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Els “intel·lectuals no nacionalistes” quan van presentar el manifest ‘Per un nou partit polític a Catalunya’

El consell d’administració de l’ens públic debatrà la demanda dimarts que ve

Treballadors de la CCRTV insten Majó
a rebatre el manifest espanyolista
Els promotors del text acusen la ràdio i la televisió
públiques de la Generalitat de fer “pedagogia de l’odi”
Mar Ferrando / Vicenç Relats

BARCELONA

E
ls comitès professi-
onals de Televisió
de Catalunya i Ca-
talunya Ràdio van
plantejar ahir a

una delegació del consell
d’administració de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Te-
levisió (CCRTV) la necessitat
que l’empresa i el seu director
general, Joan Majó, respon-
guin als autors del manifest
espanyolista presentat dime-
cres passat, en què s’acusa els
mitjans de comunicació de la
Generalitat de fer “pedagogia
de l’odi contra tot allò que es
consideri «espanyol»”.

El manifest preconitza la
creació d’un nou partit polític
a Catalunya que combati el
nacionalisme català i assegura
que “cada dia és més escanda-
losa la pedagogia de l’odi que
difonen els mitjans de comu-
nicació del govern català con-
tra tot allò que es considera
«espanyol»”. El text està im-
pulsat per un grup de quinze
autoanomenats “intel·lectuals
no nacionalistes” en què des-
taquen Albert Boadaella,
Francesc de Carreras, Arcadi
Espada i Félix de Azúa.

El president del comitè
professional de TV3, Salvador
Cot, assegura que l’afirmació
del manifest “no és una opinió
sinó una agressió i una ca-
lúmnia que no pot quedar
sense rebatre i a la qual ha de
respondre l’empresa, perquè
va més enllà dels serveis in-
formatius i afecta el conjunt

de les emissores”. El comitè
professional de TV3 ja va
plantejar la setmana passada
la necessitat d’aquesta respos-
ta oficial al seu cap d’infor-
matius, Jaume Masdéu, i ahir,
juntament amb el comitè
professional de Catalunya Rà-
dio, ho van fer a una delegació
de consellers de la CCRTV, en
què van participar Jordi Me-
néndez (PSC), Joan Francesc
Cànovas (CiU), Daniel Conde-
minas i Montserrat Tió (ERC),
Joan Esteller (ICV) i Armand
Querol (PP).

De fet, el tema central de la
reunió va ser la cobertura in-
formativa a través de blocs

electorals pautats que es fa
durant les campanyes electo-
rals i que ha motivat les pro-
testes dels professionals en els
darrers comicis. Els dos comi-
tès professionals van fer arri-
bar al consell d’administració
de la CCRTV una proposta en
favor de l’autoregulació peri-
odística “basada en criteris
estrictament professionals i
de pluralitat”.

Una imatge equivocada
Des dels comitès es consi-

dera que si el president de la
Generalitat, Pasqual Maragall,
ha manifestat la seva predis-
posició per rebre els autors del

manifest, el text té prou relle-
vància perquè la CCRTV “es
defensi” de les acusacions que
poden difondre una “imatge
equivocada” dels mitjans pú-
blics fora de Catalunya, en què
també s’han fet ressò dels au-
toanoments “intel·lectuals no
nacionalistes”.

Durant la trobada, els mem-
bres dels comitès professionals
van aprofitar per presentar la
seva petició, que els consellers
es van comprometre a traslla-
dar a la reunió del consell
d’administració de la CCRTV
de dimarts vinent, a la qual
assistiran tots els consellers i el
director general, Joan Majó.
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■ Que un programa tin-
gui un nivell d’atenció

baix (que no de qualitat)
pot ser garantia d’èxit. S’ha
considerat l’entreteniment
lleuger com un bàlsam per
al teleespectador perquè no
costa gens empassar-se un
programa que no faci pen-
sar gaire. Si fa pensar, ma-
lament. Si fa meditar sobre
qüestions polítiques, pitjor
encara. Per això en altres
etapes de foscúries políti-
ques es va promocionar
tant el futbol, així la gent es
distreia de les mogudes del
govern.

Sembla que ara meditar
sobre temes polítics tam-
poc agrada i El programa 59
segundos (aquell que ha im-
posat la moda de deixar
amb la paraula a la boca si
no se sap cronometrar el
temps, abaixant el micro),
s’ha trobat que el PP pres-
cindeix de presentar-s’hi a
donar les seves opinions.
Una falta de respecte pel
televident, la informació
plural i els punts de vista.
És el que hi ha: intercan-
viar idees, pel que sembla,
està mal vist per alguns.

Per tant, si es vol tenir
èxit, el millor és agafar fa-
mosos fent coses. No és
imprescindible que ho fa-
cin bé. Veure María del
Monte, Romay, Ángel Garó
i d’altres ballant a Mira
quién baila s’ha convertit en
un espectacle de més au-
diència que qualsevol de-
bat polític. No és estrany,
perquè la condició de fa-
mós és una variable que es
porta molt a la televisió. Ja
sigui per explotar un fa-
mós fent coses (no importa
el què: des de ballar un
tango a depilar-se en pú-
blic –tot valdria–) o a
convertir en gent anònima
en famosa (com qualsevol
reality). Com sempre, la
factura d’aquests progra-
mes d’entreteniment lleu-
ger com Mira quién baila és
acurada i estudiada. Ara,
veure Lara Dibildos ba-
llant, a molts els pot im-
portar tant com l’esternut
d’un koala. Però no fa
pensar com 59 segundos i
per tant té molt camp
guanyat en teleespecta-
dors que en aquelles hores
de la nit prefereixen que
les neurones es distreguin
en coses tan intranscen-
dents com les que pot ofe-
rir un famós o famosa que
fa un esforç per sortir del
pas. És l’efecte bàlsam que
pot amb tot.

La SER s’haurà de desprendre de tres
emissores per comprar Ona Catalana
El govern autoritza amb condicions la transmissió
d’accions de la ràdio catalana a la cadena de Prisa

M.F.
BARCELONA

E
l govern va autorit-
zar ahir en la reu-
nió del consell exe-
cutiu la compra
d’Ona Catalana per

part de la Cadena SER, de Pri-
sa, i una posterior ampliació
del capital social del grup re-
sultant, que situa l’empresa
de Jesús de Polanco com a
principal accionista de la se-
gona ràdio privada en català
del país, amb el 85 per cent
del capital.

Tal com va avançar l’AVUI la
setmana passada, el consell

executiu va acordar ahir assu-
mir l’informe sobre l’operació
de transmissió d’accions ela-
borat pel Consell de l’Audio-
visual de Catalunya (CAC). Des
de fa prop d’un any, els dictà-
mens del CAC passen a ser
decisius i vinculants, cosa que
el conseller primer, Josep Bar-
galló, va insistir ahir a remar-
car durant la roda de premsa
posterior al consell, una ma-
nera de deixar en mans de
l’autoritat audiovisual una
decisió que ha generat preo-
cupació entre el sector per
l’entrada en una emissora ca-
talana d’un grup mediàtic es-
panyol.

En l’informe, el CAC dóna el
vistiplau a la compravenda en
el seu conjunt, però la condi-
ciona al fet que el grup resul-
tant de l’operació es despren-
gui de dues freqüències de FM
a Barcelona i d’una altra a Gi-
rona en el termini d’un any. I
és que, segons el dictamen del
CAC, la suma d’emissora radi-
ofòniques superaria el màxim
legal de dues concessions de
FM en mans d’una sola em-
presa i dins d’una mateixa àrea
de cobertura. A Barcelona i Gi-
rona la suma de freqüències de
la SER i Ona Catalana superen
aquest límit, cosa que, segons
el comunicat del govern, “in-

compliria les condicions ne-
cessàries per garantir el plura-
lisme informatiu”.

Per vendre les tres freqüèn-
cies, la SER haurà de fer una
operació de transacció de la
concessió de les emissores de
FM similar a la seguida per
Ona Catalana, en què s’haurà
de sotmetre a un informe
vinculant del CAC previ a
l’autorització del govern.

Després de l’autorització
del govern, ara el grup Prisa
només li queda superar un
últim tràmit per fer efectiva la
compra d’Ona Catalana, que
és l’informe favorable del ser-
vei de Defensa de la Compe-
tència. D’aquesta manera es
tancarà un procés iniciat al
juliol de l’any passat, en què
Prisa va arribar a un acord per
adquirir el 85 per cent de les
accions d’Ona Catalana, pro-
pietat de la societat Radio
Ambiente Musical (Ramsa),
que amb l’operació es quedarà
com a soci minoritari amb un
15 per cent de les accions.


