinthi d’una manera modesta però entenem que necessària. Aquí descriurem les característiques pròpies que van tenir els programes de ràdio anomenats femenins, i el
seu significat en les graelles programàtiques que existien a Catalunya abans de la
Guerra Civil.
La informació que aporta aquest article és important, sota el nostre punt de
vista, perquè, d’una banda, ordena de manera organitzada i cronològica els programes per a dones que s’emetien quasi en paral·lel a les dues emissores més importants que operaven a Catalunya abans de la Guerra Civil, Ràdio Associació de
Catalunya i Ràdio Barcelona, cosa que fins ara no s’havia fet d’aquesta manera que
permet comparar-los i veure com s’assemblaven i per què. I, d’altra banda, aquest
treball també té interès perquè evidencia el pes que va tenir, en la història de la
ràdio, el naixement dels programes per a dones com a reclam comercial. Abans
dels programes femenins, la programació radiofònica no fa publicitat de productes
específics per a un target concret, i encara menys dins d’un programa que serveix
de plataforma ideal a aquests productes.
Ja hem explicat amb anterioritat en aquesta capçalera que a la ràdio pionera es
creen programes per a senyores perquè elles són les que estan a casa majoritàriament quan les ràdios emeten i, per tant, són elles les que poden escoltar la ràdio
més estones. Per això es busca fidelitzar-les com a oients d’aquest mitjà de comunicació, oferint-los-hi programes amb continguts especials, semblants als que es
podrien trobar a les revistes femenines, tan de moda en aquells anys entre el mateix
segment social que es pot permetre tenir un aparell de ràdio a casa: les dones sense problemes econòmics i amb un cert grau d’alfabetització. Amb aquests programes, les emissores s’asseguren emetre continguts que ja saben que interessaran a
aquest públic.
De fet, però, aquests programes femenins no són els únics programes de ràdio
d’aquest període temporal que s’adrecen a dones. Naturalment que aquests primers magazins contenidors amb contingut femení ho fan, però també es programen per a les dones espais de música, «Els discos dedicats», o programes per a
nens, que se sap que seran escoltats per mares i fills. És a dir, que quan parlem
de programes femenins, per a fer-ho amb rigorositat, hauríem de diferenciar si
ens referim als programes només adreçats a dones, podríem dir els programes de
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«ciència domèstica», tal com sovint es denominen en les revistes que sobre ràdio
publicaven les emissores catalanes; o bé volem parlar de qualsevol mena d’espai de
ràdio que defugint la fórmula de la «ciència domèstica» pugui interessar a les dones, com per exemple les retransmissions musicals o el radioteatre, que evidentment en moltes de les hores que sortien en antena només tenien dones que les
escoltaven atentes a l’altre cantó dels grans aparells receptors.
En aquest article, doncs, ens referirem només a aquells programes de ràdio fets
per dones i pensats per a dones, amb continguts que no interessarien gaire a cap
altre segment de la societat d’aquells temps, i que buscaven la complicitat de les
seves oients. Ens fixarem en els espais femenins que s’emetien a Ràdio Barcelona i
a Ràdio Associació de Catalunya, les estacions més grans i més importants de Catalunya en aquell moment històric i les que tenien més possibilitats econòmiques
de mantenir programes femenins complets. Però també ens aturarem en aquestes
dues estacions, rivals ja abans de la Guerra Civil, perquè treballaven a la mateixa
ciutat, van néixer d’un tronc comú i la lluita constant que tenien per aconseguir el
lideratge de la radiodifusió a Catalunya també es va viure —i no pas poc— en
aquests espais femenins que totes dues tenien. De la competència i de retruc
d’aquesta rivalitat, neix una evolució de les formes radiofòniques.

La cronologia dels programes per a dones
Si observem com eren els programes per a dones des del seu naixement els anys
vint fins a la seva consolidació durant la guerra, veurem que l’evolució que tenen
afecta des de l’estructura fins al format, passant pel gènere dels qui els encapçalen.
D’un sol locutor fent conferències per a senyores arribem a un programa amb format tancat, dirigit per dones i fet de manera conjunta, amb la incorporació d’un
grup de col·laboradores expertes en temes femenins. És un salt qualitatiu molt interessant que va de bracet amb el pas dels anys.
A Ràdio Barcelona, des d’un bon principi es feien programes en forma de conferència, com dèiem, destinats al públic femení, encara que les fes un conferenciant masculí, Joaquín Arrarás. Després, aquests programes els presenta una dona,
M. Cinta Balagué, i tenen un format més àgil, construït a base de seccions amb
col·laboradores que parlen de temes diversos de l’univers femení. Elles i el seu
equip en foren les pioneres i el seu fer s’hereta a la dècada dels trenta i es millora
amb més continguts. En aquesta dècada aquests programes ja estan plenament
consolidats i tenen continguts que són tractats de la mateixa manera que en les
revistes per a dones de l’època. Són programes femenins divulgatius. No deixen de
ser altra cosa que la traducció radiofònica de les revistes femenines que els anys
trenta a Catalunya tenien molta tirada. De fet, Segura i Selva (1984) quantifiquen
en més de cent les publicacions femenines que s’editaven a Espanya fins al 1936,
tot assenyalant que a Catalunya aquestes publicacions són d’una gran tradició. La
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publicitat exclusiva per a dones que hi ha en aquesta premsa (moda, bellesa, el que
ara anomenaríem productes de parafarmàcia i articles de neteja) és el detonant
que fa créixer aquests programes a la ràdio, que es mantenen fidels a l’estructura
que ara descriurem i que és la pròpia d’un magazín contenidor, en l’accepció actual
del terme.
La que dibuixarem a continuació és la cronologia dels programes femenins que
durant la dècada dels anys trenta del segle xx van crear les dues estacions de Barcelona, Ràdio Barcelona i Ràdio Associació.1 La cronologia s’ha fet a partir de les
publicacions oficials de les dues estacions capçalera de Catalunya.
Cal especificar que molts d’aquests programes, realitzats des de Barcelona, es
passaven amb el mateix format a les estacions que depenien d’aquestes emissores
centrals i que tant Ràdio Barcelona com Ràdio Associació tenien afiliades o associades arreu del territori català. Aquestes emissores comarcals, si tenien possibilitats
de fer-ne versions locals, en feien també. L’objectiu era clar, aquests programes
ajudaven a sufragar les despeses de manteniment d’unes emissores de ràdio que
de sempre havien estat un mal negoci.
De 1924-1936: [...] La iniciativa d’impulsar la ràdio procedia del sector privat [...]; però
la manca de concepció empresarial o ni tan sols comercial procedia de tres fronts que no
ajudaren el sector privat, però tampoc afavoriren el públic. [...] Davant de la impossibilitat
de confiar plenament en la publicitat comercial i sense rebre cap ajut oficial (no obtenien
cap part dels cànons sobre l’ús i tinença dels receptors), la ràdio va assajar altres sistemes
de finançament amb resultats no gaire esperançadors: quotes d’associats i socis protectors, quotes de la indústria, i el comerç de la ràdio. Les inversions en millora tècnica i
programàtica no podien ser gaire grans, ni oferien gaires perspectives, si la paraula que
va acompanyar la ràdio espanyola d’aquells anys fou: precarietat. A més, les emissores
havien de pagar un tant per cent a l’Estat dels ingressos obtinguts mitjançant la publicitat
(les locals, 20 %; les comarcals, 5 %). (Bonet, 1999: 100-101)

Les emissores dependents de Ràdio Associació sí que podien, i duien a terme
després del programa femení barceloní la seva pròpia versió, seguint les directrius
de format del programa central però escurçant-ne la durada en l’àmbit local. De les
emissores que es connectaven en alguns moments amb Ràdio Barcelona, trobem
exemples de tot. En aquest sentit, val la pena dir que Ràdio Sabadell sí que feia
durant els anys trenta el seu espai femení, amb una acurada segmentació de continguts per seccions; mentre que altres estacions, com Ràdio Manresa, no en feia
cap, entre altres motius perquè la seva minsa programació, durant aquesta dècada,
estava ocupada per veus masculines i ja s’acontentaven amb reemetre els programes que per a dones emetia Ràdio Barcelona.
No entrarem en aquest detall per no allargar, amb tocs locals, les explicacions
sobre un format de ràdio que té una mateixa arrel, ja que el que pretenem és buscar semblances o diferències entre els programes de les estacions centrals per poder entendre com van evolucionar aquests espais per a dones que, repetim, són els
primers que es poden definir com a programa de ràdio: estan programats amb
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habitualitat a les seves estacions, amb un horari i una durada delimitats que es
respecten diàriament, estan dirigits i presentats per dones que tenen col·laboradores
(o col·laboradors: en plena guerra algun pediatre havia donat consells de puericultura per antena) i tenen un nom que els identifica. Però, a més a més, quan neixen,
a finals dels anys vint a Ràdio Barcelona, són molt diferents de la resta de la programació parlada de l’estació, que era bàsicament feta a partir de conferències o
xerrades de periodistes, literats, científics o professors, per posar només alguns
exemples. De fet, segons Franquet (2001: 99), els programes femenins són els més
representatius de la ràdio republicana que tendeix a l’especialització i a la diversificació de públics.

Ràdio Associació de Catalunya

Any

Ràdio Barcelona

1930
		
		

Radiofémina
Divendres tarda
Rosa Cotó

Emissions femenines
1931
Migdia		
		
		

Radiofémina
(s’integra a La palabra)
Tarda, diari
M. Carme Nicolau

Diari femení
1932
Migdia		
		

Radiofémina
Divendres tarda i diumenge vespre
Carmen Martínez-Illescas

Radiofèmina
1933
Migdia		
M. Teresa Gay-Solà

Radiofémina
Migdia i tarda

Emissió dedicada a la dona
1934
(algun dia es diu Diari femení)		
Migdia

Radiofémina
Migdia i tarda

1935
		

Radiofémina
Migdia i tarda

Consultori femení de bellesa Eupartol
1936
Migdia		
Rosalia Rovira		

Consultori femení de bellesa Eupartol
(8 mesos)
Migdia
Secció femenina migdia
		Divendres migdia (inici després estiu i va
a càrrec de Lyceum Club de Barcelona)
		
Gertrudis Millàs
Taula 1. Quadre d’evolució dels programes femenins (1930-1936) (nom del programa, franja
horària, nom de la presentadora)
Font: Elaboració pròpia.
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Ràdio Barcelona
Comença les seves emissions femenines de la dècada dels anys trenta amb un programa de tardes, Radiofémina. Era l’estiu de 1930 i la revista de l’estació el qualifica de «diari parlat»: «Trátese de implantar por primera vez en España el periódico
radiado para las mujeres. Radiofémina será el título del nuevo periódico» (Radio
Barcelona, núm. 307, juliol 1930). La directora de l’espai, que estarà farcit de seccions, serà l’escriptora Mercedes Fortuny i tindrà a més a més una locutora professional, que serà la Rosa Cotó. S’emetrà el divendres, a les sis de la tarda.
Aquesta estructura d’equip és molt important, ja que és el primer cop a la ràdio
que trobem un espai en el qual hi ha una directora (dona) que té una locutora
específicament assignada per a llegir, de manera professional, enllaçant els continguts de l’espai. Per tant, ja no és un programa encarregat a una institució, que té
l’encàrrec de fer el programa —com els anys vint (Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona2)—, ni tampoc és ningú de l’equip directiu de l’EAJ-1 ni el responsable de la publicitat els qui escriuen els guions, tal com passa encara en altres
espais de l’emissora. Ara seran les dones les mateixes realitzadores del programa, escriptores i col·laboradores que ho faran sota l’atenta batuta d’una altra dona
escriptora que vetllarà pels continguts que es posen en antena amb la cura que
només una locutora professional pot tenir.
D’entre aquestes col·laboradores destaca l’escriptora Maria del Patrocinio Alba,
que feia prop de dos anys que s’encarregava d’una secció dins la programació per
a dones a l’emissora que es deia «Charlas para la mujer, por El Duendecillo de las
Ramblas» (La Vanguardia, 21 gener 1930).
A partir d’un escrit a la revista de l’emissora, el 1930, sabem que l’objectiu de
l’espai «Radiofémina, el periódico radiado para las mujeres» era incloure tots els
coneixements i totes les necessitats «inherentes a la mujer». L’espai estava dividit
en seccions: primer un article de fons sobre un tema interessant femení; hi havia
també una secció literària que oferia treballs en prosa i en vers de dones; notícies
de societat, modes, notes religioses, esports, bellesa, cuina, rebosteria; un con
sultori on es contestaven totes les preguntes sobre temes femenins; es donaven
consells pràctics; s’oferien passatemps, concursos, i «cuantas secciones puedan
interesar al bello sexo». A banda de la directora, Mercedes Fortuny, i de Maria del
Parocinio Alba, el programa tenia un equip important que es repartia la feina de les
dues principals seccions, que eren:
1.	La secció de «notícies de societat», que es va encarregar a la baronessa de Las
Navas, «distinguida escritora, la cual dará con su elegante estilo cuenta de cuan
tos acontecimientos de Sociedad ocurran en nuestra ciudad».
2.	La secció de «modes», que era redactada per la senyoreta Rosaura Montesinos.
La resta de seccions seran escrites per «distinguidas escritoras, que sabran prestarles todo el interés requerido para hacerlas siempre amenas».
Una de les seccions que es destaquen més en l’article que parla del programa
Radiofémina és el concurs per escollir «Miss Radio España», la guanyadora del
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qual, diu l’article de 1930, serà interviuada per la ràdio i la seva foto es publicarà
tant a la revista Radio Barcelona com a la revista Ondas.
El primer Radiofémina es va posar en antena l’11 de juliol de 1930 a les 18.00 h
i va significar la desaparició del Duendecillo de las Ramblas, ja que la seva autora
no podia assumir tanta feina, segons publica la revista.
Radiofémina, que s’emetia només els divendres, agafa de seguida molta volada
entre les oients, que envien cartes de felicitació a la directora de l’espai a través de
la revista Radio Barcelona. Mercès a una carta d’una oient de Reus sabem que el
programa està bellament redactat i que la Rosa Cotó llegeix amb molt de gust tots
els espais del programa, l’objectiu del qual era:
[...] alentándonos a seguir el camino de la virtud, del perfeccionamiento moral y de
la caridad, a la par que inspira y despierta justos sentimientos reivindicativos de los sagrados derechos a que somos indudablemente acreedoras. (Radio Barcelona, núm. 313,
1930: 15)

L’any 1931 aquest programa ja s’anuncia com un suplement femení del diari
parlat La palabra i manté la seva estructura amb l’article de fons d’obertura, la
secció religiosa, els consells femenins, l’esport, etc., i les col·laboracions de les escriptores de l’època, com les de la directora de l’espai, Mercedes Fortuny, i d’altres
escriptores que ja hi participaven, com ara la baronessa de Las Navas, Guillermina
Daunas, Enriqueta Larios, Rosaura Montesinos o Margarita de Lis.
En aquest moment, però, l’espai el passa a presentar M. Carme Nicolau, una
periodista que entra a la ràdio amb aquesta comesa i que acabarà encarregant-se
de dirigir La palabra, que ella catalanitza com La paraula i que és una versió del
programa informatiu per excel·lència que fa Unión Radio, la cadena de la qual depèn Ràdio Barcelona. En aquest moment, amb la incorporació de Nicolau, la programació femenina de l’EAJ-1 agafa un to més ample i no només es fixa en temes
«per a senyores», sinó que qualsevol esdeveniment cultural és anunciat en el programa; i a més a més el programa s’emetrà diàriament.
Radiofémina és el programa femení de Ràdio Barcelona més important, quant a
durada, nombre de col·laboradores i prolongació en el temps, des de 1930 fins
a 1936. Justament el pas dels anys va modificant-li algunes seccions i creant-li’n de
noves, que s’afanyen a donar a conèixer a través de la revista de l’EAJ-1.
Sesión femenina de Radio barcelonesa dedicada a las mujeres. Impresiones del momento por Mercedes Fortuny; sección literaria, galería de mujeres célebres, modas, cocina, reglas de sociedad, sección de belleza, consejos útiles, consultorio femenino, concursos, etc. [...] colaboración de distinguidas escritoras e instituciones femeninas. (Radio
Barcelona, núm. 432, novembre 1932)

Aquest programa va ser molt important, a més a més, perquè fou el primer que
va donar veu en antena a les oients. Radiofémina va dedicar un dia a la setmana,
els diumenges a les 21.00 h, a totes les dones oients que fessin escrits sobre temes
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femenins perquè poguessin anar a llegir-los a l’emissora. És la primera vegada que
els oients poden fer d’emissors en la història de la ràdio del nostre país. Fins aquell
dia, els oients tenien un paper passiu, escoltaven els missatges des de casa, sense
poder intervenir ni interactuar amb els emissors dels missatges que ells rebien. És
un canvi paradigmàtic de gran vàlua, des de l’òptica comunicativa, i les responsables del canvi són les dones que radiaven per Ràdio Barcelona.
Els treballs que les oients del programa femení podien trametre a l’emissora per
a ésser avaluats i, si esqueia, llegits en antena per elles mateixes, havien de versar
sobre temàtiques vinculades al món de la dona i es podien escriure en prosa o en
vers, i en to seriós o més «festivo». A més a més, la participació dels oients en els
continguts anirà més enllà ben aviat. Aquell mateix any, Radiofémina busca oients
amb aspiracions dramàtiques per tal d’incorporar-les, després de passar una selecció prèvia, al seu quadre de radioteatre. Les aspirants havien de tenir entre quinze
i trenta anys i no ser professionals. Les seleccionades que entressin a formar part
del quadre escènic cobrarien 25 pessetes per cada actuació, tal com recull la revista
de l’estació.
Els programes per a dones són espais molt valorats pels directius de les estacions, bona prova és que a Unión Radio Madrid aquell 1932 es fan dos espais diferents per a dones: Voz de Mujer, que també qualifiquen de «revista femenina radia
da», i Radiofolletín.

La secció femenina de migdies a Ràdio Barcelona
L’èxit de les emissions per a dones que la ràdio programa a les tardes fa que l’estació més antiga de la radiodifusió espanyola es plantegi de fer un espai similar als
migdies. Neix a la tardor de 1933.
El 16 d’octubre de 1933, doncs, Ràdio Barcelona comença a emetre un espai
nou dedicat a la dona i a la llar. Serà cada migdia, diàriament de 12.00 h a 13.00 h.
Aquest programa, que al principi no té nom, té una estructura segmentada molt
semblant cada dia, però amb continguts diferents segons el dia de la setmana. El
diumenge és l’únic dia que el nou programa altera la seva estructura, ja que és
el dia que l’emissora radia normalment retransmissions. Si no hi ha cap retransmissió, de música o de teatre, es programa una audició de música lleugera o simfònica
i d’aquesta manera s’emplena tota l’hora del programa femení.
La resta de dies de la setmana el programa només tenia en comú la darrera
part. Aquí, diàriament, hi havia un apartat anomenat «Correspondencia femenina», que acostumava a durar uns 15 minuts, i tot seguit, cada dia, hi havia música
en discos, instrumental o vocal; romances, «o bien la colaboración de artistas femeninos de calidad», tal com diu la revista de l’estació.
Si bé la part final del programa era molt semblant, l’espai cada dia començava
de manera diferent. Els dilluns, amb consells per a la bona educació dels fills, receptes de cuina i un apartat anomenat «Galería de mujeres célebres». Els dimarts
s’iniciava amb un article de fons sobre un tema femení d’interès per a les dones,
després es parlava sobre pentinats, es feia una guia de la biblioteca femenina i
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després es donaven recomanacions i orientacions de bona literatura per a dones.
Els dimecres el programa començava amb una secció literària en què es llegien
poesies castellanes, catalanes o estrangeres traduïdes, s’explicaven receptes de cuina i després s’oferia un repàs de les figures de dones eminents contemporànies. Els
dijous l’espai femení es dedicava a fer una secció de bellesa, de receptes, de repassar les regles de societat, i també es llegia una història o un conte setmanal. Els
divendres es dedicava el dia a repassar la dona a través de la història, es donaven
receptes de cuina, es feia una secció de modes i es donava un cop d’ull a les darreres impressions i models de vestits de temporada. Els dissabtes, el nou programa
per a dones de Ràdio Barcelona s’encetava amb una secció anomenada «Medios
de defensa económica de la mujer actual», després es donaven consells útils per a
les senyores i es llegien treballs en prosa i de divulgació escrits per dones del país o
estrangeres, que es traduïen per a l’ocasió.
Per tant, aquest espai és molt diferent dels que fins ara s’havien radiat, no en la
forma —el format no varia—, però sí en el contingut. Amb aquest espai, observem
la creació d’un programa amb interessos molt més variats i que inclou temes que
fins ara no s’havien tocat als programes femenins: els consells econòmics i el fet de
llegir contes, poemes o altres escrits de divulgació signats per professionals espanyoles o estrangeres.
El 1935 Radiofémina, l’espai de dones de la tarda de Ràdio Barcelona, dins de
la seva programació dels dissabtes feia sortejos entre les oients, que podien guanyar des de vestits fins a mantons de Manila.
Per primer cop a Ràdio Barcelona observem un espai patrocinat dins la programació local barcelonina: «Plat del dia», a càrrec del restaurant Tívoli. Si bé aquest patrocini és només per a l’espai que se sent a Barcelona a través de l’EAJ-1, aquesta estació
ja havia assajat els patrocinis. Unión Radio Barcelona passà per la seva antena, des
del 21 de març de l’any 1934, un programa en cadena emès des de Barcelona per a
la resta d’emissores espanyoles d’Unión Radio patrocinat per Ford Motor Ibérica.
Aquest programa en xarxa es deia La hora Radio Ford i, a més a més de poder-se
sentir per Barcelona i Madrid, també el varen passar les estacions de València, Sevilla,
San Sebastià i Santiago de Compostel·la. Era un programa de música, amb orquestres en directe, i de «variedades», que s’emetia els divendres de 21.00 h a 22.00 h.
També és a la meitat dels anys trenta que l’estació més antiga estrena un altre
patrocinador: Laboratoris Eupartol,3 que al cap d’uns mesos abandonarà l’EAJ-1
per anar-se’n a anunciar a Ràdio Associació de Catalunya, cosa que va afavorir
l’esperit competitiu —que ja no era poc— entre les dues estacions de Barcelona.
El consultori comença a Ràdio Barcelona. El 25 de gener de 1936, s’anuncien
les noves emissions femenines de Ràdio Barcelona, que es materialitzaran, aviat, en
forma de consultori femení: el Consultori femení i de bellesa Eupartol, en l’horari
habitual de la secció femenina (de dilluns a dissabte de 12.30 h a 12.50 h).
La revista Radio Barcelona no especifica qui es responsabilitzava d’aquest espai,
però tant se val perquè dura molt poc temps en antena. L’octubre de 1936 el consultori Eupartol desapareix de Ràdio Barcelona i va a parar a Ràdio Associació de
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Catalunya. Ràdio Barcelona torna a emetre en el seu lloc la Secció femenina, que
queda reduïda a l’emissió de discos fins que uns mesos més tard incorporen un
espai nou dins d’aquesta franja horària.
El 15 de gener de 1936, les emissions femenines de Ràdio Barcelona del migdia
inauguren una secció fixa, cada divendres, que porten a terme dones del Lyceum
Club de Barcelona.4 La inauguració la va presidir la Maria Baldo de Torres Ullastres,
que aleshores era la presidenta d’aquesta entitat. L’espai es podia escoltar cada
divendres a les 12.30 h i el conduïa la Gertrudis Millàs Riquer, que era membre del
Lyceum Club de Barcelona. L’espai en què, per exemple, es donaven consells per a
les dones, es llegien poesies, etc., no diferia gaire del que s’havia programat els
altres dies de la setmana, si no fos perquè aquest cop era a càrrec del prestigiós
club de la ciutat comtal.

Ràdio Associació de Catalunya
En aquesta estació de Barcelona, l’EAJ-15, els programes per a dones que s’emeten
durant la dècada dels anys trenta del segle passat són quatre, que s’identifiquen
amb els noms següents:
1. Les emissions femenines.
2. Diari femení.
3.	Radiofèmina. Nom catalanitzat i copiat del programa per a dones que existeix a
Ràdio Barcelona, Radiofémina, des de 1930.
4. Emissió dedicada a la dona.
Des dels seus inicis Ràdio Associació aposta per una primera veu identificadora
de la casa que és una locutora, la Rosalia Rovira, que arriba a Ràdio Associació de
Catalunya el mes de setembre de 1931. Aquesta és una diferència important amb
l’EAJ-1, que va començar apostant per homes a la locució (durant els anys vint).
El company de Rovira en antena fou el locutor Ismael Cera, que arribà a la ràdio
tres mesos més tard que ella, segons Arias (1933), i des de llavors van ser la parella
de primers locutors de l’emissora de les Rambles, els més professionals i els més
valorats. Per tant, és significatiu que la gran locutora de la casa sigui fitxada per a
fer el programa per a dones, cosa que dóna a entendre el pes que tenien aquests
espais a les graelles de les estacions de ràdio.
En aquell començament de la dècada dels trenta, Ràdio Associació feia poc
temps que emetia, sense estar en període de proves, i ja tenien unes emissions per
a dones, però que no tenien un nom identificador, sinó que s’anomenaven amb
l’atribució genèrica del públic al qual es volien adreçar; per tant, són emissions femenines. La graella programàtica de Ràdio Associació de Catalunya neix concebuda per franges horàries, cosa que s’estilava també a Ràdio Barcelona en aquells
moments, però només per a la franja femenina i la infantil, mentre que aquí, a
Ràdio Associació, la compartimentació de la programació per franges era molt més
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marcada i seguia un mateix horari que només canviava de contingut segons el dia
de la setmana. Així, trobem, segons el dia: emissió femenina, emissió de sobretaula, emissió radiobenèfica, emissió de nit, emissió infantil i altres emissions. Totes
aquestes emissions poden ser de migdia o de tarda, i tenen continguts semblants:
o cursos de gramàtica catalana, castellana o francesa; o reportatges sobre cinema, o lliçons sobre història de Catalunya. En aquestes franges horàries també s’hi
inclouen les retransmissions de concerts o de misses.

Les emissions femenines i els discos sol·licitats de Ràdio Associació
de Catalunya
Aquesta programació femenina es va posar en antena l’octubre de 1931 i estava
centrada en un curset diari de cuina pràctica i fàcil de realitzar, comentada pas a
pas. A part de la cuina, les emissions femenines tenien diàriament un comentari
original sobre temes femenins; unes converses femenines, guionitzades per un autor català; consells de bellesa; recomanacions per a la llar; un disc de moda, i a més
a més la radiació dels «Discos sol·licitats». Aquest apartat d’aquesta franja programàtica dedicada a les dones, que —insistim— neix com a secció, té un to marcadament comercial. En aquest espai es posaven discos per antena i es dedicaven
a socis i oients, per a la qual cosa les oients s’havien d’adreçar per escrit a Ràdio
Associació fent la seva petició.
Aquests «Discos sol·licitats» de Ràdio Associació de 1931 són l’embrió d’uns
programes que molt aviat seran veritables bombes publicitàries i veritables programes estrella de la ràdio. Seran espais amb entitat pròpia que asseguraran uns ingressos importants a les emissores i que generaran molt poques despeses. Els «Discos sol·licitats» comercialitzen les peticions dels oients, que paguen gustosos per
felicitar els familiars, per antena, el dia del seu sant o d’alguna commemoració.
Aquest tipus d’espai que reporta un ingrés directe a les estacions s’encomana ràpidament a les emissores més petites i de fora de Barcelona, que veuen així la manera d’aconseguir uns ingressos molt més abundants que per les vies més clàssiques
dels anuncis llegits pels locutors.5
Aquesta fou l’aportació més important de Ràdio Associació de Catalunya en
encetar aquesta franja programàtica femenina, que reforça la idea que tenim que
Ràdio Associació ja va néixer amb una clara vocació comercial; no en va alguns dels
seus fundadors ja s’havien enganxat els dits amb l’aventura de Ràdio Barcelona,
que van haver d’acabar venent a Unión Radio, tal com ja s’ha explicat en diverses
publicacions.

El Diari femení de Ràdio Associació
Al Diari de Sabadell de 26 d’agost de 1932, l’Associació Nacional de Radiodifusió
anuncia l’emissió d’un Diari femení, a les 12.00 h, cada divendres. Aquest programa, que és com a tal el primer que col·loca Ràdio Associació a la seva graella, ja que
l’any anterior parlàvem de franges horàries, constava de les seccions següents,
que es podien alternar en funció del dia de la setmana:
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12.00 h - 12.45 h. Diari femení
Hora exacta
Sant del dia
Indicacions astronòmiques
Les persones nascudes avui
Curs de cuina pràctica
Receptes de bellesa
Recomanacions profitoses per a la llar
L’adagi d’avui
La moda al dia
Secció de consultes
Secció de grafologia
Borsa femenina del treball
Radiació de discos
Lectura d’una novel·la
Fi del Diari femení
Aquest espai s’emet per a Barcelona, però s’envia també a les estacions de
Lleida i Girona, tal com es publica a la revista Catalunya Ràdio. Diari femení neix
quan a Ràdio Barcelona el programa per a dones queda integrat dins del diari o
informatiu d’aquella estació La palabra. Segurament es buscaven similituds.
Ràdio Associació de Catalunya s’avança a Ràdio Barcelona a l’hora de programar espais per a dones als migdies, és clar que no pot emetre en altre horari quan
comença les seves emissions.
Aviat demostra la seva capacitat per a patrocinar espais com, per exemple, L’hora
setmanal de perfumeria Parera, que patrocina tots els divendres l’emissió de nit de
Ràdio Associació. Aquestes són emissions d’alta cultura: actuacions especials, «de
primer ordre» —com assenyalen en la seva revista—, i retransmissions importants.
Una altra manera que té aquesta emissora de buscar formes creatives de vendre
productes a través de les seves antenes és l’aparició, aquest mateix any, d’una nena
que es diu Nèlia que fa un anunci cada migdia dins del programa per a dones.

Radiofèmina, la rèplica a Ràdio Associació
El mes de setembre de 1933 ingressa a Ràdio Associació de Catalunya Maria
Teresa-Gay Solà —tenia trenta-cinc anys— per encarregar-se de les emissions femenines de l’estació, concretament de l’espai Radiofèmina. Gay-Solà relleva la Rosalia Rovira, que es queda fent altres espais a l’emissora, com ara retransmissions
culturals de tot tipus. Aviat té molta acceptació, segurament perquè moltes oients
ja estaven acostumades a sentir-lo per Ràdio Barcelona des de feia tres anys i amb
el mateix nom, però sense catalanitzar. Parlem del primer arrossegament d’audiència d’una estació cap a l’altra? El fet de no haver trobat referències escrites en
aquest sentit no pot invalidar aquesta tesi, a la qual ens aboquen el sentit comú i
l’estudi i lectura dels processos de configuració d’aquests espais a la ràdio.
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L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, que —recordem— és la
institució que enceta la posada en antena de programes femenins a la ràdio catalana, fent-ho ja a finals dels anys vint a Ràdio Barcelona, protagonitza ara a Ràdio
Associació una d’aquestes emissions femenines quinzenalment. L’entitat femenina
i cultural aprofita Radiofèmina per a anunciar les moltes activitats que fa aquesta
entitat a Barcelona i arreu de Catalunya i per a tirar-ne endavant d’altres, com ara
els cursets radiats de temes diversos, que sense la ràdio haurien estat impossibles
de dur a terme. La ràdio els serveix de mitjà de comunicació amb les dones oients,
que són alhora alumnes a distància dels seus cursos de formació per a senyores.
En aquesta línia de demanar col·laboracions a institucions ciutadanes per tal
que empressin els micròfons de la ràdio per a portar més enllà de les seves parets
la cultura que difonien a les aules, l’Ateneu Enciclopèdic Popular també accepta
l’oferiment de Ràdio Associació i porta en antena un programa adreçat a donar a
conèixer les seves activitats culturals, sobretot als treballadors de fora de Barcelona.

Emissió dedicada a la dona
En la revista Catalunya Ràdio, que publica la programació de l’estació EAJ-15, s’observa com el 1934 es manté aquesta programació per franges que els responsables
de l’estació de telegrafia sense fils (TSF) anomenen emissions, i que l’emissió femenina ara es diu Emissió dedicada a la dona i s’emet diàriament a les 12.00 h. Per
acabar d’embolicar la troca, aquesta emissió femenina alguns dies de la setmana
porta per títol Diari femení, tot i que el contingut de l’espai és idèntic cada dia. Per
què? Per una qüestió d’arrossegament d’audiència —com hem vist abans—, però
de retruc —i això és més important—, per a apropiar-se d’uns patrocinadors o
d’unes firmes comercials que ja estaven avesades a anunciar-se en programes per
a dones, amb formats i, fins i tot, noms molt iguals. Aquí novament observem,
doncs, com l’EAJ-15 s’apropia d’un nom-marca que a l’EAJ-1 ja es feia servir des de
1932 per a caracteritzar l’espai per a dones Radiofémina, quan aquest es va integrar a l’espai informatiu La palabra.

El consultori de Doña Montserrat Fortuny i els seus
antecedents
L’octubre de 1936, l’espai Consultori femení de bellesa Eupartol, que havia començat a Ràdio Barcelona l’estiu precedent, patrocinant les emissions del migdia per a
dones, deixa l’estació més antiga i s’incorpora a Ràdio Associació. La Rosalia Rovira
serà locutora d’aquest espai que, com hem vist, era molt ben valorat per les oients.
Aquest traspàs de patrocini d’Eupartol, que surt de la graella femenina de Ràdio
Barcelona per instal·lar-se de patrocinador de l’espai per a dones de Ràdio Associació, pot molt ben ser una conseqüència d’aquell possible arrossegament d’au
diència que apuntàvem, fa unes ratlles, quan explicàvem que Ràdio Associació co-
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pia i catalanitza el nom del programa que feien a Ràdio Barcelona per a dones
(Radiofémina) i que ja tenia, com relata Arias (1934) al seu anuari de la ràdio, una
acceptació molt gran entre les oients.
Per tant, si Ràdio Associació de Catalunya fa el mateix programa que Ràdio Barcelona tres anys després que aquesta última el posi en antena, i tres anys després el
programa, que ja ha madurat com a programa i que conté un consultori patrocinat,
canvia d’estació en qüestió de mesos, és que segurament els responsables comercials
de Ràdio Associació varen poder demostrar d’alguna manera als responsables d’Eupartol que a Ràdio Associació tindrien més audiència que a Ràdio Barcelona. Aquest
podria ésser un motiu, que no l’únic, que expliqués per què els laboratoris Eupartol
canvien d’estació de ràdio per fer publicitat dels seus productes. No es tracta d’especular, però un altre dels motius que caldria analitzar és el polític. Els laboratoris Eupartol marxen d’una emissora barcelonina però amb seu central a Madrid cap a una altra
estació clarament catalana el 1936, just quan esclata la Guerra Civil.
De fet, el patrocini i el nom dels laboratoris Eupartol associat als espais femenins, com Radiofémina, agafaran pes en poc temps i en acabar-se la guerra es
convertiran en un programa que serà tot un símbol de la ràdio femenina espanyola i durant molts anys després: el Consultorio Femenino de Doña Montserrat Fortuny, un nom que li farà de marca durant més de quaranta anys, i que s’identificarà ràpidament amb la veu de Mercedes Laspra, que farà de senyora Fortuny
contestant les cartes de les oients, en antena, fins que es jubilarà de Radio España
de Barcelona, l’antiga Ràdio Associació.
Els programes dirigits a les dones no podien faltar a Radio España. Radiofémina surt
per antena a les dotze del migdia amb seccions dedicades exclusivament a les dones i en
què es radia el consultori de Doña Montserrat Fortuny —encarnada per Mercedes Laspra—, patrocinat pels laboratoris Eupartol. (Franquet, 2001: 151)

Característiques comunes: semblances i diferències
dels programes femenins de ràdio
Des que els anys vint, Joaquín Arraràs fa el primer programa per a dones de la ràdio
fins que acaba la Guerra Civil, que és el nostre marc temporal, els programes femenins que s’escolten a Catalunya tenen un marcat to conservador. Aquesta característica no és casual. Arraràs6 té una trajectòria professional lligada a la dreta. Després d’ell, les locutores que li agafen el relleu a la ràdio també són molt
conservadores, com a mostra cal només observar com pensava M. Cinta Balaguer,
primera locutora del programa femení de Ràdio Barcelona, Sección literaria femenina. En un article a la revista Radio Lot explica com s’imagina les seves oients i es
torna a posar de manifest quin és el paper de la dona a la societat de l’època i com
la ràdio intervé per mantenir-lo.
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La dona, la bona mestressa de casa, les peculiars obligacions de la qual l’allunyen de
la contínua bullícia de les diversions mundanes, té un mitjà excel·lent per a recrear-li les
oïdes i il·lustrar-la ensems, per a enriquir els seus coneixements artístics i pràctics. I mentre li va transmetent ço que passa al defora, mentre Pompadour l’assabenta de les Modes, i Georgette li explica temes útils, i en Toresky amb el «Míliu» fa riure els fillets que la
volten, i mentre escolta embadalida els diàlegs Gonzàlez7-Miret o algun conte, o el Quintet li fa sentir alguna escollida composició, etc., ella és a casa seva; ella cura d’acabar
aquell vestidet que el nen ja li demana; ella treballa en la labor que tantes ganes té d’acabar per lluir-la; ella prepara amb il·lusió la robeta per a l’infant que espera; ella, en fi, bo
i aprofitant el temps, té uns al·licients a sa casa, gaudeix, en una hora, de diferents aspectes que no trobaria perdent tota una tarda.
I a l’hora de sopar, en la pau de la llar, reunida la família, preparant-se interessada per
a la sessió del vespre, comenta la de la tarda: al marit no li han calgut diaris per a assabentar-se dels canvis. (Radio Lot, núm. 21 [1927]: 2)

De fet, aquesta qüestió no ha de sorprendre ningú si entenem que són les classes adinerades (i, per tant, més conservadores que les treballadores) les que tenen
els primers aparells de ràdio; recordem que Balsebre (2001-2002) qualifica la primera programació de Ràdio Barcelona d’«elitista» justament per aquest fet.
Una altra evidència que fa entendre aquest to conservador dels programes
que aterren els anys trenta per a consolidar-se és que les primeres dones que fan
programes per a senyores són persones vinculades a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, institució molt preuada de Barcelona que vetllava per
la formació de les joves i que estava regentada per una dona, Francesca Bonnemaison, que provenia de l’alta burgesia barcelonina i que es casà amb Narcís
Verdaguer, un dels pares de La veu de Catalunya i de la Lliga Regionalista; per
tant, tampoc podríem titllar-la d’«institució esquerranosa». La tònica dominant
en la premsa de l’època demostra com les dones que hi tenen cabuda no surten,
però, d’uns límits establerts, salvant algunes excepcions com Karr o Monserdà
(Altés, 2007).
En el marco de la prensa como formadora de opinión pública, hay un segundo fenómeno que también se configura como marco, formato, que es el que las propias mujeres
desarrollan para dar cuenta de las imágenes no precisamente de estabilidad sino de
cambio. [...] La prensa poderosa, con la emergencia de una prensa femenina y una prensa feminista, va dando lugar a un espacio segregado dentro del periódico «como espacio
femenino» y que trata de introducir la voz y el punto de vista femeninos en secciones
especiales que refuerzan el viejo marco de la prensa femenina y aseguran el aislamiento
de la prensa feminista. En la prensa española de finales del xix y principios del siglo xx es
una práctica extendida en los periódicos de referencia. (Fagoaga, 1984: 91)

I encara, en aquest sentit, cal afegir que algunes de les col·laboradores tenien
títols nobiliaris, cosa que d’entrada ens fa arrenglerar-les lluny de l’esquerra més
recalcitrant, com és el cas de la baronessa de Las Navas, que intervé, com a escrip-

C
80

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 80

03/12/10 9:29

tora que era, fent cròniques radiofòniques sobre temes de societat al programa
femení de Ràdio Barcelona de 1930 (Franquet, 2001).
Així doncs, i com veurem tot seguit, els programes femenins dels anys trenta
que es fan a les estacions barcelonines tenen més semblances que diferències, però
sigui com sigui són característiques que es reprodueixen també en els programes
per a dones que es duen a terme en les emissores locals.
Tots els programes tenen noms molt semblants: Radiofémina és un dels noms
d’aquests programes que empren EAJ-1 i EAJ-15 des que Ràdio Associació (1933)
copia el nom de l’espai que s’emetia per Ràdio Barcelona des de feia tres anys. La
similitud dels noms i el fet que un mateix programa canviés de nom, en un dia
concret de la setmana, mentre que la resta de jornades es digués com sempre, són
qüestions que han dificultat la tasca d’ordenament d’aquests espais per a dones.
Una altra de les similituds cal buscar-la en els continguts que desenvolupen els
espais femenins dels anys trenta. Són pràcticament idèntics i s’aboquen a fer difusió de temes que només poden interessar a les dones d’aquell moment: cuina,
moda, bellesa, salut, cura dels nens i música popular i ballable, entre d’altres; i tots
aquests estan organitzats per seccions dins dels programes.
L’altra gran semblança fa referència a les veus que s’hi escolten, i és d’una gran
significació, ja que és un indicador del poder i el paper que han assolit les dones a
la ràdio en aquesta II República. Totes les locutores-presentadores dels programes
així com les col·laboradores d’aquests espais són dones. En cap programa femení
hem trobat constància, en la molta bibliografia revisada, que hi sortís una veu d’home, si exceptuem els metges pediatres que orientaven sobre com tenir cura dels
infants.
Vistes les semblances més significatives cal donar una ullada a les diferències
que fan singulars les programacions femenines de Ràdio Barcelona i Ràdio Associa
ció de Catalunya. La principal diferència d’aquests programes rau en la franja
horària de les seves emissions. Ràdio Barcelona inicia aquestes emissions a la dècada dels trenta en la franja horària de la tarda i Ràdio Associació les programa al
migdia, que és quan pot emetre legalment, per tal de no interferir en les emissions
de l’EAJ-1. Però Ràdio Barcelona a partir de 1933 amplia les seves emissions per a
dones i, mantenint la programació de la tarda, en fa una altra al migdia, i una de
nova els diumenges a les 21.00 h.
Com que els espais femenins són programes perfectament tancats i amb seccions ben definides que potser canvien de contingut algun dia a la setmana, són
fàcilment explotables des de la vessant comercial. Així doncs, a les ràdios no els
costa gaire trobar patrocinadors per a espais concrets i ben definits com la secció
de cuina (patrocinada com hem vist per un restaurant, el Tívoli) o la de bellesa (a
càrrec d’unes cremes o uns sabons d’Eupartol, per exemple). El canvi tan important
que això representa fa que òbviament els programes incloguin més varietat. Hi ha
més consells i recomanacions sobre temes típics de les revistes femenines, però
també continguts nous i pròpiament radiofònics: discos dedicats a les dones, música triada especialment per a elles i fins i tot l’horòscop i altres seccions que tenien
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molt d’èxit, com les xerrades dels metges pediatres a les quals ens referíem ante
riorment.
Amb aquests espais, la ràdio es popularitza molt. Aquests programes interessen
no només a les senyores benestants, que escoltaven la ràdio els anys vint, sinó
també a les joves amb inquietuds més socials, a mestresses de casa que en aquesta
dècada llegien revistes femenines, i també a les minyones que continuen sense
saber llegir i, per tant, són un públic rendit a la ràdio de fa temps.
El 1932 la publicitat ja és pels directius de les estacions de TSF una eina indispensable de supervivència. En aquesta línia cal emmarcar l’article que apareix a la
revista de l’EAJ-1 en el qual Carles Soldevila, «culto publicista catalán», explica quin
és el principal avantatge de la ràdio, respecte de la publicitat de productes, sobre
altres mitjans.
[...] l’avantatge de la ràdio sobre els altres mitjans de comunicació és aquest: dóna
text íntegre, amb les inflexions mateixes que li ha imprès l’orador, i encara, una sensació
completa de la reacció de l’auditori. I aquest darrer punt és tant o més important que el
primer. (Radio Barcelona, núm. 388, 1932)

La ràdio més comercial agafa, doncs, embranzida en els espais per a dones,
plens de seccions fàcilment patrocinables i plataforma per a comercialitzar una
gamma molt ampla de productes.

Conclusions
En resum, i després de comparar els espais femenins de les dues estacions capçalera de Barcelona, observem que aquests espais són l’embrió d’algunes qüestions
imprescindibles per a entendre la ràdio que avui en dia s’escolta a Catalunya.
Inventen el format tal com avui el coneixem i, per tant, la forma que tindran els
primeres magazins de ràdio.
Un formato es el concepto o idea de un programa que tiene una combinación única
de elementos (escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores...) que lo hace único y lo diferencia de los demás. También debe poder adaptarse y aplicarse a distintos
territorios y culturas sin perder su esencia y fin. (Saló, 2003: 15-16)
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Els programes femenins són, com a conseqüència de tenir una forma concreta,
espais que consoliden equips de realitzadors que s’encarreguen, com hem anat
desgranant, d’omplir de contingut cadascuna de les parts o seccions d’aquest programa. Sempre queden liderats per una presentadora de continuïtat que és la capitana que reparteix joc als col·laboradors i col·laboradores de l’espai. Alguns
membres de l’equip només locuten i opinen sobre «els seus temes», però d’altres
escriuen guions per al programa, apartant d’aquesta funció el cap de programes o
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el director, que eren les dues persones que feien aquesta tasca en les emissions dels
anys vint i principis de la dècada dels trenta.8
Aquesta manera de ser dels programes, tancats i compartimentats, fa que siguin fàcilment explotables comercialment parlant. En aquest punt és acceptable
reconèixer que qui hi va tenir la mà trencada fou Ràdio Associació de Catalunya,
potser perquè quan neix ja ha vist en què Ràdio Barcelona s’havia equivocat, però
també, segurament, perquè a Ràdio Associació el departament comercial era fort i
potent, tant que fins i tot al seu propi butlletí donaven lliçons sobre com calia vendre’s.
La publicitat radiofònica, per a fer-se agradable, interessant, eficaç i productiva ha de
fonamentar-se en aquestes quatre modalitats radiofòniques [es refereix al títol de l’article: «entretenir, distreure, il·lustrar i informar»]. (Ràdio Publicitat, núm. 28, 1937)

Saber jugar bé les cartes del patrocini i de la publicitat és bàsic per a la ràdio, ja
que és un sector que neix enverinat, econòmicament parlant. Les emissores de ràdio de Catalunya d’aquell temps eren empreses privades que costaven de mantenir
i que ni les quotes dels socis ni la publicitat varen acabar fent viables. Ràdio Barcelona va acabar en mans d’Unión Radio per una qüestió econòmica. Ràdio Associació, que era l’estació que semblava més potent —vista des de fora durant la dècada
dels trenta era la que més espectacles cara al públic organitzava i la que tenia el seu
propi butlletí publicitari, tal com hem vist—, no sabem si hauria pogut mantenir el
seu ritme de vida perquè la Guerra Civil va canviar-la de propietaris i va capgirar-la
de dalt a baix. Però el cert és que, veient com anaven les coses, continuar gaire
temps més mantenint una estació amb vuitanta treballadors —tal com anunciava
a la seva pròpia revista— sembla una cosa poc viable.
[...] una incompatible envergadura, actuïn mensualment als seus 4 magnífics estudis, 50 solistes vocals i instrumentals que interpreten unes 200 obres, 2 companyies de
teatre, 1 de teatre líric amb un conjunt de 25 instrumentals, 3 masses corals, 3 organistes, l’orquestra permanent de 14 professors, amb una radiació de 6 mil discos gramofònics i 7 locutors regulen les emissions de 4 estacions. (Catalunya Ràdio, 1935)

Encara que la Guerra Civil no s’hagués desencadenat, la dècada dels anys trenta neix d’un crac econòmic mundial i s’acaba amb una Guerra Mundial, la segona,
i el món de la radiodifusió no es pot entendre només de portes endins, ja que la
tècnica, per exemple, arribava de l’estranger i, per tant, el sector de la ràdio hauria
quedat igualment tocat.
A banda, doncs, d’intentar ajudar la comercialització dels seus continguts, un
altre dels encerts dels programes femenins és, al nostre entendre, la creació d’alguns dels gèneres que anys després seran emblemàtics de la ràdio espanyola. L’entrevista es prova i neix, per tant, en aquests espais per a dones (entrevisten escriptores, però també guanyadores de concursos de bellesa) i «Els discos dedicats»
també, que és una secció de la franja programàtica dedicada a les dones que elles
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poden explotar enviant cartes a les ràdios per demanar allò que volen sentir. A més,
els programes femenins dels anys trenta posen de moda un altre gènere sense el
qual la ràdio de postguerra no hauria sigut com fou: el gènere epistolar radiofònic
desencadenant dels consultoris radiofònics. Són espais als quals les oients envien
cartes en què demanen consells sobre temes diversos. Aquests gèneres que, com
hem explicat, neixen com a seccions dels programes per a dones tindran, pocs anys
després, un pes tan gran en la programació de la ràdio que s’acabaran convertint
en els programes estrella del panorama radiofònic de la postguerra espanyola. El
consultori de Doña Montserrat Fortuny és d’abans de la Guerra Civil, com hem
pogut comprovar fent aquesta recerca cronològica, i el de la senyora Francis serà
l’emblema de la ràdio per a dones que es podrà escoltar a Espanya després de la
guerra.
Si els anys vint, com hem demostrat en aquest article, els programes per a dones ja eren conservadors, durant la II República es mantenen en aquesta línia, amb
alguna petita aportació pròpia d’un nou moment polític com ara la intervenció de
pediatres que donaven consells sobre higiene a mares i nadons. Però no hem trobat
cap referència de programes femenins que s’interessessin per temes com el divorci,
el vot de la dona o l’avortament, que eren novetats legislatives de la II República i
que afectaven directament les dones. Per tant, és una pista interessant que no
podem obviar quan parlem del grau de conservadorisme d’aquests espais. Amb el
canvi de règim la cosa no és substancialment diferent. De fet, els laboratoris Eupartol, patrocinadors de l’espai de la Montserrat Fortuny, que durant la guerra hem
vist com canvien d’emissora, després de la desfeta continuen a la ràdio i si el contingut de l’espai hagués estat molt diferent, potser no s’hi haurien mantingut. Cal
precisar que l’EAJ-15 passa de ser Ràdio Associació de Catalunya a Radio España
de Barcelona i a estar en mans dels franquistes, i aquest també era un motiu important per a no apartar-se del lloc adequat.
La primera vez que pudo escucharse Radio fémina fue el 29 de mayo de 1939,
cuando aún no se habían cumplido dos meses de la firma del último parte oficial de la
Guerra Civil. […] sin embargo con anterioridad, en tiempos de Ràdio Associació de
Catalunya, los mismos laboratorios que impulsaron su emisión —los artífices del célebre
Eupartol— ya habían patrocinado un espacio de características similares, Diari femení,
emitido entre las doce y la una del mediodía, según consta en el número 15 de 31 de
marzo de 1936 de Ràdio Publicitat, boletín editado mensualmente por la sección comercial de la emisora. En consecuencia Radio fémina vino a suponer la continuación de una
experiencia refrendada por el éxito a mediados de los años treinta, o dicho de otra manera, la recuperación y puesta al día de una idea que había demostrado ser perfectamente válida para congregar ante el receptor hogareño a un nutrido auditorio femenino. (Munsó, 2006: 23)

Per tant, els programes femenins de ràdio d’aquells primers anys eren conservadors, no és que s’hi tornessin per culpa del franquisme (que va contribuir a endurir-ne els missatges, de ben segur). Els programes per a dones buscaven la com-
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plicitat d’institucions ciutadanes que vetllaven per la progressió social i cultural de
les dones sense arribar a ser abanderades del feminisme, com ara l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona o el Lyceum Club, per tal de tenir col·laboradores
i continguts adients per a les senyores i això provoca el tarannà que es podia destil·
lar per antena en aquests espais. Els programes femenins haurien estat molt diferents, sens dubte, si les ràdios, per exemple, haguessin anat a buscar col·laboradores
per fer-los als sindicats o a associacions com Mujeres Libres,9 que tenien dones prou
preparades com per a poder intervenir de manera continuada en un programa de
ràdio.
Els programes femenins, doncs, s’assemblaven molt; eren espais ben estructurats, amb continguts que s’apropaven a temes «per a dones», amb finalitats divulgatives i informatives, i que eren fàcilment explotables des d’una òptica comercial,
per això se’n fan a totes dues estacions (i a les emissores locals també) durant tant
temps. No diferien gaire d’una emissora a l’altra ni quant a continguts ni en horaris
d’emissió o format.
Van servir per a fidelitzar una audiència ja molt lleial a la ràdio, les dones, i també per a donar feina —la primera feina, sovint— a moltes noietes de la II República
que van trobar en el món nou de la radiodifusió un àmbit laboral on créixer i aprendre al mateix temps, i paral·lelament en aquesta nova tecnologia, tal com va quedar palesat a la meva tesi doctoral Les locutores de ràdio a Catalunya, 1924-1939.
Per acabar aquest article, volem fer una petita incursió temporal, fora límits, per
reiterar com aquests programes per a dones foren importants en la configuració de
la mentalitat social dominant entre les dones que avui són àvies i que en aquell
moment eren jovenetes influenciables. A principis dels anys quaranta, la ràdio hereta els programes femenins que ja estan prou arrencats i la ideologia feixista imperant a Espanya s’adona que són un espai de cultiu important per a adoctrinar un
ventall gran de població, per això contribuirà al fet que els programes femenins
siguin un dels vaixells almirall de la ràdio espanyola. Els consultoris que no van
canviar substancialment, sinó per consolidar-se i fer-se grans, varen contribuir a
aquesta intenció, carregats de consignes; això sí, mentre venien cremes, sabons
i pomades, quasi igual com ho havien anat fent durant els anys vint i trenta del
segle xx.
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Notes i citacions
[1 Ens centrem en la dècada dels anys trenta, ja que Ràdio Associació els anys vint no existia i, per tant, no podríem
haver fet aquest exercici comparatiu de les dues programacions femenines.

[2 L’Institut de Cultura Popular i la Biblioteca Popular per a la Dona foren creats a Barcelona el 1909 per Francesca
Bonnemaison, juntament amb altres dones, i van representar un centre de referència per a la formació de moltes
noies i dones de la ciutat. La Biblioteca Popular per a la Dona fou la primera biblioteca de dones d’Europa. En la
Barcelona d’aquella època, quan l’oferta cultural per a les dones era molt restringida, l’Institut de Cultura Popular,
adscrit a la Biblioteca, acostà la cultura a les dones, tot oferint un ensenyament que les preparava professionalment.
Fou pioner en la introducció d’ensenyaments com ara la fotografia i la delineació. En la dècada més esplendorosa,
el nombre d’associades i matriculades va arribar a ser de 30.000 per curs (http://www.bonnemaison-ccd.org/història.
html).

[3 Segons Munsó Cabús (2006), Industrias Marca compra l’any 1933 els Laboratoris RTB (Ricard Trilla Balaguer), que
eren els productors de l’Eupartol. Montserrat Fortuny, que acabaria donant nom a un dels consultoris femenins
emblemàtics de la ràdio, era un pseudònim que feia servir l’esposa de Ricard Trilla, Emilia Díez de Tejada.

[4 El Lyceum Club era un lloc de reunió de dones amb mentalitats renovadores —no arribaven al feminisme—, que
pretenien obrir les fronteres de les dones cap a àmbits encara poc freqüentats. A Madrid s’hi feien conferències o
recitals de personalitats tan rellevants, culturalment parlant, com Alberti o García Lorca. Tenien altres seus arreu de
l’Estat, i la de Barcelona n’era una. Una institució que tal com recullen les professores de la Universitat Autònoma
de Madrid Matilla i Frax (2007) era un bona alternativa de formació per a dones en molts àmbits. El fet d’aglutinar
dones de caràcter i ideologies molt diferents (com ara la Victoria Kent o la reina Victòria Eugènia i la duquessa d’Alba,
que eren les presidentes d’honor, ja evidencia —com demostren les professores en el seu estudi— que no era una
institució de marcat caràcter feminista:���������������������������������������������������������������������������
«�������������������������������������������������������������������������
comenzó, según una crónica firmada por el prolífico autor Gregorio Martínez Sierra —del que se sabe que muchas de sus obras estaban escritas por su mujer, María Lejárraga— de reuniones
de amas de casa que una vez cumplidos sus deberes domésticos y de madres, “ya no tan bonitas”, con “más de
cuarenta años” las más, “curadas de amor”, con ansias de saber y “fuertes y sanas” quienes “no quisieron retirarse a
un rincón de la vida como trastos inútiles [sic] [...] y se unieron para realizar algo de lo mucho bueno que los inevitables afanes de los dos primeros tercios de la vida no les habían dejado llevar a cabo” (citado por Elvira Melián, 2001,
quien sugiere que bien pudo ser María Lejárraga la autora de esas líneas). Melián considera que los tiempos regeneracionistas eran un marco propicio para este tipo de iniciativas pese al contexto general de una sociedad “conservadora altamente recelosa”» (Matilla i Frax, 2007: 195).

[5 És fàcil de trobar en la memòria de molts locutors de distintes emissores catalanes entrevistats per a la recerca
feta per aquesta autora sobre Les locutores de ràdio a Catalunya, 1924-1939, que en la mateixa època feien els
mateixos programes de discos sol·licitats i també recorden la gran quantitat de llistes i dedicatòries que havien de
llegir quan, per exemple, se celebrava Sant Josep o Santa Maria. Les anècdotes són molt semblants: eren tan llargues les felicitacions que havien de radiar que sovint se’ls acabava la música que sonava.

[6 Joaquín Arrarás va néixer el 1898. Mentre estudiava dret ja dirigia el diari burgalès El Castellano. El 1922 va a
Madrid per treballar al diari conservador i catòlic El Debate, del qual serà corresponsal a Barcelona, època en la qual
treballa a Ràdio Barcelona. A principis dels anys trenta, Arraràs marxa de Barcelona per ser corresponsal del mateix
rotatiu madrileny a la Gran Bretanya, Portugal, França, Itàlia i el Marroc, on entra en contacte amb els militars que
protagonitzaran l’aixecament contra la II República. Això fa que sigui el primer corresponsal de guerra de l’oficina
de premsa i propaganda de Franco, fent cròniques a través de les primeres emissions de Radio Nacional a Salamanca tan bon punt havia esclatat la Guerra Civil.

[7 Es refereix a la senyoreta Carmen P. Gonzàlez, que des de l’any 1926 recitava poesia amb una certa assiduïtat a
l’emissora, a més a més d’intervenir en altres actuacions guionitzades.

[8 Aquesta manera de fer d’escriure’s els guions per als programes no es plantejava, però l’àmbit teatral sempre
va tenir els seus escriptors de guions.

[9 Mujeres Libres fou una organització feminista de l’anarcosindicalisme espanyol que va existir entre l’abril
de 1936 i el febrer de 1939 i que va tenir una forta implantació al territori català, especialment urbà. Publicaven una
revista amb aquest nom (Nash, 1975).
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Les transmissions en ona curta durant la Guerra Freda. El primer pas
cap a la globalització dels mitjans de comunicació audiovisual
The shortwave broadcasts during the Cold War. The first step
to the globalization of the audiovisual media

RESUM:
La globalització dels mitjans de comunicació audiovisual és una de les característiques
de la societat del segle

XXI.

Abans que existís Internet o les comunicacions via satèl·lit va

haver-hi un antecedent, força important i poc estudiat, en el procés cap a la globalització
dels mitjans de comunicació audiovisual: les transmissions radiofòniques en ona curta
relacionades amb la Guerra Freda. Aquest article estudia aquell fet i el quantifica. Analitza
el volum d’emissió de les setze emissores públiques de radiodifusió internacional
directament implicades en la guerra hertziana entre els dos blocs, el de l’Est i el
de l’Oest, durant els últims deu anys de la Guerra Freda, de 1978 a 1988.

PARAULES CLAU:
Guerra Freda, radiodifusió internacional, ona curta, guerra hertziana.

The shortwave broadcasts during the Cold War. The first step
to the globalization of the audiovisual media
Les transmissions en ona curta durant la Guerra Freda. El primer pas
cap a la globalització dels mitjans de comunicació audiovisual

ABSTRACT:
The globalization of the audiovisual media is one of the characteristics of the 21st
century society. Before the use of the via satellite communications or the Internet there
was an antecedent, quite important and little studied, to the process towards the
globalization of the audiovisual media: the shortwave broadcasts related to the Cold War.
This article studies that fact and quantifies it. It analyzes the volume of shortwave
broadcasts of the sixteen public broadcasting stations directly involved in the Hertzian
war between the two blocs, the East and the West, during the last ten years of the Cold
War, from 1978 to 1988.

KEY WORDS:
Cold War, international broadcasting, shortwave, hertzian war.
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A partir de 1947, quan comença el període de Guerra Freda entre els Estats Units
d’Amèrica i el bloc occidental, d’una banda, i la Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques i el bloc comunista, de l’altra, les emissores públiques internacionals es
veuen obligades, en major o menor grau, a mantenir la tensió política entre l’Est i
l’Oest. Les transmissions radiofòniques internacionals multilingües relacionades directament amb la Guerra Freda, fetes a les bandes d’ona curta amb un abast mundial, es poden considerar com el primer cas de globalització dels mitjans de comunicació audiovisual.
L’objectiu d’aquest article és recordar els protagonistes radiofònics d’aquell moment i avaluar les hores de transmissió radiofònica internacional que a la dècada
final de la Guerra Freda (1978-1988) els dos blocs enfrontats van dedicar a la difusió de les seves idees i de la seva propaganda. Per la transcendència que va tenir el
final d’aquell període en algunes de les grans corporacions públiques internacionals també faig una aproximació ràpida al seu volum d’emissió una dècada després. Així puc calcular, aproximadament, quin volum de programació setmanal estava relacionat directament amb la Guerra Freda l’any 1988.

Metodologia i fonts
Per analitzar el que passa a la radiodifusió internacional en el període 1978-1998 baso l’estudi en dues variables principals: hores d’emissió setmanal i nombre d’idiomes d’emissió.
Cal destacar la dificultat que suposa trobar informació sobre la radiodifusió internacional en comparació d’altres camps afins. La font principal que he consultat
per obtenir les dades per fer aquest estudi ha estat el World radio TV handbook.
The directory of international broadcasting, el manual internacional de referència
de tota la segona meitat del segle xx. Cada volum recull els esquemes de programació de totes les emissores internacionals. L’estudi general del nombre de corporacions de radiodifusió internacional implicades i la quantificació de les seves hores
d’emissió setmanal i del nombre d’idiomes d’emissió l’he fet buidant les dades recollides a les edicions de 1978, 1988 i 1998. Aquestes dades són imprescindibles
per valorar, amb un criteri tan objectiu com sigui possible, els canvis en les corporacions de radiodifusió internacional estudiades en un període en què l’ona curta
era el mitjà de comunicació global per excel·lència.

El procés de globalització dels mitjans de comunicació
La globalització dels mitjans de comunicació audiovisual és una de les característiques del segle xxi. Al moviment internacional de mercaderies, capital i persones s’hi
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ha afegit el dels bits que escampen els continguts audiovisuals arreu del món. El
desenvolupament dels sistemes de telecomunicacions digitals globals, com les comunicacions via satèl·lit i la xarxa Internet, han facilitat la comunicació massiva a
gran distància i la internacionalització dels missatges difosos pels mitjans de comunicació audiovisual.
La globalització i la societat de la informació tendeixen a uniformitzar les societats. Els continguts estan expressats majoritàriament en llengua anglesa i algunes
temàtiques —que generen negoci, rèdits ideològics o marquen pautes morals—
són clarament dominants. Però, d’altra banda, també és cert que la societat de la
informació és una bona oportunitat per a la diversitat cultural i l’expressió de les
cultures de comunitats no gaire grans.
Tal com apunta Josep Maria Carbonell, antic president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: «amb la globalització, els mitjans de comunicació de massa s’han
convertit en el primer poder, per sobre del poder sobirà que té el poble. La informació
i la comunicació com a bé social són substituïdes per un bé estrictament comercial i
mercantil; els mitjans de comunicació han perdut part de la seva missió social, el seu
paper de vigilant dels poders democràtics, per a convertir-se en un poder esclau de
les seves lògiques mercantils i en un nou actor polític» (Carbonell, 2008).
Un dels primers trets evidents en el camí cap a la globalització de les comunicacions va ser la formació d’organitzacions internacionals, amb representació dels
Estats, dedicades al repartiment de l’espectre radioelèctric. Quan la Unió Internacio
nal de Telecomunicacions (UIT) va esdevenir una agència especialitzada de l’Organització de les Nacions Unides, l’any 1947, es va crear l’International Frequency
Registration Board (IFRB) per tal de gestionar l’ús de tot l’espectre radioelèctric. En
el cas específic de les transmissions en ona curta la Conferència Administrativa
Mundial de Radiocomunicacions —World Administratrive Radio Conference
(WARC)—, convocada pel Sector de Radiocomunicacions de la UIT, va ser l’encarregada de delimitar els marges de freqüències en què havien de transmetre
les radiodifusores a les bandes d’ona curta —diverses franges, entre els 3.000 i
els 30.000 kHz.
El gran avantatge de les bandes d’ona curta és el seu llarg abast, tot i que a
vegades la qualitat del so pot ser dolenta. A diferència d’altres transmissions radiofòniques, els senyals radioelèctrics de les bandes d’ona curta reboten a la ionosfera —la capa atmosfèrica que està a una altitud entre els 200 i els 450 km de la
Terra i que té les mol·lècules ionitzades— i retornen a la Terra, que, al seu torn,
torna a reflectir les ones de ràdio cap a la ionosfera, i així successivament. En conseqüència, els senyals poden abastar milers de quilòmetres i es poden rebre en receptors multibanda força econòmics.
La tecnologia de la transmissió en ona curta va ser la primera que va permetre
a un mitjà de comunicació audiovisual tenir un abast i una audiència globals per tal
de poder difondre immediatament qualsevol informació, objectiva o tendenciosa,
adreçar missatges de propaganda o bé expressar opinions arreu del món. A finals
dels anys vuitanta, el nombre d’aparells receptors d’ona curta que hi podia haver a
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tot el món, segons el Departament Tècnic de La Veu d’Alemanya, s’acostava
als 600 milions (Selders, 1995). Tot i que a la radiodifusió en ona curta és molt difícil poder recollir dades fiables d’audiència, a la dècada dels vuitanta Radio Nederland calculava que a tot el món el nombre d’oïdors de les emissores internacionals
era de 340 milions aproximadament.
Els habitants dels països industrialitzats, amb règims polítics democràtics, tenen
al seu abast molts mitjans audiovisuals nacionals i locals de comunicació, que són
la seva font principal d’informació. Però en altres països no hi ha llibertat informativa; o existeix un dèficit de mitjans de comunicació, o els existents són difícils
d’escoltar, o l’accés a Internet o als programes de televisió via satèl·lit està limitat o
prohibit. Són els oïdors de totes aquestes àrees els qui necessiten recórrer encara a
l’escolta de les emissores internacionals. No ha de passar per alt que l’ona curta té
un gran avantatge respecte de qualsevol altre mitjà de comunicació global, que
encara la fa única i diferent: permet fer arribar un missatge a qualsevol oïdor de
qualsevol part del món sense la intervenció de tercers, amb les limitacions imposades per les interferències i les condicions de la propagació. Tots els països tenen
el mateix accés a la ionosfera i no calen intermediaris entre l’emissor i el receptor,
tal com passa a les emissions via satèl·lit o en les retransmissions locals, on cal
un soci, que pot revocar l’acord. El projecte Digital Radio Mondiale (DRM), iniciat
l’any 1997, demostra que les corporacions volen retenir el control dels seus propis
mitjans de transmissió i tenen la voluntat de mantenir les emissions en ona curta
amb un estàndard de ràdio digital que permeti rebre els programes amb bona
qualitat de so i amb dades complementàries.
A l’última dècada del segle xx la ràdio pública internacional entra en la lluita per
trobar el seu espai en el nou mercat global de la informació, competint amb els
mitjans de comunicació que es troben a Internet, la radiodifusió local d’abast internacional i la televisió via satèl·lit; uns mitjans que, a més, satisfan algunes de les
funcions tradicionals que fins aleshores només havien estat pròpies de la radiodifusió pública internacional.

Antecedents de la ràdio en ona curta com a arma
de guerra ideològica
Des del seu naixement la radiodifusió, tant la local com la internacional, es va fer
servir com una arma més de combat en diversos conflictes ideològics i bèl·lics.
Ben aviat determinats governs van comprovar que la radiodifusió internacional
podia ser una eina eficaç per al combat ideològic i que els podia permetre influir
socialment i política en territoris estrangers. A finals dels anys trenta, per exemple,
els règims totalitaris d’Alemanya i Itàlia posaven molt d’èmfasi en les seves emissions en ona curta vers l’Amèrica del Sud, on hi havia moltes poblacions aïllades i
poques fonts informatives. A més, milions d’alemanys i italians vivien en aquella
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zona. Alemanya comprava temps d’emissió en estacions d’ona mitjana que estaven
molt necessitades d’aquells diners. Tan intensa va ser aquella lluita per aconseguir
socis radiofònics americans que l’Argentina i Xile van fer decrets que prohibien la
retransmissió d’emissores estrangeres des del seu territori, o l’acceptació de programes estrangers.
La radiodifusió pública internacional sempre ha estat molt condicionada pels
interessos dels governs dels Estats i la propagació de les seves ideologies polítiques.
L’ús de la ràdio internacional com a element de propaganda i de difusió global
durant la Guerra Civil espanyola i durant la Segona Guerra Mundial serien dos
precedents clars del que exposo en aquest article.
Durant la Guerra Civil espanyola la radiodifusió de tot l’Estat espanyol es va
posar al servei dels dos bàndols enfrontats. Deu dies després de començar la guerra, el 28 de juliol de 1936, EAQ, Emisora de Radiodifusión Iberoamericana, va començar a emetre en ona curta el programa de propaganda republicana La Voz de
España i des de l’agost de 1937 EAQ va passar a ser una de les emissores del Comissariat de Guerra de la República. En aquell període EAQ va ser més que un
servei exterior de propaganda republicana ja que la seva missió també era informar
de les incidències de la guerra als familiars dels milers de soldats estrangers que
lluitaven a les Brigades Internacionals (Balsebre, 2001).
En començar la Guerra Civil, l’exèrcit del general Franco ràpidament es va apoderar de l’EAJ-43 de Tenerife —després Radio Club Tenerife—, des d’on emeten en
ona curta espais en cinc idiomes. El mateix general Franco va fer servir la ràdio per
adreçar-se al món des de Tetuan, en un anglès força macarrònic, donant compte
de l’Alzamiento Nacional. Després va seguir el general Queipo de Llano, que des de
Ràdio Sevilla feia al·locucions radiofòniques vespertines diàries, les quals, gràcies a
la propagació de l’ona mitjana i a les poques emissores en funcionament, es podien
escoltar des de Catalunya.
Durant la Guerra Civil, a més de les transmissions en ona mitjana, unes cinquanta emissores també radiaven, de forma irregular, els seus programes locals en
ona curta, majoritàriament a la banda dels 40 m i algunes a la dels 20 m. Per exemple, Ràdio Barcelona EAJ-1 sortia a la freqüència de 7.030 kHz (42,6 metres). El
propietari de l’equip d’ona curta era Josep Garriga Albert i durant la guerra l’emissió estava sota el control de la Generalitat (Franquet, 1986).
Al número publicat el 15 d’octubre de 1937 de la revista L’Espagne Socialiste:
Organe Franco-Espagnol du Comité d’Action Socialiste pour l’Espagne (CASPE) es
donaven diverses freqüències d’ona curta per poder escoltar a França algunes de
les ràdios de la península: Ràdio Barcelona, a 42 m; La Voz de España (EAQ d’Aranjuez), a 42 i 46 m, amb butlletins en llengües estrangeres de 19 a 20 hores, i Radio
Norte, a 42,8 m. De Ràdio Associació de Catalunya de Barcelona només donava
la freqüència d’ona mitjana. A l’Argentina, al Butlletí Especial per als Catalans
Absents de la Pàtria, imprès pel Comitè Llibertat per Catalunya de Buenos Aires,
també sortia un anunci de les emissions de Ràdio Barcelona en extracurta, banda
de 42 m.
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Quan el 19 de juliol del 1936 a Catalunya fracassa l’Alzamiento Nacional del
general Franco, esclata la revolució. La Generalitat, presidida per Lluís Companys,
queda desbordada, i els anarquistes de la FAI i la CNT dominen al carrer acompanyats de la central sindical UGT i del POUM, un petit partit revolucionari antiestalinista. Els comunistes lleials a Moscou no tenen una estructura gaire sòlida i el mateix juliol del 1936 es constitueix el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)
sota l’òrbita de la Internacional Comunista.
A les zones republicanes les emissores comercials van ser col·lectivitzades i els
partits polítics i els sindicats van muntar les seves emissores pròpies de tipus revolu
cionari com a mitjà explícit de propaganda. És quan a les ones hertzianes catalanes apareixen les ràdios revolucionàries, que estaven fora del control del govern. El
28 d’agost de 1936 apareix a Barcelona l’estació en ona curta ECN-1, als 7.190 kHz,
de la CNT-FAI. La programació, de propaganda política i sindical, durava inicialment unes cinc hores. El 21 de setembre de 1936 el PSUC va crear la segona estació
política d’ona curta a Barcelona: Ràdio PSU número 1, que emetia pels 42 m,
als 7.142 kHz. Obria i tancava amb La Internacional i radiava butlletins en català
i altres idiomes destinats principalment als membres de les Brigades Internacionals.
El 22 de setembre va començar a transmetre Ràdio POUM ECP-2, també pels
42 metres. Feia una programació molt semblant a l’anterior també en català i altres
idiomes, com l’esperanto. El maig de 1937 aquesta estació va ser expropiada per la
Generalitat (Franquet, 1986). Totes aquestes emissions revolucionàries en ona curta
començaven cap a les set del vespre i plegaven cap a quarts d’onze de la nit.
El març del 1937 va començar a transmetre, en ona mitjana i sembla que des
de Roma, Ràdio Veritat, patrocinada per Francesc Cambó, líder de la Lliga Catalana, el segon partit al Parlament de Catalunya a les eleccions de 1932. Cambó va
ser d’aquells catalans que van donar suport a Franco en els primers moments i
havia arribat a Itàlia amb altres elements del catalanisme conservador, concretament a Abazzia, fugint de la persecució revolucionària. I a Itàlia una de les seves
obsessions va ser la creació de l’emissora en català Ràdio Veritat, que la Itàlia feixista, dirigida per Benito Mussolini, va permetre. Ràdio Veritat va emetre fins a l’ocupació de Barcelona, el gener de 1939 (Ventin, 1986). Francesc Cambó, el mecenes
de Ràdio Veritat, finalment es va adonar de l’error d’haver donat suport a Franco
amb una ràdio en català i es va exiliar a l’Argentina.
Després d’acabar la guerra, el gener de 1939, l’emissora internacional en ona
curta EAQ, Emisora de Radiodifusión Iberoamericana, va ser confiscada pel govern
del general Franco i des de l’1 de maig de 1939 va emetre els programes de Radio
Nacional de España cap a l’exterior fins al 15 de gener de 1941, data en què va
deixar d’emetre programes de ràdio i es va dedicar només a transmetre serveis radiotelegràfics. Un any i mig després EAQ d’Aranjuez va tornar a emetre programes
de ràdio. Així, l’octubre de 1942 el règim franquista tenia dues emissores d’ona
curta dins de la seva Red Española de Radiodifusión: l’emissora de Màlaga, que
emetia cap al nord d’Àfrica i la Mediterrània, i La Voz de España, des d’Aranjuez,
amb transmissions cap a França, Anglaterra, l’Amèrica del Nord i l’Amèrica Llatina.
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Aquests programes de Radio Nacional de España per EAQ van acabar definitivament el 12 d’agost de 1944. L’octubre d’aquell any va començar a transmetre, en
període de proves, la planta transmissora pròpia de Radio Nacional a Arganda,
Madrid. Es va inaugurar oficialment el 27 d’abril de 1945 (Montes, 1997).
La Segona Guerra Mundial va incrementar la propaganda política difosa per la
radiodifusió pública internacional i aquesta va tenir un important paper en la victòria dels Aliats. Només una dada: durant la Segona Guerra Mundial el Servei Monitor de la British Broadcasting Corporation (BBC) va ampliar les seves escoltes i
funcions i va esdevenir una eina vital per obtenir informació. En aquell moment hi
treballaven unes mil persones.
Les evolucions tecnològiques en les transmissions en ona curta, el nombre cada
vegada més gran de receptors en funcionament i l’increment en el nombre d’hores
i d’idiomes d’emissió són els que van provocar que, durant la part final del període
de Guerra Freda, es pugui considerar la radiodifusió internacional com el primer
mitjà audiovisual de comunicació global que tenia una elevada audiència, previ a
les transmissions via satèl·lit o a la distribució de continguts a Internet.

L’efecte de la fi de la Guerra Freda en el volum d’emissió
en ona curta (1978-1998)
A partir de 1947, quan comença el període de Guerra Freda entre els Estats Units
d’Amèrica i el bloc occidental, d’una banda, i la Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques i el bloc comunista, de l’altra, les bandes d’ona curta es van anar omplint i congestionant amb moltes emissions de propaganda i d’interferència. Podríem dir que els blocs de l’Est i l’Oest, durant el període de la Guerra Freda, volien
controlar el món ideològicament i radiofònica. A les bandes d’ona curta es produeix una guerra de freqüències i potències.
Els anys quaranta, als Estats Units la seva emissora internacional, La Veu d’Amèrica, va passar a formar part de la United States Information Agency (USIA), que va
establir un pla perquè tingués plantes pròpies de retransmissió fora dels EUA. Es
volia arribar a tenir, dins i fora del país, un centenar de transmissors d’ona curta.
L’any 1948 La Veu d’Amèrica va comprar a la BBC la seva planta de Woofferton,
Anglaterra. El govern britànic necessitava diners en aquella època de postguerra.
Des del 18 de juliol l’emissora internacional dels EUA ja tenia la seva primera planta retransmissora. Els cinc transmissors funcionaven de les dues del migdia a les
deu de la nit radiant programes cap a la Unió Soviètica i l’Europa de l’Est.
Setze emissores, de deu corporacions públiques de radiodifusió internacional,
van estar directament implicades en el combat hertzià entre els dos blocs durant els
últims deu anys de la Guerra Freda. El bloc de l’Oest el formaven: la USIA —Radio
Free Europe (RFE), Radio Liberty (RL), RIAS Berlín, Radio Martí i La Veu d’Amèrica—,
la BBC i la Deutsche Welle (DW, La Veu d’Alemanya) —incloent-hi la Deutschland
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funk (DLF), en ona mitjana. I el bloc de l’Est l’integraven: Ràdio Moscou —incloenthi Ràdio Pau i Progrés—, Ràdio Berlín Internacional —de la República Democràtica
Alemanya—, Ràdio Varsòvia, Ràdio Sofia, Ràdio Praga, Ràdio Bucarest i Ràdio Budapest —a les taules següents esmento el nom de les emissores tal com es diuen
actualment i entre parèntesis recordo els noms antics que tenien abans de 1988 i
que acabo d’esmentar.
Fins a l’any 1988 els Estats involucrats directament o indirecta en la Guerra
Freda tenien ben clar que la lluita ideològica era la funció principal de la seva radio
difusió internacional. Atès que durant aquells anys la difusió en ona curta era l’única tecnologia vàlida per abastar audiències en grans zones geogràfiques, els governs van invertir grans quantitats de diners en les seves ràdios internacionals per
tal que fossin més influents, poguessin radiar més hores i en més idiomes, i disposessin d’unes plantes transmissores cada vegada més potents. Els anys 1978 i 1988
un centenar de països tenien plantes transmissores d’ona curta en el seu territori.
L’ús de l’ona curta, com a mitjà de difusió internacional de programes radiofònics,
estava força estès a tots els cinc continents.
Des de la perspectiva política, l’any 1978 els dos blocs, el de l’Est i el de l’Oest,
encara mantenien la lluita radiofònica pròpia de tot el període conegut com a
Guerra Freda. La confrontació a les ones havia anat creixent a mesura que avançaven les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta. I les interferències provocades
—jamming— encara sovintejaven l’any 1978.
Es calcula que durant els quaranta anys de Guerra Freda, l’URSS tenia uns
tres mil transmissors, en uns dos-cents llocs diferents, per provocar interferències
a Radio Free Europe, Radio Liberty, Kol Israel, Deutsche Welle, La Veu d’Amèrica,
Ràdio Pequín, Ràdio Tirana o la BBC.
Els anys 1978 i 1988, la programació feta per les deu corporacions radiofòniques dels dos blocs enfrontats representava una mica més de la quarta part de tota
la que feia la radiodifusió internacional en ona curta.
Al final de la llarga etapa de la Guerra Freda, l’any 1988, Ràdio Moscou dominava l’ona curta pel que feia a potència d’emissió. Des de 1985 ja feia servir transmissors de 500 kW, mentre que La Veu d’Amèrica encara no en tenia cap. La Komintern Scientific Research and Production Company de Sant Petersburg va
construir la majoria d’aquells equips, però atesa l’alta demanda d’equips més de
vint factories els van acabar fabricant. El Russian Institute for Power Radio (RIPR)
va succeir Komintern com a centre nacional de fabricació. A més de servir les necessitats de l’URSS subministrava equips a uns altres vint-i-dos països. El volum
d’emissió de la Unió Soviètica i dels països sota la seva òrbita política els anys 1978
i 1988 era el que es mostra a la taula 1.
L’any 1978 Ràdio Moscou emetia 1.485 h 45 min a la setmana i la resta d’emisso
res sota l’òrbita de l’URSS transmetien 1.505 h 10 min. Un total de 2.990 h 55 min,
la qual cosa representava el 15 % de tota la radiodifusió pública del moment. L’any
que acaba la Guerra Freda, Ràdio Moscou emetia 1.574 h 30 min a la setmana i les
altres emissores, 1.538 h; un total de 3.112 h 30 min, el 15,7 % de tota la radiodi-

C

NOVEMBRE 2010

Revista de Recerca.indd 97

97

03/12/10 9:29

Emissora
R. Moscou (amb R. Pau i Progrés)

1978

1988

1.485 h 45 min

1.574 h 30 min

R. Berlín Int. (RDA)

349 h

391 h 30 min

R. Polònia (R. Varsòvia)

358 h

332 h 30 min

R. Bulgària (R. Sofia)

250 h

274 h 30 min

R. Praga

227 h 50 min

213 h 30 min

R. Romania Int. (R. Bucarest)

206 h 30 min

204 h

R. Budapest
Total

113 h 50 min

122 h

2.990 h 55 min

3.112 h 30 min

Taula 1. Nombre d’hores d’emissió setmanal de les emissores del bloc de l’Est. Anys 1978 i 1988
Font: Elaboració pròpia. Dades del World radio TV handbook 1978 i 1988.

fusió pública del 1988. Deu anys després, en una situació geopolítica completament diferent i amb governs democràtics a tots els països, aquestes sis emissores
—ja que Ràdio Berlín Internacional ja no existia— emetien conjuntament 1.822 h,
el 9,4 % de tota la radiodifusió pública. És a dir: en deu anys havien reduït el seu
volum global d’emissió en 1.290 h 30 min. Un 6,3 % menys. Resta clar com va influir la nova situació política en la producció de programes.
Dos anys abans d’acabar la Guerra Freda, l’any 1986, segons la informació facilitada per l’International Frequency Registration Board de la Unió Internacional de
Telecomunicacions, es creu que més del 95 % de les emissions de La Veu d’Amèrica
eren interferides a la Unió Soviètica. Els programes de Radio Liberty ho eren el cent
per cent i els de Radio Free Europe, en un 98 %. L’URSS, a més, provocava inter
ferències —jamming— a Kol Israel, Deutsche Welle, Ràdio Pequín, Ràdio Tirana i
la BBC. En canvi, Ràdio França Internacional no va prendre part en aquella llarga
guerra radiofònica, i per tant no va rebre les interferències soviètiques. A diferència
del Regne Unit, França no va permetre mai la instal·lació d’emissores propagandístiques nord-americanes al seu territori. A la taula 2 es pot veure el volum d’emissió
de les tres corporacions més importants del bloc de l’Oest, interferides per l’URSS,
Bulgària i Txecoslovàquia els anys 1978 i 1988.
Els Estats Units, tant l’any 1978 com el 1988 emetien més nombre d’hores per
Radio Free Europe —adreçada als països comunistes de l’Europa de l’Est en els seus
idiomes— i per Radio Liberty —que només tenia programació en rus cap a la Unió
Soviètica— que no pas per La Veu d’Amèrica, la veu oficial del seu govern. Radio
Free Europe i Radio Liberty emetien un 8,2 % més que La Veu d’Amèrica, l’any
1978, i un 10 % més l’any 1988. L’any 1978 les emissores de l’USIA, la BBC i La Veu
d’Alemanya transmetien 3.446 h 50 min, el 17,2 % de la radiodifusió pública. El
1988, 3.586 h 05 min, el 18,2 %. I deu anys després havien reduït el volum d’emissió en 370 h 35 min, i van passar a emetre, l’any 1998, 3.215 h 30 min,
el 16,6 % de tota la radiodifusió pública. En aquells vint anys Radio Free Europe i
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Emissora

1978

1988

1.965 h 45 min
978 h 45 min
818 h 30 min
—
168 h

2.084 h
1.085 h
894 h
105 h
—

BBC

889 h 05 min

885 h

DW/DLF
Deutsche Welle
Deutschlandfunk

592 h
552 h 55 min
39 h 05 min

617 h 05 min
575 h 50 min
41 h 15 min

3.446 h 50 min

3.586 h 05 min

USIA
RFE/RL
La Veu d’Amèrica
Ràdio Martí
RIAS Berlín

Total

Taula 2. Nombre d’hores d’emissió setmanal de les corporacions del bloc de l’Oest interferides
per l’URSS. Anys 1978 i 1988
Font: Elaboració pròpia. Dades del World radio TV handbook 1978 i 1988.

Radio Liberty havien perdut 332 h d’emissió. Per tant, eren la raó principal d’aquella reducció horària.
En resum, si comparem els resultats finals del gràfic 1 observem que els volums
d’emissió setmanal del bloc de l’Est i de les principals emissores del bloc de l’Oest
interferides per l’URSS estaven força equilibrats a la fi de la Guerra Freda, l’any 1988.

4.000

Tota la radiodifusió
22.723 h 10 min

13,1 %

12,5 %

Hores setmanals

500
0

10,3 %

2.295 h 35 min

1.000

14,5 %

Tota la radiodifusió
26.587 h 05 min

2.741 h 55 min

15,1 %

3.112 h 30 min

3.446 h 50 min

1.500

2.500

2.990 h 55 min

2.000

3.000

3.586 h 05 min

3.500

Tota la radiodifusió
24.728 h 55 min

8,6 %

1978

1988

1998

Bloc de l’Oest: USIA, BBC i La Veu d’Alemanya
Bloc de l’Est: R. Moscou, R. Berlín, R. Varsòvia, R. Sofia, R. Praga,
R. Bucarest i R. Budapest
Gràfic 1. Volum d’emissió setmanal de les corporacions directament implicades
en la Guerra Freda, respecte del total de la radiodifusió internacional. Anys 1978,
1988 i 1998
Font: Elaboració pròpia. Dades del Word radio TV handbook 1978, 1988 i 1998.
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l’Est va emetre 3.112 h 30 min, el 12,5 % de tota l’emissió en ona curta; i l’Oest,
3.586 h 05 min, el 14,5 %. Aquelles deu corporacions radiofòniques dels dos blocs
enfrontats sumaven un 27 % de tot el volum d’emissió en ona curta de l’any 1988.
Deu anys després, les emissores de l’antic bloc comunista europeu havien reduït el seu volum global d’emissió en 1.290 h 30 min i les de l’Oest ho havien fet
en una quarta part menys, 370 h 35 min. L’any 1998, els programes de les nou
corporacions públiques de radiodifusió internacional que havien protagonitzat el
llarg combat hertzià —Ràdio Berlín Internacional ja havia desaparegut— representaven el 18,9 % de tot el volum d’emissió de la radiodifusió internacional en ona
curta, un 10 % menys que en la dècada anterior: el 8,6 % estava produït per les
corporacions de l’antic bloc de l’Est i el 10,3 %, per les de l’antic bloc de l’Oest.
Les reformes polítiques i econòmiques de la perestroika, impulsades per Mikhaïl Gorbatxov, entre moltes altres conseqüències, van provocar la fi del període
de confrontació a la radiodifusió internacional. L’agost de 1988 una de les qües
tions que es va acordar en la cimera celebrada entre els presidents de l’URSS i dels
Estats Units, Mikhaïl Gorbatxov i Ronald Reagan, va ser que des d’aquella tardor
Ràdio Moscou emetria via satèl·lit cap als EUA quatre espais diaris, d’uns vint minuts, per poder ser retransmesos per les emissores locals nord-americanes que hi
estiguessin interessades. Poc temps després, el 29 de novembre del 1988, acaben
definitivament les interferències radiofòniques provocades per la Unió Soviètica.
Un mes més tard, Txecoslovàquia i Bulgària deixen d’interferir els programes de
Radio Free Europe. L’agost de 1989, La Veu d’Amèrica obria una delegació a
Moscou i el desembre a Varsòvia, Polònia. La Veu d’Amèrica i Ràdio Varsòvia havien
col·laborat per primera vegada, l’octubre d’aquell any, amb motiu de la transmissió
en directe del discurs davant el Congrés dels Estats Units del president de Solidaritat, Lech Walesa.
L’agost de 1991 amb l’intent de cop d’estat a la Unió Soviètica i l’ordre d’arrest
a la seva datxa de Crimea, el president Mikhaïl Gorbatxov va estar-hi aïllat setantadues hores. En retornar a Moscou, a la seva roda de premsa Gorbatxov va explicar
que tot estava desconnectat, però que havien trobat uns vells receptors d’ona curta a les habitacions del servei i havien pogut escoltar algunes emissores i conèixer
què estava passant. La BBC és la que s’escoltava amb més bon senyal. Gràcies a
poder rebre la BBC sense interferències, Gorbatxov va poder escoltar Borís Ieltsin
oposant-se al cop d’estat, va saber que s’havia organitzat un moviment de resistència popular o va poder conèixer el suport que rebia Ieltsin del primer ministre britànic John Major (Nelson, 1997). La Veu d’Amèrica, Radio Liberty i el servei rus del
BBC World Service van ser importants en aquell intent de cop d’estat a l’URSS i van
col·laborar al fet que el president Gorbatxov no renunciés als seus poders. Aquest
episodi demostrava el canvi radical en la funció de les grans corporacions públiques
de radiodifusió internacional.
Durant la dècada dels noranta, una part dels tres mil transmissors usats per la
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques per a provocar interferències a les
emissores occidentals es van llogar per tal d’obtenir uns ingressos econòmics. La
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Veu d’Amèrica i la BBC ja van signar l’any 1993 els primers contractes amb Rússia
per usar alguns dels seus transmissors d’ona curta i fer arribar els seus programes
a la Xina amb bon senyal. Poc temps després ho van fer la Deutsche Welle i algunes
estacions religioses. El nou ús d’aquells transmissors russos que van aflorar, va contribuir a fer pujar el volum d’emissió de programes en ona curta entre 1988 i 1998.
Simultàniament una part de la radiodifusió pública internacional dels països de
l’Europa oriental va llogar a organitzacions privades, especialment religioses, els
seus transmissors, ja que, una vegada superat el període de confrontació entre
els blocs de l’Est i l’Oest, aquestes corporacions ja no els aprofiten al cent per cent
i, a més, necessiten trobar de seguida noves formes de finançament per garantir la
seva existència. És la necessitat de rendibilitzar els equips la que obliga una desena
de corporacions públiques a variar el seu model tradicional.
La unió definitiva de totes les radiodifusions públiques europees es va produir
l’1 de gener de 1994 quan divuit països de la dissolta Organització Internacional de
Ràdio i Televisió (OIRT) van entrar a la Unió Europea de Radiodifusió (UER). Quan la
radiodifusió internacional va entrar en una nova era, en la qual prevalia la bona
relació entre la majoria d’emissores internacionals i la col·laboració mútua, immediatament, per intentar subsistir, es van establir lligams en diversos camps: coproducció de programes, establiment de noves estratègies conjuntes de distribució de
programes, intercanvi d’estacions transmissores, coordinació de freqüències, o
contribució al desenvolupament i l’aplicació de les tecnologies digitals a la transmissió en ona curta —projecte Digital Radio Mondiale (DRM). Tot i aquesta bona
entesa, la reducció de les atribucions i dels recursos a la ràdio pública internacional
ha estat dràstica en tot el món, tret de les corporacions dels països àrabs més importants i de la Xina.

El canvi en el model lingüístic
Un altre fet significatiu que va afectar la majoria de corporacions públiques de radio
difusió internacional quan va acabar la Guerra Freda va ser el canvi en el seu model
lingüístic. Incrementen la programació en anglès, en detriment de la feta en altres
idiomes, i redueixen el multilingüisme en la seva oferta programàtica. Això no va
passar amb les programacions de les grans corporacions religioses.
Si ens fixem només en la desena de corporacions radiofòniques internacionals
públiques implicades en la Guerra Freda observem que a la dècada final d’aquell
període les emissores del bloc de l’Oest, USIA, BBC i DW, emetien programes diaris
o setmanals en una trentena llarga d’idiomes. Pel que fa a l’emissora principal del
bloc de l’Est, Ràdio Moscou, ho feia en una seixantena de llengües —en alguns
anys fins i tot en català (taula 3).
A la radiodifusió internacional en general, els anys 1978, 1988 i 1998 s’incrementa el percentatge de corporacions que produeixen programes només en un o
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Corporació

1978

1988

1998

IBB/USIA
37
38
44
V. d’Amèrica
37
38
44
RFE/RL/RFA
17
23
24
R. TV Martí
—	  1	  1
RIAS Berlín	  1
—
—
BBC

36

36

39

V. d’Alemanya DW (amb DLF)

36

34

32

V. de Rússia
69
69
R. Moscou
65
65
R. Pau i Progrés	  4	  4

31
—
—

R. Romania Int. (R. Bucarest)

13

13

16

R. Bulgària (R. Sofia)

12

12

12

R. Polònia (R. Varsòvia)

11

11

10

R. Budapest

6

6

9

R. Praga

10

9

5

R. Berlín Int.

12

10

—

Taula 3. Nombre d’idiomes d’emissió de les corporacions internacionals públiques implicades
en la Guerra Freda. Anys 1978, 1988 i 1998
Font: Elaboració pròpia. Dades del World radio TV handbook 1978, 1988 i 1998.

dos idiomes, el propi del seu país i l’anglès: 19,6 %, 30,6 % i 32,1 %. L’any 1998,
de les 126 corporacions de radiodifusió internacional, només dotze, el 9,5 %, no
tenien cap programa en llengua anglesa. La majoria de les emissores internacionals tenien una oferta de programes que anava dels tres als deu idiomes diferents.
L’any 1998 un 90 % de corporacions de radiodifusió internacional tenien algun
programa en anglès, la segona llengua més emprada al món, després del xinès. En
aquest idioma es feia la quarta part (25,3 %) de tota la programació internacional
setmanal, un 8,9 % més que l’any 1978.
La reducció en el nombre d’idiomes oferts va ser una tendència comuna a partir
de 1988. La Veu de Rússia mantenia una trentena de llengües en antena l’any 1998 de
la seixantena que oferia deu anys abans, com a Ràdio Moscou.

Conclusions
A partir de 1947, quan comença el període de Guerra Freda entre els Estats Units
d’Amèrica i el bloc occidental, d’una banda, i la Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques i el bloc comunista, de l’altra, unes setze emissores públiques internacionals es van veure involucrades, durant quaranta anys, en el manteniment de la
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tensió política entre l’Est i l’Oest, mitjançant la difusió dels seus missatges cap a una
audiència global amb la clara voluntat d’influir en la política mundial d’aquell moment. Aquell fet, per l’abast tecnològic de l’emissor i per la intenció del contingut
del missatge, es pot considerar el primer exemple de globalització de la comunicació audiovisual, força abans que existís Internet o les comunicacions via satèl·lit
analògiques.
A la fi de la Guerra Freda, l’any 1988, els volums d’emissió setmanal de les
corporacions de radiodifusió internacional del bloc de l’Est i de les principals emissores del bloc de l’Oest interferides per l’URSS estaven força equilibrats: l’Est, 3.112 h
30 min, el 12,5 % de tota l’emissió en ona curta; i l’Oest 3.586 h 05 min, el 14,5 %.
Aquelles deu corporacions radiofòniques sumaven un 27 % de tot el volum d’emissió en ona curta de l’any 1988. Deu anys després, l’any 1998, els programes de les
nou corporacions públiques de radiodifusió internacional que havien protagonitzat
el llarg combat hertzià —Ràdio Berlín Internacional ja havia desaparegut— representaven el 18,9 % de tot el volum d’emissió de la radiodifusió internacional
en ona curta, un 10 % menys que en la dècada anterior. Les emissores de l’antic
bloc comunista europeu havien reduït el seu volum global d’emissió setmanal
en 1.290 h 30 min i les de l’Oest ho havien fet en una quarta part menys, 370 h
35 min. Aquestes xifres serien indicadores del volum de programació aproximat, al
final de la Guerra Freda (1988), que estava relacionat directament amb la lluita
ideològica i propagandística entre els dos blocs enfrontats.
La fi de la Guerra Freda va suposar una crisi en el model de la radiodifusió pública internacional que va provocar la seva reorganització i la reducció tant en el
volum d’hores d’emissió setmanal com en el nombre d’idiomes de la programació.
Totes les grans radiodifusores van haver de repensar les seves estratègies, el seu
volum d’emissió i cap a quines noves àrees calia adreçar els seus programes. Des de
finals dels noranta, l’Àsia i el Pròxim Orient són les dues zones cap a on les grans
corporacions públiques occidentals de radiodifusió internacional han concentrat
les seves emissions.
Una vegada superat el període de la Guerra Freda, una part de la propaganda
política escampada per les emissores públiques internacionals al servei dels Estats,
es va substituir per la propagació de les creences d’importants grups religiosos
mitjançant les seves ràdios, que l’any 1998 radiaven una quarta part de tota l’emissió feta en ona curta (23,9 %).
L’acomiadament de personal, provocat per la crisi econòmica dels noranta, va
accentuar la reducció del multilingüisme en l’oferta programàtica general de la radiodifusió pública internacional. L’anglès s’havia apoderat, durant el període 19781998, dels buits deixats pel menor volum d’emissió en francès, castellà i la resta
d’idiomes i s’havia refermat com a llengua principal del model lingüístic de la radio
difusió internacional.
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Política i manipulació del llenguatge
Politics and manipulation of language

RESUM:
En política i altres àmbits afins (esports, economia, etc.), sovint es fan servir mots o
expressions que tapen o disfressen la cruesa d’un tema. A cops són eufemismes, però
a cops són artefactes semàntics per a fer canviar la percepció dels conceptes. Aquest
treball analitza el motiu d’aquest comportament, planteja els límits del fenomen (amb
una incursió a la lingüística i a la literatura), dóna compte de diversos casos específics
de la política catalana i espanyola i, finalment, analitza quina ha sigut la reacció del món
acadèmic i intel·lectual amb relació a aquesta pràctica.

PARAULES CLAU:
política, llenguatge, eufemismes, relativisme lingüístic, determinisme lingüístic, hipòtesi
de Sapir-Whorf.

Politics and manipulation of language
Política i manipulació del llenguatge

ABSTRACT:
In politics and other related fields (sports, economics, etc.), people often use words or
expressions hiding or concealing the harshness of a theme. Sometimes these words are
euphemisms, but sometimes they are semantic devices to make the perception of the
concepts change. This paper analyzes the reason of this behaviour, discusses the limits
of this phenomenon (with an overview in linguistics and literature), reflects specific
cases of Catalan and Spanish politics, and, finally, analyzes the reaction of the academic
and intellectual people in regard to this practice.

KEY WORDS:
politics, language, euphemisms, linguistic relativity, linguistic determinism, Sapir-Whorf
hypothesis.
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1. Llenguatge i pensament1
Sembla bastant obvi que llenguatge i pensament van units, i que l’un no s’entendria sense l’altre.2 Si aquest lligam és evident, també tenim que un pensament
abstracte mena a crear mots de significat complex. Es parla de la confidencialitat
de dades sensibles; de la infravaloració de la glocalitat com a enfocament comunicatiu; de la problemàtica derivada de l’androcentrisme; de la irretroactivitat de les
lleis; de cal potenciar la interdepartamentalitat de les polítiques de joventut; etc. A
més, un llenguatge enriquit permet establir tota mena de matisos; així, els científics
distingeixen la desertització de la desertificació, segons si és deguda a causes humanes o no.
D’altra banda, tenim que, de sempre, el poder ha tingut ganes de controlar la
població. En efecte, al poder (digueu-ne Església a l’edat mitjana, digueu-ne governs dels estats, digueu-ne grans multinacionals) li convé tindre una població submisa. Hi ha diverses maneres de controlar la població: la coerció, per exemple (que
el franquisme va aplicar contra Catalunya). Una altra manera de controlar la població és modelar-ne el pensament, és a dir, fer que la gent tingui unes determinades
idees. Efectivament, si algú aconsegueix que tothom pensi una determinada cosa,
aquest algú té molt de poder. El dirigent nazi Joseph Goebbels, organitzador de
la màquina propagandística del Tercer Reich, ho sabia prou bé i ho va portar a la
pràctica, difonent missatges massivament per tal de conformar la consciència del
poble segons els interessos de l’Estat alemany del moment.3
Si pensament i llenguatge estan íntimament units, una manera de condicionar
el pensament pot ser conformar un determinat llenguatge. D’aquesta manera, el
llenguatge pot ser una eina per a fer que els altres interpretin la realitat tal com tu
vols que la interpretin.
Aquesta idea és la que hi ha subjacent en la hipòtesi de Sapir-Whorf. Tal hipòtesi pren el seu nom del lingüista i antropòleg Edward Sapir i del seu col·lega i
alumne Benjamin Lee Whorf, i es va desenvolupar durant la primera meitat del
segle xx. La idea d’aquesta hipòtesi és que hi ha una relació entre les categories
gramaticals de la llengua i com la gent que parla aquella llengua entén el món. Tal
plantejament rep el nom de relativisme lingüístic o, en una versió més elaborada,
determinisme lingüístic. Hi ha força estudis dins d’aquest paradigma que intenten
aclarir si el llenguatge condiciona o inclús determina la percepció de la realitat per
part de l’individu o si, al contrari, és la llengua qui s’adapta als canvis de la realitat.
Es poden fer experiments per tal de comprovar si la hipòtesi de Sapir-Whorf és
certa. Per exemple: si afirmem i reafirmem que només hi ha blanc i negre, i res més,
per als nostres oients el concepte gris deixa d’existir. El color en si encara existeix a
la natura, però no la manera de categoritzar-lo al pensament humà. Si aquell color
no pot anomenar-se amb cap paraula específica, l’única solució és designar-lo a
partir de les úniques paraules que ens han deixat: llavors direm color blanc-negre,
blanc ennegrit, blanc brut, negre fluix, etc. La categoria gris com a concepte deixa
d’existir. Ha de quedar clar que fer això no és, a priori, tan difícil: per què el rosa el
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considerem diferent del vermell i, en canvi, el blau marí i el blau cel els considerem
variants del mateix color? La gradació entre vermell i rosa és si fa no fa la mateixa
que entre blau marí i blau cel; però la nostra ment —per raons segurament culturals— prefereix considerar el vermell i el rosa colors distints, i el blau marí i el blau
cel variants del mateix color. I els exemples colòrics no s’acaben aquí. Els esquimals
tenen noms de colors diferents per a una gamma àmplia de percepcions visuals
que els mediterranis anomenem sempre blanc. Això s’explica pel medi en què viuen: el gel, la neu, etc., hi són omnipresents i qualsevol matís en el blanc per a ells
ja és un color diferent (com per a nosaltres el rosa i el vermell).

2. Manipulació del llenguatge des del poder
Si és cert que manipulant el llenguatge s’aconsegueix condicionar el pensament,
això és molt llaminer per a les persones que tenen responsabilitats (en una empresa, en un govern, en un ajuntament, en un centre educatiu, en una associació,
etc.). La pregunta és si això es fa realment.
La literatura —que, com el cinema, és un terreny ideal per a plantejar situacions
hipotètiques— ho ha tractat. En tenim una mostra a la novel·la Els llenguatges de
Pao, una obra de ciència-ficció de Jack Vance publicada el 1958. Pao és un planeta
que serà envaït sense que els seus habitants oposin cap resistència, precisament a
causa d’un llenguatge que els manté en la passivitat i l’individualisme. Per a assolir
l’alliberament es fa necessari canviar de mentalitat i, per tant, de llenguatge. Així,
es modifiquen les llengües que es parlen a Pao, cercant una gramàtica simple i directa per als guerrers, una altra d’adequada al desenvolupament industrial, i l’altra
destinada a produir comerciants i polítics (tals llenguatges s’anomenen Valiant,
Technicant i Cogitant).
Una altra novel·la que tracta aquesta qüestió és Mil nou-cents vuitanta-quatre,
de George Orwell, publicada el 1949.4 En un futur (l’any 1984), la humanitat viu
sota la bota del totalitarisme, i un dels instruments que tenen els governs per a
controlar la societat és crear un nou llenguatge (la novaparla). Aquest idioma usa
solucions simples i eufòniques, però sempre mirant de reduir les capacitats expressives de la llengua de partida (l’anglès). Per a Orwell, aquest recurs era tan important per a la trama que, al final de la novel·la, va incloure-hi un apèndix on explicava la finalitat de la novaparla i el seu funcionament gramatical (de manera molt
sintètica, val a dir). Per tal de conèixer el funcionament de la novaparla podem
posar un exemple adaptat en català. Si enveja i gelosia es consideren conceptes
molt propers, s’opta per emprar un sol mot: envetgia. Al seu torn, si desitjar només
es diferencia de voler pel grau d’intensitat, es crea un altre híbrid, voletjar, per a
indicar simple ‘voluntat de tenir una cosa’. Finalment, com que algú que té enveja
o gelosia en realitat vol o desitja una cosa, es poden fusionar envetgia i voletjar en
voletgia. Al final, el que ocorre és que els humans perden capacitat d’establir ma-
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tisos i fins i tot diferències. Quan algú demana una cosa (Em pots passar els apunts?)
pot ser vist pels altres com un aprofitat (És un envejós). La disminució de la capacitat de matisar i d’emprar mots amb significats lleument diferents dificulta el procés
de debat i raonament (que és el que interessa al poder).
Aquesta literatura de ciència-ficció és massa imaginativa? O reflecteix realment
coses que poden passar i passen?
Fixem-nos que, davant realitats incòmodes, situacions compromeses o fets polèmics, els qui tenen responsabilitats en àmbits diversos solen usar denominacions
alternatives aparentment menys doloroses. Diversos intel·lectuals n’han donat notícia. És el cas de l’escriptor uruguaià Eduardo Hugues Galeano, que al llibre Patas
arriba (1998), des d’una òptica ideològica clarament d’esquerres, diu:
Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública: el
capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado; el imperialismo se llama
globalización; las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es
como llamar niños a los enanos; el oportunismo se llama pragmatismo, la traición se
llama realismo; los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos; la expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar; el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni
explicación se llama flexibilización del mercado laboral... (Galeano, 1998: 41)

Podem reportar també el testimoni de Joan Busquets, que parla de falsa cuirassa referint-se a les denominacions alternatives menys dures:
[...] en una situació de crisi com l’actual, que força moltes empreses a adoptar mesures dràstiques, no em puc estar de citar alguns dels noms que funcionen com a falsa
cuirassa dels acomiadaments de treballadors: regulacions de personal, eliminació de redundàncies en l’àrea de recursos humans, racionalització dels esforços de producció,
redistribució de les forces de treball, realineament de posicions operatives, optimització
del capital humà, flexibilització de plantilles i altres accidents a penes rellevants: descontractacions, desreclutaments, desregulacions i incentivacions d’ocupacions alternatives.
La majoria d’aquestes expressions són extravagàncies lèxiques amb les quals es pretén
convertir en necessàries i positives decisions que tenen efectes moltes vegades dramàtics
per als qui les pateixen. L’empresa que té redundàncies fa bé de reduir-les, de manera
que ningú té dret a queixar-se per una mesura tan ineludible com la d’optimitzar el capital humà. [...] És a dir, l’acció destructiva es dilueix en la semàntica: l’atur no és més que
una de les moltes coses que passen, a causa del comportament de l’economia, mai a
causa de les decisions dels responsables de la política econòmica. De manera que l’ús
d’eufemismes no solament produeix un desplaçament de significats, sinó també de responsabilitat [...]. Ells poden tractar de convèncer-nos que els «mètodes de persuasió» són
menys dolorosos que les tortures, que els pobles que passen gana no tenen més que una
«seguretat alimentària feble» o que es viu pitjor en una barraca que en un «mòdul habitacional de tipologia especial». Però és general el convenciment que es tracta més bé els
vells en els geriàtrics que en les «residències de gent gran», que els «centres psiquiàtrics»
són més humans que els manicomis, que les «unitats d’internament» són més suporta-
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bles que les presons i que pateixen menys les dones que no avorten sinó que es limiten
a interrompre l’embaràs. (Busquets [en línia])

Per tant, no ha d’estranyar que aquesta pràctica també sigui habitual en el
llenguatge polític. Així ho indica Margarida Bassols al llibre El llenguatge dels polítics (2007):
[...] si s’eliminen en el nivell lèxic del corpus polític termes com «llibertat» o «honestedat», se n’eliminen els valors corresponents. Si es parla de banda «subversiva», de
banda «terrorista» o de banda «assassina», es donen tres visions possibles d’un mateix
grup. Si es comprova que uns partits parlen d’«immigració», mentre que d’altres parlen
de «treballadors estrangers», és perquè la consideració que tenen d’aquest col·lectiu és
força diferent. No és el mateix ser un «il·legal» que «estar en situació irregular», per
exemple. (Bassols, 2007: 18)

La manera de referir-se als immigrants, reportada per Bassols, és potser un dels
casos més clars en què el llenguatge s’ha modelat segons els interessos comunicatius. L’arribada massiva d’estrangers a l’Estat espanyol com a mà d’obra barata, a
partir de finals de la dècada dels noranta del segle xx, va fer que la societat s’enfrontés a noves consideracions no còmodes per al conjunt de la població: el possible empobriment de la societat; el xoc entre cultures; la manca de comunicació
entre comunitats; els prejudicis racistes; la creació de guetos urbanístics... El llenguatge políticament correcte (que fa que es parli de persones de color en comptes
de negres) combinat amb les consideracions reportades adés van fer que, en el
llenguatge polític i periodístic, es creessin denominacions alternatives com nouvinguts, aparentment no connotades negativament (immigrant evocava tots els elements reportats adés: no integració, xoc de cultures, pobresa, etc.). Com si canviar
el nom fes canviar realment les condicions socials: els reptes culturals, educatius,
comunicatius, urbanístics no desapareixen, però s’invisibilitzen amb una actitud per
part dels responsables polítics que gairebé podria considerar-se infantil.5
Un testimoni del sociòleg Salvador Cardús, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, en un article al diari Avui de l’any 2009, revela com és d’important en la política catalana el posicionament de les paraules:
[...] les batalles polítiques, en una democràcia, es comencen a guanyar en el terreny
de les paraules abans que en l’electoral. I la derrota d’un projecte polític és, per damunt de
tot, un fracàs comunicatiu. [...] La victòria, per tant, depèn de qui és capaç d’imposar
una determinada percepció de la realitat. [...] és bo recordar que la primera acció de totes, la primera mobilització, de la qual depèn tota la resta, és la de les paraules: dir és una
de les primeres i principals maneres de fer [...]. En aquesta guerra de propaganda cal
reconèixer que en els darrers cinc o sis anys —amb l’ajuda del tripartit— hem perdut la
batalla del nacionalisme. Si abans era clar que hi havia partits que defensaven un projecte nacional i que per aquesta raó eren nacionalistes, de fa un temps ja ningú no se’n vol
dir. ERC ho ha afirmat obertament. I CiU, a la pràctica, també se n’ha deixat de dir. La
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batalla dialèctica l’ha guanyat el terme catalanista. En el combat per connotar el nom de
l’adversari, s’ha aconseguit que el nacionalisme s’associï a la violència i el terrorisme, a la
necessitat d’un enemic exterior, a actituds intransigents i fora de la llei. És allò del «na
cionalismo exacerbado». Val a dir que això s’ha aconseguit, també, gràcies a la contribució inestimable d’alguns nacionalistes que, efectivament, viuen dels enemics i que són
arrauxats. Però la conseqüència pràctica és que si el terme nacionalista marcava una divisió clara en relació a la nació per la qual es lluitava, el triomf del terme catalanista ha
posat la frontera fora de l’espai nacional, per a comoditat de la majoria de partits. Potser
excepte Ciudadanos, tothom es considera catalanista. (Cardús, 2009)

3. Quan això passa en altres esferes
Convé aclarir que tal comportament no és específic de la classe política, sinó que
és propi de molts altres àmbits. En efecte, també el trobem en el món econòmic i,
doncs, apareix de retruc en el llenguatge propagandístic, que és el que arriba més
directament al consumidor:
[Vull] detenir-me en veus i expressions eufemístiques als encants de les quals és fàcil
que sucumbim perquè ens sedueixen la creença pueril que només existeix allò que s’anomena i la il·lusió que no és la realitat el que construeix el llenguatge, sinó el llenguatge el
que configura la realitat. Així, l’embastardiment d’un terme científic o pseudocientífic
serveix per vendre millor un fàrmac, una margarina o un iogurt, i amb això es pretén
transmetre la idea que la ciència mai defrauda. No sembla el mateix l’halitosi que el mal
alè, ni el sobrepès que el greix, ni l’alopècia que la calvície, ni la disfunció erèctil que la
impotència. Es recorre, doncs, al lèxic científic per donar una falsa dignificació a malalties
o xacres estigmatitzades o deshonroses. El que no s’esmenta no existeix. I si existeix, és
cosa passatgera, transitòria, ocasional. [...] Aquests exemples serveixen per mostrar que
els eufemismes i altres circumloquis no són privatius dels polítics i els banquers. (Busquets
[en línia])

I aquest fenomen també es dóna en el llenguatge popular. Com relata Roberto
Rosselló (2007), l’ús del mot chapapote irromp amb força en el llenguatge popular
i desbanca altres denominacions no tan connotades negativament, precisament
perquè es vol denotar negativitat:6
Des que era xiquet recorde que els banyistes de Borriana hem patit sempre una doble
tortura: l’alquitrà i les cutimanyes [...]. Doncs resulta que allò que tota la vida hem dit
«alquitrà» es diu ara «chapapote», i que les «cutimanyes» ara són «meduses». Encara
que els noms no hagueren canviat, encara que s’hagueren conservat, el simple canvi de
significat ja hauria transformat la innocuïtat inicial d’aquestes paraules (com així ha sigut
de fet), en autèntics revulsius transformadors de la realitat. «Chapapote» significa molt
més que certs «hidrocarburs derivats del petroli». «Chapapote» significa «Desastre ecològic» «Prestige» «Marea negra» «Desgast electoral del PP», etc. De fet és una paraula
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que posa nerviosos els polítics (S’han fixat com en realció [sic] al recent afonament d’un
buc mercant a Eivissa i a la contaminació subsegüent, s’ha usat mediàticament poc la
paraula «chapapote», en favor d’altres com «fuel», etc.?) Des que l’alquitrà ha passat a
significar «chapapote», aquelles negres i desagradables galetes i perdigons apegalosos
han desaparegut de les nostres platges. Tots aquells bucs desaprensius que des de la refineria del Grau de Castellò [sic] o del nostre Port contaminaven impunement durant
anys («galipote», brea, fuel, asfalt, oli mineral, «chapapote», «alquitrà» etc., què més té,
tot és el mateix!), han deixat de fer-ho, o van amb molta més cura. Per què? Perquè quan
allò era simplement «alquitrà» i només servia per asfaltar carreteres era una cosa, però
ara, en dir-se «chapapote», tothom sap que significa quelcom més substantiu: «delicte
ecològic» «substàncies carcinogèniques» «alarma social» «qui embruta, paga», etc.
(Rosselló, 2007)

També trobem que alguns mots que disfressen la realitat no s’han generat des
de la malvolença, sinó que s’han generat en un altre context i s’han anat perpetuant. Per tant, hi ha casos en què l’ús incorrecte de mots no es deu tant a una manipulació o una tergiversació interessada i expressa, sinó que s’ha anat heretant i
no se sap ben bé per què s’usa un terme amb un significat concret, ni quin interès
hi havia darrere.
Vicenç Navarro, catedràtic de Ciències Polítiques i Polítiques Públiques de la
Universitat Pompeu Fabra i director de l’Observatori Social d’Espanya, va publicar
un article al diari digital El Debat (2009). En aquest escrit critica la terminologia
utilitzada a l’hora de definir l’estructura social d’un estat com Espanya, agrupant
els espanyols en tres categories: classe alta, mitjana i baixa. Per a l’autor, aquesta
solució no és adequada:
[burgesia, petita burgesia, classe treballadora, etc.] han desaparegut pràcticament de
la narrativa mediàtica i política del país [...] [i] aquelles veus aïllades que utilitzen tals
termes són immediatament acusades d’«antiquades» o el que és pitjor, són marginades,
mantingudes en quarantena per a impedir-ne contagi a la població [...] [i] com a resultat
d’aquesta discriminació d’aquests termes del llenguatge hem vist la seva substitució per
altres termes, agrupant la ciutadania d’Espanya en tres classes socials: els rics, els pobres
i la classe mitjana. (Navarro, 2009)

A parer de Navarro, tal terminologia és perversa:
Aquest tipus de llenguatge s’ha generalitzat [...] i suposa un insult als grans sectors
de la població treballadora no qualificada i que queda agrupada sota la categoria de
classe baixa. Em recorda aquella expressió utilitzada per l’oligarquia que governava Espanya durant la dictadura [franquista], que es referia a les persones de classes treballadores
com a «pertanyents a les classes humils». No era infreqüent que s’utilitzés el terme «pobre però honrat», assumint implícitament que la majoria no n’eren, d’honrats, perquè en
cas de ser-ho no hi hauria necessitat d’aclarir-ho. Aquesta expressió, per cert, continua
utilitzant-se. Així, a La Vanguardia, propietat de la família burgesa Godó a Catalunya, es
va publicar recentment un article sobre el molt popular entrenador del Barça, Pep Guar-
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diola, els pares del qual són obrers, als quals l’article es referia com a de «família humil
però honrada». Això està escrit l’any 2009, any que ha vist un enorme nombre de casos
de frau i corrupció en la burgesia catalana [cas Millet], la qual cosa semblaria justificar
que s’utilitzés l’expressió per a definir a una persona de classe alta com a «un burgès però
honrat», categoria que comença a ser una excepció. (Navarro, 2009)

Com a solució, Navarro entén que cal tornar a emprar térmens tradicionals com
classe treballadora. Diu, a més:
Em sembla correcta l’expressió de persona de renda alta, mitjana i baixa. Però em
sembla insultant que es parli de classe alta, mitjana i baixa. (Navarro, 2009)

4. El cas de la política catalana
En política catalana i espanyola (i tot el que hi orbita: periodisme polític, l’entorn de
la Casa Reial, la interfície política / poder econòmic, la interfície política / esport,
etc.) es practica la distorsió del llenguatge? Alguns exemples evidencien que, efectivament, això és així.
Primer exemple. El 2010 el govern espanyol ha engegat un procés de construcció d’una instal·lació per a guardar-hi els elements radioactius provinents de les
centrals nuclears de tot Espanya. Un dels candidats a acollir la instal·lació esmentada és la població d’Ascó (Ribera d’Ebre). Fixem-nos quines paraules s’empren per a
designar aquesta instal·lació. El Govern espanyol parla de magatzem temporal centralitzat, i no sol dir de què. I no és pas casualitat, ja que el què és residus nuclears.
Si no es diu què s’hi desa és com si s’amagués: de fet, en un magatzem temporal
centralitzat sense més s’hi podrien guardar tomacons sobre canyissos (per dir alguna cosa). En definitiva, tal denominació sembla innòcua. En canvi, els opositors en
diuen cementiri nuclear. El mot cementiri té unes connotacions negatives clares (es
lliga amb la mort). Per tant, també juguen a posar sobre la taula la paraula o l’expressió que millor s’adequa als seus interessos perquè més bé representa el que
volen expressar.
Segon exemple. El periodista César Vidal va treballar fins al 2009 a l’emissora
de ràdio COPE, i després a l’emissora EsRadio, en companyia, en tots dos casos, del
també periodista Federico Jiménez Losantos. Aquestes dues emissores destaquen
per les dures crítiques al nacionalisme català, basc i gallec i als partits espanyols
d’esquerres (i, si cal, també als dirigents del PP que no són del seu gust, com Josep
Piqué, Alberto Ruiz Gallardón o Mariano Rajoy). Vidal utilitza sistemàticament un
adjectiu per a referir-se al Govern català entre 2003 i 2010: gobierno nacionalso
cialista catalán. En aquesta època, el Govern català estava format per tres partits
(per això s’anomena també Tripartit): PSC, ERC i ICV. Totes tres formacions són
d’esquerres, i hom utilitza els adjectius socialista, republicà i ecosocialista per a referir-se als membres d’aquests partits. A la premsa catalana i a bona part de la
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premsa espanyola, l’adjectiu nacionalista sol referir-se a la gent de CiU; però per a
algú que es mira de lluny la política catalana pot considerar que CiU i ERC són el
mateix i, per tant, tots són nacionalistes. Vidal, doncs, va unir l’adjectiu socialista
(referit al PSC) i nacionalista (referit a ERC) i va crear el compost nacionalsocialista. La composició podria fer certa gràcia si no fos perquè, amb malvolença evident,
aquest periodista usa l’adjectiu que designa el Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (Partit Nacionalsocialista Alemany dels Treballadors), és a dir, el partit
d’Adolf Hitler, popularment conegut com nazi.
Tercer exemple. La bombolla immobiliària que hi havia des d’aproximadament
l’any 2000 havia de desembocar per força en una crisi econòmica de grans magnituds. Aquesta crisi va arribar el 2007 als Estats Units d’Amèrica i a final del 2008 a
Europa. En el cas espanyol es preveia una crisi molt més forta que a la resta de
països, per la feblesa del model econòmic espanyol i per l’elevat endeutament exterior (els bancs espanyols havien demanat préstecs a bancs europeus per tal de
donar, al seu torn, préstecs als seus clients). El cas és que diverses veus alertaven,
des del 2005 i sobretot des del 2007, de la possibilitat que esclatés la crisi, que
seria especialment dura a Espanya. Efectivament, els anys 2009 i 2010, als Estats
Units, a França i a Alemanya l’atur vorejava el 10 % de la població, mentre que a
Espanya va superar el 20 %. A més, a partir del 2010 algunes economies van començar a aixecar el cap, mentre que l’economia espanyola continuava en caiguda
lliure i tots els especialistes reconeixien que havia de trigar molt més a sortir de la
crisi. Malgrat tots els avisos i símptomes des del 2005, el Govern espanyol (a mans
del PSOE) va negar les evidències, sobretot durant la segona meitat del 2007, quan
el partit de l’oposició (el PP) alertava de la vinguda de la crisi. La raó per la qual el
Govern espanyol negava la vinguda d’aquesta crisi tan sagnant era que el març
del 2008 hi havia eleccions, i reconèixer que venia una crisi econòmica (aleshores
només s’intuïa) significava reconèixer errors i el risc que l’electorat castigués els
governants. Poc després de les esmentades eleccions el president espanyol, José
Luis Rodríguez, va començar a utilitzar térmens com desaceleración; però refusava
d’usar el terme crisis. Finalment, la tardor del 2008, l’atur a Espanya va créixer des
orbitadament i ja no es va poder amagar més el cap sota l’ala. Aleshores el Govern
espanyol no va tindre més remei que emprar el terme crisis. És evident, doncs, que
s’havia intentat amagar una realitat no usant el terme que tocava. D’aquest fet
n’han donat compte molts comentaristes, com Jordi Creus, director de la revista Sàpiens (Avui, 2 juny 2010). A l’hora de comentar aquest fet, sovint hom ho
lliga amb les actuacions posteriors del mateix president espanyol, caracteritzades
per la improvisació, la manca de criteri i la contradicció permanent (la primavera
del 2010 el Govern espanyol parlava metafòricament de brots verds en al·lusió a la
recuperació econòmica i el juny del 2010 es va anunciar una retallada en sous a
funcionaris, en obra pública —malgrat que s’havia esperonat durant el 2009— i en
prestacions socials i pensions —malgrat que durant el 2009 Rodríguez Zapatero
havia anunciat diversos cops que això no es rebaixaria—):
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Aquestes darreres setmanes assistim a un espectacle insòlit de mesures i contramesures (de passos endavant, enrere, de costat i, fins i tot, a peu coix) de l’executiu espanyol
per fer front a una crisi que cada dia es veu més clar que serà més llarga i més profunda
del que mai se’ns havia dit. Inicialment, Zapatero —com si fos sant Pere— la va negar.
Posteriorment, va canviar-li el nom per altres de més llargs i confusos (creixement debilitat, estancament, desacceleració...). I, més endavant, quan les evidències ja eren vergonyants, va haver-la d’acceptar; això sí, envoltant-la de brots verds i altres operacions
semàntiques i de maquillatge que, després de les dràstiques mesures aprovades, ja no es
creu ningú. En cosa de poc temps, el govern espanyol ha passat de posar-se el vestit
de nou-ric per celebrar amb traca i mocador que ja superava en renda per càpita Itàlia,
a rebaixar el sou dels funcionaris. En cosa de poc temps, ha passat de vantar-se que
l’any 2013 deixaria enrere una potència com França a congelar les pensions dels jubilats.
En cosa de poc temps hem passat d’una constel·lació planetària que elevava Zapatero a
la categoria d’estadista mundial a vorejar el precipici on va caure Grècia. I tot això davant
de la mirada atònita de tot el continent. Perquè ja em diran, per exemple, què pensarà
Angela Merkel quan llegeixi que els jugadors de la selecció espanyola de futbol seran els
que rebran la prima més alta en cas que guanyin el Mundial de futbol de Sud-àfrica. Més
de mig milió d’euros per cap, molt per damunt d’Anglaterra o de la mateixa Alemanya,
que —déu no ho vulgui— haurien de sortir de les butxaques escurades d’uns contribuents als quals es demana tota mena de sacrificis. (Creus, 2010)

Quart exemple. El maig del 2010 el rei d’Espanya, Joan Carles I, va haver de ser
intervingut quirúrgicament a Barcelona perquè li havien trobat un nòdul al pulmó.
Els mitjans de comunicació van usar gairebé sistemàticament el terme nòdul per
a referir-s’hi. L’escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, al seu article diari a l’Avui
(11 maig 2010), feia notar com la premsa i els metges escollien unes paraules diferents de les que se solen usar habitualment, potser per tal d’evitar associar certes
malalties prou dificultoses amb la imatge del cap d’estat espanyol. Deia Alzamora:
I és absolutament important que quedi clar que es tractava d’un nòdul benigne i que
el Borbó no té càncer, que és una cosa que només tenen els plebeus i els nou-rics amb
piscina. Un rei, no. De fet, tan incompatibles són certes malalties vulgars amb la règia persona de don Joan Carles que l’equip mèdic va afirmar que la possibilitat d’un càncer havia
estat «desterrada». Quan es tracta de ciutadans corrents en tenen prou de descartar-la,
però quan es tracta del rei, es veu que la possibilitat és enviada a l’exili. (Alzamora, 2010)

Cinquè exemple. Durant la primera meitat dels anys noranta del segle xx, a Espanya tot un seguit de «notables» (poseu-hi tantes cometes com vulgueu), ben
ficats al món de les finances, van caure a les mans de la justícia. Entre aquests hi
havia Mariano Rubio, governador del Banc d’Espanya, nascut a Burgos (cas Ibercorp, 1992); Mario Conde, president del Banco Español de Crédito, nascut a Tui
(Pontevedra) i processat per apropiació indeguda de diners i per falsedat documental (cas Banesto i cas Argentia Trust, 1993-1995), i Javier de la Rosa, administrador
del grup KIO a Espanya, nascut a Barcelona i processat per apropiació indeguda de
diners (cas Grand Tibidabo i cas KIO o Torras-KIO, 1994-1999). Els noticiaris espa-
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nyols de l’època, quan parlaven de tots aquests escàndols, empraven gairebé sistemàticament el terme financiero catalán per a referir-se a Javier de la Rosa. En canvi,
rarament van parlar del banquero gallego per a referir-se a Mario Conde, ni del
banquero castellano per a referir-se a Mariano Rubio. Aquesta manera de fer, etiquetant com a catalán tot el que és corrupte i no etiquetant com a gallego, castellano, andaluz o simplement español allò que també és corrupte però no és català
fa malpensar.
Aquesta manera d’obrar està més estesa del que sembla; amb motiu del cas
Gürtel, que afecta el PP, deia el periodista David González (Avui, 11 octubre 2009):
Javier de la Rosa era, més que un gran xoriço, «el empresario catalán Javier de la
Rosa». Mario Conde va ser en comptadíssimes ocasions «el banquero gallego». A Espanya filen més prim, no fos cas que s’ensorri tot l’edifici. La corrupció era Mariano Rubio
però no el Banc d’Espanya, era Perote però no el Cesid, era Luis Roldán però no la Guàrdia Civil, era Naseiro però no tot el PP, i era Filesa però no tot el PSOE. L’espanyolitat, la
cultura o les institucions espanyoles, i per descomptat Espanya o la idea d’Espanya dels
uns o dels altres no entren en la categoria de béns corruptibles. (González, 2009)

I encara en tenim més mostres en altres àmbits. Amb motiu del festival musical
televisiu d’Eurovisió de l’any 2010, fet a Oslo el 30 de maig, durant l’actuació del
representant espanyol, Daniel Diges, va sortir a l’escenari en Jimmy Jump. Aquest
personatge, de nom real Jaume Marquet i nascut a Sabadell, està especialitzat a
entrar en espectacles televisius de massa, com partits de futbol, i sabotejar-los. Visualment és conegut perquè sempre du una barretina. Aleix Cubells, en una carta
al diari Avui, es lamentava de la filiació nacional que es dóna a en Jimmy Jump en
comparació d’altres catalans:
Els mitjans de comunicació espanyols ens tenen acostumats a frases com: «El español
Daniel Pedrosa ha ganado la carrera de?» o «La española Gemma Mengual consigue la
medalla de oro en?». En els últims dies, però, i arran de l’acte protagonitzat per Jaume
Marquet a la ciutat d’Oslo, els mass media espanyols estan en disposició de reconèixer
l’existència d’una nació, la catalana, i d’un poble, el català. Amb frases com «El catalán
Jimmy Jump», «El independentista catalán» o «el aguafiestas catalán» esperen desmarcar-se dels actes que van passar en l’últim festival d’Eurovisió. L’objectiu és fer creure al
món que l’espanyol és un ciutadà correcte que mai interferiria en un esdeveniment europeu, encara que una gran part de la seva població pensi que el model de festa està més
que caducat. En definitiva, no deixa de ser una altra prova que ser català o espanyol no
és una qüestió de voluntats, sinó d’interessos. De l’interès per engrandir l’orgull d’un país
encara no ben definit, de l’interès per mostrar a l’exterior un progrés cultural inexistent
en moltes ocasions, de l’interès per guanyar o perdre diners i, esclar, de l’interès pel poder. (Cubells, 2010)7
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En aquest context, El Periódico de Catalunya va publicar (24 setembre 2009) una
notícia segons la qual el Barça va investigar quatre vicepresidents a través de detectius privats.8 La notícia va aixecar força polseguera, per les paraules que usaven els
mitjans de comunicació, els tertulians, els editorials, etc.: paraules com espionatge,
connotada negativament. El mateix dia, Joan Oliver, director general corporatiu del
Barça, va haver de sortir a donar explicacions. Va dir que no era cap cas d’espionatge, sinó que va donar-hi el nom d’auditoria de seguretat. Una auditoria és una investigació que es fa per tal de saber l’estat d’una entitat, generalment l’estat econòmic. Té un caràcter verificador, és a dir, s’intenta saber si s’ha fet tot correctament
o si hi ha hagut actes il·lícits. Per tant, el terme auditoria —més si va acompanyat
del mot seguretat— està connotat més positivament que el terme espionatge.
Setè exemple. Helena de Borbó i Grècia, infanta d’Espanya i filla del rei Joan
Carles I, es va casar amb Jaime de Marichalar (18 de març de 1995). El 2007 la
parella va separar-se. Com és sabut, en ambients conservadors està mal vista
la separació matrimonial; i, en cases reials, tal actuació encara és més delicada. El
cas, però, és que la parella finalment es va separar. Per tal de notificar-ho a l’opinió
pública, la Casa Reial espanyola va emprar, en el comunicat oficial emès el 13 de
novembre de 2007, l’expressió cese temporal de su convivencia matrimonial, matisant que això no implicava una separació definitiva. Tal cessament no era res més
que una separació. El divorci legal va arribar el 21 de gener de 2010, amb la corresponent inscripció al Registre Civil de la Família Reial.
Vuitè exemple. La primavera del 2008 hi havia una sequera rigorosa, i els governants catalans temien que no podrien abastir d’aigua l’àrea metropolitana de Barcelona (en aquell moment encara s’estava construint la dessalinitzadora del Prat de
Llobregat). En aquella època van aparèixer unes estaques en una finca de la Cerdanya. La primera força política de l’oposició, CiU, va denunciar que el govern tripartit (format per PSC, ERC i ICV) pretenia fer un transvasament del Segre al Llobregat
(travessant la muntanya del Cadí), per tal d’abastir d’aigua l’àrea metropolitana de
Barcelona. La reacció del Govern català, en boca del seu conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va ser negar en seu parlamentària que es volgués fer cap
transvasament. Cal tindre present que PSC, ICV i ERC, quan eren a l’oposició, es
manifestaven contra el transvasament de l’Ebre i, en aquestes manifestacions, els
seus dirigents duien adhesius que proclamaven que no volien un govern transvasista. Quinze dies després, però, va haver d’admetre-ho. Per tal d’esquivar les responsabilitats, el conseller de Medi Ambient encara va recórrer a una argúcia: va dir que
no era cap transvasament, sinó una captació temporal d’aigua.

5. Resposta del món intel·lectual
Hi ha intel·lectuals, lingüistes i periodistes que denuncien aquestes pràctiques i
aposten per posar-hi límits. Per posar un exemple prou conegut per molta gent, a
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la Guerra del Golf (1991), quan les tropes aliades causaven baixes a civils o edificis
que no eren objectius militars, les autoritats militars usaven el terme danys col·
laterals. Aquesta expressió ja va ser denunciada per molts intel·lectuals, perquè
consideraven que diluïen el concepte: no és el mateix un mort que un dany col·
lateral (en anglès, collateral damage).
En el cas català, aquesta denúncia també s’ha fet. El 22 de setembre de 2009 el
programa Versió RAC1, de l’emissora de ràdio RAC1, va entrevistar Quimi Portet.
En un moment de l’entrevista, el músic osonenc va denunciar que no s’havia d’emprar la paraula purins, perquè llavors hom perd de vista allò que és realment: merda
(en paraules del músic osonenc; recordem que a Osona hi ha hagut problemes de
contaminació de les aigües freàtiques). A parer de Portet, si les autoritats comencen a dir purins sembla que la contaminació de l’aigua no és tan greu, quan realment ho és. Uns dies més tard (el 20 d’octubre), al mateix programa de ràdio,
l’escriptor Quim Monzó va indicar que, cada vegada que un govern vol posar un
impost no en diu impost, sinó taxa. Monzó feia veure que el mot taxa no té la impopularitat que té impost.
L’episodi de la sequera i els intents del conseller Baltasar d’evitar la paraula maleïda transvasament van generar reaccions dels lingüistes. A escala acadèmica i en
un registre més formal, el president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans, Joan Martí i Castell, va enviar una missiva al conseller estirant-li les orelles, dient que el que volien fer a la Cerdanya ja tenia nom i no era cap altre que
transvasament. I el blogaire* Joan Puig Malet (2008), al seu blog sobre lexicografia
anomenat Gazophylacium, va fer de notari i va recollir els disbarats que provocava
la innovació neològica del conseller de Medi Ambient. El primer disbarat és la inconcreció que crea en el llenguatge. Puig Malet es va dedicar a recollir com els
mitjans periodístics anomenaven el fet, i recull fins a 16 denominacions (primer en
va recollir 14 i després en va documentar 2 més):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Trasvassament, publicat el 19/02/08 al diariSEGRE.
Traspàs d’aigua, publicat el 15/03/08 a 3cat24.cat.
Captació provisional d’aigua, publicat el 26/03/08 a ElSingulardigital.cat.
Transvasament puntual, publicat el 26/03/08 a Vilaweb.
Captació d’aigua, publicat el 27/03/08 a 3cat24.cat.
Captació puntual, publicat el 27/3/08 a Vilaweb.
Minitransvasament, publicat el 27/3/08 a ElPeriódico.cat.
Transvassament, publicat el 29/03/08 a e-notícies.
Trasllat d’aigua, publicat el 29/03/08 a 3cat24.cat.
Trasvasament, publicat el 31/03/08 a 3cat24.cat.
Pas d’aigua, publicat l’1/04/08 a catràdio.cat.
Trasvàs de l’aigua, publicat l’1/04/08 a COMràdio.

* Tot i que la Neoloteca recull les formes normalitzades bloc i blocaire, respectem les grafies que fa
servir l’autor. (N. del corr.)
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13. Transvasament provisional, publicat el 2/04/08 a l’AVUI.
14. Auxili del Segre al Llobregat, publicat el 2/04/08 a l’AVUI.
15. Punxada del Segre, publicat l’1/04/08 a diariSEGRE.com (aportació d’Hisenda Lesseps).
16. Aportació temporal, publicat el 26/03/08 a 3cat24.cat (aportació pròpia).

Puig Malet diu de les 14 primeres que «quatre són incorrectes ortogràficament
(1, 8, 10 i 12); la resta són només incorrectes com a solució per al problema de
l’aigua». Fa notar, també, que la inconcreció du a titulars periodístics surrealistes,
com:
Mireu si n’és d’important aquí la precisió terminològica que aquest afer ha donat lloc
a titulars tan lexicològics com aquest: El govern espanyol s’oposa al trasllat d’aigua del
Segre si se’l considera un «transvasament» o «Si la mesura es considera un transvasament,
l’executiu espanyol s’hi oposarà», que és el mateix, però a l’inrevés. (Puig Malet, 2008)

El blogaire s’apunta irònicament al desgavell terminològic provocat pel conseller Baltasar i diu:
Com els lectors gazofilàctics ja saben, des d’aquí s’aposta per ‘baltasament’ [a partir
del cognom Baltasar] o ‘segrest de l’aigua’ (per allò del Segre). (Puig Malet, 2008)

Com que el conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar no va acabar les seves
reflexions lingüístiques en aquest punt, el blogaire va haver de fer un segon apunt:
«Els diccionaris s’adapten als usos, i com que no hi ha precedents d’una captació
provisional, encara no existeix una paraula que la defineixi. Els diccionaris van darrere la
imaginació». Citació de l’estrenat lexicògraf Francesc Baltasar (que compagina la tasca
amb la conselleria de Medi Ambient). Malauradament, la Secció Filològica de l’IEC no ha
vist amb bons ulls la seva demanda de precisió lèxica. Veient el grau d’innovació terminològica que la seva concepció ecologista requereix, proposem que es reti homenatge al
Sr. Baltasar batejant com a ‘baltasament’ una captació provisional d’aigua. O sigui que
un transvasament serà una captació provisional d’aigua i un baltasament serà una captació provisional d’aigua. Així tot queda ben clar, com l’aigua del Segre. (Puig Malet, 2008)

En la línia més general es troba el lingüista Enric Serra, que al seu blog Aprendre
llengües apel·la a la dignitat com a marc de referència per a usar els mots que pertoca:
Quan vaig sentir la notícia de l’espionatge cap als quatre vicepresidents del F. C.
Barcelona que havia organitzat la mateixa institució, i que el fet era qualificat pel portaveu del club com una auditoria de seguretat vaig pensar de seguida que els eufemismes
tenen un límit. M’ha agradat, en aquest sentit, llegir el comentari de Josep Cuní, en
aquesta mateixa línia, al 3cat24.cat. Els eufemismes [...] són paraules que assuaugen
realitats que serien massa dures, malsonants o perilloses per als qui les manipulen verbal-
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ment. Els eufemismes poden ser recursos per aproximar-se a la famosa correcció política
o el decòrum social. És el cas de geriàtric per asil, d’invident per cec, de centre psiquiàtric
per manicomi, o de trànsit intestinal per defecació o, en anglès, de fertility center en lloc
del més cru infertility center. Tot això no fa mal a ningú. Ara bé: quan s’anomenen danys
col·laterals les víctimes civils, greu error una estafa monumental o equivocacions el que
són purs delictes (llegiu cas Palau de la Música: recomano els comentaris sobre la carta
de Millet publicats a La Vanguardia [en tal carta Millet reconeixia «errors»]) o es fa servir
neutralitzar els indígenes per referir-se a la seva liquidació, o, en anglès, persuasion per
referir-se ni més ni menys que a torture, la llengua es converteix en un inacceptable instrument pervers. Un dels reptes que tenim com a persones implicades en l’ensenyament
i l’aprenentatge de les llengües és fer els nostres alumnes plenament conscients d’aquesta mena de processos verbals i ajudar-los a saber rebutjar amb decisió la perversió verbal
(al centre docent, a l’empresa, en l’àmbit de les relacions socials). Sempre he imaginat
visualment l’eufemisme com un paracaigudista: totes les paraules tenen la seva gravetat
però algunes, els eufemismes, cauen esmorteïdes. Si pot ser bonic el bransoleig ralentit
dels eufemismes innocus... quin trist espectacle, però, la morositat de les paraules necessàries que no saben caure, aplomades, amb el pes de la dignitat! (Serra, 2009)

6. Anàlisi lingüisticocognitiva
Quins són els mecanismes usats en el llenguatge polític català i espanyol per a
desfigurar o reconfigurar el concepte original i, a través dels canvis de percepció,
aconseguir que sigui vist com una cosa negativa o no negativa (segons els interessos)? Analitzant els exemples reportats, podem definir tres mecanismes:
a)	Expressió alternativa i sinònima innòcua. Es crea una denominació descriptiva
ben formada, que designa la realitat de manera clara (per tant, podria ser perfectament sinònima del terme a evitar) i, alhora, evita tota connotació negativa.
És el cas de magatzem temporal centralitzat (de residus nuclears: això darrer no
s’explicita), captació temporal d’aigua (en comptes de transvasament), auditoria de seguretat (per espionatge) o cese temporal de su convivencia matrimonial (amb referència a la separació de la infanta Helena). Hi podríem afegir altres
exemples no tractats en aquest treball, com un titular periodístic del tipus Augmenta el nombre de gent que cerca feina (per Augmenta l’atur). Fixem-nos que
solen ser expressions llargues, més aviat descriptives, i això pot ser un indici revelador que s’estan amagant connotacions negatives.
b)	Nova denominació que fa canviar l’enfocament o el marc de referència, és a dir,
emprar térmens que s’apliquen a realitats lleugerament diferents. És el cas de
desaceleración (per crisis económica), taxa (per impost), nòdul (per tumor),
nouvingut (per immigrant), etc. A diferència del cas anterior, la nova denominació generalment no pot considerar-se sinònima absoluta del terme que es vol
evitar, sinó que hi ha lleus diferències semàntiques. En efecte, és clar que un
immigrant és un nouvingut; però també són nouvinguts els nadons. Igualment,
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una taxa es pot aplicar a moltes coses, però que hom no està obligat a usar (es
pot gravar el tabac o les pernoctacions turístiques però no tothom fuma ni va
d’hotel, ni està obligat a fer-ho), mentre que impostos com el de la renda són
universals (tothom el tributa, tret, si es vol, dels indigents). Aplicar el terme taxa
a un impost d’aplicació universal, doncs, és un xic forçat.
c)	Associació amb idees negatives (és la via contrària a les altres dues). És el cas de
cementiri nuclear, gobierno nacionalsocialista catalán, chapapote, etc. A partir
d’un concepte negatiu ja existent es fa una associació d’idees (a vegades amb
jocs de paraules; és el cas de nacionalsocialista). La connotació negativa es vincula a realitats negatives de debò (cementiri nuclear, nacionalsocialista), però
altres vegades a realitats que no són per se negatives però que, en l’imaginari
on s’expressen, s’han anat negativitzant. És el cas de l’expressió financiero catalán o les referències a Jimmy Jump, en què l’adjectiu català no és pas neutre.
En els tipus a i b pot haver-hi, a més, una voluntat de positivar. És a dir, a vegades la paraula o l’expressió alternatives només intenten desactivar la negativitat
(cas de magatzem temporal centralitzat o desaceleración); però a vegades van més
enllà i miren de positivar el concepte (cas de nouvingut o auditoria de seguretat).
Diguem, finalment, que en els casos analitzats no hi ha metàfores. Això no vol
dir que no n’hi pugui haver, però sembla que es tendeix a crear denominacions
noves sense usar aquest recurs.

7. Una reflexió final
És lògic que el món intel·lectual i acadèmic respongui críticament a aquesta pràctica. Els mots han de servir per a comunicar-nos i, doncs, per a explicar la realitat tal
com és. No han de servir pas perquè el poder amagui fets desagradables, impopulars o poc acceptables. I és pertinent formular-se aquestes preguntes: si un dirigent
polític malusa el llenguatge, com no podem sospitar que també malusa els recursos
d’una administració pública? Encara més: si un dirigent ens amaga la realitat, com
podem estar segurs que no farà servir el poder per a interessos particulars en
comptes de servir els interessos generals?
Són preguntes necessàries en un moment (el segle xxi) en què, gràcies al progrés de la humanitat i altres eines (com Internet, la telefonia mòbil, etc.), la població és més conscient que té un rol actiu en la presa de decisions i en el control dels
governants. Per tant, una conclusió pot ser que, com més ben formats tinguem els
ciutadans en competències lingüístiques i comunicatives i en raonament i capacitat
crítica, més difícil serà manipular el llenguatge per a amagar realitats i, per tant,
manipular els mateixos ciutadans. I en aquest terreny els docents de llengua hi tenen un paper fonamental. Per a una societat avançada cal un bon coneixement del
llenguatge i de les seves múltiples capacitats comunicatives. Treballem en aquesta
línia, doncs; és una bona manera d’ajudar a fer un món millor.
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Notes i citacions
[1 Ponència llegida a les II Jornades in memoriam Josep Panisello, celebrades a Jesús (Baix Ebre) els dies 5 i 6 de
març del 2010 i organitzades per la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de Jesús. Conté algun afegitó posterior.
L’autor agraeix els comentaris i les aportacions de Joan Puig Malet, Mònica Sales i Curt Wittlin.

[2 Una altra qüestió és determinar què va ser primer. Els humans primitius van desenvolupar un llenguatge complex perquè havien desenvolupat abans un pensament complex amb un cervell acrescut? O els humans van poder
desenvolupar un pensament complex gràcies al fet, precisament, d’haver desenvolupat abans un sistema de comunicació fònic complex? És possible que tot passés alhora (desenvolupament del pensament, creació del llenguatge
i crescuda del cervell) i que les relacions causa-efecte s’alimentessin mútuament. En tot cas, els humans ens diferenciem de la resta d’animals per —entre altres coses— tindre un llenguatge força desenvolupat. El llenguatge
humà és una obra d’enginyeria enormement complexa que permet que, amb vint-i-escaig sons, ben combinats
segons unes regles morfofonològiques, puguem expressar tota mena d’idees i sentiments. Això supera de llarg el
sistema comunicatiu dels animals, compost per uns quants sons que expressen uns pocs conceptes (gana, perill,
felicitat, enfadament, etc.).

[3
[4
[5
[6

Per a més informació sobre els abusos del llenguatge en el règim nazi, vegeu Sternberger (1957).
La novel·la va ser portada al cinema precisament l’any 1984.
Per al cas concret de l’ús del mot nouvingut com a sinònim d’immigrant, vegeu Laborda (2001).

Rosselló fa referència a l’enfosament del petrolier Prestige davant les costes de Galícia (13 de novembre
de 2002), que va significar un desgast per al Govern espanyol, aleshores en mans del PP. Cal dir també que, en el
moment de redactar l’escrit (any 2007), governava el PSOE i va haver-hi vessament de fuel en enfonsar-se un vaixell
davant Eivissa. La reflexió de Rosselló sobre l’ús del terme chapapote en el cas d’Eivissa és certa: a TV3 es va emprar
molt menys aquest mot quan es parlava del cas d’Eivissa.

[7 A la final del Campionat del Món de Futbol (Sud-àfrica, 17 de juliol de 2010), jugada per Espanya i Holanda, Jimmy
Jump també va aparèixer en escena amb la barretina. En aquella ocasió també va ser fortament criticat per la premsa madrilenya, que incorporava la natura catalana d’aquesta persona com a tret associat al seu comportament rebentaire i antisistema.

[8 Tot i que aquest episodi va tindre lloc a l’abril del 2009, la notícia va sortir uns quants mesos més tard, quan el
president del Barça, Joan Laporta, estava escenificant el seu posicionament polític amb vista a les eleccions al Parlament de Catalunya (previstes per al novembre del 2010).
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De los medios a las mediaciones :
Comunicación, cultura y hegemonía
FITXA:
JESÚS MARTÍN-BARBERO
Rubí: Anthropos; Azcapotzalco: Universidad Autónoma
Metropolitana, 2010.

RESSENYA:
Sisena edició del llibre més famós de Jesús Martín-Barbero, inclou un preàmbul en què el
pensador llatinoamericà reflexiona sobre les mutacions comunicatives i culturals que
s’han produït des que aquesta obra es va editar per primera vegada, fa més de vint anys.

C
Comparative media systems : European
and global perspectives
FITXA:
BOGUSLAWA DOBEK-OSTROWSKA, MICHAL GLOWACKI, KAROL
JAKUBOWICZ I MIKLÓS SÜKÖSD (ed.)
Budapest: Central European University Press, 2010.

RESSENYA:
Aquest llibre recull algunes de les comunicacions presentades al congrés «Comparing
media systems: West meets East», organitzat per la Universitat de Breslau l’any 2007.
Inspirats en l’obra fundacional de Hallin i Mancini —que firmen el prefaci del llibre—
els autors analitzen la situació del sistema mediàtic de països com Rússia, Polònia,
Turquia o Espanya.
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Informar no es comunicar : Contra
la ideología tecnológica
FITXA:
DOMINIQUE WOLTON
Barcelona: Gedisa, 2010.

RESSENYA:
L’autor francès adverteix amb aquest nou llibre que, a pesar dels bons auguris a què ha
portat el triomf global de la informació, és per culpa d’aquesta omnipresència
informativa que estem cada cop més lluny de poder comunicar-nos. Així, Wolton reclama
recuperar la comunicació com a eina de convivència, tolerància i emancipació.

C
Understanding ethnic media : Producers,
consumers and societies
FITXA:
MATTHEW D. MATSAGANIS, VIKKI S. KATZ I SANDRA J. BALL-ROKEACH
Thousand Oaks: Sage, 2010.

RESSENYA:
El llibre analitza el fenomen dels mitjans de comunicació fets per i per a comunitats
ètniques, des de l’esfera de la producció fins a la de la recepció. Els autors se centren en
com els canvis en aquestes comunitats es veuen reflectits en els mitjans de comunicació
que els són propis i, alhora, com aquests mitjans són capaços d’incidir i perfilar la
identitat dels seus espectadors. També es parla de la relació entre aquests mitjans
i els generalistes que hi competeixen.
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Realidad y creación en el cine de no-ficción :
El documental catalán contemporáneo,
1995-2010
FITXA:
CASIMIRO TORREIRO (ed.)
Madrid: Cátedra, 2010.

RESSENYA:
Aquest llibre dóna les claus per entendre l’auge del cinema documental durant els últims
vint anys a Catalunya. Autors com Esteve Riambau, Xavier Cubeles, Josep Borràs o Jordi
Balló firmen alguns dels capítols, en què s’estudia l’eclosió d’aquest gènere
cinematogràfic des d’un punt de vista històric, econòmic i creatiu. L’obra també inclou
una antologia dels principals documentals produïts.

C
Cine y género en España : Una investigación
empírica
FITXA:
FÁTIMA ARRANZ (dir.)
Madrid: Cátedra, 2010.

RESSENYA:
Partint de la convicció que el del cinema és un dels àmbits en què la desigualtat de
gènere és més patent, els autors d’aquest llibre analitzen la situació de la dona en la
cinematografia espanyola tant en el pla professional com en l’acadèmic, el teòric i
l’artístic.
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Lenguaje del cine, praxis del filme :
Una introducción al cinematógrafo
FITXA:
LUIS ALONSO GARCÍA
Madrid: Plaza y Valdés, 2010.

RESSENYA:
L’autor proposa estudiar el procés històric i pràctic de construcció del llenguatge
cinematogràfic a partir de tres línies de reflexió: per una banda, entorn dels discursos del
sistema institucional; per l’altra, entorn de les característiques pròpies de la imatge
cinematogràfica; i, finalment, entorn de les pràctiques culturals en què s’inscriu
la creació cinematogràfica.

C
Ideología en el cine estadounidense
(1990-2003)
FITXA:
ALBERTO GONZÁLEZ PASCUAL
Madrid: Fundamentos, 2010.

RESSENYA:
González Pascual analitza el cinema nord-americà com a vehicle d’adoctrinament
ideològic en l’hegemonia política i econòmica vigent. A partir dels postulats de la teoria
crítica i l’economia política, l’autor estudia els films produïts als EUA entre finals del
segle passat i principis del

XXI

i adverteix sobre la seva capacitat per dissenyar mentalitats

socials.
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Net neutrality. Towards a co-regulatory
solution
FITXA:
CHRISTOPHER T. MARSDEN
Londres: Bloomsbury, 2010.

RESSENYA:
En aquest llibre, Marsden tracta la complexa qüestió de la regulació a Internet i el dret
d’accedir als continguts sense discriminació. Centrat en els casos dels Estats Units i
l’Europa occidental, l’autor afirma que per garantir la neutralitat a la xarxa cal trobar un
equilibri entre l’augment de la competència en el sector i l’establiment de regulacions.
També reclama una col·laboració responsable entre empreses i governs.

C
The pen and the sword: Press, war
and terror in the 21st century
FITXA:
CALVIN F. EXOO
Thousand Oaks: Sage, 2010.

RESSENYA:
Aquest llibre ofereix una anàlisi del tractament informatiu donat pels mitjans de
comunicació nord-americans sobre les guerres de l’Afganistan i l’Iraq. Sota la premissa
que els mitjans han renunciat a actuar com a controladors del poder polític, Exoo estudia
les causes que han portat a aquesta situació.
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Periodisme contra les cordes: El valencià
en els mitjans de comunicació
FITXA:
FRANCESC MARTÍNEZ SANCHÍS
Paiporta: Denes, 2010.

RESSENYA:
Martínez Sanchís fa un repàs exhaustiu als mitjans de comunicació en valencià per
concloure que la seva situació és extremament precària. La culpa, segons l’autor, cal
buscar-la en la competència desigual dels mitjans en castellà i en la voluntat política de
castellanitzar l’espai comunicatiu valencià. Sense suport públic, adverteix l’autor, el
valencià als mitjans de comunicació desapareixerà.

C
Blogs y empresas: Tu marca
en la blogosfera
FITXA:
EVA SANAGUSTÍN
Barcelona: UOC, 2010.

RESSENYA:
L’autora proporciona estratègies als professionals del màrqueting encarades a extreure
el màxim profit dels blocs a Internet a l’hora de difondre una marca. Amb uns capítols
introductoris en què es justifica la importància dels blocs com a suports publicitaris,
Sanagustín desgrana quins passos cal seguir per fer d’aquests diaris personals una eina
de màrqueting més.
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Convocatòria d’articles
La Societat Catalana de Comunicació (SCC) convida els investigadors,
doctorands i professionals del camp a publicar articles inèdits a la revista
comunicació . revista de recerca i d ’ anàlisi . El número 1 del volum 28, que apareixerà
el maig de 2011, tindrà com a tema central:
«Les transformacions en l’exercici de la comunicació:
periodisme, publicitat, ficció i entreteniment».
Els articles, escrits preferentment en català, en una altra llengua romànica
o en anglès, s’han de presentar a través de l’adreça de correu electrònic
revistacomunicacio@iec.cat d’acord amb les normes publicades a la pàgina
web de la SCC (scc.iec.cat), i la data límit per a la tramesa és el 15 de gener
de 2011. L’avaluació es realitzarà pel sistema de doble revisió cega.
Així mateix, també s’acceptaran articles sobre qualsevol tema relacionat
amb la comunicació com a ciència social per a la secció «Miscel·lània científica»
de la revista.
Per a més informació, podeu contactar amb els editors a través de l’adreça
scc@iec.cat.

C
Normes de presentació dels articles
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Es publicaran articles inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes,
escrits en català, altres llengües romàniques o anglès, la temàtica dels quals analitzi els
múltiples aspectes i àmbits de la comunicació com a ciència social.
Els originals seran examinats per dos experts (peer review), que en faran una revisió
cega, i seran acceptats, refusats o acceptats amb revisions. En aquest últim cas, els
autors hauran d’atendre les revisions i retornar els originals degudament modificats.

CARACTERÍSTIQUES FORMALS DELS ARTICLES
 Títol de l’article en català i anglès al principi.
 Nom, càrrec o professió, ciutat i país de l’autor al final.
 S’ha d’incloure a la primera pàgina un resum en català i en anglès (abstract) d’entre 100
 150 paraules cadascun, i sis paraules clau en català i en anglès (key words).
 Els articles han de tenir un mínim de 6.000 paraules i un màxim de 8.000.
 Lletra del cos 12 (de l’estil Arial o Times New Roman).
 Interlineat d’1,5.
 Pàgines numerades.
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CARACTERÍSTIQUES DE LES NOTES, LES CITACIONS I LA BIBLIOGRAFIA:
Les notes han d’anar al final del document amb numeració contínua al llarg de tot
l’article (sense iniciar numeració a cada pàgina) i cos 10.
Les citacions textuals han d’anar en rodona, entre cometes i amb la referència
bibliogràfica al final, de la manera següent: (Autor, any: pàgines). Exemple: (Moragas,
1992: 25). Si la citació no és textual, sinó només una referència al tema o a l’obra en
general, es pot prescindir de la pàgina.
La bibliografia recomanada i/o amb la qual heu treballat ha de tenir la forma següent:
[1 Totes les dades s’han d’escriure en català, excepte el títol de l’obra i els noms
propis que no siguin topònims que hagin estat catalanitzats (per exemple, no es
poden traduir els noms de les editorials).
[2 Ens estalviem «SA», «SL» i «Cia.» en relació amb les editorials i «Edicions», «Editorial»,
excepte en casos en què es pugui produir confusió o aquests mots estiguin
íntimament lligats al nom, com ara «Edicions 62», «Edicions del País Valencià», etc.
[3 La manera de citar un llibre és:
Izuzquiza, I. (1990). La sociedad sin hombres. Barcelona: Anthropos.
[4 La manera de citar un capítol de llibre és:
Díaz Nosty, B. (1989). «La proyección multimedia en España». A: Timoteo Álvarez, J.
(ed.). Historia de los medios de comunicación en España. Madrid: Ariel. (Ariel
Comunicación), p. 60-120.
I un article d’una revista:
Bustamante, E. (1995). «El sector audiovisual. Grandes expectativas, profundas
incertidumbres». Telos [Madrid], núm. 41 (març), p. 12-25.
[5 La manera de citar recursos electrònics o parts de recursos electrònics és:
Institut d’Estudis Catalans (1997). Diccionari de la llengua catalana [en línia]. 2a ed.
Barcelona: IEC. <http://dlc.iec.cat/> [Consulta: 28 abril 2010].
Codina, L. (2010). «Diagrama y directorio sobre Ciencia 2.0 / E-Ciencia (v. 2010)» [en
línia]. <http://www.mindomo.com/view.htm?m=d4d1f77be0d04af0804c719038
144de8> [Consulta: 15 març 2010].
[6 Quan hi hagi més d’una obra o d’un article del mateix autor cal ordenar les
referències cronològicament i, a partir de la segona, substituir l’autor per un guió
llarg seguit d’un espai:
Zallo, R. (1988). Economía de la comunicación y de la cultura. Madrid: Akal.
(Akal, Comunicación; 3)
— (1992). El mercado de la cultura: Estructura económica y política de la
comunicación. Donostia: Tercera Prensa. (Gakoa Liburuak; 15)
[7 Si, a més de l’autor, en les referències coincideix l’any de publicació, s’han
d’ordenar alfabèticament pel títol, i afegir una lletra a l’any per poder-les distingir
quan s’hi faci referència dins el text:
Zallo, R. (1989a). «Evolución en la organización de las industrias culturales». A:
Timoteo Álvarez, J. (ed.). Historia de los medios de comunicación en España.
Madrid: Ariel. (Ariel Comunicación)
— (1989b). «Las formas dominantes de concentración en las industrias culturales».
Telos [Madrid], núm. 18, p. 25-55.
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[8 Si no coincideixen exactament tots els autors, s’ha de fer una nova entrada:
Bustamante, E. (1982). Los amos de la información en España. Madrid: Akal.
Bustamante, E.; Zallo, R. (coord.) (1988). Las industrias culturales en España. Madrid:
Akal. (Akal, Comunicación; 2)
Observeu que després de l’editorial hi va el nom de la col·lecció («Akal,
Comunicación», «Biblioteca A Tot Vent», «Ariel Comunicación», «GG MassMedia», etc.),
seguit del número que l’obra hi ocupa (si en té).
[9 Tal com es pot observar en els exemples exposats fins aquí, en alguns casos,
després del nom de fonts, consta si és l’editor, el coordinador o el compilador de
l’obra:
Bolòs, O. de [et al.] (comp.) (1998). Atlas corològic de la flora vascular dels Països
Catalans. Vol. 8. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. (ORCA: Atlas Corològic;
8)
[10 Si l’obra que se cita té més d’un volum, es pot indicar després de l’editorial. Si
volem citar específicament un dels volums, ho hem de fer després del títol de l’obra,
i en el cas que aquest volum tingui algun títol concret, també l’hem d’indicar a
continuació:
Tasis, R.; Torrent, J. (1966). Història de la premsa catalana. Barcelona: Bruguera. 2 v.
Martínez Sancho, V. (1991). Fonaments de física. Vol. 1: Mecànica, ones i
electromagnetisme clàssics. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Biblioteca
Universitària; 9)
[11 Després del títol de l’obra cal esmentar quina edició és, en el cas que no sigui
la primera.
Dickens, Ch. (1972). Pickwick: documents pòstums del club d’aquest nom. 2a ed.
Barcelona: Proa. 2 v. (Biblioteca A Tot Vent; 154)
[12 Quant a l’edició, les abreviatures més emprades són:
 ed. augm.

edició augmentada

 ed. corr.

edició corregida

 ed. rev.

edició revisada

 2a ed. (3a, 4a, etc.) segona (tercera, quarta, etc.) edició.
Les reimpressions no cal esmentar-les.
[13 Altres abreviatures freqüents són:
 [s. n.] sense nom (quan no hi ha editorial, poseu-ho en el seu lloc)
 [s. ll.] sense lloc (quan no hi ha lloc d’edició, poseu-ho en el seu lloc)
 [s. a.] sense any (quan no hi ha any, poseu-ho en el seu lloc).
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Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació
Societat Catalana de Comunicació. Història i directori (1990).
Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. V Àrea. Àmbit 4: Mitjans de
comunicació i noves tecnologies (1989). Edició de la Fundació Segon Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, d’Edicions 62 i de la SCC (IEC).
Actes del Primer Congrés de la Ràdio a Catalunya. Edició de la Direcció General de
Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya, del Departament de
Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona i de la SCC (IEC).

TREBALLS DE COMUNICACIÓ
Núm. 1: Pioners de la recerca sobre comunicació a Catalunya. 25 anys d’Informe sobre la
informació, de Manuel Vázquez Montalbán. Art/Comunicació i Tecnologies Avançades
(1991).
Núm. 2: I Conferència Anual de la SCC - Girona 1991 (Patrimoni comunicatiu. Història
de la comunicació. Pràctiques periodístiques) (1992).
Núm. 3: II Conferència Anual de la SCC - Girona 1992 (Patrimoni comunicatiu. Història del
periodisme. Les noves tecnologies en l’àmbit de la comunicació). Ricard Blasco, soci
d’honor. Ignacio Ramonet, conferència inaugural del curs (1992).
Núm. 4: Régis Debray, conferència inaugural de curs. Joan Fuster, homenatge pòstum.
Llengua, comunicació i cultura. Treballs d’història de la premsa a Catalunya: segles
XVII-XVIII

(1993).

Núm. 5: III Conferència Anual de la SCC - Girona 1993 (Ètica i credibilitat de la
comunicació). Mitchell Stephens, conferència inaugural del curs. Treballs d’història
de la premsa: premsa valenciana (1994).
Núm. 6: IV Conferència Anual de la SCC - Girona 1994 (Comunicadors i comunicació).
Homenatge en memòria de Joan Crexell i Playà. Maria Antonietta Macciocchi,
conferència inaugural del curs. Miquel de Moragas, Informe sobre l’estat de la
comunicació 1995. Treballs d’història de la premsa: premsa clandestina (1995).
Núm. 7: V Conferència Anual de la SCC - Girona 1995 (Periodisme i cinema). Avel·lí
Artís-Gener, Tísner, soci d’honor. Ricard Muñoz Suay, conferència inaugural del curs.
Josep Maria Casasús, Informe sobre l’estat de la comunicació 1996. Treballs d’història
de la premsa: premsa en la Guerra Civil.
Núm. 8: VI i VII Conferència Anual de la SCC - Girona 1996 (Internet, el quart mitjà) Girona 1997 (Les autoritats de la informació). Informe sobre l’estat de la comunicació 1997.
Documentació sobre Josep Serra Estruch. L’editor Innocenci López Bernagossi.
El periodista Antoni Brusi Ferrer. Les memòries de Joan Vinyas i Comas.
Núm. 9: Algunes reflexions sobre la problemàtica de la recerca en comunicació social a
Catalunya. La societat de la informació a Catalunya l’any 2000. Una mirada als sistemes
d’interactivitat televisiva. L’ensenyament del periodisme als Estats Units. Els sistemes
interactius on-line: eines potenciadores de comunicació. La ràdio privada a Catalunya:
implantació geogràfica i rendibilitat econòmica.
Núm. 10: VII Conferència Anual de la SCC - Girona 1998. Informe sobre l’estat de la
comunicació 1998. Què fan els mitjans amb la llengua? La investigació a Catalunya.
Presentació de tesis doctorals. Secció oberta.
Núm. 11: Jornada Anual dels Periodistes Catalans i la Societat Catalana de Comunicació:
La ràdio i la televisió públiques al segle XXI. La premsa, documentació històrica en
perill. El Punt al País Valencià. Un projecte de premsa.
Núm. 12: IX Conferència Anual de la SCC - Girona, 1999. Informe sobre l’estat de la
comunicació 1998-1999. Comunicacions. La investigació a Catalunya. Presentació
de tesis doctorals. Monogràfic: 75 anys de ràdio. Secció oberta.
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Núm. 13 i 14: Conferència inaugural del curs 1999-2000. Periodismo electrónico y los
señores del aire. X Conferència Anual a Girona. Especial Deu anys de conferències,
deu anys d’investigació. Secció oberta. (Desembre 2000)
Núm. 15: Conferència inaugural del curs 2000-2001. Jay Rosenblatt i el cinema
independent als Estats Units. Sessions científiques. Secció oberta. (Juny 2001)
Núm. 16: XI Conferència Anual de la SCC - Girona, 2001. Xarxes i continguts. Sessió
científica. Secció oberta. Tesis. (Desembre 2001)
Núm. 17: Conferència inaugural del curs 2001-2002. Un nuevo medio de comunicación:
Internet. Secció oberta. (Juny 2002)
Núm. 18: XII i XIII Conferència Anual de la SCC. Sessió científica. Secció oberta. VI
Col·loqui Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona. (Desembre 2003)
Núm. 19: XIV Conferència Anual de la SCC. Informació, manipulació i poder. Secció
oberta. (Setembre 2005)
Núm. 20: VII Congrés de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació. (Desembre 2005)
Núm. 21: XVI Conferència Anual de la SCC. L’audiovisual públic en el context de la
globalització. Secció oberta. (Desembre 2006)
Núm. 22: La recerca en comunicació en el País Valencià. (Juny 2007)
Núm. 23: XVII Conferència Anual de la SCC. L’audiovisual públic en el context de la
globalització. Secció oberta. (Desembre 2007)
Núm. 24: Mitjans de comunicació i memòria històrica. (Juny 2008)
Núm. 25: XVIII Conferència Anual de la SCC. Poder (polític, econòmic) i comunicació.
Secció oberta. (Desembre 2008)
Núm. 26: XIX Conferència Anual de la SCC. La comunicació en temps de crisi.
Comunicació dels socis. Presentació de tesis doctorals. El paper de la televisió
pública al segle

XXI.

(Desembre 2009)

COMUNICAR EN L’ERA DIGITAL
Monogràfic dirigit per Gemma Larrègola i Rosa Franquet. Inclou versió en català, castellà
i anglès. (1999)
Primer Congrés Internacional: La Pedrera, 24 i 25 de febrer de 1999.
La universitat com a fòrum de discussió i reflexió sobre l’impacte que tenen les
tecnologies de la informació i la comunicació a la societat.

PERIODÍSTICA
Revista acadèmica dirigida per Josep M. Casasús i Guri.
Núm. 1: Història i metodologia dels texts periodístics (1989).
Núm. 2: Teoria i anàlisi dels esdeveniments periodístics (1990).
Núm. 3: La primera tesi doctoral sobre periodisme (Leipzig, 1690), de Tobias Peucer (1991).
Núm. 4: Pragmàtica i recepció del text periodístic (1992).
Núm. 5: Noves recerques i estudis sobre periodisme antic (1992).
Núm. 6: Estratègies en la composició dels textos periodístics (1993).
Núm. 7: Retòrica i argumentació en el periodisme actual (1994).
Núm. 8: Avenços en l’anàlisi de mitjans de comunicació (1995).
Núm. 9: Nous enfocaments en l’estudi de l’actualitat (2000).
Núm. 10: Noves recerques històriques i prospectives (2001).
Núm. 11: Aportacions a la història i a l’anàlisi del periodisme científic (2008).
Núm. 12: L’evolució del disseny periodístic: estudi especial de les aportacions de Josep
Escuder a la premsa catalana dels anys trenta del segle

XX

(2010).

CINEMATÒGRAF
Revista acadèmica dirigida per Joaquim Romaguera i Ramió. Publicada amb la
col·laboració de la Federació Catalana de Cine-Clubs.
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Núm. 1: Primeres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: La historiografia
cinematogràfica a Catalunya (1992).
Núm. 2: Segones Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: Infrastructures
industrials del cinema a Catalunya (1995).
Núm. 3: Terceres Jornades sobre Recerques Cinematogràfiques: El cinema espanyol,
de l’adveniment i la implantació del cinema sonor (1929) a l’esclat de la Guerra Incivil
(1936) (2001).

GAZETA
Revista acadèmica dirigida per Josep M. Figueres i Artigues.
Núm. 1: Actes de les Primeres Jornades d’Història de la Premsa (1994).
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