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H i havia una vegada una tele
visió que va ser creada amb
alts criteris de qualitat televi
siva i amb l’objectiu de pres
tigiaridonaraconèixerlallen

gua catalana davant tots els ciutadans de Ca
talunya. El projecte era innovador, disruptiu i
per a molts, inesperat. La seva línia editorial
era nacionalista i constitucionalista. L’èxit va
ser profund i durador i va ajudar adesenvolu
par una indústria audiovisual a Barcelona. En
moltssentitsencarasesent,40anysdesprés,el
ressò del JR parlant en un català normatiu.
Aquesta televisióvaser, esclar,TV3.
Però això era abans, avui és avui. Per exem

ple,siavuivinguésavisitarnosundoctoraten
FilologiaCatalanadeJúpiter,coneixedordela
nostra llengua però no de la nostra política, i
nomésveiésTV3,entendriaqueésunarealitat
generalment acceptada que aCatalunya hi ha
presospolítics, que la transicióva serunardit,
que hi ha exiliats polítics i que Espanya és
unestat demofòbic.Totes aquestes premisses
sónfortamentcontestadesaCatalunyailares
tad’Espanya,perònoaTV3.
Amés,aTV3ielsseuscanalss’hanemèsdo

cumentals manifestament falsos i partidistes,
comCiutat morta, molts reportatges sobre l’1
d’octubre, s’ha trigat molt a tractar la corrup
cióde la famíliaPujol inohemvist res sobre la
implosió de CDC o què significa ser constitu
cionalista a la Catalunya rural. Recordemque
laseudeTV3estàengalanadadesímbolsinde
pendentistes sensecaprubor.
Si invitéssim un amic auditor i li demanés

sim que analitzés els números deTV3, aquest
ens diria que la plantilla està absurdament in
flada, a la soviètica, que els salaris estan molt
per sobre dels demercat i que els informatius
funcionenperòquelarestadelagraellapateix
molt.Ésrellevantdestacarquetotaixònoésel

designidelaGeneralitat,quefaanysquenoin
tervé decisivament en el seu ens més enllà
d’influir i nomenar el director indirectament.
El quepassa és que aTV3conviuen forces au
tònomesque s’ajuden i reforcenentre si: bons
professionals que han apostat la seva carrera
pelcatalà,llenguaminoritària,ipertantperso
nesambuncompromísalt; fortes inèrciesque
sustentenfeinesbenpagadesiunmodeldene
goci que políticament funciona, informar els
sobiranistesdesdelaperspectivaquejatenen.

Elresultatésunacòmodaconvivènciaentre
elGovern i la repúblicaautònomadeTV3,pe
rò també, a ulls de molts de nosaltres, l’exis
tència d’una Fox a la catalana. Recordem que
la Fox News és la televisió que hàbilment ha
modelat i fet impermeable elmoviment repu
blicà als Estats Units. Ho ha fet sent selectiva
en quina informació oferir i davant quins fets
escandalitzarse. El resultat a TV3 és similar,
una tele modernament autàrquica que busca
complaure una realitat sociopolítica. Tot això
no hauria de ser així en una televisió pública
suportadaperpressupostospúblics.
Per això alguns creiemque ha de canviar el

model de governança i comunicació de TV3,
perquèsiguimésplural,compleixilasevamis
sió original i sigui la televisió de tots, i no un
instrument per compensar els suposats de
fectes d’altres mitjans. A més, TV3 ha de ser
reformada empresarialment, com qualsevol
entitat pública que té uns costos incorrectes,
encaraque ferhosiguidolorós i impopular.
Cal ressaltar, també, que són aquells que

diuenestimarelcatalàelsqueméspreocupats
haurien d’estar, ja que lligar el català al sobi
ranisme és limitador, perquè ajudarà a ge
nerar repudi davant els que rebutgin el sobi
ranisme. Si TV3 no és més plural, difícilment
arribaràamésgent.
Per tot això, si no es reforma TV3 amb ala

critat, alguns preferiríem que no es financi
ambelsnostresdinersiqueesdestininaquests
recursos a altres urgències, incloenthi de
senvolupar una indústria audiovisual com
petitiva i impulsarunapolítica lingüísticamés
inclusiva.c

Marc Murtra

La televisió pública
catalana ha de canviar de
model per sermés plural

i arribar amés gent

H ola. Et diuen feixista, però
no ho ets ni vols serho. Tens
la teva opinió i acceptes les
regles per expressarla i el
marc parlamentari. Però es

tàs caminant sobre el filferro, perquè amb les
teves idees i actituds pots acabar situantte

fora de joc i veure’t immers, lluny del que
pensaves, en un ambient on alguns s’apro
fitaran de tu per la teva joventut i bona fe i et
faran dir i fer coses que t’allunyaran de la
teva família, companys, de la majoria de
la gent. No et posis en una causa que ni és la
tevani és la que s’esperad’una intel∙ligència i
uns ideals joves. No tornaràs a ser jove i la
mentaràs algun dia haver perdut la joventut,
relacions i oportunitats per haverte deixat
seduir per uns pocs i les seves pors i greuges
personals. Posa’t en causes de futur, il∙lusio
nants, transformadores, no a repetir vells tò
pics, fora d’època, que només són el pretext
d’una gent gran per ferse notar, tenir una
parcel∙la de poder i prendre’s la revenja con
tra fantasmes del passat.

Quan arribis a casa apunta quantes idees
noves hi ha en realitat en els seus discursos i
tindràs unadecepció: nopassarande tres pa
raules.Laprimera.Espanya; perònoésorigi
nal, ni això et fa extremista. Més important:
tu no veies enemics i culpables i ara t’estan
fent veure que tots s’equivoquen, excepte
vosaltres. T’han ficat en una guerra i tampoc
no t’ho esperaves. Doncs surtne i viu la teva
pròpia vida, sigues tu mateix. Quan s’és jove
és trist ser un reaccionari; com portar boina,
això ésdevells. Sigues radical, peròno juguis
a l’extremisme que alguns et fan jugar. Ser
radical és comprometre’s amb la veritat i
l’honestedat, ser un mateix i pensar per un
mateix. En l’extremisme no hi trobaràs res
d’això. Let it be.c

Aun joved’extremadreta
Norbert Bilbeny

Des que van irrom
pre a Espanya
partits com Uni
des Podem i Ciu
tadans, i a Cata

lunya es va atomitzar l’espai
polític independentista, la frag
mentació política determina la
fragilitatdelsgoverns,nolaseva
fortalesa. La fragmentació pro
voca una política voluble de le
gislatures efímeres. La plura
litat política basada a oferir
varietat d’ofertes ideològiques
és positiva, però la fragmen
tació política impedeix avançar
enacords i, conseqüentment,és
negativa. Dit d’una altra ma
nera, la fragmentació política a
Espanya prioritza el posiciona
ment ideològic per aconseguir
quotes de poder i no aborda els
problemes reals que tenen els
ciutadans.
El Parlament català i la seva

aritmètica per aconseguir
acords és un clar exemple de
fragmentació política negativa.
Vuit partits, PSC, ERC, Junts
per Catalunya, Vox, CUP, Co
muns, PP, Ciutadans, configu
renunParlamentcatalàque,ara
com ara, segueix sense aconse
guirforjarunasòlidamajoriade
govern.Lesbasesdenegociació
entre ERC i Junts per Cata
lunya mostren fins a quin punt

s’evita resoldre els problemes
del conjunt de la societat i es
prioritza la presa de posicions
polítiques per discutir sobre el
paper del Consell per la Repú
blica, paradoxalment, com si
s’estigués debatent al Consell
de la República. Podem cons
tatarque,commésgranés l’ato
mització política, més dismi
nueix la capacitat d’aconseguir
acordsen lapolíticacatalana.
La fragmentació política no

hanascutd’unaconfrontacióde
valorsentrelesdiferentsofertes
polítiques, sinó d’una confron
tació d’emocions. La causa per
laquallafragmentaciópolíticaa
EspanyaiCatalunyaésnegativa
es deu al fet que els partits ofe
reixen solucions transcendents
als ciutadans quan els proble
mes són concrets. Es planteja
com una cosa d’enorme trans
cendència la lluita contra el po
pulismededretesod’esquerres,
però alhora s’alimenta que tots
dos segueixin creixent. La frag
mentació política negativa que
patimés la conseqüència direc
ta de seguir votant partits po
lítics que estan més preparats
per mobilitzar la gent que per
governarenaccediralpoder.c

Fragmentació
política

Fèlix Riera

Commés gran és
l’atomització, hi ha
menys acords en
la política catalana
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ÉsTV3 lanostraFox3?


