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S
embla que en aquests 
darrers dies de negocia-
ció per la formació d’un 
nou govern –la millor 

notícia que podríem tenir ara ma-
teix–, un dels darrers esculls i cau-
sant de disputes internes, entre 
els dos partits polítics que el for-
maran, ha estat la representació 
al Consell de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i els 
directius de TV-3 i de Catalunya 
Ràdio. No puc celebrar-ho més. Ai-
xò només pot voler dir que aquest 
Govern es prendrà molt seriosa-
ment el sector audiovisual i que, 
en aquesta nova legislatura que 
començarà, el nostre sector serà 
per fi prioritari i estratègic.  

Encetant una nova etapa, pot-
ser és un bon moment per fer al-
gunes reflexions de cara al nostre 
futur. 

Tots sabem que el model d’em-

presa de la Corporació ha quedat 
obsolet. I per tant cal que el futur 
Consell treballi amb un mandat 
clar i un pla de xoc per dissenyar 
quina televisió i quina ràdio pú-
bliques volem. Els darrers anys el 
món està canviant a una velocitat 
de vertigen: consumim més au-
diovisual que mai i els mitjans pú-
blics catalans, que sempre havien 

estat pioners en gairebé tot, s’han 
estancat en un model de consum 
antic que a mitjà termini els farà 
perdre qualsevol possibilitat de li-
deratge. Les solucions a això pas-
sen, entre d’altres coses, per inver-
tir més en continguts propis 
–amb possibilitat de viatjar– i en 
una plataforma innovadora per 
competir amb els grans produc-

tors de consum on demand. Per ai-
xò és necessari que aquest Consell 
de la Corporació estigui format 
per perfils professionals i no polí-
tics. 

Finançament 

Abans de tot això, és necessària 
una aportació extraordinària a la 
Corporació. La nova llei de l’IVA 
decretada pel Ministeri d’Hisenda 
ha causat un cop quasi mortal a la 
debilitada economia de l’ens i po-
dria causar-li un mal irreparable. 
En aquests moments, la tele no té 
capacitat de contractar cap tipus 
de contingut abans de l’estiu i, a 
partir de llavors, s’hauran de ree-
metre tota mena de continguts, 
com sèries, pel·lícules i progra-
mes. El públic ja no trobaria els 
programes referents que donen 
identitat a la nostra tele i l’audi-
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ència baixaria en picat. Aquesta 
tendència seria molt difícil de re-
vertir. 

També és molt important que 
el Parlament de Catalunya doni 
llum verda a un nou impost a les 
operadores. Cal recordar que 
l’any 2014 aquest impost es va 
aprovar sense cap vot en contra i 
la seva aplicació va ser exemplar. 
Els motius pels quals el Tribunal 
Constitucional el va anul·lar són 
molt febles. Tornar a aprovar una 
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L’
any passat, el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catala-
nes a Isabel-Clara Simó va 
generar  controvèrsia. Per 

alguns, el lema de l’organitzador del 
guardó, Òmnium Cultural, «llen-
gua, cultura, país», s’escorava pro-
nunciadament cap al terreny polític 
i mantenia un perfil més baix en els 
aspectes més creatius. Així que 
aquest any, un dels més estranys de 
l’entitat –amb el seu president, Jordi 
Cuixart, a la presó–, s’ha optat per al-
gú més indiscutible en els tres con-
ceptes i més enllà. Quim Monzó, pos-
siblement el valor més ecumènic de 
les lletres catalanes i un dels més lle-
gits, ha sigut el guanyador de la 50a 
edició d’aquest guardó. Als seus 65 
anys, l’antic enfant terrible de les ales-
hores noves veus catalanes és el se-
gon més jove a obtenir-lo, darrere de 
Jaume Cabré, fet que va servir a l’au-
tor per afilar el seu habitual humor i 
preguntar-se si el jurat, que no havia 
esperat a una edat més provecta per 
distingir-lo, sabia alguna cosa que 
ell ignorava de si mateix, una malal-
tia fulminant, per exemple: «Potser 
la palmo d’aquí dos dies». 

Però això va ser després de la seva 
contundent manifestació en pro de 
Jordi Cuixart (Òmnium obliga), el 
més solemne de la seva comparei-
xença i que va mostrar un Monzó es-
trany, un Monzó sense paraules: «Al 
llarg de 49 anys no havia passat mai 
que el guanyador d’aquest premi se 
n’assabentés a través d’una carta 
manuscrita i no d’una trucada tele-
fònica. Davant d’aquest paper datat 
a Soto del Real no vaig saber què con-
testar i allà es va quedar l’esbor-
rany». 

L’autor d’Uf va dir ell i La magnitud 

de la tragèdia no creu en els premis  
–«per poc que t’hagis mogut en el 
món editorial, saps que estan mani-
pulats», va dir en relació amb els que 
proposen les editorials–, incloent-hi 
el Nobel: «Bé, el Nobel és qüestió de 
gustos personals, d’aquella colla 

d’escandinaus que un dia l’hi donen 
a John Motherfucker i no a Sara 
Smith». I aleshores va aprofitar per 
repassar els noms il·lustres honrats i 
constatar que a Joan Brossa, un altre 
amant del surrealisme com ell, el 
Premi d’Honor el va deixar oblidat. 

Amb aquesta distinció a Monzó es 
premia el contista enginyós –la seva 
millor aportació–, el novel·lista costu-
mista reflex del seu temps, la versió 
posada al dia de Pere Calders i l’es-
criptor que en els anys 70 va portar a 
Catalunya el realisme brut de Ray-

mond Carver. I, com en altres ocasi-
ons, també es premia el periodista.  

Hàbil estrateg a l’hora d’escapo-
lir-se davant els periodistes, Monzó, 
que no publica narrativa des de fa 
deu anys –quan va aparèixer el llibre 
de relats Mil cretins–, va ratificar un 


