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Un sainet de
1.450milions

✒1.450 és la xifra de moda. Com segura-
ment jasabenfins i totaWashington–desd’on
l’espectral vicepresidenta Salgado va tornar a
dir que nanai a les reclamacions catalanes–,
aquesta és la quantitat demilions d’euros que
el govern espanyol deu a la Generalitat de
l’anomenat fons de competitivitat, i que, se-
gons la llei, ja hauria d’haver pagat. Però com
que tantSalgadocomZapatero i el sursumcor-
da ja ens han fet saber que Roma no paga a in-
feliços, totselspartitspolíticscatalansesmos-
tren profundament indignats i anuncien un
front comú per exigir els calés aMadrid. Això
ens assegura dues coses: que no veurem ni un
cèntim i que els integrants del front comú tor-
naranaacabarperfectamentbarallats, tal com
tenenpercostum.Potserpodenanaranegoci-
ar-ho al Congrés dels Diputats i portar-hi un
brotet d’olivera, comva ferManueladeMadre
amb motiu de la immolació de l’Estatut a les
corts espanyoles.

✒Comquelareclamaciódels1.450milions
és una (altra) causa perduda, no obliga a res i
tothoms’hipotapuntarambunacertaalegria.
JoaquimNadal pot gesticular i fins i tot anun-
ciar (i tal vegada s’ho arriba a creure i tot) que
el PSC trencarà la umbilical disciplina de vot
quemanté amb el PSOE. El tema també dóna
ocasióaAlíciaSánchez-Camachoperanarpre-
parant la part de terreny que li toca de la San-
taAliança i ferdepolibonaanunciantquepre-
sentarà una iniciativa al Senat –que com tot-
hom sap tampoc no serveix per a res– perquè
Catalunya pugui aconseguir la pasta. Alicia
Sánchez-Camachosapquehad’aprofitarelque
quedi de mandat socialista per fer-se la sim-
pàticaambelselectorscatalans,perquèsiarri-
ba el dia queDonMariano s’instal·la a laMon-
cloa tindrà feina de sobres fent surf damunt la
nova onada anticatalana que es desfermarà,
unamica com havia de fer Josep Piqué en els
tempsgloriososde lamajoriaabsolutad’Aznar.
Sobretot, quan aterri damunt la taula la nego-
ciaciódelpacte fiscal i elPPiels seuscompares
de la premsa desenterrin la destral de guerra
amb tanta omés virulència i mala folla que en
els temps de la pelada estatutària.

✒Laveritat és que,més enllà de lanecessi-
tat de dotar el seumandat d’un contingut que
puguiserassumitpelsenyorDuraniLleida,cos-
ten d’entendre les ganes que pugui tenir Artur
Mas denegociar unpacte fiscal (o concert eco-
nòmic,enterminologiapreelectoral)ambelgo-
vern d’Espanya, tant si és del PP com si és del
PSOE. Treballs de desamor perduts, se’n diu
d’això.Hihamoltesmaneresdepassar l’estona,
i aquesta sens dubte n’és una. D’altra banda,
l’argument segons el qual el pacte fiscal és un
objectiuqueuneixinoseparalasocietatcatala-
natétantasolidesacomunacuditdeLepe,com
tindremocasiódecomprovar.Peròdemoment,
el que toca és anar tirant de la rifeta dels 1.450
milionsvolàtils.Ambel frontcomúdelspartits
catalans i amb defensores de la causa de la ta-
lla d’Alícia Sánchez-Camacho, ja es veu que ai-
xò ho tenimmés guanyat que la Lliga.

Miracles a la ‘Corpo’

Demanem a TV3 que si-
gui líder. I que sigui lí-
der fent programes de
qualitat, educatius i
d’interèsgeneral, justal

contraride la teleporqueriaqueofe-
reixen lesprivadesque lideren l’au-
diènciaa lesEspanyes. I tambélide-
manemque reinverteixi en les pro-
ductores del sector audiovisual per
ajudar el teixit industrial català. I
que sigui una eina de construcció
nacional i d’enfortiment de la llen-
gua. I que sigui pionera en l’oferta
de serveis a la carta a internet per-
què les pràctiques de consum tele-
visiu de la població estan canviant.
I que actuï demotorper a la creació
delmercatdeconsumidorsencata-
là. I quenooblidimai queésunser-
vei públic; que sigui plural i rigoro-
sa. I mentre li demanem tot això li
retallemmés de 30milions d’euros
delpressupost, justamentenelmo-
mentqueels ingressosenpublicitat
són més baixos que mai. Mònica
Terribasésmoltbona,però li estem
demanant que facimiracles.

Els últims cent dies ja s’ha escrit
molt sobre les retalladesdel govern
bipartit de Mas. Fa quatres dies el
secretari general de la Presidència,
FrancescHoms,envaanunciaruna
altra: la retallada d’un 10% alsmit-
jans públics. Les retallades que
afecten directament les polítiques
bàsiquesde l’estat del benestarhan
tingut una contestació ciutadana
comprensible i proporcional a la
gravetat de la situació. Però altres
retallades que afecten directament
la columna vertebral de la nació no
han tingut la mateixa reacció. No
voldria ser tremendista, només fer
constar que ha costat molts anys
d’esforçosbastir i consolidar l’espai
català de comunicació, fonamental
en un cultura que no té les eines
d’un Estat propi.

Per ara només s’ha alçat la veu
dels periodistes del Grup Barnils,
quehanexpressat lasevapreocupa-
ció per la retallada de pressupost i
per les darreres decisions del Go-
vernen l’àmbitdelsmitjans.Elspe-
riodistesalerten,ambraó,que lare-

talladanoespot fernomésvalorant
elsparàmetreseconòmicsod’estal-
vi, sinó que s’han de preveure les
conseqüències que pot tenir sobre
el sistemacomunicatiu català, ja de
per si prou feble. I citen com a
exemples ladesaparicióde l’empre-
sa pública Comunicàlia, que distri-
buïa continguts en català a les tele-
visions locals i comarcals, i la inde-
finició sobreel futurdelBaròmetre
de la Comunicació i la Cultura, que
desprésdecincanyss’haconsolidat
com l’einamés eficient demesurar
lesaudiènciesdelsmitjanscatalans.
En el seu comunicat, el Grup Bar-
nils cita també el que al meu parer
ésunadecisiónomésexplicabledes
del sectarisme polític: la destitució
deSaülGordillo, finsaradirectorde
l’AgènciaCatalana deNotícies, que
havia convertit l’ACN en una agèn-
ciapúblicadenotíciesdeprimerni-
vell i econòmicament solvent.

Qui no es consola és perquè no
vol; podria ser pitjor. Amb el debat
obert arrande la supressióde lapu-
blicitat a TVE, almenys el Govern
català ha descartat eliminar la pu-
blicitat a la televisió, una amenaça
que feiaperillarel sistemade finan-
çamentmixt de laCCMAdes que el
grup parlamentari de CiU al Con-

grésdeDiputatsvavotar fapocmés
d’un any –amb Duran i Lleida al
capdavant– a favorde la llei de l’au-
diovisual de Zapatero. La llei espa-
nyola és un exemple clar de fins a
quin punt els interessos dels grans
operadors privats espanyols poden
arribar a condicionar les polítiques
públiques del govern de l’Estat, per
molt d’esquerres que es digui. TVC
no pot estar subjecta a aquesta llei;
no es pot quedar sense publicitat,
perquènomésambrecursospúblics
es convertiria en la televisió públi-
canacionalméspobra i afeblidadel
panorama audiovisual. I el mateix
pot passar a Catalunya Ràdio, tot i
que en aquest cas el Govern no ha
parlat amb tanta claredat; recent-
ment, el CACva reduir la publicitat
màximaa6minutsperhora i elGo-
vernnon’hadescartat encara la su-
pressió definitiva. La crisi és dura i
témolts rostres; les llistes d’espera
a la sanitat, la sisena hora en un ca-
laix, serveis socials precaris, enti-
tats que no poden treballar perquè
no els arriben els ajuts promesos.
Tothoms’had’estrènyerel cinturó.
Però justament les indústriescultu-
rals poden ser una alternativa com
apaís,un factordecreacióderique-
sa ide llocsdetreball a la societatde
la informació i el coneixement.

Ésunabonanotíciaqueelconsell
de govern de la CCMAhagi presen-
tat unpla seriós per garantir queno
hi haurà despeses supèrflues. Però
una empresa de comunicació no és
nomésunnegoci, sinóunserveicul-
tural; hauria de rebre un tracte di-
ferenciat.Enaltrespaïsoseuropeus
s’apliquen normatives que preser-
ven les empreses de comunicació
delsmersinteressoseconòmicsper-
quèconsiderenquehandeserelsga-
rantsde la llibertatd’informació i el
pluralisme, però nosaltres conside-
reml’audiovisualunadespesamésa
retallar. Si limitem la capacitat eco-
nòmicadelsmitjanspúblics iels im-
pedimoferirunaofertaatractivaide
qualitat a la ciutadania, no podem
esperar que siguin líders, moderns
iqueofereixinel serveipúblicperal
qual van ser creats.

AEuropa es preserven les
empreses de comunicació
dels interessos del mercat
i nosaltres les considerem
una despesamés a retallar
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